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3. oldal Hamarosan nyitnak az
óvodák, s a háromévesek egy is-
meretlen világba lépnek. Ottófi
Rudolfné, a Prohászka-óvoda ve-
zetője arról mesél, mi vár a csalá-
dokra az első ovis hetekben.

4. oldal Dr. Somogyi Tivadar
augusztus 20-a alkalmából vehette
át az egyik legrangosabb állami el-
ismerést, a Magyar Érdemrend lo-
vagkeresztjét. Az alpolgármesterrel
hivatásáról beszélgettünk.

10. oldal Az internetes kereskedelem általában áldás, ugyanis
gyors és kényelmes. Azok teszik veszélyessé, akik ezt különböző csa-
lásokra használják. Aki interneten vásárol használt autót, ráadásul
előre, látatlanban fizet, ne csodálkozzon, hogy kocsi nélkül marad.
Az elterjedt internetes csalásoknak néztünk utána Lendvai Ernő, a
Győri Rendőrkapitányság kiemelt főelőadója segítségével.

Találkozások hétvégéje

Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

28. oldal  Hétfőn megkezdi szereplését a fut-
salbajnokságban a Rába ETO csapata. A zöld-fe-
hérek új edző irányításával vágnak neki a szezon-
nak, amelyben céljuk a címvédés.

Részletek a 18–19. oldalon
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kilométert kell megtenniük a tanulóknak a 30 órás
kötelező gyakorlat mellett a vezetői engedély meg-
szerzéséhez a B kategóriás jogosítvány esetében,
múlt héttől változtak ugyanis a kötelező vizsgák fel-
tételei.

580 100 bűnmegelőzési tanácsadó kezdi meg munkáját az or-
szág 14 év feletti diákokat tanító iskoláiban szeptem-
bertől. Elsődleges feladatuk megvédeni a diákokat a
bűncselekményektől, hogy se elkövetővé, se pedig ál-
dozattá ne váljanak a fiatalok.

NAPRÓL NAPRA

Augusztus 16.

Augusztus 17.

Augusztus 18.

Augusztus 19.

Augusztus 20.

Augusztus 21.

Augusztus 22.

Útdíj. Már igényelhető az útdíjhitel,
többek között a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
ügyfélszolgálatán lehet kérvényezni
előzetes időpontfoglalással.

Baleset. Az M1-es autópálya He-
gyeshalom felé vezető oldalán bal-
eset történt: két külföldi és két ma-
gyar rendszámú személyautó ütkö-
zött. A mentők nyolc személyt szállí-
tottak kórházba.

Tűz. Öt hektáron gyulladt meg az alj-
növényzet Gyirmót és Koroncó kö-
zött. Emberéleteket és létesítménye-
ket a lángok nem veszélyeztettek, a
tűz keletkezésének oka egyelőre is-
meretlen.

Régiségvásár. Tortával, hajóma-
kettel és egy marék ezüstpénzzel
ünnepelte fennállásának tizenöt
évét a győri régiségvásár. Az ün-
nepségen Simon Róbert Balázs al-
polgármester köszönő oklevelet
adott át Németh Istvánnak, a vásár
ötletgazdájának.

Államalapítás. Városunk koszorú-
zással emlékezett államalapító nagy
királyunkra. A győri önkormányzat a
Bécsi kapu téren tartotta megemlé-
kezését.

Besurranó. Siófokon fogtak el egy
19 éves győri férfit, akit lopás vétsé-
gének megalapozott gyanúja miatt
keresett a Győri Rendőrkapitányság.

Lopás. Egy 32 éves alkalmazott pró-
baidejét töltötte a fuvarozó vállalkozó-
nál, mikor fizetési előleget kért főnö-
kétől. A férfi megtagadta a pénz kifi-
zetését, ezért munkavállalója meg-
lopta őt.

Kinevezett
vezetők
Szerdán vette át kineve-
zési okiratát 428 intéz-
ményvezető dr. Hoff-
mann Rózsa köznevelé-
sért felelős államtitkár-
tól a Szépművészeti Mú-
zeumban. Az öt évre
szóló megbízatást Győr-
ből Görögné Holacsek
Melitta (Baross Gábor
Közgazdasági és Két Ta-
nítási Nyelvű Szakkö-
zépiskola), Rémi Péter
(Gyárvárosi és Szabadhe-
gyi Általános Iskola és
Középiskola), Kotrics
Andrea (Kertvárosi Álta-
lános Iskola), Kovácsné
Krusovits Bernadett
(Marcalvárosi Általános
Iskola, Alapfokú Művé-
szeti Iskola és Szak-
képző Iskola), Pákozdi
Magdolna (Szent-Györ-
gyi Albert Egészségügyi
és Szociális Szakképző
Iskola) és Smajdáné Hor-
váth Ágnes (Városköz-
ponti Általános Iskola)
kapták.

Családi délután
A Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi
Tér Gyárvárosi Közös-
ségi Háza és a Gyárvá-
rosiak Baráti Köre
immár kilencedik alka-
lommal rendezi meg a
városrész családi dél-
utánját augusztus 24-
én a közösségi ház ud-
varán. Fellép a Csörgő-
sipka Színház, a Hang-
raforgó együttes,
Tompa Mihály bábmű-
vész. A napot a Country
Arrabona zenekar és
Szíj Melinda műsora
zárja.

Emléktábla
a volt püspöknek
Születésének 200. év-
fordulóján avatták fel
Simor János püspök
emléktábláját az egy-
házi méltóságról elne-
vezett téren, a győr-szi-
geti plébánia falán. Az
alkotást dr. Pápai Lajos
megyés püspök, illetve
Simon Róbert Balázs
alpolgármester lep-
lezte le. Az avatáson
Szeles Szabolcs önkor-
mányzati képviselő
hangsúlyozta, fontos,
hogy a városrész visz-
szakapja régi rangját.

Érkeznek 
a tankönyvek
Idén közel kilencvenezer
első osztályos gyermek
szüleinek nem kell fi-
zetni a tankönyvekért,
ez a kör az elkövetkező
esztendőkben folyama-
tosan bővül. A teljes in-
gyenesség eléréséig a
kormány fenntartja a rá-
szoruló gyermekeknek
járó támogatási rend-
szert. A terjesztést az
idei tanévben már a
Könyvtárellátó Nonpro-
fit Kft. (Kello) végzi, a
tankönyvek árából be-
folyt pénz – a költségek
levonása után – az is-
kolai könyvtárakat gya-
rapítja.
A Kello tájékoztatása sze-
rint a tankönyvek közel 70
százaléka már megérke-

zett az iskolákba. A szülők
többsége az augusztus
15-i határidőre befizette a
tankönyvek árát. Az új
rendszerben elkerülhe-
tőek a terjesztők, kiadók,
önkormányzatok közötti
elszámolási viták, ame-
lyek például tavaly kiszál-
lítási bojkotthoz vezettek.
A Könyvtárellátó minden
iskolába eljuttatja a tan-
könyveket szeptemberig,
így az iskolakezdésre
egyetlen diák sem marad
tankönyv nélkül. Az egy-
ségesített rendszer to-
vábbá a kiadók számára
is garanciát jelent arra,
hogy rendben, időben
megkapják a legyártott,
leszállított tankönyvek el-
lenértékét.
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

„Aki nem hisz abban, hogy
mennyi jó ember van, az
kezdjen el valami jót tenni, és
meglátja, milyen sokan oda-
állnak mellé.” Az idézet Böjte
Csaba ferences rendi szerze-
testől származik, aki több
száz, sokszor az éhhalál szé-
lén álló gyermeket karolt s
karol fel ma is. Az árvák befo-
gadásán és az alapvető
szükségleteik biztosításán
túl a szerzetes a lélek ke-
nyerével is megajándé-
kozza a hozzá került gyer-
mekeket, amely nélkül
olyanok lennének, mint a
robotok, amik egy idő után
a mechanikus tevékenysé-
gektől elhasználódnak. A
gépek persze pótolhatóak,
mindig jön egy jobb, szebb,
nagyobb teljesítményű.
Négy héten keresztül muta-
tunk be lapunkban olyan
embereket, akik segítenek jó
szóval, ötletekkel, tudással,
tettekkel embertársaikon. Ők
már felismerték, a felelősség-
vállalás nem csupán üres kö-
telesség vagy jól hangzó rek-
lám. Ösztönösen cseleked-
nek, de azt is megtapasztal-
ták, az önzetlen segítség
megtérül, ha közhely, ha
nem, csak az kaphat, aki ad
is. Lapunkban azokat mutat-
juk be, akiket jelölt valaki a
Médiaunió Alapítvány „Jó
embert keresünk!” pályáza-
tára városunkból.
Amikor több csatornán ömle-
nek ránk a balesetek, kataszt-
rófák, halálesetek a médiából,
nagyon kellenek az ilyen kez-
deményezések. A szervezők
célja, hogy olyan példaképe-
ket mutassanak be, akik bebi-
zonyítják, tenni akarással, új-
szerű megközelítéssel és jó-
sággal rengeteget lehet el-
érni. Számomra két nagy ta-
nulsága van ez idáig a találko-
zásoknak: mindenkiben la -
kik egy „jó ember”, csak
hagyni kell szárnyalni, és
hogy nagy szükségünk van
álmokra. Különben mi ér-
telme lenne az életnek?

Zoljánszky Alexandra

Jó tett helyébe

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Nagy az izgalom, nyit az óvoda,
már csak néhányat kell aludni és
a hároméves csöppségek kilép-
nek a családi körből egy isme-
retlen világba. Ottófi Rudolfné,
a Prohászka-óvoda vezetője ar -
ról mesél lapunknak, mi vár a ki-
csikre és szüleikre az első ovis
hetekben. 

A kicsiket ma már nem beszoktatja,
hanem befogadja az óvoda. A neve-
lési alapprogram is folyamatosan vál-
tozik, teret ad a rugalmasságnak, nin-
csenek kötelező foglalkozások, az
óvoda, az óvónő maga dönti el, milyen
módszert alkalmaz, milyen tevékeny-
séget szervez – sorolta az intézmény-
vezető.

A törvény jövő évtől teszi kötele-
zővé a harmadik életévüket betöltő
gyerekek óvodába járását, ami Ottófi
Rudolfné szerint a vártnál kevesebb
gondot fog okozni. A szülők többsége
eddig is igényelte, hogy a hároméves
csemete bekerüljön a közösségbe,
vagy azért, mert az anyuka újra mun-
kába állt, vagy azért, mert kistestvér
érkezett, akivel könnyebb az élet, ha
nincs otthon a nagyobbik gyerek.

A Prohászka-óvoda már csak azért
sem számol zsúfoltsággal, mert a jö-
vőben is csak annyi gyereket vehet fel,
amennyi az intézmény iskolájában to-
vábbtanulhat. Legfeljebb huszonötös
létszámmal négy csoport működik, a
szülők igénye és az ovi tizenhárom
éves hagyománya szerint „tiszta, egy-

Befogadó óvoda 
korú” összetételben. Azaz van kis-, kö-
zépső és nagycsoport. Az óvodave-
zető csendben megjegyzi, már 2015-
re is vannak jelentkezők.

A legkisebbeket és szüleiket au-
gusztus utolsó hetében várja az óvo-
dai befogadás, melynek keretében a
családok megismerhetik az intéz-
ményt, az óvó néniket, a dadákat, a
csoporttársakat. Valamennyi dolgozó
nagy odafigyeléssel és szeretettel ké-
szül ezekre a napokra. A befogadós

hét elsősorban azok számára fontos,
akik még nem jártak közösségbe.

A szülők addig maradnak, amíg jól -
esik nekik, de a nagyon hosszú
beszoktatásnak nincs értelme, a kis-
gyermeket előbb-utóbb el kell en-
gedni. A szakember azt mondja, ez
mindig a szülőnek nehezebb, főleg,
ha az első gyermekről van szó. A ki-
csik sokfélék, szerencsére akad közöt-

tük szép számmal olyan, aki első lá-
tásra megszereti az ovit, élvezi a tár-
saságot. Nincs sírás, nincs gond. 

A szülőknek arra is módjuk van,
hogy rejtve, ablakon át figyeljék, mit
csinál csemetéjük anyuka és apuka
nélkül. Az első hetekben a nagyon
sírós gyermekek szüleit rendszeresen
felhívják az óvónők, hogy megnyug-
tassák őket, ne izguljanak a kicsi
miatt. Ebben az időszakban kerül sor
a családlátogatásokra is, hogy korán

kialakuljon a kölcsönös, önbizalomra
épülő jó kapcsolat a szülők és az óvó-
nők között. 

Ami a költségeket illeti, fizetni kell
az étkezés térítési díját, szükség van
váltós ruhára és cipőre, de más költ-
sége nincs az óvodába indulásnak.
Arra érdemes ügyelni, hogy a ruha és
a cipő kényelmes legyen, jól érezze
magát bennük a lurkó.  

Az óvodába járás
Jövő év szeptember 1-jétől hároméves kortól kötelező óvodába
járást ír elő a nemzeti köznevelési törvény. Azokra a gyermekekre
vonatkozik, akik 2011-ben születtek és 2014. augusztus 31-ig
betöltik a 3. életévüket. Lehetséges felmentést kapni a három -
éves kortól történő óvodába járás alól, ezt a szülő kezdeményez-
heti és a jegyző adhatja meg az óvodavezető és a védőnő egyet -
értésével. Győrben az önkormányzat fenntartásában lévő óvo-
dákba mintegy 4.250 gyerek jár majd szeptembertől – mondta
lapunknak Várszegi Mónika, a polgármesteri hivatal oktatási osz-
tályának alapfokú oktatásért felelős munkatársa. A városban 12
óvoda működik 39 feladatellátási hellyel. Ezekbe már tavasszal
beíratták gyermekeiket a szülők.



Az én szakterületem a kezdetektől
az egészségügy és a szociálpolitika
volt. Amikor a kilencvenes évek elején
bekapcsolódtam az önkormányzat
munkájába, a legnagyobb kihívást az
jelentette, hogy a régi nagy ellátórend-
szerek részben megszűntek, átalakul-
tak, és megjelent a munkanélküliség,
majd a hajléktalanság is. Nagy feladat

volt a város szociális hálójának meg-
erősítése és büszke vagyok arra, hogy
ebben a munkában részt vehettem,
mert mára országosan is elismert és
példaértékű a győri szociális ellátás
színvonala. Az egészségügy is nagy
utat járt be az elmúlt húsz évben. Te-
vékenyen részt vettem a győri egész-

ségügyi alapellátás meg-
szervezésében, a háziorvosi
praxisok kialakításában. Ha-
zánkban egyedülálló az,
ahogy a győri önkormányzat
a háziorvosokat segíti. A
rendelőket bérleti díj nélkül
biztosítja az orvosoknak,
emellett a közüzemi költsé-
geket is átvállalja. Városunk-
ban már 95 százalékban
megvalósult az egy orvos,
egy rendelő program, vagy -

is a háziorvosoknak nem kell osztoz-
kodniuk a rendelőkön. Kiemelném,
nem múlik el úgy év Győrben, hogy ne
újítanánk fel vagy ne építenénk új ren-
delőt, emellett pedig a praxisokat a
műszerezettség terén is segítjük. Or-
vosként tisztában vagyok azzal, mire
van szükség a megfelelő betegellátás-

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Dr. Somogyi Tivadar augusztus
20-a alkalmából vehette át az
egyik legrangosabb állami elis-
merést, a Magyar Érdemrend
lovagkeresztjét. Az alpolgár-
mesterrel a kitüntetés átvétele
után beszélgettünk.

A laudáció szerint a köztársa-
sági elnök a négy évtizedes gyó-
gyító munkája, eredményes tele-
pülésfejlesztési közéleti tevé-
kenysége, valamint példaértékű
életútja elismeréseként adomá-
nyozta a kitüntetést. Váratlanul
érte az elismerés?

Nem számítottam rá, hiszen az em-
bernek a dolgos hétköznapokban
nem az lebeg a szeme előtt, hogy egy-
szer munkájáért ilyen magas rangú ki-
tüntetést kaphat. Ami különös apro-
pót ad mégis az elismerésnek, hogy
éppen most húsz éve, hogy képviselő-
ként részt veszek az önkormányzat
munkájában. 1993 augusztusában lis-
táról kerültem a közgyűlésbe, 1994
óta pedig immár az ötödik ciklusban
képviselem a belvárosi lakókat egyéni
képviselőként. 2010 óta a Révfalu déli
részén élők érdekeiért is dolgozom. A
húsz év során képviselői munkám
mellett bizottsági tagként, bizottsági
elnökként, majd pedig alpolgármes-
terként segítettem a közgyűlést. A ki-
tüntetéssel nem csak önkormányzati
munkámat, de négy évtizedes gyó-
gyító tevékenységemet is díjazták.
Szülész-nőgyógyászként kezdetben
beosztott orvosként, a későbbiekben
a Család- és Nővédelmi Tanácsadó
vezető főorvosaként, majd a kórház
főigazgató főorvosának rendelőinté-
zet-helyetteseként dolgoztam. A me-

gyében elsőként én indítottam el a
gyermek-nőgyógyászati szakrende-
lést 1984-ben. A több mint negyven
év alatt mindig a betegek gyógyítását
tartottam elsődleges feladatomnak.

Mik voltak a húszéves város -
építő szerepvállalás legfonto-
sabb mozzanatai?
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KITÜNTETÉS MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE

Negyven év gyógyítás, húsz év városfejlesztés
hoz. A győriek érdekében intézkedé-
seinkkel ehhez szeretnénk hozzájá-
rulni. 2010-től az oktatásügyért is fe-
lelek, és ezen a téren is akadt tenni-
való bőven. A fő célom az volt, hogy az
oktatás átalakítása úgy menjen végbe,
hogy abból a lehető legkevesebbet
érezzenek meg a diákok és a pedagó-
gusokat se érje érdeksérelem. 

Mennyire volt nehéz
ezt megvalósítani?

Az alapelvem mindig az
volt, hogy egy társadalom,
egy adott közösség szociá-
lis érzékenységét az mu-
tatja leginkább, hogy mi-
ként segíti azt a két korosz-
tályt – a fiatalokat és az
időseket –, akik még nem
tudnak, illetve akik már
nem tudnak magukon se-
gíteni. A győri ellátórend-
szer attól erős, hogy erre a két korosz-
tályra hosszú évek óta kiemelten oda-
figyel. Hogy mindezt elérjük, szükség
volt azokra a felkészült szakembe-
rekre, akik az ágazatban tevékenyked-
nek. Szerencsére mindig olyan mun-
katársakkal dolgozhattam, akik nem-
hogy hivatásuknak, de küldetésüknek
tekintik a győri egészségügyet és szo-
ciálpolitikát. Nélkülük nem tartana itt
a győri ellátás, ezért a magas rangú el-
ismerés az ő munkájukat is dicséri. 

Képviselőként mit tart a leg-
fontosabb eredménynek?

Büszke vagyok a győri belváros
fejlődésére, a Széchenyi tér meg-

újulására, a sétálóutcák megszépü-
lésére, és remélem, hogy a Duna-
kapu tér is a győriek egyik népszerű
találkozási helye lesz. A kezdemé-
nyezésemre elkészült vizes játszótér
igazi kuriózumnak számít és nagyon
népszerű a gyerekek körében. Bel-
városi és révfalui képviselőként is az
a célom, hogy az itt lakók élhető vá-
rosrészeket tudhassanak maguké-
nak, rendezett utakon közlekedhes-
senek, szép parkokban, játszótere-
ken pihenhessenek, biztonságban
érezhessék magukat. Jövőbeni ter-
veim közt szerepel többek között a
II. János Pál tér megújítása, amely-
lyel kiteljesedhetne a belvárosi reha-
bilitáció. 

Hogyan összegezné az elmúlt
húsz évet röviden?

Ami a legfontosabb, hogy ez idő
alatt rengeteget fejlődött a városunk.
Büszkeséggel tölt el, hogy ebben én
is szerepet vállalhattam, és köszönöm
Borkai Zsolt polgármesternek azt,
hogy támogatja munkámat, bízik el-

képzeléseimben. Köszönöm felesé-
gemnek és családomnak, hogy min-
den körülmények között mellettem áll-
nak és olyan hátteret teremtenek,
amely lehetővé teszi, hogy maximáli-
san feladataimra koncentráljak. Sze-
retném még egyszer hangsúlyozni,
hogy az eredmények elérése csapat-
munka volt, az ágazatban dolgozó el-
kötelezett munkatársaim áldozat-
kész hozzáállása nélkül nem tarthat-
nánk itt. Ezt a munkát kívánom foly-
tatni kollégáimmal együtt városunk
további fejlődése érdekében, és
ehhez nyújt megerősítést, biztatást
az állami elismerés.

Az elismerés 
megerősít, hogy 
tovább dolgozzak 
a fejlődésért
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ÜNNEP, KITÜNTETÉS  HIRDETÉS

A Fejlesztés a szolgáltatások-
ban rejlő lehetőségek jobb kiak-
názásával és a partnerkapcsola-
tok erősítésével elnevezésű,
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0021
számú projekt célja, hogy a vá-
rosunkban élő idősek minél egy-
szerűbben érhessék el a szociá-
lis szolgáltatásokat és a lehető-
ségeket új szolgáltatáselemek-
kel bővítsük.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások
minisztere a köztársasági elnök meg-
bízásából állami kitüntetéseket adott
át augusztus 19-én, Szent István ün-
nepén a Nemzeti Színházban.

