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3. oldal Vége a fogyasztóvé-
dők nyári ellenőrzési akciójának.
A szakemberek megyénkben
közel száz vendéglátóegységnél
ellenőriztek, amelynek 38,5 szá-