Kimagasló színvonalú munkája el-
ismeréseként a Magyar Érdemrend
lovagkeresztje polgári tagozat kitünte-
tésben részesült Lebó Ferenc érem-
és szobrászművész. A Magyar Arany
Érdemkereszt polgári tagozat kitünte-
tést Molnár Ilona, a Győri Balett igaz-
gatóhelyettese, a Magyar Bronz Ér-

Felmérés az idősek körében

Kitüntetett győriek 
demkereszt polgári tagozat kitünte-
tést Varga György, a Győri Balett szín-
padmestere, ügyelője vehette át. 

Doncsev Andás parlamenti állam-
titkár az emberi erőforrások miniszte-
rének megbízásából szakmai kitünte-
téseket adott át augusztus 19-én a
Szépművészeti Múzeumban, ahol ki -
emelkedő, színvonalas szakmai mun-
kájáért Miniszteri Elismerő Oklevelet
kapott Háromszéki Ildikó, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Gyermekvé-
delmi Központ igazgatója.

Ehhez szükséges, hogy minél szé-
lesebb körben megismerjük a szol-
gáltatásokkal kapcsolatos elváráso-
kat, igényeket, az időskorban jelent-
kező szükségleteket.  A szükségletfel-
mérés kérdőíves vizsgálattal történik,
melyet a szociális és egészségügyi in-
tézmények dolgozói végeznek. Az
időseket és hozzátartozókat szeptem-
ber 15-ig keresik fel a megbízólevéllel
rendelkező kérdezőbiztosok.

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Augusztus 20-án városunk koszorúzás-
sal emlékezett államalapító nagy kirá-
lyunkra. Az önkormányzat a Bécsi kapu
téren tartotta megemlékezését, ahol
Simon Róbert Balázs alpolgármester ün-
nepi beszédében úgy fogalmazott, Szent
Istvánban, államalapító királyunkban a
magyar nemzet új életútját kijelölő alkotó
egyéniséget, minden idők legnagyobb
magyarját tiszteljük. Ő volt az a király és
szent, aki egyház- és nemzetépítőként
tudatosította a magyarokban és az ak-
kori Európával, hogy adottságai, teljesít-
ménye és szellemi gazdagsága tekinte-
tében a magyarok helye a legrangosabb

Megemlékezés
nemzetek között van. Ez azt jelenti, hogy
a magyarságnak küldetése, feladata, fe-
lelőssége, és  a legfontosabb: jövője van.
Ennek építésében szükség van minden-
kire. Minden magyarra, minden győrire.
Hozzátette, szellemi és hitbéli biztos ka-
paszkodók nélkül az emberi elszántság
és akarat, a jó szándék, a fizikai erőnlét
és a kemény munka önmagában kevés. 

„Az ország újjáépítése elkezdődött,
amelyhez szükség van mindazokra, akik
hittel, tudással, munkával, és ha kell, küz-
delemmel maradandó jövőt építenek” –
zárta az alpolgármester.

A megemlékező beszéd után a Hang-
raforgó Együttes műsorát láthatták az
ünneplők, az esemény Szent István szob-
rának megkoszorúzásával zárult.



szerző: koloszár tamás
fotó: security patent

A Security Patent a
rendszerváltás óta Ma-
gyarország egyik meg-
határozó vagyonvédelmi
cégévé vált, országosan
az első tízben jegyzik
őket. Több mint tizenkét -
ezer magánügyfél bízik
bennük, hogy a távfel-
ügyelet keretében értékeiket akkor is
megvédik, ha ők nincsenek otthon,
dolgoznak vagy éppen nyaralnak. A
Security Patent és az általa alapított
Patent Holding Kft. ügyvezető igazga-
tója, Kocsis Róbert néhány példával il-
lusztrálja, miért érdekes és izgalmas
az a munka, amit végeznek.

– A legkülönösebb esetünk talán az
volt, amikor kiderült, az elfogott be-
törő egy bérgyilkos volt, rálőtt kollégá-
imra, szerencsére azonban nem sült
el a fegyver, s mire töltényt cserélt
volna, elfogtuk – idéz fel Kocsis Ró-
bert egy korábban Ménfőcsanakon

történt esetet. – Az ukrán
bűnözőt bíróság elé állí-
tották, s ott köszönetet
mondott, állítása szerint
ha ez Ukrajnában törté-
nik, biztosan lelőtték
volna. 

Nem csak fegyverrel,
bárddal, késsel, üveggel
is támadtak már a Secu-
rity Patent elfogóira, aki-
ket a cég egy esztergomi

kiképzőközpontban próbál felkészí-
teni a váratlan helyzetekre. Mindenre
persze nem lehet, mert itt is igaz, ami
sok területen, az élet és a gyakorlat a
legjobb tanítómester.

Személyvédelemre is sok példát
tud sorolni Kocsis Róbert. Amikor egy
sztár, együttes, politikus idelátogat,
gyakran kérik fel őket a biztosításukra.
Legutóbb a Bayern München játéko-
sait kísérték.

– Amikor a pápa itt járt Győrben,
második körös védelmet adtunk,
három méterre állhattam a Szent -
atyától – jelzi Kocsis Róbert azt, sok-

sok felejthetetlen élmény kötődik a
munkához.

A személyvédelem nem csak a
híres embereket jelenti. Magánéleti
gondok, elszámolási viták alkalmával
aludtak a cég munkatársai a védett
személy lakásában, készen állva min-
den eshetőségre.

A prioritást, a stratégiát azonban a
vagyonvédelem, ezen belül is a távfel-
ügyelet jelenti. A több mint tizenkét -
ezer ügyfélből több mint hétezer Győr-
ben található, de jelen vannak Pápán,
Zalaegerszegen, Mosonmagyaróvá-
ron, Sopronban, Kapuváron és Csor-
nán is. Havonta száz új ügyfelet köt-
nek be a rendszerbe, ha illetéktelen
behatoló működésbe hozza a riasz-
tást, azonnal indulnak az elfogók. 

– Növekvő ügyfélszámunk nem csak
megtisztelő számunkra, nagy felelőssé-
get is ró ránk, a folyamatos fejlesztés el-
engedhetetlen, havonta tízmillió forin-
tot fordítunk a rendszer kiépítésére –
mondja Kocsis Róbert, aki szerint nem
a bűnözés növekedése miatt élnek
egyre többen a biztonságot jelentő táv-

felügyelettel. Az emberek lettek tudato-
sabbak, sokkal jobban odafigyelnek ér-
tékeik megóvására. 

– Felelősséget érzünk azért a kö-
zösségért, ahol élünk és dolgozunk,
ennek jegyében támogatjuk Győrben
a nyárzáró koncertet, de szívesen
szponzoráljuk a sportot is, a kajak-
kenut, kézilabdát, ökölvívást, futsalt
és vízilabdát – sorolja a teljesség igé-
nye nélkül Kocsis Róbert azt, mi min-
dent támogat a Patent Holding Kft. 
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VIDANET  PATENT

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Az idén többek között a Győri Audi
ETO női kézilabdacsapat, a Rába ETO
Futsal Club és a Győri ETO futballcsa-
pat támogatása mellett kötelezte el
magát a Vidanet. A vállalat ugyanak-
kor nyitott a jó kezdeményezésekre,
ezért döntött úgy, hogy az immár ha-
todik alkalommal megrendezendő
nyárzáró koncert mellé áll.

A régió meghatározó távközlési
szolgáltatója, a Vidanet a városban el-
sőként nyújtott kábeltelevíziós szolgál-
tatást, és a régióban elsőként tette el-
érhetővé például az HBO GO online vi-
deotárat. A Vidanet azonban nem-
csak az újdonságok bevezetése terén
jár az élen: az évek során számos helyi
esemény szervezéséhez, valamint ala-
pítvány működéséhez járult hozzá.

„Nagyon fontosnak tartjuk, hogy
bekapcsolódjunk a helyi közösség
életébe és támogassuk az olyan kez-
deményezéseket, melyek fontosak
számukra, megkönnyítik az életüket,
vagy éppen egy kis feltöltődést hoz-
nak a mindennapjaikba” – mondta el

Focitól a nyárzáró koncertig: helyi
kezdeményezéseket támogat a Vidanet

Hushegyi Károly, a Vidanet régióveze-
tője. – „Többek között ezért döntöt-
tünk az idei nyárzáró koncert támoga-
tása mellett, de ezért igyekszünk segí-

teni a helyi sportcsapatok munkáját,
és emiatt indítottuk el CivilekNet prog-
ramunkat is” – tette hozzá.

Sport és civil szféra
A vállalat társadalmi felelősségvál-

lalás programjában kiemelt szerep jut

a civil kezdeményezések felkarolásá-
nak: 2013-ban meghirdették a Vida-
net CivilekNet Programot, melynek
keretében a pályázó civil szervezetek

12 hónapos ingyenes internet-hozzá-
férést nyerhettek. A kezdeményezést
a Vidanet a jövőben is folytatni sze-
retné, annak érdekében, hogy a minő-
ségi munkát végző alapítványok in-
gyenesen, gyorsan, biztonságosan
kommunikálhassanak az interneten,

így hatékonyabban végezhessék
munkájukat. Ugyanakkor a program
folytatása mellett a vállalat számos
alapítvány munkájához biztosít köz-
vetlen anyagi támogatást is. Idén a
Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány-
nyal együttműködve például hátrá-
nyos helyzetű családok és gyermekek
táboroztatásához járult hozzá.

A helyi közösség iránti felelősség-
vállalásuk másik fontos pillére a sport
támogatása.  A magyar bajnok Rába
ETO Futsal Club támogatása már ha-
gyomány a vállalat életében, de a
Győri Audi ETO női kézilabdacsapat,
valamint a Győri ETO futballcsapat
munkáját is segítik.

„CSR-tevékenységünket azonban
nem szeretnénk néhány területre le-
szűkíteni, ezért ha olyan értékes kez-
deményezést látunk, amihez mi is
csatlakozni tudunk, örömmel tesszük
meg ezt” – emelte ki Hushegyi Károly.
Így került a vállalat látómezőjébe a
nyárzáró koncert is, mely amellett,
hogy egy remek hangulatú koncertet
ígér, igazi kulturális feltöltődést jelent
a győriek és a városba látogatók szá-
mára egyaránt.

Látogatás a Security Patent központjában 

Távfelügyelettel értékeket védenek
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WHB PANNON-VÍZ

szerző: koloszár tamás
fotó: whb

Ha csak egyetlen referencia
állna rendelkezésre a West Hun-
gária Bau Kft. által elvégzett
munkákról: a cikkhez illusztrá -
ció ként felhasznált Volksbank
épületének felújítása, már ak -
kor elhihetnénk, miért vallják a
cégnél a minőség és profizmus
egységét. 

A referencialista persze könyvnyi ter-
jedelmű lehetne, a felsorolásnak pusz-
tán a hetilap korlátai szabnak határt.
Lukács Zsanett, a West Hungária Bau
Kft. kommunikációs vezetője úgy véli,
Győrben nagyon sokan ismerik a vál-
lalkozást, az 1997-ben alapított, Paár
Attila tulajdonában álló céget, amely
több mint száz alkalmazottal és tizen-
egymilliárd forint feletti éves árbevé-
tellel rendelkezik.

A West Hungária Bau Kft. keze nyo-
mát viseli Győrben egyebek mellett a
Barátság park, a Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház több osztálya, az
Árkád, a pláza, a Tesco, a Széchenyi
tér, a Dunakapu-ház, a Kiss Ernő utcai
társasház vagy éppen a Lloyd palota.
Az Audinak 1997 óta végeznek csar-
noképítési és szerkezetépítési munká-

Válassza ön is a győri csapvizet!
Víznyerő helyünk, a parti szűrésű
kutakat körülvevő természetes szű-
rőrendszer, a szigetközi vízbázis eu-
rópai léptékkel mérve is kitűnő
adottságú.  Térségünk, a Szigetköz
alatt hatalmas kiterjedésű kavi-
csos víztartó talajréteget találunk,
a kavicsréteg vastagsága néhol a
háromszáz métert is eléri. A kavi-
csos altalajban áramló víz olyan ter-
mészetes szűrőrendszeren áramlik
át, melyhez hasonlót ritkán alkotott
a természet. A szigetközi parti szű-
résű kútjaink vízminősége igazi
kincs! A víztisztítás során egyedül
a vízben lévő vas- és mangántartal-
mat távolítjuk el vegyszermentes
technológiával, levegőztetéssel és
szűréssel. Klórozásra, fertőtlení-
tésre nincs szükség! Különösen
finom ízt ad a győri víznek kalcium-
és magnéziumtartalma! Válassza ön is a győri csapvizet! www.pannon-viz.hu

West Hungária Bau Kft.: folyamatos
megújulás a válság ellenszere

kat, ők építették a Győri Keksz csarno-
kát és a Vill-Korr irodaházát. 

– Büszkék vagyunk arra, hogy Bu-
dapesten mi nyertük el a Várkertba-
zár-projektet, a műemléki védett-
ségű épületegyüttes rekonstrukció -
ja nagy precizitást igényel, igazi ki-

hívás a cégünk számára – fogalmaz
Lukács Zsanett, aki a folyamatban
levő munkák között a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem felújítását is
megemlíti, ehhez a Nemzeti Alkot-
mányvédelmi Hivatal minősítése
kellett, vagyis nemzetbiztonsági át-

világítás után pályázhattak a fel-
adatra. Ez utóbbi arra bizonyíték,
minden olyan minősítést megsze-
reztek, amelyet egy építőipari cég
megszerezhet Magyarországon. 

A minőség és a profizmus mel-
lett versenyképes árakat diktál a
cég, hisznek a folyamatos megúju-
lás szükségességében, ez a siker
kulcsa, amellyel a válság közepette
is növekedni tudtak, s mély gyökere-
ket eresztettek a generálkivitelezői
piacon. Az iparban csarnokok, iro-
dák, a szolgáltatói szférában szállo-
dák, autószalonok, bevásárlóköz-
pontok sokasága köthető a West
Hungária Bau Kft.-hez.

A cégnek a minőség mellett a tá-
mogatás is fontos. Az idei árvíz idején
gépparkjukkal és több ezer szendvics
készítésével segítették a bajba jutott
embereket.

– Nemcsak a bajban akarunk se-
gíteni, hanem abban is, hogy az élet
napos oldalát még naposabbá te-
gyük – jelzi Lukács Zsanett, miért
lett a West Hungária Bau Kft. az idei
nyárzáró koncert ezüst fokozatú tá-
mogatója. – Jó érzés úgy támogatni
valamit, ha tudjuk, színvonal van
mögötte – zárta nyilatkozatát a
West Hungária Bau Kft. kommuni-
kációs vezetője. 
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HIRDETÉS BEVÁSÁRLÓK ÉJSZAKÁJA

A Rudolph Autóipari Logisztikai
Kft. 10 millió forint uniós támoga-
tást nyert az „Egészségre nevelő
és szemléletformáló életmód-
programok” című pályázaton az
Új Széchenyi Terv keretében. A
vállalat a 10 millió forint összegű
támogatást teljes mértékben
munkavállalói egészségének meg-
őrzésére fordítja.

A Rudolph Logistik Gruppe ma-
gyar leányvállalata közel 20 éve
van jelen Magyarországon. Szol-
gáltatása a teljes körű logisztikai
tevékenység, melynek keretében
termelő vállalatok belső és külső
logisztikai feladatait is ellátja a
megrendelő telephelyén vagy
külső telephelyükön, illetve hoz-
záadott értékű szolgáltatásokat is
vállal. A komplex szolgáltatás ke-
retében a vállalkozás szállítmá-
nyozással is foglalkozik.
A vállalat létszámában jelentős
növekedés következett be a
2013-ban indított új projektek-
nek köszönhetően. Az új logisz-
tikai csarnokban több mint 100
fővel növelik a munkatársak szá-
mát, ezen felül pedig a vállalat
egyik legnagyobb stratégiai part-
nerének új gyárában megvaló-
suló projekt keretein belül to-
vábbi 260 fő számára biztosíta-
nak új munkahelyet.
A cég számára nagyon fontos,
hogy egészséges munkakörnye-
zetet teremtsen munkatársai-
nak. Többek között ez a cél ve-
zérelte a vállalatot, mikor meg-

Egészséges életmódra
való nevelés
uniós támogatásból

pályázta az Európai Unió
TÁMOP 6.1.2. pályázatát. Az
eredményes pályázás révén el-
nyert támogatásnak köszönhe-
tően közel egy éven keresztül kü-
lönböző szűrővizsgálatok és
szaktanácsadások várják a mun-
kavállalókat, amelyeken dieteti-
kusok és orvosok tájékoztatják
az embereket az egészségtuda-
tos életmódról és az egészséges
táplálkozásról. A vizsgálat kere-
tein belül megmérik a vitamin-,
nyomelem-, ásványianyag-szin-
tet, a stressz-szintet, a vérnyo-
mást, az ergonómiai felmérés
után pedig szakemberek adnak
javaslatot arra vonatkozóan, mi-
ként alakíthatják ki úgy a mun-
kaállomásokat, hogy az a legked-
vezőbb hatást gyakorolja a mun-
kavállalóra, kiküszöbölve ezzel
az esetleges váz- és izomrend-
szerre mért terhelést. A szakem-
berek segítséget nyújtanak a do-
hányzásról való leszokásban is. 
A mozgásszervi szaktanács -
adás után, ahol a terapeuta meg-
vizsgálja a dolgozók állapotát, a
munkavállalók igénybe vehetik
a sportolási lehetőségeket,
részt vehetnek a telephelyen
tartandó sportórákon.
A támogatás segítségével lehe-
tővé vált, hogy a vállalat munka-
vállalói aktívan tegyenek az
egészségükért és jobban érezzék
magukat.

További információk: 
www.rudolph-log.com

A győri belváros üzlettulajdonosainak
nagy része a hétvégi bornapokhoz és
a Terményáldáshoz kapcsolódva szé-

lesre tárja kapuit a vásárlók előtt au-
gusztus 24-én késő délután és este.
Az üzletek 10-50 százalékos kedvez-
ménnyel várják a fesztiválozó forgata-
got 17 és 22 óra között.

Az akcióval a kereskedők arra akar-
ják ráirányítani a figyelmet, hogy ige-
nis érdemes a győri belvárosban vásá-
rolni, mert az üzletek jó minőségű, el-
térő árukészlettel, kedvező árakkal, va-

Bevásárlók éjszakája

Horváth Nóra
Már tavaly is ellátogattam a

bevásárlók éjszakájára. Ilyenkor
nyugodtabban tudok tájéko-
zódni a kínálatról és lényegesen
olcsóbban tudok hozzájutni a di-
vatos darabokhoz.

Németh József
A fesztiválhoz kötött bevásár-

lónapot jó ötletnek tartom. Míg
a feleségem az üzletekben né-
zelődik, vásárol, addig én felfe-
dezem a fesztivál legjobb borait.
Ezért bátran buzdítok minden
férfi kollégát, hogy a szombati
rendezvényre hozza párját, mert
az est folyamán szinte biztos
hogy mindenki megtalálja a
maga szórakozását.

lamint családias légkörben udvarias
és szakszerű kiszolgálással várják a
vevőket. A borfesztivál kiváló alkalmat
ad arra, hogy a győriek és a városba
érkezők szórakozva, borozgatva fedez-
zék fel a barokk belvárosi épületek
alatti üzleteket és azok áruválasztékát.

Megkérdeztünk néhány vásár-
lót a rendkívüli nyitva tartásról.
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„JÓ EMBER” HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„Józsi bá” – ahogy tanítványai
hívják – nemcsak a megfelelő
védekezést és az ütéseket taní-
totta meg a nála edző gyerekek-
nek, hanem igazán jó példát is
állított nekik. Ismét egy jó em-
bert mutatunk be, akit váro-
sunkból jelöltek a Médiaunió
Alapítvány kampányába.

Őri József bokszedző otthonában,
egy „szentélyben” őrzi 40 év dicsősé-
gét: a méretes kupák, serlegek, okle-
velek tömkelege és a megannyi fotó
megdöbbenti a látogatót. Napokig
hallgatná az izgalmas történeteket a
Papp Lászlóval való szoros barátság-
ról, meccsekről olyan szereplőkkel,
mint például Klicskóék vagy az olim-
piai, világbajnoki és Európa-bajnok-
sági helyezett tanítványok.

Józsi bácsi egy rövid budapesti kerü-
lővel Barcsról került Győrbe a ’60-as
években az ETO ökölvívó csapatába a
szakosztály hívására, akik munkahelyet is

biztosítottak számára a győri vagongyár-
ban. „Akkoriban Magyarország boksz -
élete pezsgett, már kicsi koromban meg-
tetszett ez a világ, felnéztem a nagy bu-
nyósokra, az első edzőmre pedig úgy te-
kintettem, mintha apám volna” – mesélt
a kezdetekről a 70 éves tréner. A bokszo-
lást azonban hamarosan abbahagyta,
mert a tanulásra koncentrált, s időközben
munkaköre is megváltozott. A ’70-es
évek elején viszont egy öklözőtalálkozón
rábeszélték, szerezze meg az edző képe-
sítést, mert neki tanítania kell. Munkáját
a Győri Dózsánál kezdte, ahol ma is dol-

gozik, közben Ring Boxklub néven saját
csapatot alapított, illetve trenírozott bécsi
amatőr és profi gárdákat is. A rendszer-
váltás után a magyar profi boksz úttörői
között tartották számon, olyan remek ök-
lözők karrierjét egyengette például, mint
Füzesy Zoltán, Erős Lajos, Dobai János
vagy Virág László. Kevesen tudják, hogy
az utóbbi esztendők két elismert profi ver-
senyzőjét, Nagy „Csonttörő” Jánost és
Kovács „Vipera” Attilát is évekig edzette,
keze alatt érték el összes amatőr eredmé-
nyüket. „Jó embernek” egyik tanítványa,
Kelemen Balázs jelölte, aki nemrég sze-
rezte meg második rangos világbajnoki
övét. Balázs elmondása szerint mindenki
„Józsi bája” határtalan lelkesedésével a
sportolni vágyó fiatalok kedvence lett. Őri
József rendkívül büszke „az ő pici bokszo-
lóira”, mint mondja, mindig jó csapata
volt. Vitte őket minden nemzetközi ver-
senyre a külföldi kapcsolatai segítségé-
vel, ahová csak lehetőségük adódott, vi-
lágklasszisokkal hozta össze a sportolóit.
Bejárta Európát, csak Olaszországban
vagy ötvenszer versenyzett. Emellett
végig a vagongyárban dolgozott, edzői
munkájáért tanítványaitól soha nem kért

díjat. Pénzt a tanítványok sem kaptak
nála, ez sokszor ahhoz vezetett, hogy a
„kinevelés” után máshová igazoltak.
„Nem mindig volt könnyű, én voltam a
mindenes: az edző, az intéző, a sofőr és a
mosógép is egy személyben” – árulta el.

Józsi bácsi hátrányos helyzetű gyere-
keknek is tart edzéseket, példát mutat
nekik arról, hogyan lehet kiemelkedni a
boksz segítségével és kitartó munkával
a nehéz körülmények közül. 

„Mindent kemény, becsületes mun-
kával lehet elérni. Szeretni kell ezt a sport-
ágat, szívósnak, fájdalomtűrőnek kell

lenni, és akarni kell a győzelmet. Nagyon.
De a fő, hogy a gyerekek jól érezzék ma-
gukat az edzőteremben, mintha otthon
lennének. Fontos az is, hogy mozogja-
nak, nem az a lényeg, hogy profik legye-
nek, hanem hogy egészségesek” –
hangsúlyozta és hozzátette, az utóbbi
időben sok fiatal vagányságból megy az
edzésekre, hogy megtanuljon verekedni.
„Mindig arra tanítottam a gyerekeket, ne
éljenek vissza a tudásukkal. Egy jó spor-
toló nem verekszik, ha megütik, inkább
elmegy.” Ha megtudja, hogy verekedtek,
többet nem mehetnek hozzá. Előfordul
az is, hogy a gyerekek „alapok nélkül” ér-
keznek, az „életre” is tanítani kell őket:
például hogy miként viselkedjenek, ho-
gyan egyenek. „Megesett, hogy egy gye-
rek addig nem ment tőlem haza, míg
meg nem tanulta a szorzótáblát. Mindig
mondom nekik, muszáj tanulni, általá-
nos műveltség nélkül nem lehet élni. Az
egyik legfontosabb pedig, hogy mini-
mum egy szakma legyen a kezükben.” A
gyerekeket gyakran viszi el otthonába is,
nézzék meg, hogyan él az edzőjük. A ren-
geteg munka, tanítás és utazás mellett
ugyanis mindig maradt ideje családjára,
akikre nagyon büszke. Két fiát is a becsü-
letességre és a munka szeretetére taní-
totta. Fontosnak tartja, hogy sok terület-
hez értsenek, az otthonuk is a család
keze által készült el. „Hogy boldog
ember vagyok, nagyrészt a feleségem-
nek köszönhetem. Mindig mellettem állt,
segítette a munkámat, előfordult, hogy ta-
nítványt is befogadtunk magunkhoz, sok-
szor főzött a srácoknak és a barátoknak.”

Ahogy Józsi bácsi fogalmazott, saj-
nos ő sem tudja az életkort kivédeni,
ezért néhány év múlva abbahagyja a tré-
nerkedést. „Van egy ügyes gyerekem,
nálam bokszolt, aki megkérdezte, segít-
het-e. Mindig jól nevelt volt és okos,
egyetemet végzett, örülök neki, hogy
legalább egy tanult, művelt gyereknek
adom át a stafétabotot. Persze a komoly
felkészüléseknél még átveszem a veze-
tést, muszáj a srácokat rendesen felké-
szíteni” – hangsúlyozta végül az edző.

Jó ember
kerestetik:
Őri József

A Médiaunió Alapítvány olyan hétköznapi hősöket keres, akiknek tettei,
életszemlélete, társadalmi, közösségi szerepvállalása példaértékű. A be-
érkezett, érvényes pályázatokat szakmai zsűri értékeli. A közönség is kivá-
laszthatja kedvencét, like-olhatja a történeteket a pályázat Facebook-ol-
dalán, a zsűri azonban önállóan dönt.

www.robinsontours.hu

BULGÁRIA REPÜLŐVEL (Budapestről) 2013. 08. 31.

Foglalható és bővebb  információ partnerirodáinknál:
Air Tourist, Ciklámen T., ÉTK Print, Kisalföld
Volán, Medici Travel,  Quaestor, OTP Travel,

Summer Time Travel, Vista Ut. I., 
Start Ut. és az összes győri utazási irodában!

*Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket!

BULGÁRIA egyéni utazással 2013. 08. 31. 

Napospart /Central Plaza Ap. 4* ÖE
32 000 Ft-tól/fő/7 éj*

Neszebár/ Hotel Arzenal 2*, FP
46 400 Ft-tól/fő/7 éj*

MONTENEGRÓ egyéni utazással 2013. 08. 31.

7 és 10/11 éjszakás turnusok
BULGÁRIA – GYŐRBŐL busszal is!

Napospart /Central Plaza Ap. 4* ÖE
54 900 Ft-tól/fő/7 éj*

Napospart/ Hotel Delfin 3*, R 
58 900 Ft-tól/fő/7 éj*

Pomorie/ Hotel Sveti Georgi 4*, FP
69 900 Ft-tól/fő/7 éj*

Budva/Hotel Park 2*, HN, FP
57 900 Ft-tól/fő/7 éj*

Budva/Hotel Palma 3*, R
65 200 Ft-tól/fő/7 éj*

Becici/Hotel Alet-Moc 2*, TN, FP
63 200 Ft-tól/fő/7 éj*

TÖRÖKORSZÁG (Budapestről) 2013. 09. 10.
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9Alanya / Hedef Kleopatra Golden S. 3*, AI

125 900 Ft-tól/fő/7 éj
Side / Hera Park Hotel 4*, AI 

129 900 Ft-tól/fő/7 éj
Alanya / Ozkaymak Select Garden 5*, UAI

158 900 Ft-tól/fő/7 éj



szöveg: gy. p.
illusztráció: marcali gábor

Aki interneten vásárol használt
autót, ráadásul előre, látatlan-
ban fizet, ne csodálkozzon, hogy
kocsi nélkül marad. Az elterjedt
internetes csalásoknak néztünk
utána Lendvai Ernő, a Győri
Rendőrkapitányság kiemelt fő-
előadója segítségével. 

Az internetes kereskedelem általában
áldás: gyors és kényelmes, sőt, na-
gyobb cégek, virtuális áruházak ese-
tében megfelelő ellenőrzés után biz-
tonságos is. Ráadásul olcsóbb, hiszen
nem kell bemutatótermet, valóságos

áruházat fenntartani a termékeknek,
lényegesen kisebb az eladó, a forgal-
mazó rezsije.

A baj tehát nem a technikai eszköz-
ben, a konstrukcióban, a világháló
nyújtotta egyre terjedő és finomodó
lehetőségekben van, hanem azok te-
szik veszélyessé, akik ezt különböző
csalásokra használják. Kellünk hozzá
persze mi is, akik kiszolgáltatott hely-
zetünkben, esetleg a kellő óvatosság
hiányában vagy tudatlanságból szinte
felkínáljuk magunkat áldozatnak ezek-
hez a bűncselekményekhez.

Ragadt a széke a kosztól, 
de hittek neki
A kiszolgáltatottság általában eg-

zisztenciális jellegű. Nincs munka,
vagy ha van, kevés a pénz. Az ember
arra megy, ahol több van. A munka-

közvetítő cégek a megmondhatói, há-
nyan vágynak külföldi álláshelyre, le-
gyen az takarítói, felszolgálói vagy me-
zőgazdasági munka.

Lendvai Ernő, a Győri Rendőrkapi-
tányság kiemelt főelőadója szerint a
hivatalos, szabályosan működő mun-
kaközvetítők nem kérnek pénzt az
ügyféltől előre. Ha sikerült munkát ta-
lálniuk a megbízójuknak, akkor az
adott külföldi munkahely vonja le a
munkaerő fizetéséből a közvetítői
díjat, melyet aztán átutalnak a közve-
títőnek. Fogjunk tehát gyanút, ha va-
laki 5-10 ezer forintot kér egy-egy
ajánlatért. 

Az önmagukat interneten hirdető
csalók úgy próbálják meg átverni az

ebben a kérdésben esetleg járatos
ügyfeleket, hogy nem ügyintézési
díjat szabnak ki, hanem például szál-
lásra szedik be tőlük előre a pénzt.
Előfordult, hogy egy embertől nyolc-
vanezer forintot raktak zsebre a csa-
lók, akik közül többnek két-háromszáz
ügyfele is volt. Ki lehet számolni, mek-
kora összeg ütötte a markukat.

Furcsa, hogy nemcsak az ország
keleti, szegényebb vidékéről érkező ér-
deklődőket tudják átverni, de szép
számmal győrieket is. Előfordult, hogy
valakinek egy osztrák csokigyárban
ígértek munkát, a szállásköltséget is
előre beszedték tőle. A boldog mun-
kavállaló kiutazott, de Ausztriában
sem szállás, sem munkahely nem
várta, a csokigyárban közölték vele,
nem keresnek munkaerőt, a magyar
közvetítőről pedig soha nem hallottak. 

Az sem túlságosan ritka, hogy a
munkahellyel rendelkező magyarok
egy-egy ilyen kétes ígéret alapján fel-
mondják itthoni állásukat, aztán mire
kiderül a csalás, nincs hová vissza-
menniük.

A sértettek meghallgatása során
elképesztő dolgok derülnek ki. A mun-
kát kereső ügyfelek egy része Buda-
pesten találkozott egy győri csalóval,
de jó néhányan az otthonában is felke-
resték, ott tárgyaltak vele. Később a
rendőrségen elmondták, olyan kosz
volt az állítólagos munkaközvetítő la-
kásában, hogy tiszta ruhájukban ők le
sem mertek ülni a székre, mert az ra-
gadt, mégis elhitték róla, hogy jól
menő cége van. A rábeszélőkészség

gyakran elaltatja a természetes em-
beri óvatosságot vagy gyanakvást. 

Olyan sértettel is találkoztak a
rendőrök, aki nem akart feljelentést
tenni, mert szerinte a csaló mindent
megtett az ő munkakeresésének  si-
kere érdekében, s nyilván csak azért
hiúsult meg a kinti állás, mert az oszt-
rák gyár azóta csődbe ment. A „mun-
kaközvetítőre” interneten rátaláló
ügyfelek egy részének eszébe sem ju-
tott, hogy az általa használt világhálón
legalább azt ellenőrizze: létezik-e
egyáltalán az a cég, ahová őt kiközve-
títette a csaló. 

Fél tégla a csomagban 
telefon helyett 
Az internetes csalások másik köz-

kedvelt területe az áruvásárlás. Főleg
a fiatalok vesznek előszeretettel mobi-

lokat, tableteket, laptopokat a neten.
Fizetni általában előre kell, utána kap-
juk kézhez az árut. A rendőröknek gaz-
dag tapasztalatuk van arról, eseten-
ként mi mindent rejtenek valójában
ezek a kézbesített csomagok. Lap-
topok helyett néha fél tégla, telefon
helyett rossz akkutöltő, vagy éppen
papírgalacsin-halmaz van a dobo-
zokban.

Lendvai Ernő utal rá: az utánvé-
tes fizetési mód sem teremt biztosí-
tékot, hiszen már csak a számla ki-
egyenlítése után adja át a csoma-
got a kézbesítő. A kiemelt főelőadó
azt tanácsolja: a postán vegyük át a
küldeményt – ott is csak a kifizetés
után adják ugyan oda –, s a helyszí-
nen azonnal bontsuk fel. Ha nem az
a termék van benne, amit vásárol-
tunk, akkor kérésre a posta vissza-
tartja a pénzt, nem utalja tovább az
eladónak. Ehhez azonban rendőri
feljelentés szükséges, s már a ható-
ság dönt a pénz sorsáról. 

Az artista munkagépe 
Nagy értékű vásárlások esetén

egy-egy tétellel sokat kaszálnak a csa-
lók. Azt hinné az ember, hogy ilyenkor
körültekintőbbek a vevők, de nem
mindig van így.

Az egyik sértett például használt
Volkswagent akart vásárolni interne-
ten Angliából. Fotó alapján tetszett
meg neki a jármű, s az eladó által leírt
paramétereket is készséggel elhitte.
Annyi biztosítékot kért, hogy csak az-
után fizethessen, ha a kocsi már a
szállító céghez került. Erről interne-
ten meg is győződött, nem sejtette,
hogy a szállító vállalathoz megadott
e-mail cím is valószínűleg a kocsi el-
adójáé volt. Így aztán a „garancia” el-
lenére az autó sohasem érkezett
meg, ő pedig futhat a pénze után. A
rendőrség a nemzetközi jogsegély ke-
retében nyomoz, de hogy előkerül-e a
tettes, a kocsi és a pénz, azt senki
sem tudja megmondani.

Személygépkocsit azért keveseb-
ben vásárolnak a világhálón, ám érde-
kes módon munkagépeket már lénye-
gesen többen. Egy győri cég most is
várja 1200 eurós kismarkolóját, ahogy
egy cirkuszi artista is az ablakon
dobta ki a pénzét, amikor 3.900 euró-
ért munkagépet rendelt, s ki is fizette
előre az árát. 

A rendőrök szerint az internetes
csalásoknak nem is annyira a
száma emelkedik, inkább az egy-
egy bűncselekmény sértettjeinek a
száma gyarapszik. Egy kis odafigye-
léssel azonban nem esünk a világ-
háló csapdájába.  

INTERNET  CSALÁS
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Becsaptak a világhálón, futok a pénzem után  
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CSALÁS HIRDETÉS

kép és szöveg: gy. p.

Szeptember elsejétől szabálysértésnek szá-
mítanak a segélyhívó számokra érkező
hamis bejelentések. A rendőrség ötezertől

százötvenezer forintig terjedő bírságot szab-
hat ki – közölte a belügyminiszter.

Pintér Sándor elmondta, az egységes se-
gélyhívó rendszer jelenleg négy megyében
működik kísérleti üzemmódban, és a 2012

Szeptembertől büntetik 
a hamis segélyhívásokat

Közlemény
Segítség bajba jutott hiteleseknek és eladósodott
családoknak

• Ha belekerült az adósságcsapdába 

• Ha nem tudja fizetni hiteleit

• Ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási 
eljárás indult ön ellen

• Ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent

• Ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval 

• Ha jogi képviseletre van szüksége

Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése. Vegye igénybe
ingyenes tanácsadásunkat! Tájékoztatás az Eszközkezelőről.

Letelepedést és munkahelyet biztosítunk vidéki települése-
ken kedvező feltételekkel!
Kérje az Újrakezdők Háza programot! 
Munkahely és lakhatás egyben.

Az egyesület megvételre keres kertes, gazdálkodásra alkal-
mas házakat. 

Banki és Végrehajtási  Károsultak 
Fogyasztó védelmi Egyesület

Információ: 
70/253-2910
valsagkezeles2008@gmail.com     www.bankikarosultak.hu

decembere óta vezetett statisztikák szerint
a hívások több mint 60 százaléka obszcén,
rosszindulatú kapcsolatfelvétel, nem segély-
hívás. 

A belügyminiszter hozzátette: nyolcszáz
munkatársat vettek fel a központok kezelé-
sére, képzésük jelenleg is folyik. Felkészíté-
sükhöz felhasználják a Komárom-Eszter-
gom, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Vas
megyében szerzett tapasztalatokat, illetve a
gyakorlati alkalmazás során felmerült igénye-
ket beépítik a rendszer végleges változatába. 

A belügyminiszter hozzátette: nyolcszáz
munkatársat vettek fel a központok kezelé-
sére, képzésük jelenleg is folyik.

Pintér Sándor elmondta: a rendszer vár-
hatóan jövő évben már „szolgálatba áll", és
egyetlen hívás elég lesz ahhoz, hogy a rend-
őrök, a katasztrófavédelem és a mentők
megfelelő egységei induljak el egy-egy ese-
ményhez.

A belügyminiszter közölte: obszcén felhí-
vásokra nem reagálnak, ám egy bombabeje-
lentés kapcsán a rendőrség elvégzi a felada-
tát. „De egy bombával való hamis fenyege-
tés könnyen bűncselekmény lehet, és az el-
követő számíthat rá, hogy bekopognak
hozzá a rendőrök" – fogalmazott.



szerző: l. p.
fotó: alexander pernhorst

A Plácido Domingo’s Operalia
2013 meghívott sztárénekesei
Veronából érkeznek Győrbe,
ahol augusztus 31-én, este 8
órakor a Széchenyi téren lépnek
közönség elé. Különösen sze-
rencsés a város zenekedvelő tá-
bora, hisz az augusztus 25-én
befejeződő Operalia után, Bécs,
Madrid, New York városokat
megelőzve itt adnak első alka-
lommal koncertet a győztesek.

A nagyszabású szabadtéri rendez-
vénynek a korábbi Operalia-győztes,
ma már nemzetközi hírnévnek ör-
vendő Julia Novikova, a legendás ba-
riton Bede-Fazekas Csaba és And-
reas Magony tenorista lesz a ven-
dége. A Győri Filharmonikus Zene-
kart a görög származású, nemzet-
közileg ismert Michalis Economou
fogja dirigálni.

A zenei esemény moderátora Mes-
terházy Gyula színművész lesz, aki pá-
lyafutását a Győri Nemzeti Színház-
ban kezdte. Az utóbbi években a szín-
padi szereplések mellett televíziós
műsorokban, filmekben egyre gyak-
rabban látható színész volt a műsorve-
zetője annak a televíziós riportfilmnek

is, mely az Opera-
lia 2009 esemé-
nyeit mutatta be. 

„A megtisztel-
tetés mellett izgal-
mas feladat volt
végigkísérni az
Operalia adott évi
történéseit, mely-
nek alapítója, Plá-
cido Domingo év -
ről évre aktív ré-
szese. Győrben számos kiváló opera-
előadást láthattam, régi tisztelője va-
gyok többek között Bede-Fazekas Csa-
bának, aki énekesként, színészként egy -
aránt óriási művész. Már gyerekkorom
óta sokat jelent számomra a tánc, a „jó”
zene. A Voices of 2013! koncertsorozat-
nak a célja, hogy évről évre meghívja az
aktuális Plácido Domingo’s Operalia
nyerteseit” – nyilatkozta a moderátor.

S hogy milyen műsorszámokra
számíthat a közönség? Az esemény
programjában Verdi, Puccini, Gounod
és Mozart legismertebb operarészle-
tei, így a Traviata, a Bohémélet, vala-
mint a Rómeó és Júlia ismert dalla-
mai, valamint a legkedveltebb nápolyi
dalok, zarzuellák is helyet kapnak. A
Győri Szimfonikus Zenekar több nép-
szerű operanyitányt is a műsorba il-
lesztett. És számos meglepetéssel is
készülnek a művészek.
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HIRDETÉS   KULTÚRA

szerző: földvári gabriella

A több mint két évtizedes
múltra visszatekintő Termény-
áldás a város népszerű kerté-
szeti kiállítása és kulturális ren-
dezvénye. Ezen a hétvégén,
szombaton és vasárnap a Ba-
ross út és a Kazinczy utca ad he-
lyet a fesztiválnak.   

A Terményáldást annak idején a La-
bora alapítvány hívta életre, hogy a
győri és város környéki emberek a
régi idők mintájára ismét közösen ün-
nepelhessék a betakarítás kezdetét, s
a termelők bemutathassák munkájuk
gyümölcseit. A Terményáldást ma
már a Fesztiválközpont szervezi, de
célja ugyanaz maradt, egyszerre
ápolni az egyházi, a nemzeti, a nép-
rajzi és a szakmai hagyományokat. 

Szombaton tíz órától ökumenikus
szertartás keretében kerül sor a ter-
mények áldására, a hálaadásra. A kul-
turális rendezvények idén is a Friends
Big Band koncertjével kezdődnek a

Áldás a terményekre
Baross és a Kazinczy utcák sarkán fel-
állított színpadon. Szombaton a Fol-
kish zenekar, a Lobo Latino és a Kool
Times, vasárnap a Kis-Hétrét zenekar,
az Arrabona Ensemble és a Cserefa
együttes lép színpadra. 

Pavlicsek Csaba ételszobrász saját
standján mutatja be faragott gyümöl-
cseit, Szentpéteri Szabolcs és Strassz
A. Ciri virágkötészeti kiállítással örven-
dezteti meg a közönséget vasárnap
délután fél öttől. Egy nyolcvanéves,
muzeális magyar traktort munkára
fog tulajdonosa, Vincze László, s friss
virágokat, zöldségeket, gyümölcsöket
is vásárolhat a közönség. 

Izgalmas programnak ígérkezik Ta-
kács Ferenc gyógynövényszakértő tú-
rája, amely a gyirmóti lovardától indul
vasárnap fél tíztől. A városlakók néhány
órás kellemes sétával százféle növényt
ismerhetnek meg, ha szükséges, gyűjt-
hetnek be. Otthon ezekből az alapanya-
gokból elsősorban teák, tinktúrák vagy
kenőcsök készíthetők. A tanár úr vasár-
nap délután öttől a Múzeumházban tart
előadást a gyógynövényekről.

Győr világvárosok előtt
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Tízéves Győr orosz-magyar
egyesülete, melynek vezetője,
Németh Vilmosné a hetvenes
évek végén érkezett a városba
férje oldalán. A Ladoga-tó part-
ján született Tánya és győri
párja a leningrádi egyetemen
ismerkedtek meg egymással.    

Az egyesületet tizenhat győri polgár
alapította, valamennyien a volt
Szovjet unió területéről jöttek, s az volt
a céljuk, hogy új városuk, új hazájuk la-
kóival megismertessék Oroszország
történelmi múltját, gazdag kultúráját,
s eloszlassák a magyarok régi gyö-
kerű, szülőföldjüket sújtó előítéleteit.
Tíz éve fáradoznak azon, hogy az
orosz-magyar kulturális és gazdasági
kapcsolatokat szorosabbá fonják. Az
egyesület létszáma változik, de a tár-
saságot mindig ugyanazok a kapcsok,
az orosz nyelv és kultúra szeretete tar-
tották egyben. 

Az egyesület projektjeit sorolva
Tánya elmondta, a társaság számos
koncertet, kiállítást és előadást szer-
vezett orosz honfitársak részvételével.
A művészek Oroszország és a világ
különböző pontjairól érkeztek, s ked-
vencük lett a győri zsinagóga. Egy bu-
dapesti mesterkurzus után ötven fia-
tal fellépő kérésére Győrben rendezte
meg a díjátadást és a záró koncertet

MÉDIA

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246

HETILAP, ONLINE

AGG ZSUZSANNA
+36 20 774 2740

HARTMANN-NÉ VIKI 
+36 20 437 8485

RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ

Bertleff Rita

bertleff.cosmetic@gmail.com

06 96/516-910

9021 Gyôr, Zechmeister u. 1. 
(Klastrom Szálloda)

{06 30 310 0785}

kozmetikus, 
elektrokozmetikus

klastromcosmetic.hu
www.facebook.com/KlastromCosmetic

Tízéves
az orosz-magyar
egyesület 

az egyesület. A legnagyobb sikert a
moszkvai Ladanka együttes aratta tél-
búcsúztató műsorával.

Az egyesület tavaly kiállítást szer-
vezett Anna Volosko szobrászművész-
nek, Baricseva Kabanova Inna gobe-
linkészítőnek és selyemfestőnek, vala-
mint Alexander Gembik és Alexander
Kabanov festőművészeknek. Nagy si-
kere volt Győrben a balalajkás Dimitrij
Kalininnak. Visszatérő vendég Filip
Szubotyin zongoraművész, aki idén
szeptemberben feleségével játszik
négykezest a zsinagógában. Szintén
őszi terv a barokk zenét játszó, szama-
rai Altera Muzsika társulat fellépése. 

Az egyesület klasszikus civil fel-
adatokat is ellát, megemlékeznek a
jeles napokról, gondozzák az orosz
katonák sírjait és segítenek abban,
hogy a hozzátartozók megtalálják az
elesettek nyughelyeit. Kiváló kap-
csolatokat ápolnak a győri lengyel
és német kisebbségi önkormányza-
tokkal. Az egyesület saját, több száz
kötetes orosz nyelvű könyvtárral ren-

delkezik, mely a honfitársak részére
és az orosz nyelvet tanulók számára
elérhető.

Tánya a Szentpétervárhoz közeli
Ladoga-tó partjáról származik, Vil-
mossal, a magyar vendéghallgató-
val az akkor még leningrádinak ne-
vezett egyetemen ismerkedett meg.
Építész- és gépészdiplomákkal a
zsebükben, Ukrajnában házasod-
tak össze, a nagyobbik fiuk ott, a ki-
sebbik már Győrben született. Né-
meth Vilmosné dolgozott a tanácsi
építőknél, az iparkamarában, a Xán-
tus-múzeumban, végül férje vállal-
kozását segítette. Ma már nyugdí-

jasként szervezi az egye-
sület munkáját, támo-
gatja azokat az orosz ál-
lampolgárokat, akik Ma-
gyarországon, Győrben
kívánnak dolgozni, letele-
pedni, szerencsét pró-
bálni. 

Folyamatosan érkeznek
az orosz családok, Tánya
asszony szerint sokkal töb-

ben, mint azt a magyar közvélemény
gondolja. A migráció oka elsősorban
az, hogy az emberek élhető települést
keresnek, az orosz nagyvárosokban, el-
sősorban Moszkvában katasztrofális a
közlekedés és nagyon drága az élet. 

Néha-néha Tánya is utazik a csa-
ládjával, ilyenkor otthonról megy haza.
Győrből Szentpétervárra, a Ladoga-
tó partjára. 

A kapocs
az orosz kultúra
szeretete 



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MŰSORA
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A HARMONIA GARDEN Orient Expressz című koncert-
jén a közönség megismerheti Európa sokszínű zenei világát,
a francia, belga, magyar, román, bolgár és orosz dallamokat.
A koncert vasárnap fél hatkor a Széchenyi téren kezdődik.
Az együttes énekese, Szirtes Edina Mókus bemutatja leg -
újabb szerzeményeit is. 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS 
kínáló

KERÁMIKA KÁDÁRIKA címmel nyílik kiállítás a
Rómer Teremben augusztus 23-án 16 órakor. A tárlat
a retro jegyében invitál izgalmas múltbéli utazásra,
Kiss Imre, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Mú-
zeum igazgatója saját gyűjteményét hozta el Győrbe.
A kiállításon mázas vázákat, hamutartókat, lámpákat,
gyertyatartókat, a múltbeli háztartások ismert kellé-
keit tekinthetik meg az érdeklődők. Az október 15-ig
látható tárlatot a házigazda, Grászli Bernadett, a
Rómer-múzeum igazgatója nyitja meg.  

A MOBILIS
augusztus 24-én
10 és 18 óra között
búcsúzik a nyártól. Az ext-
rém nyárzárón különleges eszközök vonulnak fel, kipró-
bálható lesz például a villamos roller, az e-crossmotor és
a longboard. A Mobilis extrém kísérleti bemutatói közül
14 órától a „Mozgás!” 16 órától a „Tudományos kocsma -
trükkök” láthatók.  

A MAZSOLA ÉS TÁDÉ című
magyar bábfilmet vetítik a Petőfi
Sándor Művelődési Ház filmklubjá-
ban augusztus 23-án, pénteken
16 órától. Egy hét múlva, augusz-
tus 30-án 16 órától A Futrinka utca
lakói című bábjáték lesz műsoron.  

STOLLER LÁSZLÓ fotókiállítása
a magyar fotográfia napján, au-
gusztus 29-én, csütörtökön 18 óra-
kor nyílik a ménfőcsanaki Bezerédj-
kastélyban. A négy évszak a Mar-
cal-tájon című tárlat képei a Holt-
Marcal szépségeit mutatja be.  

VASVÁRI PÁL és a World Music Or-
chestra magyar népdalfeldolgozásait
hallhatja szombaton este fél héttől a
Széchenyi tér közönsége. A lemezbe-
mutatón a hazai jazzélet kiválóságai lép-
nek fel, énekel Ránki Borbála. 

A RÁBA FÚVÓS -
ZENEKAR ad kon-
certet vasárnap dél-
előtt 11 órától a
Radó-szigeti zenepa-
vilonban. 

ÉLETRE KELT CÍ-
MEREK. Kákonyi
Zoltán Életre kelt cí-
merek című kiállítása
látható az Esterházy-
palotában szeptem-
ber 22-ig, hétfő kivéte-
lével naponta 10 és
18 óra között. A sza-
badkai ékszerész keze
munkája nyomán ne-
mesfémből kelnek új
életre a címerek.

HONFOGLALÓ-bajnokságot rendez a ménfőcsanaki Be-
zerédj-kastély könyvtára augusztus 28-án 13 órától. Az
egyik legnépszerűbb internetes játékban most jutalomért
mérkőzhetnek a résztvevők. 

FOTÓKIÁLLÍTÁS. A Ma-
gyar Fotográfia Napja alkal-
mából a Kontraszt Fotográ-
fiai Társaság kiállítását tekint-
heti meg a nagyközönség
augusztus 27. és szeptem-
ber 1. között az Árkád bevá-
sárlóközpontban.  Becker
Irén, Erdős László, Erdélyi
Ákos, Ferenczi Attila, Mekli
Zoltán, Péli László, Prau da
Miklós és Szabó Béla mu-
tatja be válogatott fotóit.
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AUGUSZTUS 24., SZOMBAT
M1
07:15 Sporthírek
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 Zöldsorsok: A Tétényi-

fennsík sorsa 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Mikrokozmosz - Füvek népe 
09:30 Vízitúra
10:00 Történetek a nagyvilágból 
10:30 Életművész 
11:30 Valóságos Kincsesbánya 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Másfélmillió lépés 

Magyarországon - 32 év múlva 
12:55 A világörökség kincsei 
13:15 Boxutca - Forma-1 magazin
13:45 Forma-1 Belga Nagydíj - 

Időmérő edzés
15:20 Angelique és az ezüsthátú 

gorillák 
16:15 Fábry 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Romantikus lelkek 
21:55 Borvacsora 
22:50 Tina Turner - Koncert az arn  hemi 

GelreDome-ból, Hollandiából 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 RTL Klub Híradó
07:25 Kölyökklub
10:10 Monsuno 
10:40 A Föld-mentőakció 
12:25 Gasztrotúra - extra 
12:50 4ütem (2013) 
13:30 Dilinyósok 
13:55 Agymenők 
14:25 Eastwicki boszorkák 
15:30 A hős legendája 
16:30 Castle 

17:30 Castle 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Házasodna a gazda 
20:05 Harry Potter és a bölcsek köve 
23:05 Ragadozó 2. 
01:00 Remington Steele 

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Monster High 
10:25 Astro-Világ
11:30 Babavilág 
12:00 Stílusvadász 
12:30 Én is menyasszony vagyok 
13:00 Doktorok 
14:00 Xena 

15:00 A férjem védelmében 
16:00 Luxusdoki 
17:00 Sas kabaré 
18:00 Tények
19:00 Aktív Extra 
19:30 Mint a hurrikán 
21:35 A Sakál 
00:05 Holtak földje 
01:55 Astro-Világ Éjjel
03:00 Propaganda 
03:50 A férjem védelmében 

06:00 Gazdakör
06:25 Századfordító magyarok 
07:20 Kapásjelző
07:45 Élő egyház
08:15 Isten kezében 
08:40 Sírjaik hol domborulnak... 
09:10 Akadálytalanul
09:35 Tájtitkok tudói 
10:10 Cigányutak 
10:40 Székely kapu 
11:10 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Magyarpolány 
12:50 A világörökség kincsei 
13:05 Szerelmek városa 
14:35 Táncvarázs 
15:30 Önök kérték! 
16:25 Csendes otthon 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Örökzöld dallamok
19:05 Futótűz 
19:50 Régi nyár 
21:15 Éretlenek 
22:45 Kultikon + 
23:15 Dunasport
23:30 MüpArt - Bíró Eszter 

és vendégei  
01:00 Törzsasztal 

AUGUSZTUS 23., PÉNTEK
M1
07:10 Időjárás-jelentés
07:20 Noé barátai
07:45 100 kép a XX. századból
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Capri - Az álmok szigete 
09:15 A calabriai fiú 
11:10 Rex felügyelő 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Életkerék
12:55 Esély
13:25 Történetek a nagyvilágból 
13:55 Ridikül 
14:40 A hangyák mindent tudnak 
15:00 Az ember bolygója 
15:50 Család csak egy van 
16:35 Híradó Nyár 2013
16:50 A szenvedélyek lángjai 
17:35 Híradó
17:45 Rex felügyelő 
18:35 A múlt fogságában 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Boxutca Extra
20:07 Időjárás-jelentés
20:15 Csínom Palkó 
21:50 Szeretettel Hollywoodból 
22:20 Híradó
22:30 Forma-1 Belga Nagydíj - 

Szabadedzés

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 EgészségKalauz 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival 
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:35 Barátok közt 
21:15 CSI: Miami helyszínelők 
22:15 Gyilkos hajsza 
23:15 Reflektor 
23:30 Totál szívás 
00:35 Gasztrotúra (2013) 
01:00 4ütem 
01:35 Remington Steele 

04:05 Magyarország, jövünk! 
04:10 Segíts magadon!
04:35 Műsorszünet
06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Az élet iskolája 
13:00 Monk - Flúgos nyomozó 
14:00 Tények Délután
15:00 Született feleségek 
16:00 Csapdába csalva 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:10 Családi Titkok 
20:15 Aktív 
20:30 Hal a tortán 
21:35 Eladó a családom 
23:35 Luxusdoki 
00:35 Tények Este
01:10 Astro-Világ Éjjel
02:15 Eladó a családom 
03:45 Magyarország, jövünk! 
03:50 Alexandra Pódium 

07:00 Alpok-Duna-Adria
07:30 Híradó 
07:35 Akadálytalanul
08:00 Térkép
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró 
09:05 Csellengők 
09:35 Angyali érintés 
10:20 Kisváros 
10:55 T.I.R. 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Jegyzetek a biológiai fogászatról 
13:15 Voyager - A múlt titkai 

és legendái 
13:55 A templomos lovagok kincse 
14:30 Kívánságkosár 
16:35 Térkép 
17:10 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kultúra a nagyvilágból 
19:00 Labdarúgó-mérkőzés - 

OTP Bank Liga
21:01 Monte Cristo grófja 
21:55 Hírek
22:00 Dunasport
22:10 Zátonyok között 
23:45 Koncertek az A38 hajón 

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna
09:00 Híradó
09:20 Vény nélkül 
09:40 Széchenyi híradó (ism.)
10:10 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Konkrét
19:30 Pomodoro
19:45 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr 
19:50 Fröccs
20:45 Híradó
21:05 Konkrét
21:15 Pomodoro
21:30 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr
21:35 Fröccs
22:30 Híradó
22:50 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna
09:00 Híradó
09:20 Konkrét
09:30 Pomodoro 
09:45 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr
09:50 Fröccs
10:45 Közvetlen ajánlat
17:30 Győri Audi ETO KC– 

Metz Handball – PwC Handball 
Fiesta felkészülési 
kézilabda-mérkőzés 

18:50 TV torna (ism.)
19:00 Konkrét (ism.)
19:10 Győr+ Sport (ism.)
20:05 Konkrét (ism.)
20:15 Vény nélkül  (ism.)
20:35 Kitekintő (ism.)
21:05 Konkrét 
21:15 Győr+ Sport (ism.)
22:10 Konkrét (ism.)
22:20 Vény nélkül  (ism.)
22:40 Kitekintő
23:10 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

Duna Televízió, augusztus
24., szombat, 16:25

Csendes otthon
Fekete-fehér, 
magyar játékfilm

Berki András zeneszerző kutyaugatástól és gyerekzsivajtól
hangos társbérletében képtelen énekesnő menyasszonyá-
nak az új dalt megkomponálni, pedig már közeleg a premier.
Nem hisz a szemének, mikor a lakáskiutalás hirtelen az ölébe
pottyan. De öröme nem tart sokáig, Ács Éva gyógyszerésznő
azonos kiutalással érkezik az új lakásba. A helyzet kölcsönös
falazásra kényszeríti őket leendő párjukkal szemben. Éva vő-
legénye, Huppert és András menyasszonya, Gabi a lakáshiva-
talban próbálják tisztázni a felemás helyzetet. 

M1, augusztus 24., szombat, 20:15

Romantikus lelkek
Amerikai vígjáték

Lila és Tom az egyetemen találkoztak. Mindketten ahhoz a ba-
ráti körhöz tartoztak, amelynek tagjai „A romantikusok”-nak
nevezték magukat. A diploma megszerzése után hat évvel Lila
és Tom össze akar házasodni, és hosszú évek után az esküvő-

jükön találkoznak először újra a
régi barátaikkal. Lila az egykori
szobatársát, Laurát kéri meg,
hogy legyen a koszorúslánya,
nem tudván, hogy a barátnőjé-
nek rövid ideig viszonya volt Tom-
mal, míg a fiú vele randevúzott. 

Duna Televízió, augusztus 23., péntek, 22:10

Zátonyok között
Francia–svájci krimi

Amikor a 25 éves, népszerű, fiatal
lány hozzámegy a dúsgazdag Dela-
rive kapitányhoz, aki akár a nagy-
apja is lehetne, megindul a rosszin-
dulatú pletykálkodás. Bombaként
robban a hír, hogy egy tűzvész tört
ki, amelyben meghalt Delarive és a

végrendelete értelmében mindent a fiatal özvegy örökölt. Az
egész család számított az örökségre, ezért egy emberként össze-
fognak a fiatal nő és annak kalandor bátyja ellen. 

• Ôszi nyelvtanfolyamok szeptember 21-tôl
• TOEFL, TOEIC és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• ÖSD nyelvvizsga-felkészítés magánbérletes rendszerben is
• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô németkurzusok szept. 9-tôl több szinten 
• Szeptembertôl angol, német idegenforgalmi és gazdasági nyelvvizsgára

felkészítô tanfolyamok
• Olasz-, spanyol-, francia-, orosztanfolyamok minden nyelvi szinten
• Önéletrajzok, bizonyítványok fordítása kedvezményes áron

WWW.HATOS.HU
NÉMET: 3630/9862800 ANGOL: 36-30/2548521

ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: 36-30/5201895
FORDÍTÁS: 06-30/628 3070

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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08:50 TV torna
09:00 Pomodoro (ism.)
09:15 Konkrét (ism.)
09:25 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr
09:30 KultÓra (ism.)
10:25 Fröccs (ism.)
11:20 Közvetlen ajánlat
17:30 PwC Handball Fiesta DÖNTŐ 
18:50 TV torna 
19:00 Híradó
19:20 Konkrét 
19:30 Győri ETO FC–Videoton 

OTP Bank Liga NB I-es 
labdarúgó-mérkőzés

20:55 Híradó (ism.)
21:15 Konkrét (ism.)
21:25 Győri ETO FC–Videoton 

OTP Bank Liga NB I-es 
labdarúgó-mérkőzés

22:50 Híradó (ism.)
23:10 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 27., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 A rejtélyes XX. század 
05:55 Ma Reggel
09:00 Capri - Az álmok szigete 
09:55 Rex felügyelő 
10:45 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Aranyfeszt 2013
13:55 Ridikül 
14:40 A hangyák mindent tudnak 
14:55 Az ember bolygója 
15:50 Család csak egy van 
16:35 Híradó Nyár 2013
16:50 A szenvedélyek lángjai 
17:35 Híradó
17:45 A múlt fogságában 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők 
21:05 King 
21:55 Hacktion Újratöltve 
22:50 Híradó
23:05 Hőskeresők 
00:05 Munkaügyek - IrReality Show 
00:35 Család csak egy van 
01:20 Bűvölet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 4ütem 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival 
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:30 Barátok közt 
21:10 A mentalista 
22:10 Döglött akták 
23:15 Reflektor 
23:30 Hazudj, ha tudsz! 
00:30 Hazudj, ha tudsz! 

04:35 Doktorok
05:20 Magyarország, jövünk! 
05:25 Műsorszünet
06:00 TotalCar 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Amit a szív diktál 
13:00 Monk - Flúgos nyomozó 
14:00 Tények Délután
15:00 Született feleségek 
16:00 Csapdába csalva 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:10 Családi Titkok 
20:15 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 Sodró lendület 2. - 

Hív a természet 
23:30 Esküdt ellenségek: 

Los Angeles 
00:30 Tények Este
01:05 Astro-Világ Éjjel
02:10 Történetek az elveszett 

birodalomból 
03:15 Doktorok 

AUGUSZTUS 26., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:00 Capri - Az álmok szigete 
09:55 Rex felügyelő 
10:45 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:30 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:30 Hunyadi Járat 2012
15:00 Az ember bolygója 
15:50 Család csak egy van 
16:35 Híradó Nyár 2013
16:50 A szenvedélyek lángjai 
17:35 Híradó
17:45 Rex felügyelő 
18:35 A múlt fogságában 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Legenda 
21:30 Rex 
22:20 Hacktion Újratöltve 
23:15 Híradó
23:30 Aranyfeszt 2013
00:00 Az utolsó előtti út 
00:25 Munkaügyek - IrReality Show 
00:55 Család csak egy van 
01:40 Bűvölet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Portré 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival 
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:30 Barátok közt 
21:10 Dr. Csont 
22:15 CSI: A helyszínelők 
23:10 A főnök 
00:15 Reflektor 
00:30 Remington Steele 

06:00 Aktív Extra 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Amit a szív diktál 
13:00 Monk - Flúgos nyomozó 
14:00 Tények Délután
15:00 Született feleségek 
16:00 Csapdába csalva 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:10 Családi Titkok 
20:15 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 NCIS 
22:35 NCIS: Los Angeles 
23:35 Én is menyasszony vagyok 
00:05 Összeesküvés 
01:05 Tények Este
01:40 Astro-Világ Éjjel
02:45 Jake visszalő 

06:30 Híradó 
06:35 Székely kapu 
07:00 Életkerék
07:30 Híradó 
07:35 Élő egyház
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Isten kezében 
09:05 Szürke kincsünk 
09:40 Mi lesz veled belváros? 
10:30 Kisváros 
11:10 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Múzeumtúra - Francia módra 
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:35 Térkép 
17:10 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:05 Angyali érintés 
19:55 Rózsa Sándor 
20:45 Hírek
20:50 Dunasport
21:00 Magyar retró 
21:55 Sportaréna 
22:20 Boross Péter portré
23:15 Koncertek az A38 hajón 
00:10 Himnusz

AUGUSZTUS 25., VASÁRNAP
M1
06:25 Magyar gazda
07:00 Híradó
07:15 Sporthírek
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 Caravaggio Máltán 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Nem az én erőm 
09:00 Katolikus krónika
09:40 Megkeresni az embert
10:05 Útmutató
10:30 Tanúságtevők
10:40 A sokszínű vallás
10:55 Evangélikus magazin
11:20 Evangélikus ifjúsági műsor
11:30 Az utódok reménysége
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ Kép 
12:35 A világörökség kincsei 
12:55 Telesport 
13:30 Forma-1 Belga Nagydíj - Futam
16:20 Telesport 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Irigy Hónaljmirigy 
21:20 Üvegtigris 2. 
23:10 Már nem lakunk itt 
00:50 MüpArt classic - Orgonasztorik III.

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:05 Ízes élet - Mautner Zsófival 
10:25 Teleshop
11:20 Gasztrotúra 
11:50 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek 
12:25 Tuti gimi 
13:25 Harry Potter és a bölcsek köve 
16:30 Castle 
17:30 Castle 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 

20:00 Bolondok aranya 
22:15 A sárkány bosszúja 
00:05 Portré 
00:45 Cobra 11 
01:45 Míg a halál el nem választ 

04:40 Kalandjárat 
05:05 Műsorszünet
06:00 Időnyomozó
06:25 Zöld világ 
06:50 Tv2 matiné
10:00 Monster High 
10:25 Astro-Világ
11:30 EgészségMánia 
12:00 Stahl konyhája 
12:30 Több mint TestŐr 
13:00 A kiválasztott - 

Az amerikai látnok 
14:00 Békétlen békítő 
15:00 Sue Thomas - FBI 
16:00 Mint a hurrikán 

18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 Cápamese 
21:45 Hulk 
00:25 Közelebb 
02:15 Astro-Világ Éjjel
03:20 Napló 

06:25 Gyökerek 
07:15 Elfeledett magyar irodalom
07:40 Világ-nézet
08:35 Isten kezében 
09:05 Univerzum 
10:00 Hagyaték 
10:30 Határtalanul magyar 
11:00 Önkéntesek 
11:25 Új nemzedék 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Ízőrzők: Kéthely 
12:45 A világörökség kincsei 
13:05 Régi nyár 
14:30 Hazajáró 
15:00 Szerelmes földrajz 
15:30 Hogy volt!? 
16:30 Úrilány szobát keres 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték! 
19:55 Sándor Mátyás 
20:55 A világörökség kincsei 
21:15 Sodrásban 
22:35 Dunasport
22:50 Világ-nézet
23:45 Koncertek az A38 hajón 
00:35 Vers
00:40 Himnusz
00:45 Éretlenek 

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Konkrét (ism.)
09:30 Győri ETO FC – Videoton - 

OTP Bank Liga NB1-es 
labdarúgó mérkőzés

10:50 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Vény nélkül 
19:40 KultÓra (ism.)
20:35 Híradó (ism.)
20:55 Vény nélkül  (ism.)
21:15 KultÓra (ism.)
22:10 Híradó (ism.)
22:30 Közvetlen ajánlat 

GYŐR+ TV

08:50 TV torna
09:00 Konkrét (ism.)
09:10 Győr+ Sport (ism.)
10:05 Konkrét (ism.)
10:15 Vény nélkül  (ism.)
10:35 Kitekintő
11:05 Közvetlen ajánlat
17:30 Győri Audi ETO KC– 

HC Leipzig – PwC Handball 
Fiesta felkészülési 
kézilabda-mérkőzés 

18:50 TV torna (ism.)
19:00 Pomodoro (ism.)
19:15 Konkrét (ism.)
19:25 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr (ism.)
19:30 KultÓra (ism.)
20:25 Fröccs (ism.)
21:20 Pomodoro (ism.)
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr (ism.)
21:50 KultÓra (ism.)
22:45 Fröccs (ism.)
23:40 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

04:25 Az építész Rimanóczyak 
Nagyváradon 

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Sportaréna 
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Virágzó Magyarország 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:35 Térkép 
17:10 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 Robog az úthenger 
20:55 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Kasszandra álma 
23:00 Koncertek az A38 hajón 
23:55 Himnusz
00:00 Hírek 
00:05 Kasszandra álma 
01:50 Táncvarázs
02:45 Lélek Boulevard 
03:10 "Két kontinens" duó koncert
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AUGUSZTUS 29., CSÜTÖRTÖK
M1
5:20 Hajnali gondolatok
5:25 Summa
5:55 Ma Reggel
9:00 Capri - Az álmok szigete 
9:55 Rex felügyelő 
10:45 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Kvartett
13:25 Vízi túra
13:55 Ridikül 
14:40 Az ember bolygója 
15:35 Család csak egy van 
16:20 Híradó Nyár 2013
16:35 A szenvedélyek lángjai 
17:20 Szerencse Híradó 
17:30 Híradó
17:45 A múlt fogságában 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Lány a parkban 
22:05 Az Este
22:40 Hacktion Újratöltve 
23:35 Híradó
23:50 Nemzeti Nagyvizit 
00:20 Barangolások öt kontinensen 
00:50 Munkaügyek - IrReality Show 
01:15 Család csak egy van 
02:00 Bűvölet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
5:35 Top Shop
6:05 Jó reggelt, skacok! 
7:35 RTL Klub Híradó
8:08 8:08 - Minden reggel 
9:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
9:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Gasztrotúra  
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival 
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat
16:20 Kettős játszma
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:30 Barátok közt 
21:10 Kegyenc fegyenc 
23:20 Reflektor 
23:35 Totál szívás 
00:45 Infománia 
01:20 Remington Steele 
02:15 Műsorszünet

04:05 Magyarország, jövünk! 
04:10 Segíts magadon!
04:35 Műsorszünet
06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Az élet iskolája 
13:00 Monk - Flúgos nyomozó 
14:00 Tények Délután
15:00 Született feleségek 
16:00 Csapdába csalva 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:10 Családi Titkok 
20:15 Aktív 
20:30 Hal a tortán 
21:35 Eladó a családom 
23:35 Luxusdoki 
00:35 Tények Este
01:10 Astro-Világ Éjjel
02:15 Eladó a családom 
03:45 Magyarország, jövünk! 
03:50 Alexandra Pódium 

AUGUSZTUS 28., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Múlt-kor 
05:55 Ma Reggel
09:00 Capri - Az álmok szigete 
10:00 Rex felügyelő 
10:50 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Útravaló
13:40 Ridikül 
14:30 Szeretettel Hollywoodból 
15:00 Az ember bolygója 
15:50 Család csak egy van 
16:35 Híradó Nyár 2013
16:50 A szenvedélyek lángjai 
17:35 Híradó
17:45 A múlt fogságában 
18:35 Rex felügyelő 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Egyszer volt, hol nem volt 
21:00 Gyilkosság 
21:50 Hacktion Újratöltve 
22:45 Híradó
23:00 Átok 
23:30 Átok 
00:00 Munkaügyek - IrReality Show 
00:30 Család csak egy van 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek (2013) 
13:40 Ízes élet - Mautner Zsófival 
14:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 A végső akarat 
16:20 Kettős játszma 
17:25 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:30 Barátok közt 
21:10 Szulejmán 
22:20 Szulejmán 
23:30 Reflektor 
23:45 Rejtélyek asszonya - 

Gyilkosság a golfpályán 

04:00 Magyarország, jövünk! 
04:05 Super Car 
04:30 Műsorszünet
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Amit a szív diktál 
13:00 Monk - Flúgos nyomozó 
14:00 Tények Délután
15:00 Született feleségek 
16:00 Csapdába csalva 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:10 Családi Titkok 
20:15 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 Csontdaráló 
23:55 Ringer - A vér kötelez 
00:55 Tények Este
01:30 Astro-Világ Éjjel
02:35 Zűrös turné 

(A zenekar látogatása) 

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 Határtalanul magyar 
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Táncvarázs 
09:25 Zebra
09:45 Angyali érintés 
10:30 Kisváros 
11:05 Robog az úthenger 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:20 Velünk élő Trianon 
13:15 Széchenyi napjai 
14:30 Kívánságkosár 
16:35 Térkép 
17:10 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 Linda 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Cigányok ideje 
23:05 Koncertek az A38 hajón 

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Vény nélkül  (ism.)
09:40 KultÓra (ism.)
10:35 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna 
19:00 Híradó
19:20 Konkrét
19:30 Ráta
20:00 Híradó (ism.)
20:20 Konkrét (ism.)
20:30 Ráta
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Konkrét (ism.)
09:30 Ráta
10:00 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Vény nélkül 
19:40 Széchenyi híradó 
20:10 Híradó (ism.)
20:35 Vény nélkül  (ism.)
20:55 Széchenyi híradó
21:30 Híradó (ism.)
21:50 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV
6:00 Kárpát Expressz
6:30 Híradó 6:30
6:35 Horvát krónika
7:00 Ecranul nostru
7:30 Híradó 7:30
7:35 Elfeledett magyar irodalom 
8:00 Térkép 
8:30 Híradó 8:30
8:35 Farkaslesen
9:30 Angyali érintés 
10:20 Kisváros 
10:55 Linda 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:20 A papiros története 
12:35 A Balaton-felvidék egyedi tájértékei 
13:10 Az emlékezet helyszínei 
13:40 Széchenyi napjai 
14:30 Kívánságkosár
16:35 Térkép 
17:10 Everwood 
18:00 Híradó - 18:00
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 T.I.R. 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Zöldár 
22:50 MüpArt classic
01:15 Koncertek az A38 hajón 

MARCAL ÉTTEREM Győr, Déry T. u. 11/a
Tel: 96/431-330 • www.marcal-etterem.hu  • www.marcal-vendeglo.hu

3-fajta Szép-kártyát, Erzsébet utalványt elfogadunk.

Péntek és szombat esti menük!
Esti menüink:
• Húsgombócleves 300 Ft/adag
• Húsleves finommetélttel 300 Ft/adag
• Gordon csirkemell, párolt rizs 

1850 Ft/fő helyett 1100 Ft/fő
• Pácolt karaj rántva, főtt-sült burgonya 

1850 Ft/fő helyett 1100 Ft/fő
• Hagymás rostélyos, hasábburgonya:

2.150 Ft/fő helyett 1300 Ft/fő
• Cigánypecsenye, főtt burgonya:

1850 Ft/fő helyett 1100 Ft/fő
• Rántott pontyszelet, párolt rizs, tartár: 

2.100 Ft/fő helyett 1200 Ft/fő
• Roston halfilé citromos kapormártással, párolt rizs: 

2.150 Ft/fő helyett 1400 Ft/fő

EXTRA MENÜ:
(2 főre)

• Húsleves tésztával 
• 2 személyes Marcal-tál
• Saláta
• Desszert 

5.600 Ft/2 fő  helyett 3.800Ft/2 fő

2 SZEMÉLYES MARCAL-TÁL 
3.800 Ft helyett 2.600 Ft!

CSALÁDI 
CSOBBANÁS

A Győr Plusz 32. számának 
játékát Kamara Máté 
és Berta Julianna nyerte. 

Szerencsés játékosaink az Achil-
les strandra szóló családi (2 fel-
nőtt, 2 gyerek) belépőket vehet-
tek át szerkesztőségünktől.



NYÁRZÁRÓ   KÖZLEKEDÉS

18 / + / 2013. augusztus 23.

Az augusztus 24-i nyárzáró koncert biztonságos lebonyolítása
érdekében útlezárásokra kell számítani, ami érinti a buszközle-
kedést is. A koncert utáni hazajutást az önkormányzat éjszakai
buszjáratokkal segíti.

A rendőrség ideiglenes forgalomkorlátozást rendel el 
az augusztus 23. 23 óra–augusztus 24. 20 óra közötti idő-

ben, valamint augusztus 25-én 0 óra–04.30 közötti időben a
Szent István úton a Munkácsy út és a Baross híd, az Aradi vérta-
núk útján a Révai út és Szent István út, a Jókai úton a Révai út és
Szent István út, valamint a Jókai útnak az Árpád út és Szent Ist-
ván út közötti szakaszán.

Augusztus 24-én 20 óra–24 óra közötti időben a Szent Ist-
ván úton a Munkácsy út és a Teleki út, a Jókai úton az Árpád út
és a Szent István út, az Aradi vértanúk útján a Révai út és Szent
István út, a Baross hídon a Wesselényi út és a Szent István út, va-
lamint a Hunyadi úton a Bartók Béla út és Baross híd közötti sza-
kaszán. (Az augusztus 25-i esőnap esetén a forgalomkorlátozást
augusztus 26-án 04:30-ig tartják fenn.)

Forgalmi változások a buszközlekedésben:
I-es ütem: augusztus 24-én, szombaton (tanszünetes munka-

nap) 0 és 20 óra között a Szent István út Baross Gábor híd és Aradi
vértanúk útja közötti szakaszát lezárják (a Baross Gábor híd járható).

Az 1-es és a 85-ös főúton nyugat felé, illetve felől közlekedő hely-
közi autóbuszjáratok a Baross Gábor híd helyett a 821-es sz. út–Szi-
gethy A. út–Zrínyi u. útvonalon közlekednek, ezért egyik irányban
sem érintik az Eötvös park megállóhelyet.

A Révai Miklós u. megállóhelyről induló helyi járatok a Szent Ist-
ván úton keresztülhaladva az Aradi vértanúk útja–Árpád út–Teleki
László utca útvonalon közlekednek és térnek vissza eredeti útvona-
lukra. A 2, 2B, 5, 5B, 5R, 6, 7, 8, 10, 11A, 12, 12A, 15, 15A, 19, 21,
21B, 22, 22A, 22B, 22Y, 30, 30A, 30Y, 31, 31A, 38 jelzésű járatok a
Városháza megállóhely helyett az Aradi vértanúk útja, Megyeháza
megállóhelyen állnak meg.

Az 1, 1A, 2B, 7, 11, 14, 14B, 19 jelzésű járatok a Virágpiac, Újvá-
ros, Sziget, Pinnyéd, Sárás és Bácsa irányába a Teleki László utca–
Bajcsy-Zsilinszky út–Aradi vértanúk útja útvonalon közlekednek.
Nem érintik az Aradi vértanúk útja, Megyeháza megállóhelyet, de a
Bajcsy-Zs. út (CITY) megállóhelyen megállnak. Az 1, 1A, 2B, 8, 9, 11,
11A, 14, 14B, 17, 17B, CITY jelzésű járatok a városközpont irányába
a Jókai utca–Szent István út–Honvéd liget–Aradi vértanúk útja–
Árpád út–Teleki László utca útvonalon közlekednek. *Ezek az autó-
buszjáratok az Aradi vértanúk útja, Megyeháza megállóhelyen nem
állnak meg. A CITY jelzésű járatok a Baross Gábor híd, belvárosi
hídfő megállóhelyet nem érintik.

II-es ütem: Augusztus 24-én, szombaton (tanszünetes munka-
nap) 20 órától üzemzárásig a Szent István út Nádor aluljáró és Mun-
kácsy Mihály utca közötti szakaszát, valamint a Baross Gábor hidat
teljes szélességében lezárják, a Bajcsy-Zs. út és az Árpád út mint te-
relőútvonal az autóbuszok részére nem használható

A helyi autóbuszjáratok módosított útvonalon közlekednek. A
Révai Miklós utca megállóhelyről nem indulnak és oda nem érkez-
nek autóbuszjáratok, ezért a Városháza és a Gárdonyi Géza utca
megállóhelyek sem üzemelnek.

Az 1-es és 1A vonalakon az autóbuszjáratok Nádorváros felől a
821-es sz. út–Zechmeister utca, Újváros felől a Zechmeister utca–
821-es sz. út terelőútvonalon közlekednek. A járatok a Hold utca
megállóhelyet még érintik, ezután már csak a Zechmeister utca,
Klastrom szálló megállóhelyen állnak meg.

A 2-es vonal járatai a Bartók Béla út, munkaügyi központ meg-
állóhelyről indulnak és oda is érkeznek. A Zöld utca felé a Bartók B.
út–Buda utca–Tihanyi Árpád út–Eszperantó út–Zrínyi utca útvona-
lon közlekednek, nem érintik a Hunyadi utcai megállóhelyet, de fel-

és leszállást biztosítanak a Buda utca és a Nádor aluljáró megálló-
helyeken.

Az 5-ös vonal járatai Kismegyer felől a Roosevelt utca (Bartók-
emlékmű) megállóhelyig eredeti útvonalukon közlekednek, majd a
Buda utca–Tihanyi Árpád út–Eszperantó út–Bartók Béla út útvona-
lon fordulnak meg. Ennek megfelelően nem érintik a Bartók Béla út,
Kristály étterem megállóhelyet, viszont leszállási lehetőséget bizto-
sítanak a Buda utca, a Nádor aluljáró és a Bartók Béla út, munkaügyi
központ megállóhelyeken. A Kismegyer felé induló járatokra a Bar-
tók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyen lehet felszállni.

A 6-os vonal járatai Kismegyer felől a Roosevelt utca (Bartók-
emlékmű) megállóhelyig eredeti útvonalukon közlekednek, majd a
Buda utca–Tihanyi Á. út–Nádor aluljáró–Szent István út terelőútvo-
nalon közlekednek. Sárás felől a Budai út, Árkád üzletház megálló-
helyig eredeti útvonalukon közlekednek, majd a Nádor aluljáró–Esz-
perantó út–Bartók B. út terelőútvonalon közlekednek, és a Bartók
B. út, munkaügyi központ megállóhelyen is megállnak.

A 7, 17 és 17B vonalak járatai a Bartók B. út, munkaügyi központ
megállóhelyről indulnak és oda is érkeznek. A 7-es járatok Adyváros
irányából a Roosevelt utca (Bartók-emlékmű) megállóhelyig eredeti
útvonalukon közlekednek, majd a Buda utca–Tihanyi Á. út–Eszpe-
rantó út –Bartók B. út útvonalon fordulnak meg. Ennek megfelelően
nem érintik a Bartók B. út, Kristály étterem megállóhelyet, viszont le-
szállási lehetőséget biztosítanak a Buda utca, a Nádor aluljáró és a
Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyeken. A 17, 17B já-
ratok visszafelé a Budai út (Árkád)–Nádor aluljáró–Eszperantó út–
Bartók B. út (munkaügyi központ) útvonalon közlekednek.

A 8-as vonal járatai Likócs felől a Fehérvári út–14-es sz. út
(Árkád)–Schwarzenberg u.– Tarcsay Vilmos u.–Móricz Zs. rakpart–
Kossuth híd–Rónay Jácint utca–Egyetem–Jedlik híd–Stromfeld
utca terelőútvonalon közlekednek. Sziget felől a Szarvas utca–
Stromfeld utca (ideiglenes megálló)–Jedlik híd–Kálóczy tér–Kos-
suth híd–Móricz Zs. rakpart–Tarcsay V. utca – Schwarzenberg utca–
Fehérvári út (Árkád) terelőútvonalon közlekednek. A Révai Miklós
utcai átszállás Pinnyéd felé a 14-es út, Árkád üzletház megállóhelyen
biztosított.

A 9-es vonal járatai az Egyetem megállótól indulva a Kálóczy tér–
Kossuth híd–Móricz Zs. rakpart–Tarcsay V. u.–Schwarzenberg u.–
14-es sz. út–Budai út (Árkád)–Nádor aluljáró– Eszperantó út–Bartók
B. út–Buda u. útvonalon közlekednek és Adyvárost követően Bartók
B. út, munkaügyi központig közlekednek.

A 11-es vonal járatai Marcalváros felől a Baross G. út, Szigethy
A. út megállóhelyig eredeti útvonalukon közlekednek, majd a Wes-
selényi u.–Buda u.–Tihanyi Á. út–Nádor aluljáró–Szent István út–14-
es sz. út (Árkád)–Schwarzenberg utca–Tarcsay V. utca–Móricz Zs.
rakpart– Kossuth híd–Rónay J. u.–Szövetség u. terelőútvonalon köz-
lekednek. Bácsa felől az Egyetem megálló után a Kálóczy tér–Kos-
suth híd–Móricz Zs. rakpart–Tarcsay V. u.–Schwarzenberg u.–
14-es sz. út–Budai út (Árkád)–Nádor aluljáró–Eszperantó út–Bartók
B. út (munkaügyi központ) –Szigethy A. út–Nagy Imre út terelőútvo-
nalon közlekednek.

A 12-es vonal járatai a Bartók B. út, munkaügyi központ megál-
lóhelyről indulnak és oda is érkeznek. Gyárváros felé a Bartók B. út–
Buda u.–Tihanyi Á. út–Nádor aluljáró–Szent István út (Iparkamara),
Gyárváros irányából a Budai út (Árkád)–Nádor aluljáró–Eszperantó
út–Bartók B. út (munkaügyi központ) útvonalon közlekednek.

A 14-es vonal járatai Gyárváros felől Budai út–14-es sz. út
(Árkád)–Schwarzenberg u.–Tarcsay V. u.–Móricz Zs. rakpart–Kos-
suth híd–Rónay J. utca–Egyetem–Jedlik híd–Stromfeld u. terelőút-
vonalon közlekednek. Sziget felől a Radnóti M. utca–Stromfeld u.
(ideiglenes megálló)– Jedlik híd–Kálóczy tér–Kossuth híd–Móricz
Zs. rakpart–Tarcsay V. utca–Schwarzenberg u.–14-es sz. út–Budai
út (Árkád) terelőútvonalon közlekednek.

Forgalmi változások a nyárzáró idején
A 15A vonal járatai a Bartók B. út, munkaügyi központ megálló-

helyről indulnak és oda is érkeznek. Gyárváros felé a Bartók B. út–
Buda utca–Tihanyi Á. út–Nádor aluljáró–Szent István út (Iparka-
mara), Gyárváros irányából a Szent István út–Nádor aluljáró–Eszpe-
rantó út–Bartók B. út (munkaügyi központ) útvonalon közlekednek.

A 19-es vonal járatai a Bartók B. út, munkaügyi központ megál-
lóhelyről indulnak a Buda utca felé. Nádorváros irányából a Tihanyi
Á. út–Nádor aluljáró–Szent István út–14-es sz. út (Árkád)– Schwar-
zenberg u.–Tarcsay V. utca–Móricz Zsigmond rakpart–Kossuth híd–
Rónay Jácint utca–Egyetem útvonalon közlekednek.

A 22 és 22B vonalak járatai Marcalváros felől a Baross Gábor út,
Szigethy A. út megállóhelyig eredeti útvonalukon közlekednek, majd
a Wesselényi u.–Buda u.–Tihanyi Á. út–Eszperantó út– Bartók B. út–
Szigethy A. út útvonalon fordulnak meg. Ennek megfelelően Mar-
calváros, Ménfőcsanak felé nem érintik a Baross G. út, Szigethy A.
út megállóhelyet, viszont megállnak a Roosevelt u. (Bartók-em-
lékmű) és a Bartók B. út, vásárcsarnok megállóhelyeken, a városköz-
pont felé pedig leszállási lehetőséget biztosítanak a Buda utca–
Nádor aluljáró–Bartók B. út, munkaügyi központ megállóhelyeken.
A Marcalváros, Ménfőcsanak felé induló járatokra a Bartók B. út,
munkaügyi központ megállóhelyen lehet felszállni.

A 30-as és 31-es vonalcsoport járatai a Bartók B. út, munkaügyi
központ megállóhelyről indulnak és oda is érkeznek. Győrszentiván
felé a Bartók B. út–Buda u.–Tihanyi Á. út–Nádor aluljáró–Szent Ist-
ván út (Iparkamara), Győrszentiván irányából a Budai út (Árkád) –
Nádor aluljáró–Eszperantó út–Bartók B. út (munkaügyi központ) út-
vonalon közlekednek.

A 38-as vonal járatai a Bartók B. út, munkaügyi központ megál-
lóhelyről indulnak és oda is érkeznek. Az ipari park irányából a Roo-
sevelt u. (Bartók-emlékmű) megállóhelyig eredeti útvonalukon köz-
lekednek, majd a Buda u.–Tihanyi Á. út–Eszperantó út–Bartók B. út
útvonalon fordulnak meg. Ennek megfelelően nem érintik a Bartók
B. út, Kristály étterem megállóhelyet, viszont leszállási lehetőséget
biztosítanak a Buda u., a Nádor aluljáró és a Bartók B. út, munkaügyi
központ megállóhelyeken.

A járatok a terelőútvonalak valamennyi megállóhelyén megáll-
nak, kivéve az I. ütemben a *-gal jelölt esetet. A terelés által nem érin-
tett megállóhelyeken a járatok az érvényes menetrendnek megfele-
lően közlekednek.

Esőnap esetén a rendezvényt augusztus 25-én tartják meg.
Ebben az esetben augusztus 25-én 19 óráig terjed a lezárás I-es
üteme, a II-es ütem 19 órától üzemzárásig tart.

A rendezvényt követően a résztvevők hazaszállítása céljából díj-
mentes éjszakai különjáratok indulnak:

• Zechmeister utca, Klastrom szálló megállóhelyről 23.15
órakor:

o 901 jelzéssel az 1-es vonalán Újvárosba, majd Sziget és Piny-
nyéd útvonalon,

o 906 jelzéssel a 6-os vonalán Sárásra, majd a 11-es autóbusz
útvonalán Bácsára,

• Bartók B. út, munkaügyi központ megállóhelyről 23.15 órakor: 
o 907 jelzéssel a Mester utcán, majd a 7-es vonalán Szabad-

hegyre, onnan a Templom utca után a 6-os autóbusz útvo-
nalán Kismegyerre,

o 917 jelzéssel a 17-es vonalán Adyvároson keresztül a Zöld
utcába,

• Eszperantó út, autóbusz-állomás megállóhelyről (Bartók
Béla út, munkaügyi központ megállóhelyen is megállva):

o 22A jelzéssel 23.15 órakor Marcalvárosba,
o 922 jelzéssel 23.30 órakor* a 22-es vonalán Marcalvároson

keresztül Ménfőcsanakra gyirmóti betéréssel, 
o 931 jelzéssel 23.15 órakor Gyárváros és Likócs érintésével

Győrszentiván, Kálmán Imre útra (homoksori betéréssel).

* = az autóbusz a zsúfoltság és az esetleges utaslemaradás elkerülése érdekében kettőt fordul: 23.15 órakor hazaszállítja a Marcalvárosig utazókat, majd rögtön utána, 23.30 órakor a Gyirmótig és Ménfőcsanakig
utazókat is. Az éjszakai járatok részletes menetrendje a www.kisalfoldvolan.hu oldalról letölthető.
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VEGÁN  GASZTRO

„Cukkinispagetti” 
paradicsomszósszal
Hozzávalók 4 személynek:

1,5-2 kg cukkini, csipetnyi himalája
só, 1 kiskanálnyi lenmagolaj.

A szószhoz 1 kg paradicsom, 20
dkg (olajos) aszalt paradicsom, kiska-
nál himalája só, 3 evőkanál nádcukor,
egy fej lilahagyma, friss bazsalikom,
oregánó, 1 marék kesudió.

A megtisztított paradicsomokat fel-
aprítjuk cikkekre a lilahagymával együtt.

Könnyű nyári ebéd
Györkösné

Boros Györgyi,
a VegaVillám

Főzőklub
háziasszonya,

vegán
hobbiszakács

Sok a cukkini, a paradicsom, és már
befőztük a baracklekvárt? A vegán
konyha kiapadhatatlanul gazdag,
ezt most megint megmutatom. Ha a
nagy hőségben a sok folyadékbevi-
tel (víz) mellett nincs kedvünk, és
lehet, nem is akarunk főtt ételt enni,
pláne főzni, akkor kipróbálhatjuk a
nyers ételeket, amiket ha feldobunk
magokkal, fűszerekkel, egy teljes ér-
tékű, tápanyagokban gazdag ebé-
det kapunk. Kedvenc hónapom az
augusztus, mert ilyenkor minden

Barackos sárgadinnyeleves
Hozzávalók 4 adaghoz: 

egy kisebb sárgadinnye megpucolva,
lekockázva, 6 darab őszibarack kima-
gozva, de héjastól negyedelve, 1
marék mandula vagy kesudió, 2-3
evőkanál nádcukor vagy agavészirup,
pici fahéj, csipet vaníliapor és kávés-
kanálnyi őrölt zöld kardamom. 

A mandulán kívül minden hozzáva-
lót beleteszünk a turmixgépbe 1-2 dl
tisztított vízzel (ki mennyire szereti sű-
rűbbre vagy lágyabbra a levest), ösz-
szevegyítjük őket 2 percig, és ekkor
tesszük bele a mandulát. Most már
csak pár másodpercig tekerjük, hogy
a mandula ropogós maradjon. 

Hűtőbe kerül a leves, mert ezt hide-
gen fogyasztjuk. 

Gyümölcsös palacsinta
Hozzávalók 6-8 darabhoz:

1 bögre (2,5 dl) zabliszt, 1 bögre teljes
kiőrlésű tönkölyliszt, 1,5 bögre növé-
nyi tej (lehet víz is), 2 evőkanál kókusz-
olaj, 1 kávéskanál szódabikarbóna,
csipet himalája só, 1-2 evőkanál agá-
vészirup vagy rizsszirup, pici fahéj,
késhegynyi vaníliapor.

Elsőként a száraz hozzávalókat ke-
verjük el, majd külön a nedveseket és
összevegyítjük őket sűrű, krémes álla-
gúra, ezután 5 percig pihentetjük. A
palacsintasütőbe öntünk pár csepp
kókuszolajat, felhevítjük és 3-4 evőka-
nálnyi tésztát öntünk középre. Köze-
pes lángon 1-2 percig sütjük, majd
megfordítjuk, hogy mindkét oldalon
szép aranybarnára piruljanak. Ezeket
a szépséges vastag palacsintáinkat
tegyük ki a tányérra, locsoljuk meg a
házi baracklekvárunkkal és fogyasz-
szunk hozzá friss gyümölcsöt, szedret,
szilvát, barackot. 

Ha a tönkölylisztet lecseréljük glutén-
mentesre vagy köleslisztre, mandula-
lisztre, akkor gluténérzékenyek is fo-
gyaszthatják ezt a komplett ebédet. 

zöldség és gyümölcs szinte karnyúj-
tásnyira terem, nemhogy sokfélét ta-
lálni a piacokon, de még rengeteg is
van belőlük. Amióta nem fogyasztok
állati termékeket (tej, tejtermék,
sajt), jobban érzem magam a növé-
nyektől, de sokkal jobban a nyers
(főzés nélküli) ételektől. Lehet, hogy
riasztó így első hallásra nyersen enni
(s nem beszélni) zöldségeket, de ha
kipróbálják, garantálom, hogy ízleni
fog mind! Ha élőételeket szeretnénk
készíteni, akkor csak egy turmix-

gépre van szükségünk. Mint mindig,
szeretek apróbb trükkökkel olyan va-
riációkat beletenni az ebéd születé-
sébe, ami tartalmassá, táplálóvá
varázsolja a végeredményt. Így tör-
tént ez most is, ráhangolódva oda-
adtam magam a fantáziámnak. A fő-
ételt Lénárt Gittától (a Nyersétel
Akadémia alapítója) tanultam, ami-
kor részt vettem tavaly egy ételké-
szítő tanfolyamán. A leves nagysze-
rűsége az egyszerűsége. A desszert
pedig a képzelet szüleménye. 

A mai menü: barackos sárgadinnye-
leves, „cukkinispagetti” paradicsom-
szósszal és palacsinta új köntösben. Az
eddigi összes receptemet laktózérzé-
kenyek is fogyaszthatják, mert mindig
növényi tejet, tejszínt használok, mivel
gyerekkorom óta laktóz-intoleranciá-
ban szenvedek. Továbbá ajánlom éte-
leimet diétázóknak, cukorbetegeknek,
életmódváltóknak, azoknak, akik új-
donságot vinnének a konyhájukba, va-
lamint mindenkinek, aki szereti a finom
ízeket! Kérem, tartsanak velem! 

Turmixgép poharába rakjuk a negyede-
ket, az aszalt paradicsomot, a fűszereket
és a kesudiót, majd összevegyítjük őket. 

A cukkinit megmossuk és a héjával
együtt a magokig felcsíkozzuk. Ezeket
a csíkokat egymásra rakva egy éles
késsel felaprítjuk. Tálba tesszük és
pici sóval, lenmagolajjal összekever-
jük. Ezzel elkészült a főételünk is,
lehet tálalni, egy-két marékkal sze-
dünk mindenkinek, majd erre rakjuk a
paradicsomszószunkat.
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Mindazon nők és férfiak számára,
akik fiatalabb és egészségesebb bőrt
szeretnének, mindezt úgy, hogy ne
kelljen kiesni a hétköznapi rutinjukból
és ne kelljen magukat műtéti beavat-
kozásoknak alávetni.

Milyen mellékhatások léphet-
nek fel?

A világ különböző tájain több tíz -
ezer különböző bőrtípusú emberen
végeztek már kezeléseket, de még
semmilyen káros mellékhatást nem
regisztráltak.

Milyennek látszik a bőr a ke-
zelés után és milyen utóápo-
lásra szorul?

A kezelés után enyhe bőrpír jelent-
kezik, amely néhány óráig eltarthat, a
fiatalító eljárás után a bőr rövid ideig
érzékeny maradhat. A bőr megóvá-
sára és utókezelésére a technológiá-
hoz egyedileg kifejlesztett professzio-
nális krémek állnak rendelkezésre.

(X)

Megérkezett a műtét nélküli
orvos-esztétikai arcplasztika a
MediShape Esztétikai Szalonba,
megtudhatja, mi Madonna és
Gwyneth Paltrow fiatalos arc-
bőrének titka. 

A kor előrehaladta, a sok diéta, a na-
pozás és a környezeti ártalmak mind
a bőr károsodásához és öregedésé-
hez vezetnek. Ilyenkor már nem segí-
tenek a hagyományos kozmetikai eljá-
rások, a mezoterápia, dermaroller, a
mikrotűs eljárások és a thread lifting
csak nagyon rövid ideig tartó átme-
neti megoldást nyújtanak, ugyanak-
kor az áruk ehhez képest nagyon
magas. Egy új, műtét nélküli eljárás-
nak köszönhetően viszont garantál-
ható a fiatalos arcbőr – magyarázza
Málovics Bertold, a MediShape Esz-
tétikai Szalon egyik tulajdonosa.

Mi az alkalmazott technológia?
Egy forradalmian új, világszabada-

lommal védett technológia, amely
megfiatalítja, lágyítja és helyreállítja a
bőr eredeti állapotát. Egyedülállóan
ötvöz öt különböző eljárást: az infravö-
rös lézer, magas frekvenciás fókuszált
ultrahang, a korondumkristályos mik-
rodermabrázió, a vákuum- és a mély-
masszázs technológiákat. 

Nagyon sokan gondolkodnak
arcplasztikai műtéti beavatkozásokon,
azonban ezek nagyon drasztikus és
költséges eljárások, a műtét nagyon
fájdalmas, szövődményekkel járhat és
a páciens hetekre, akár hónapokra is
kieshet a napi rutinból, ezt nagyon ke-
vesen tehetik meg. Ez fokozottan igaz
a hollywoodi sztárokra, popsztárokra
is, akik folyamatosan keresik a műtét
nélküli, magas színvonalú, professzio-
nális technológiákat, mint ahogy ezt
tette a cardiffi klinikán Madonna és
Gwyneth Paltrow is. Mindkét sztár fo-
lyamatosan, több alkalommal is részt
vett kezeléssorozaton.

Miért tartják szakemberek a
világ egyik legeredményesebb
műtét nélküli beavatkozásának?

Számos nemzetközi orvosi szak-
lapban megjelent publikáció bizo-
nyítja, hogy a mikrodermabrázió
akkor a legeredményesebb, ha azt inf-
ravörös lézerrel és ultrahanggal kom-

binálják. A világ vezető orvosai közül
sokan ezen komplex technológiát pre-
ferálják az orvosi lézer vagy a vegyi
hámlasztás helyett.

Mi az előnye a hámlasztási el-
járásokkal szemben?

A savas bőrhámlasztás bizonyos
esetekben végleges hegesedést is
okozhat, a szén-dioxid lézeres
hámlasztás pedig igen fájdalmas
eljárás, amit általában altatásban

Műtét nélkül is lehet fiatalos arcbőre
végeznek. Az általunk alkalmazott
technológia az egyetlen olyan meg-
oldás, amely eredményesen, fájda-
lom- és mellékhatásmentesen képes
látványos és hosszú távú megoldást
biztosítani.

Milyen elváltozásokra bizto-
sít látványos megoldást?

Az egyedülálló bőrmegújító-fiata-
lító eljárás sikeresen kezeli a bőr hibáit
és elváltozásait az arcon és a testen
egyaránt. Ezen tünetek közé tartoznak
a ráncok, bőrhibák, öregségi vagy
nap által okozott foltok, hiperpigmen-
táció, akne, aknés hegek és foltok,
stria, illetve különféle hegek.

Milyen testrészeken alkal-
mazható az eljárás?

A készülék alkalmas test- és arcke-
zelésekre egyaránt, de a leggyakrab-
ban kezelt területek az arc, toka, nyak,
dekoltázs, kéz és kézfej.

Kik számára ajánlják a keze-
léseket?

Mit mond a világsajtó?
Vogue Magazine: „Ez volt az egyet-
len olyan dolog, ami bebizonyította,
tényleg hatásos a bőrömre.”

Marie Claire Health & Beauty
Magazine: „A bőrömet hihetetle-
nül tisztának éreztem és mikor tü-
körbe néztem, az arcom tökélete-
sen ragyogott.”

Daily Telegraph: „A legmaga-
sabb szintű high tech arcápolás.”

Eva: „High tech kezelés ak ne -
prob  lémákra.”

The Sunday Times – Style Ma-
gazine: „Kristálytiszta gyógyítás.”

Ms London: „A leghatásosabb
kezelés aknés elváltozásban
szen vedőknek.”

Top Sante: „ A legújabb szépség-
terápia a simább bőrért, tartó-
sabb arcért és az egészséges ki-
sugárzásért.”

További készülékek: www.klimatizal.webnode.hu

Klimatizálási megoldások minden esetre:

Anemo Optima Kft. 9025 Győr, Tarkarét u. 67.
Tel.: 06-70/521-9212, 06-20/921-5861 anemooptima@gmail.com

Egész éves komfort
Tökéletes megoldás otthonában

DAIKIN és SINCLAIR
KLÍMABERENDEZÉSEK
széles választéka 3 év teljes
körű garanciával. Inverteres
klímaberendezés 2,6 KW hűtő,
3,0 KW fűtőteljesítmény
99 365 Ft + ÁFA

Gondoskodunk az ön tiszta levegőjéről
LÉGTISZTÍTÓK 45 000 Ft + ÁFA-tól

A természetes választás:
hőszivattyúk fűtésre,
használati meleg víz
előállítására.



A tavaly hagyományteremtő szán-
dékkal útnak indított Állatkertek Éjsza-
káját a nagy sikerre való tekintettel
idén augusztus 30-án ismét megren-
dezik a győri, budakeszi, budapesti,
debreceni, jászberényi, kecskeméti,
miskolci, pécsi, poroszlói, szegedi és
a veszprémi állatkertek és bemutató-
helyek részvételével. 

A szervező létesítmények fontos-
nak tartják, hogy az ország minél több
pontján részt vehessenek az emberek
ezen a különleges eseményen. Így
nagy öröm, hogy szinte minden je-
lentős hazai állatkert, vadaspark és
bemutatóhely részt vesz a program-
ban, még több lehetőséget te-
remtve az emberek és a természet
találkozására.

Ezen a napon a győri állatkert az
éjszakai dzsungel hangulatát meg-
elevenítve kalandos programokkal
várja látogatóit. A sötétség beálltával
az állatkert új, még ismeretlen arca
tárul elénk: egy nappal soha nem
hallgató zajokkal, nem látható ár-
nyakkal teli világ. Látogassanak el
hozzánk, legyenek részesei egy titok-
zatos kalandnak az állatkerti éjszaka
varázslatos világában. A programok-
ról bővebben: www.zoogyor.com.
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kép és szöveg: xantus-állatkert

A győri Xantus János Állatkert a
szünidő alatt is folyamatosan tartal-
mas programokat szolgáltatott az

érdeklődőknek. Most sincs ez más-
képp, a vakáció lezárásaként egy
egész estés, élményekben gazdag

Éjszakai dzsungel az állatkertben
rendezvénnyel várja látogatóit. Idén
nyáron már két alkalommal meg-
hosszabbított nyitva tartással volt
megtekinthető a park. Ezeken a na-
pokon a látogatók megfigyelhették

az állatok vacsoráját és néhány ér-
dekes bátorságpróbán is rész ve-
hettek. 
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló megfejtő a Vaskakas is talál szelet című könyvet nyerheti meg.
Címünk: Győr Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk
megfejtése: Másik indiántábort keresek neked, Imike! Nyertes: Dén-Reinhardt
Éva. Nyereményét a szerkesztőségünkben veheti át.

A sudoku japán eredetű, napjainkban
egyre népszerűbb logikai játék. Szabálya
egyszerű. A nagy négyzet üresen hagyott
kis négyzeteibe számokat kell elhelyezni
1-től 9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy
3x3-as négyzetben mindegyik szám csak
egyszer fordulhat elő. Feladványaink ne-
hézségi fokát „+” jelzi.    

SUDOKU+++

SUDOKU+++

SUDOKU+++++
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4 8 9
9 7

2 6 1 8
1 6 7
4 2
6 2 3 1 8

1 4
1 3 8 2
4 2 5 9 3

6 2
9 7 5 6 8

4 8 2 5
3 9

2 6 4
9 1
7 4 8 2

6 2 8 7 4
9 1 4 3
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5 8
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Lakáscsere

kép és szöveg: pannon-víz 

Egyre többen választják a Pannon-Víz
italadagoló automatáját, idén nyáron
megduplázódott a forgalma a révfalui
palackozóüzemnek. Érsekné Schő-
berl Magdolna, a Pannon-Víz Zrt. üze-
melésvezetője elmondta, hogy első-
sorban irodákba, iskolákba, munkahe-
lyekre szállítanak. Legnagyobb vevő-
jük a nyári nagy melegben 284 darab
19 literes ballonos ivóvizet vásárolt
egy hónapban.

„A Szigetköz védett vízbázisán lévő
parti szűrésű kútjaink kitűnő minő-
ségű vize kezelés után kerül a ballo-
nokba. Hasonlóan a győri csapvízhez,
csak a vízben lévő vasat és a mangánt
kell eltávolítanunk, minden egyéb ösz-
szetevő megfelel az ivóvízzel szemben
támasztott szigorú követelmények-
nek. A vízkezelést természetes eljárás-
sal, levegőztetéssel és szűréssel vé-
gezzük. Klórozásra, vegyszer hozzá -
adására nincs szükség. Piaci verseny-
társainkhoz képest nagy előnyünk,

hogy a havi öt ballon víz (4.750 Ft+
áfa) térítésén kívül megrendelőinknek
semmilyen más költsége nincs. Nem
kell tehát külön fizetni a gép bérleté-

ért, a szervizért, a szén-dioxid-patro-
nért. A készülék akár hűtésre, akár
meleg ital készítésére is kitűnően
használható – folytatta Érsekné Schő-
berl Magdolna –, így ideális választás
munkahelyi védőital-ellátásra. Köny-
nyen, gyorsan telepíthető, nem kell
vízvezetéket, lefolyót szerelni, egyedül

elektromos hálózati csatlakozásra van
szükség.” 

Ne az ország más részéből ho-
zassa a vizesballonokat, válassza a ki-

tűnő helyi terméket, rendeljen a Pan-
non-Víztől! 

Amennyiben ajánlatunk felkeltette
érdeklődését, a vizrendeles@pannon-
viz.hu e-mail címen vagy a 20/346-
6069-es telefonszámon Érsekné
Schőberl Magdolna további felvilágo-
sítást ad. 
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Augusztus 24-én, szombaton a Győr-
Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő telefon-
száma, a 96/50-50-55 a nap 24 órájá-
ban hívható. Ugyanezen a napon a
Jókai úti ügyfélszolgálati iroda 8 és 12
óra között lesz nyitva, a pénztár fél órá-
val hamarabb zár. A telefonos ügyfél-
szolgálat 8 és 12 óra között hívható.
Tel.: 96/50-50-50. 

szerző: nagy csaba
fotó: marcali gábor

A nyárutó kedvelt gyümölcse, az őszi-
barack széles választékban kapható a
városréti piacon. Barackot árul többek
között a Tényőn gazdálkodó Szeitner
Tibor, aki elmondta: a hűvös tavasz és
a forró, száraz nyár nem volt jó hatás-
sal a barackosra. A korai fajták még
megfelelően teremtek, a nyár elején
érőket viszont már öntözni kellett,
hogy gyümölcsöt lehessen szedni a

Helyi termék: ivóvíz Révfaluból   

Barackot a piacról

Szombati nyitva tartások és szolgáltatások
A lakossági hulladékszállítás válto-

zatlanul működik. Az érintett szolgálta-
tási helyeken 6 órára kérik kitenni a ku-
kákat ürítésre. A hulladékudvarok a
rendes nyitva tartás szerint működnek. 

Az utcai fizetőparkolók szombati
napra érvényes díjazással használ-
hatóak. A Jókai parkolóház a mun-
kanapra érvényes díjazással üzemel.

A Révai parkolóház változatlan díj-
szabással vehető igénybe. 

A vásárcsarnok, a virágpiac és a vá-
rosréti piac nyitva tartása a megszokot-
tak szerint alakul. A Barátság Sport-
park és a Magyar Vilmos Uszoda a
mindenkori rendes nyitva tartás szerint
üzemel. A győri köztemetők egysége-
sen 7 és 20 óra között látogathatóak. 

fákról. A későbbi fajták szintén meg-
érezték, hogy az elmúlt időszakban
nem voltak átlagosak az időjárási kö-
rülmények. Emiatt egész évben nagy
szerep hárult a gazda gondoskodá-
sára, amelyet a termés azért meghá-
lál. A barackot viszik friss fogyasz-
tásra, ugyanakkor lekvárnak és befőtt-
nek is kelendő a lédús, magvaváló ba-
rack. Aki eltenni szeretne belőle, a na-
gyobb mennyiséget előre egyezte-
tett piaci napon is hazaviheti. A ha-
gyományos tartósítási módszerek-

nél maradva megtudtuk: eltenni leg-
jobb a félkemény barack, amely
még nem puhult meg teljesen. A
sárga fajták a befőttesüvegben is
édesebbek, a fehér húsúak viszont
zamatosabbak. A befőzéssel, lekvár-
készítéssel most ismerkedők biza-
lommal kereshetik Szeitner Tibor
standját, hiszen a sikeres tartósítás-
hoz gyakorlati tanácsokat és tippe-
ket is kaphatunk a tényői Nyugovó
völgyében termett minőségi ősziba-
rackhoz.

Piaci kosár:

Fehér húsú barack:
250–500 Ft/kg
Sárga húsú barack: 
250–500 Ft/kg
Nektarin:
300–400 Ft/kg
Parasztbarack:
300 Ft/kg

Győr Megyei Jogú Város Polgármes-
terének nevében a Településfejlesz-
tési Főosztály bemutatja az Épített
környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. trv. 9 § (6) be-
kezdés értelmében az alábbi rendezé-
siterv-módosítási javaslatokat:

SZTM 2012-012 Győr MJV tele-
pülésszerkezeti tervének módo-
sítása 14. sz. főút–Holt-Mosoni-
Duna–Mosoni-Duna–Rába–1. sz.
főút közigazgatási határ által
határolt területre vonatkozóan.

A rendezésiterv-módosítási
anyagok megtekinthetők:
2013. augusztus 23-tól
szeptember 24-ig
az önkormányzat előcsarnokában, 
valamint a város internetes oldalán:
www.gyor.hu.

A megjelenéstŐl számított 22 munka-
napon belül javaslatok, észrevételek
írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Város -
ház tér 1. címen, vagy a szabo.lilla@
gyor-ph.hu e-mail címen.

KÖZLEMÉNY

Nádorvárosi, összkomfortos, 44 m2-
es, 1+fél szobás, távfűtéses, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne 2-3
szobás, 50-60 m2-es, határozott-határo-
zatlan ide jű bérleményre. Sziget, Újváros,
Marcalváros I–II. kizárva (hirdetésszám:
340). Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 34 m2-es,
egyedi szilárd fűtéses, újonnan felújí-
tott, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2 szobás, 45–50 m2-es,
határozott-határozatlan idejű, lehető-
leg egyedi gázfűtéses bérleményre.
Sziget, Adyváros, Gyárváros, Bán Ala-
dár u. kizárva (hirdetésszám: 341).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 55 m2-es, egyedi
gázfűtéses, határozatlan idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne 2-3 szobás,
55–100 m2-es, határozott-határozatlan
idejű, földszinti, maximum első emeletig
lévő bérleményre (hirdetésszám: 342).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 61 m2-es, etázs
gázfűtéses, felújításra szoruló, határozat-
lan idejű bérleti szerződéses lakást cse-
rélne nyugodt környéken elhelyezkedő,
1 szobás, 40 m2-es, határozatlan idejű,
földszinti, maximum első emeletig lévő
bérleményre (hirdetésszám: 343). Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.
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APRÓ HIRDETÉS

INGATLAN

Budapesten, XII. kerületben,
Mese közben 27 m2-es, jó álla-
potú, cirkófűtéses la -
kás tulajdonostól eladó. 
Irányár: 10,5 M Ft. 
Érdeklődni: 20/329-6877.

Balatonalmádiban eladó kétszin-
tes ikernyaraló egyik része. A
nagy strandtól 700 m-re, 75 m2-
es, két és fél szobás, berende-
zéssel, kis kerttel, terasszal, ko-
csibeállóval. Irányár: 11,9 M Ft.
20/327-8603

Magas áron vásárolok
antik varrógépet, bútorokat, vitrin-
tárgyakat, porcelánokat, festménye-
ket, pénzérméket, teljes hagyaté-
kot! Díjmentesen házhoz megyek!
Tel.: 30/458-7765

Régiséget veszek, házhoz
megyek! Keresek porcelánokat, festmé-
nyeket, bútorokat, ezüsttárgyakat! Tel.:
30/923-5044

Lomtalanítás! Vállalunk
minden típusú lomtalanítást igény
szerint rakodókkal, teljes körű el-
szállítással, akár díjmentesen, hét-
végén is. Tel.: 20/944-6667. 

COFIDIS gyorshitel48
órán belül (max. 800 e Ft), Új
SZOCPOL, támogatott la-
káshitel, árfolyamrögzítés. Tel.:
20/951-0235

Bélyeget, bélyeggyűjte-
ményeket, képeslapokat, pénzeket,
pénzgyűjteményeket, plaketteket, kitün-
tetéseket, könyveket, egyéb régiséget vá-
sárolok gyűj te ményem be. Hétvégén is!
Pál István. Tel.: 20/947-3928.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalványelfogadása és bevál-
tása. Tel.: 70/564-2280. 

Hajat veszek 50 cm felett,
vágottat vagy vágni valót, jó áron.
Tel.: 20/497-9197 

ÜZLET

Győr-belvárosban 60
m2-es helyiség ki  a dó.
Érd.: 70/218-9408

Győr, Kálvária utcában 120 m2,
38 m2, 70 m2-es irodák hosszú
távra ki adók. Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

SZOLGÁLTATÁS

Bankhitelek!
Személyi kölcsön:
– nyugdíjasoknak akár 80 éves
korig, BAR-lista nem akadály
– alkalmazottaknak, min. 6 hóna-
pos munkaviszony szükséges
Tel.: 20/922-3330

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, műszaki
termék szállítása kedvező áron,
2.900 Ft-tól. Tel.: 30/5420-720. 

Masszázs! Reflexzónás (talp vagy
teljes láb). Metamorf (ősi sámán-
masszázs). Tel.: 30/570-9017

Egyedülálló testsúly-
kontroll – zsírcsökkentő
program, amely az anyagcserét
befolyásoló gének megfelelő működé-
sén alapul és meggátolja a jojóeffek-
tust. Tel.: 20/9673-291

Lakatosmunkák! Ke-
rítések, kapuk, biz-
tonsági rácsok, korlá-
tok stb. készítése, ja-
vítása, karbantartása.
Ajtó-, ablak-, zárjaví-
tás! 70/2237-957

Gépi földmunka, alapásás, te-
reprendezés kedvező áron, Győrben és
környékén. Hétvégén is! 30/356-6163

Hívjon bizalommal! Teljes körű lomtala-
nítást vállalok. Tárolóját, garázsát kitaka-
rítom. Feleslegessé vált holmiját ingyen
elszállítom. Stuka Tibor: 30/217-0848 

EGYÉB

Győri, középkorú, megbízható hölgy ta-
karítást vállal. Feleslegessé vált, lakás-
ban használható dolgaikat megköszön-
ném, ha felajánlanák számomra! Előre
is köszönöm! 20/211-7884

Lomtalanítást válla-
lok, ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Feleslegessé vált holmiját
elszállítom.  Tel.: 70/500-1291.

G y ő r - N á d o r v á r o s -
ban, a Zrínyi utcában, a Leier
City Center szomszédságában
tulajdonostól eladó egy 53 nm-
es, 2 szobás, 3. emeleti, világos,
jó elrendezésű lakás. A nagy
konyha mellett kamra és gard-
róbszoba is rendelkezésre áll. Az
ingatlan felújított, műanyag ab-
lakokat, új fűtésrendszert, tur-
bós kazánt kapott. Kocsibeálló
az udvaron található, a lakáshoz
nagy pince és padlásrész tarto-
zik. A 11 lakásos, téglaépítésű
társasház is felújításon esett át
néhány éve, új cseréptetőt ka-
pott és átfestették. 

Irányár: 13,9 millió Ft.

Érdeklődni: 
06-20/284-3398

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852
www.y-ytong.hu

ALBÉRLETET KERES 

Sürgősen kétszobás albérletet keresek
40.000 és 50.000 Ft között. Tel.:
30/420-8029

LAKÁSCSERE

Nádorváros csendes, zöldövezeti ré-
szén épült, 49,5 m2-es, rendkívül
alacsony rezsijű, természetes anya-
gokkal beépített (fa nyílászárók, par-
ketta, járólap), hangulatos, jó fek-
vésű és elrendezésű társasházi la-
kásomat hasonló önkormányzati
bérlakásra cserélném, értékegyez-
tetéssel! Érd.: 06 20/575-8819.

OKTATÁS

KÖZBESZERZÉSI REFERENS emelt
szintű OKJ-s (140 órás), PÁLYÁZAT-
ÍRÁS ÉS MENEDZSMENT AZ EU-
BAN (48 órás) VALUTA-PÉNZTÁ-
ROSI ÉS VALUTA-ÜGYINTÉZŐI 32
(órás)  OKJ-s képzések indulnak au-
gusztus 31-én, szombatonként. 
Jelentkezés: augusztus 26-ig, TIT
(Győr, Szent István út 5.) 96/525-
060, 70/321-3763, gyor@titpan-
non.t-online.hu 
www.titpannon.hu 
Nysz: 08-0218-05

felvételt hirdet az alábbi szakmákban: 
Iskolarendszerben:
kozmetikus, fodrász, sportedzô
Felnôttképzésben:
lovastúra-vezetô, sportedzô, 
kézápoló, mûkörömépítô, lábápoló,

LLOYD IPARTESTÜLETI 
SZAKKÉPZÔ ISKOLA

Érdeklôdni: 
Döbröntei Zsuzsanna 06 20/952 25 25
Kovács Zsuzsa 06 20/952 03 05

Gyõr, Töltésszer u. 18. Telefon: 96/518-423

ÚJ NYÁRI étlappal,
kiváló borokkal,

frissítő italokkal várjuk
Kedves

Vendégeinket 
Duna-parti

teraszunkon!

Készpénzért antik bútort, festmé-
nyeket, Herendi és Zsolnay-por-
celánt, ezüsttárgyakat, könyveket,
régi fali- és asztali órákat, dísztár-
gyakat, teljes hagyatékot vásáro-
lunk. Tel.: 70/640-5101.  

ÉRETTSÉGIZZEN GYŐRBEN
ESTI TAGOZATON!

A Marcalvárosi Közoktatási Központ épületében
működô, esti tagozatú Rába Gimnázium
felvételt hirdet a 2013/2014-es tanévre.

Beiratkozás: Gyôr, Örkény István u. 4–6.

Augusztus 23. 9–12 óra között
Augusztus 26., 27. és 29. 14–17 óra között
Augusztus 28. és 30. 9–12 óra között

Érdeklôdni lehet: 
30/527-8540, 30/914-0034, 96/421-204 

www.rabaestigimi.hu
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SPORT MOZAIK

Ismét megfogyatkozott a Győri
Sportlegendák Klubjának tag-
sága. „Mindenki Elek bácsija”,
egy igazi győri sportember, Süle
Elek kilencvennégy éves korá-
ban elhunyt. 

1919-ben a Vas megyei Sárváron szü-
letett. Szülei öt gyermekükkel költöz-
tek Győrbe. A család nagy tragédiája
volt, hogy egy skarlátjárvány során
négy testvére két hét alatt elhunyt,
csak a legkisebb, Elek maradt életben.
Ez a tragédia is ráirányította figyelmét
a testedzés jelentőségére. 

Elemi és polgári iskolái elvégzése
után a hentesszakmát tanulta ki. Köz-
ben folyamatosan sportolt. A Győri II.
Kerületi Sport Club labdarúgójaként
kezdte, később az asztalitenisz sport-
ban jeleskedett. Mindkét sportágban
tehetséges sportolónak tartották. Az
újvárosi grundfocik szervezője és az
asztalitenisz lelkes önkéntese volt.
Több egyesületben volt igazolt ver-
senyző más sportágakban is. 

Pénteken az MVFC-Berettyóújfalu–Rubeola FC
Csömör mérkőzéssel megkezdődik az NB I-es férfi
futsalbajnokság. A címvédő Rába ETO az első for-
dulóban a Swietelsky-Haladás vendégeként lép pá-
lyára hétfőn 18.15 órakor. A zöld-fehérek a főpróbá-
nak is beillő utolsó felkészülési mérkőzésükön 2–2-
es döntetlent játszottak a szlovák bajnok Slov-Matic
Bratislava csapatával. A felkészülési időszakból
messzemenő következtetéseket nem érdemes le-
vonni, de tény, hogy a Rába ETO négy győzelemmel
és egy döntetlennel zárta az edzőmérkőzéseket az
új vezetőedző, David Madrid irányításával. 

A csapatnál több változás is történt az elmúlt na-
pokban, Szeghy Szabolcs a MAFC BME Dobler
csapatához igazolt, követve korábbi edzőjét, Mar-
cos Angulót. Kétéves ausztriai kitérő után visszatért
a csapathoz Peczár Csaba, aki ismét zöld-fehérben
futsalozik a jövőben. A bajnokcsapat kerete egy
spanyol hátvéddel vált teljessé, Victor Lopez Real a
győriek új vezetőedzőjének ajánlásával szerződött
városunkba. A 26 éves játékos megfordult a Laz
Rozas Boadilla, a Carnicer Torrejón és a Benicarló
Aeroport Castelló csapataiban, legutóbb pedig a
Fisiomenda Manacor együttesében szerepelt. 

„A felkészülés kezdetétől fogva tisztában voltunk
azzal, hogy az eredményes nemzetközi szereplés ér-
dekében szükségünk van egy kőkemény védőjáté-
kosra. Sokáig keresgéltük a számunkra leginkább
megfelelő megoldást, és ennek eredményeképpen
esett a választásunk Victorra, aki David Madrid aján-
lására érkezett a csapathoz. Az elmúlt hónapban el-
végzett munka alapján azt tudom mondani, hogy
minden idők legjobban motivált, és remélem, leg-
eredményesebb csapatát láthatják majd a Rába
partján a következő szezonban szurkolók. A csapat-

Egy sportlegenda emlékére
A háború előtt mint kiváló labdarú-

gót a csipkegyárba hívták dolgozni.

1940-ben innen vonult be katonai szol-
gálatra. Több helyszínen teljesített szol-
gálatot, majd orosz fogságba esett.
Hogy túlélte a borzalmas megpróbál-
tatásokat, annak köszönhető, hogy

sportolói múltja, edzettsége, akarat -
ereje átsegítette a holtpontokon.  

Hazatérte után figyelme az aszta-
litenisz felé fordult. 1947-ben az első
győri asztalitenisz-szövetség vezető-
ségi tagja lett. Versenyzett az olaj-
gyár, a Vasas ETO és a Grábgyár csa-
pataiban. 1950-ben a Vasas ETO
csapatával az NB I-be is bejutottak.
Mindig büszkén mesélte, hogy Sidó
Zoltán és Kóczián Éva világbajnokok-
kal színvonalas bemutató mérkőzést
játszott a győri színházban. Hosszú
ideig szervezte a textiles szakszerve-
zetek tömegsportmozgalmát, és
még nyolcvanhárom éves korában is
pingpongozott. 

A sport-helytörténet iránti vonzódá-
sát sporttörténeti kutatásai is igazolják.
Közel három évtizedig gyűjtötte Győr-
Újváros és Győr-Sziget sportjának tör-
ténetét, a tárgyi és írásos emlékeket.
Mindezt önzetlenül, anyagi támogatás
nélkül tette. Öt gyűjteményes kötetet
állított össze és jelentetett meg kézira-
tos formában, melyek hasznos infor-

mációkat rejtenek a jelen és a jövő ku-
tatói számára is. Reméljük, hogy tevé-
kenységének eredményei a közeljövő-
ben kialakítandó győri sporttörténeti
gyűjtemény polcain méltó helyre kerül-
hetnek. 

Tartalmas életet élt, melyet végig-
kísért a sport szeretete, a közösség
iránt érzett felelőssége, segítőkész-
sége, családszeretete. Feleségével
csaknem hét évtizedet éltek együtt.
Mindig büszke volt családjára, különö-
sen unokájára, a Győri Nemzeti Szín-
ház tehetséges balett-táncosára.   

Győr Megyei Jogú Város Sport-
ügyi Osztálya, a Sporttörténeti Bizott-
ság és a Győri Sportlegendák Klubjá-
nak tagjai részvéttel búcsúznak Elek
bácsitól, akinek gazdag helyismerete,
életbölcsessége, elegáns megjele-
nése, személyisége mindig hiányozni
fog a győri sport ismerőinek, barátai-
nak. Nyugodjék békében!

Dr. Gönczöl László,
az STB vezetője

Címvédésre készül a Rába ETO

hoz csatlakozó saját nevelésű játékosainkkal – Püs-
pök Péter, Bárdosi Hunor, Takács Zoltán, Jakatics
Ádám – teljessé vált a keretünk” – mondta a csapat-
ról dr. Drucskó Zoltán ügyvezető elnök. 

A Rába ETO őszi mérkőzései. Augusztus 26.,
18.15 óra: Swietelsky-Haladás–Rába ETO. Szep-
tember 9., 18.15 óra: Rába ETO–Veszprém. Szep-
tember 30., 19.30 óra: DEAC–Rába ETO. Október
7., 18.15 óra: Rába ETO–Kincsem Lovaspark Nagy-

kát. Október 11., 19.30 óra: MVFC-Berettyóújfalu–
Rába ETO. Október 21., 18.15 óra: Rába ETO–Rá-
kosmenti FC. Október 25., 20.15 óra: Rubeola FC
Csömör–Rába ETO. November 4., 18.15 óra: Rába
ETO–Dunakeszi Kinizsi. November 11., 19 óra: UTC
Futsal Team Szeged–Rába ETO. November 18.,
18.15 óra: Rába ETO–Colorspectrum Aramis. No-
vember 25., 20.30 óra: MAFC BME Dobler Akadé-
mia–Rába ETO. 
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A magyar női kadett kosárlabda-válo-
gatott a harmadik helyen zárta a bul-
gáriai Európa-bajnokságot. A siker-
nek két győri is részese volt, hiszen a
válogatott másodedzője a Hat-Agro
UNI Győrnél is hasonló szerepkört be-
töltő Szentendrei Áron volt, míg a csa-
patban helyet kapott a győri utánpót-
lás egyik legígéretesebb játékosa,
Horváth Krisztina is. A győri tehetség
a közelmúltban adminisztrációs prob-
lémák miatt az utolsó pillanatokban le-
maradt az Utrechtben megrendezett
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról,
de a kontinensviadalon már újra ott le-
hetett a válogatott keretében. Horváth
Krisztina öt éve kezdett el kosárlab-
dázni, és edzője véleménye szerint
most már a felnőttcsapat kapuját dön-

A Győri ETO FC Pécsett sem tudta
megszakítani nyeretlenségi sorozatát,
miután 1–1-es döntetlent játszott a
PMFC-Mathias vendégeként. A zöld-
fehérek mindössze tízpercnyi játék
után hátrányba kerültek, miután a
labda Mevoungou kezére pattant a
büntetőterületen belül, a megítélt ti-
zenegyest pedig Koller a kapu jobb ol-
dalába lőtte. A győriek öt perc múlva
máris ledolgozták hátrányukat, egy
labdaszerzést követő villámgyors el-
lentámadás végén Trajkovic került zic-
cerbe és nem is hibázta el azt. A győri
gólszerző az első félidőben a vezetést
is megszerezhette volna, de közelről a
kapu mellé fejelt. 

A második félidő kevés helyzetet
hozott, mindkét oldalon egy-egy ve-
szélyes lövést láthattak a nézők. Varga
éles szögből leadott lövését Dibusz
ütötte szögletre, míg Kamenár bravúr-
ral hárította Fröhlich próbálkozását.
Az utolsó tíz percre emberelőnybe ke-
rült az ETO, Dibusz kapus ütközött ki-
ugró Lázokkal, ami után a hazaiak há-
lóőre megkapta a piros lapot. A tom-

Sorra játssza a felkészülési mérkőzése-
ket az ETO-SZESE férfi kézilabdacsa-
pata. Az első élvonalbeli szezonjukra
készülő győriek múlt pénteken Érsekúj-
váron győztek 26–22-re a helyi csapat
ellen. A zöld-fehérek különösen a má-
sodik félidei védekezésükkel lehettek
elégedettek, hiszen a szünet után
mindössze hat gólt kapott az együttes.
Szombaton aztán elszenvedte első ve-
reségét a csapat, az előző napi mérkő-
zéstől fáradtabban mozgó zöld-fehé-
rek hazai pályán 26–24-re maradtak
alul a Cegléddel szemben. 

„Az első félidő játékával elégedett
vagyok, szünet után kiütközött rajtunk
a fáradtság, mert ne felejtsük, előző
este kemény meccset játszottunk Ér-
sekújváron. Az eredmény továbbra is
másodlagos, ahogy az eddigi győzel-
mekkel, úgy ezzel a vereséggel sem
foglalkozunk. A lényeg, hogy a fiúk na-
gyon jól dolgoznak, s ugyanilyen szel-
lemben folytatjuk tovább a munkát” –
értékelt Magi Serra vezetőedző, aki je-
lenleg még keresi a sérült Stanko

A Győr Sharks amerikai futballcsa-
pata gőzerővel készül a szeptember-
ben rajtoló magyar bajnokságra. A
Cápák nyitásként Balatonalmádiban
vettek részt egy edzőtáborozáson,
ahol a felnőttek a juniorokkal közösen
edzettek, ami nagyban segítette a fia-
talok fejlődését. A csapat azóta a régi
Elektromos-pályán készül, ahol hazai
mérkőzéseiket is játsszák majd. A
Hungarian Football League (HFL)
szeptember hetedikén rajtol, a bajnok-
ságba idén öt csapat nevezett. A Győr
Sharks a Budapest Hurricanes, a Doc-
ler Wolves, a Nyíregyháza Tigers és az

pán futballozó zöld-fehérek azonban
nem tudtak élni a létszámfölénnyel,
bár beszorították ellenfelüket, igazi le-
hetőséget nem tudtak kidolgozni a
hátralévő időben. 

A győriek ezzel négy forduló után
sem tudtak győzni, és a lehetséges ti-
zenkét pontból mindössze hármat si-
került begyűjteniük. A bajnokcsapat
hétvégén szomszédvári rangadón ja-
víthat, vasárnap 20.30 órakor a Video -
ton érkezik Győrbe. A székesfehérvá-
riak eddig mind a négy mérkőzésüket
megnyerték, Pintér Attila együttesére
tehát nem vár egyszerű feladat. A Vi-
deoton legutóbb 2009-ben tudott
győzni az ETO Parkban, remélhetőleg
vasárnap is a zöld-fehérek lesznek
boldogabbak. 

Az NB II nyitányán a Gyirmót FC
Győr 3–2-re győzött a Szolnok vendé-
geként, a kék-sárgák góljain az első
percben betaláló Magasföldi, Beliczky
és Cseri osztoztak. A jó rajt után a csa-
pat szombaton 19 órakor a Siófok
együttesét fogadja, és hazai pályán is
szeretné begyűjteni a három pontot.

Szomszédvári rangadó

Egy győzelem, egy vereség

Abadzic helyettesét. A klub eddig két
kapust tesztelt szerb Milan Djurcin és
a győri származású, legutóbb Romá-
niában játszó Liszkai Szilveszter sze-
mélyében. 

Edzésben a Cápák
Újbuda Rebels együttesével küzd
meg a döntőbe jutásért. A csapatok
négy mérkőzést játszanak az alapsza-
kaszban, kettőt otthon, kettőt pedig
idegenben. Az alapszakasz két leg-
jobbja jut be az október 26-ai dön-
tőbe. A Cápák szeptember 7-én a Nyír-
egyháza Tigers csapatát fogadják,
majd szeptember 21-én a Docler Wol-
ves látogat Győrbe. Szeptember 28-án
a Budapest Hurricanes otthonába uta-
zik az együttes, majd október 12-én az
Újbuda Rebels vendégeként lép pályára
a győri csapat. A mérkőzések egysége-
sen 15 órakor kezdődnek.

Bronzérem vigaszul

geti. A válogatott egyébként csak a
két döntőstől, a spanyoloktól és a cse-
hektől kapott ki az Európa-bajnoksá-
gon, és a bronzéremmel megismé-
telte az ifjúsági olimpián elért eredmé-
nyét. Érdekesség, hogy ebben a kor-
osztályban harminchét év után vég-
zett ismét dobogón a magyar csapat.
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Pénteken kezdődik Győrött a PwC Handball
Fiesta elnevezésű, háromnapos nemzetközi
felkészülési női kézilabdatorna. A hatcsapa-
tos megmérettetésen a Rosztov-Don, a Var-
dar Szkopje, a Metz HB, a HC Leipzig és a
Krim Ljubljana vendégeskedik a BL-cím-
védő Győri Audi ETO KC otthonában. 

Görbicz Anita, a zöld-fehérek csapatkapi-
tánya szerint nagyszerű felkészülésen van
túl a hazai csapat és jó hangulatban várják
az idei első nagyobb megmérettetést. 

„Remek állapotban vagyunk, a nyár elején
volt időnk kipihenni az elmúlt szezont. A BL-
eufória azért tart még, remélem, egyhamar
nem is múlik el. Az elmúlt egy hónapban ren-
geteget dolgoztunk, ebben a lanzarotei ed-
zőtábornak is jelentős szerepe volt, Ambros
munkáját egy exkommandós szakember is
segítette. Persze bombaformában még nem
vagyunk, de ennek nem is most van itt az
ideje. Az első meccsek elég jól sikerültek,
amelyen sokat segített, hogy szinte teljesen
együtt maradt a tavalyi csapatunk. A két új
játékosunk pedig vérprofi, akiknek nem okoz
gondot a beilleszkedés. Mindketten gyorsan
felvették a fonalat, napról napra jobban ösz-
szecsiszolódunk. Ebben a folyamatban nagy
lökést fog adni nekünk a hétvégi torna, hi-

Várhatóan rekordszámú résztvevője lesz a németországi Duisburg-
ban jövő héten kezdődő kajak-kenu világbajnokságnak. Előzetesen
75 országból mintegy 1500 sportoló nevezett az eseményre, Ma-
gyarországot a tervek szerint 39-en képviselik majd. Thomas Koni-
etzko, a német szövetség elnöke szerint annak fényében, hogy olim-
pia utáni év van, igencsak meglepő ez a magas szám. Összehason-
lításképpen: a legutóbbi, két évvel ezelőtti világbajnokságon, Sze-
geden – ahol ötkarikás kvótákért is küzdöttek a kajakosok és kenu-
sok – 88 országból mintegy ezer résztvevő szállt vízre.

A 40. gyorsasági kajak-kenu világbajnokság augusztus 28-án
kezdődik a paraversenyzők futamaival, az épek küzdelmei egy nap-
pal később rajtolnak és szeptember elsejéig tartanak. A Graboplast
Győri VSE tíz sportolója vívta ki a jogot, hogy ott lehessen Németor-
szágban, közülük Douchev-Janics Natasa, Fazekas Krisztina és La-
katos Zsanett több számban rajthoz áll majd. Rajtuk kívül Csay Re-
náta, Takács Kincső, Kammerer Zoltán, Hérics Dávid, Lantos Ádám,
Nagy Péter és Varga Dávid száll vízre a világbajnokságon. 

A közelmúltban Szolnokon rendezték
meg az ifjúsági és U23-as gyorsasági
kajak-kenu magyar bajnokságot. A
Graboplast Győri VSE sportolói ezút-
tal is kitettek magukért, összesen har-
minchárom érmet gyűjtöttek be a
200, 500 és 1000 méteres számok-
ban. A népes, 162 főből álló győri kül-
döttség 12 arany-, 11 ezüst- és 10
bronzérmet szerzett az országos baj-

Rangos felkészülési tornán az Audi ETO
szen három nap alatt három meccset ját-
szunk nagyon jó ellenfelekkel, tehát renge-
teg lehetőségünk lesz továbbfejleszteni a vé-
dekező és támadójátékunkat. Győzelmet
várok magunktól, de nem ezen lesz a hang-

súly. Hazai pályán meg szeretnénk nyerni a
tornát, hiszen a közönségünknek is szeret-
nénk örömet okozni, de az igazi megméret-
tetések majd szeptembertől és októbertől
jönnek a bajnokságban és a BL-ben.” 

Augusztus 23., péntek: 
15.00: HC Leipzig–Rosztov-Don 
17.00: Krim Ljubljana–Vardar Szkopje 
19.00: Győri Audi ETO KC–Metz HB
Augusztus 24., szombat: 
13.00: Krim Ljubljana–Rosztov-Don 
15.00: Vardar Szkopje–Metz HB
17.00: Győri Audi ETO KC–HC Leipzig
Augusztus 25., vasárnap: 
14.00: mérkőzés az 5. helyért 
16.00: bronzmérkőzés 
18.00: döntő

A PwC Handball Fiesta
programja

Éremeső Szolnokon
nokságon. A klub több versenyzője a
wellandi világbajnokság után szállít
vízre és a remek nemzetközi szereplés
után hazai fronton is bizonyítottak.
Egyesben Khaut Kristóf és Takács Ta-
mara mindhárom távon dobogóra áll-
hatott, előbbi két második és egy har-
madik helyezést ért el, míg utóbbi ver-
senyző kétszer elsőként, egyszer
pedig harmadikként ért célba. 

Világbajnokságra hangolva a kajak-kenusok
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Igaz, hogy a globális felmelegedés miatt országunk lassan a medi-
terrán éghajlat felé tendál, de még a négy évszak felismerhető. A ta-
vasz vége felé láthatóan fellelkesülnek az emberek a sport iránt.
Ahogy közeledik a nyár, egyre kevesebb ruhanemű takarja testünket,
láthatóvá válnak az esetleges súlyfelesleg kitüremkedései, melyek
mások által is észrevehetőek. Vannak ugyan olyan rafináltan össze-
állított öltözködési ötletek, amellyekkel palástolhatjuk a problémá-
sabb testrészeket, de a strandon a kánikulában minden a felszínre
kerül. Esetleg egy-egy lengébb strandruha segítségünkre lehet itt
is, vagy a hölgyek által közkedvelt, csípő köré tekert kendőben is bíz-
hatunk, de a plusz ruhaneműket a vízbe már nem vihetjük magunk-
kal. Sürgősen megoldást kell találni! Gyors fogyás sporttal, diétával.
A közösségi hírmegosztó portálokon ezen időszakban hirtelen meg-
szaporodnak a kocogni vágyók, kik szorgalmasan közhírré teszik a
naponta lerótt kilométereket. Lefotózzák diétájuk egy-egy epizódját,
hadd lássa mindenki, hogy milyen egészségesen élnek. Edzőként
már lassan én érzem magam kellemetlenül, hogy a heti 5-6 edzés
is kevés, mindenki leköröz és büszkén rendszeres sportolónak vallja
magát. Aztán idővel ritkulnak ezek az alkalmak, majd az ősz bekö-
szöntével alább is hagynak. Eddig tartott a lelkesedés. Most már
lehet ismét takargatni... Nem, nem kell aszkétának lennünk, de nem
lenne egyszerűbb mindig így élni, és az év túlnyomó részében a heti
3-4 edzést realizálni? Akárhogy is: a külsőnkért mi magunk vagyunk
a felelősek, lötyög vagy feszül, netalán újra kell-e éleszteni bennün-
ket, ha a bevásárlószatyorral felballagunk a harmadikra vagy sem. S
mi lehet a megoldás? Megoldás a rendszeres mozgás és a tudatos
táplálkozás, mellyel jó közérzetünk mellett életéveink számát is meg-
növelhetjük.

Kránitz Bernadett 
személyi edző, Speedfit

A Magyar Országos Horgász Szövetség ver-
senybizottsága a Sporthorgász Egyesületek
Győr-Moson-Sopron megyei Szövetségé-
nek koordinálásában, a Nádorvárosi Sport-
horgász Egyesület szervezésében augusztus
elején Győrben, a Holt-Marcalon rendezte
meg az országos utánpótlás horgászbajnok-
ságot. A tizennégy, tizennyolc és huszonhá-
rom év alatti korcsoportokat Magyarország
legjobb horgászai töltötték fel. A MOHOSZ
Országos Versenyhorgász Bizottságának el-
nöke, Nagy Attila az eredményhirdetésen
megköszönte a Nádorvárosi Sporthorgász
Egyesületnek a horgászversenypálya kialakí-
tását. Amint fogalmazott: a beruházásnak
köszönhetően a komoly versenyhorgász
múlttal rendelkező Győr újra bekapcsolód-

Fontos jól kinézni!

Országos horgászbajnokság
hat a legmagasabb szintű magyar bajnoksá-
gokba. A verseny jól halasított, egyenlő körül-
ményeket biztosító szakaszon zajlott, a ren-
dezés magas szintű volt. Nagy szerepe volt a
taktikának, ezen felül egy betörő hidegfront-
tal is számolni kellett, amely kedvezően befo-
lyásolta a halak étvágyát a mezőny nagy ré-
szének ismeretlen pályán. A győri országos
verseny egyben selejtező is volt, hiszen a kor-
osztályok szövetségi kapitányai a helyszínen
kísérték figyelemmel az összesen 51 fiatal
horgász eredményeit. A derbin a megyei és
a győri horgászok is szép eredményt értek el.
A mosonmagyaróvári Herczeg Dániel máso-
dik, a győri Ifj. Hamar Ferenc a negyedik he-
lyen végzett, vele készült interjúnkat lapunk
jövő heti számában közöljük. 
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KOS
Végre minden úgy alakul, ahogy azt
eltervezték. Persze a türelmetlenség most is
ott van önökben, de ezzel mindent elronthat-
nak. Élvezzék a céljukhoz vezető utat is. Pár-
juk mindenben támogatja önöket.

BIKA
Figyeljenek jobban barátaikra, mert
valakinek most nagy szüksége van önre.
Pénzügyeik rendben alakulnak, pluszbevé-
telre is számíthatnak. Ha munkájukban elő-
relépés adódik, ne utasítsák vissza a lehető-
séget.

IKREK
Sokat idegeskednek most munkájuk
miatt, vegyék elő jó szervezőkészségüket és
könnyebben megoldják a feladatokat. Kérje-
nek támogatást családjuktól, barátaiktól,
meg fogják érteni önöket.

RÁK
Életükben a barátok, a család, a ma-
gánélet játsszák most a főszerepet. Figyelje-
nek jobban a pénzügyeikre, ne költekezze-
nek feleslegesen. Munkájukban pozitív válto-
zások jönnek, tartsák jól nyitva szemüket,
így elkerülhetik a bonyodalmakat.

OROSZLÁN
Jobban be kellene osztani idejüket,
különben szétesnek a sok feladat közepette.
Vigyázzanak egészségükre, a nagy rohanás
nem tesz jót. Párjukkal szép pillanatokat tölt-
hetnek el, akik egyedül vannak, járjanak nyi-
tott szemmel.

SZŰZ
Élvezzék ki a sikereket, megérdemlik az
elismerést. Baráti társaságukban rendezzék a
visszás kérdéseket, mert megkeseríthetik éle -
tüket. Pénzügyeik jól alakulnak, itt az ideje egy
kis spórolásnak. Vigyázzanak az étkezéssel.

MÉRLEG
A legfontosabb kérdés most a párkap-
csolat. Minden akadály elhárult a sze-
relem elől, használják ki ezt az időt. Azért
munkájukat se hanyagolják el, ott is előrelé-
pés várható. Hallgassanak megérzéseikre,
most nagyon jól működnek.

SKORPIÓ
Végre rendezni tudják munkahelyi ne-
hézségeiket. Ez felszabadítja önöket, aminek
családjuk örül a legjobban. Rendezzék pénzbeli
elmaradásaikat, ne halmozzák a megoldandó
kérdéseket magánéletükben sem. 

Horoszkóp
NYILAS
Egy konfliktus közepébe csöppennek
munkahelyükön. Nem szeretnek vitázni, de
most ki kell állniuk magukért. Tisztázzák a
félreértéseket azonnal, különben halmozzák
csak a problémákat. Magánéletük most jól
alakul, párjuk önök mellett áll.

BAK
Figyeljenek jobban munkájukra, nem sza-
bad hibázniuk. Barátaikkal vegyék fel újra a kap-
csolatot, szükségük van önökre, vagy épp fordítva.
Párkapcsolatuk jól alakul, akár beköszönthet a
nagy Ő is életükbe. Vigyázzanak gyomrukra.

VÍZÖNTŐ
Nem a földön járnak, a párkapcsola-
tukkal vannak elfoglalva. Néha nézzenek rá
munkájukra is, nehogy baj legyen újdonsült
„jóakaróik” miatt. Barátaik is előtérbe kerül-
nek, hiányolják önöket. Szervezzenek össze-
jövetelt, így megoldódik sok minden.

HALAK
Konfliktusba keveredhetnek családtagja-
ikkal, rendezzék azonnal ezeket a kérdéseket.
Munkájukra is oda kell figyelniük, nem szabad
apró részletek fölött átsiklani. Barátaik minden-
ben támogatják önöket, nincsenek egyedül.

ÚJVÁROS BIZTONSÁGÁÉRT!
Patent Kivonulóközpont  a Kossuth utcában is!

Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi ügye let
Győr, Liezen-Mayer u. 57. Tel.: 96/412-
221. Hétfőn, kedden és csütörtökön
16 órától más nap reggel 7 óráig. Szer-
dán 13 órától 7 órá ig, pénteken 14 órá-
tól 7 órá ig. Munka szü ne  ti és ünnepna-
pokon az ügyelet folyamatos.

GYŐR-SZOL 
hiba- és kárbejelentés
0–24 óráig: 96/50-50-55. 

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél szol gá lat
a 96/50-50-50-es szá mon munkana-
pokon 7–16 óráig. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálatok 
E-mail: info@gyorszol.hu

Jókai út
Nyitva hétfőtől szerdáig 8-16, csütör-
tökön 7–19 óráig, pénteken 8–14
óráig. A pénztár 30 perccel előbb zár. 

Orgona utca 
Nyitva h–sz.: 8–16, cs.: 8–17 óráig, p.:
8–14 óráig. A pénztár 30 perccel
előbb zár. Fax: 96/505-099. 

ETO Park GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
Nyitva hétfőtől péntekig 9–17 órá ig. 
Tel.: 96/815-905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  
Hibabejelentés: 96/311-753. Közterületi
hibabejelentés a 06-80/204-086-os in-
gyenes zöld számon. Ügy fél szolgálat:
96/ 522-630.  Hétfőtől csütörtökig
7.30–15.30, pénteken 7.30– 13.30 óráig.

M-M Vonal Ifjúsági Lelkisegély 
Ingyenesen hívható hétfőtől szomba-
tig, 16–20 óráig: 06-80/505-001.

FALUNAP GYIRMÓTON
Szinetár Dóra lesz a sztárvendége az idei

gyirmóti falunapnak az Aranyhal Szabadidô-
központban. Az augusztus 31-i forgatag a Téti
Fúvószenekar térzenéjével indul 16 órakor, be-
mutatkozik Szász Kitti freestyle focivilágbajnok
és a Grácia Mozgásstúdió. De fellép a Bezerédj-
kórus és a Marcal Néptáncegyüttes is, este
pedig a Latin Trió zenél. 

A falunapot gyerekprogramok, kézmûves fog-
lalkozások, valamint nyereményjáték színesíti. 


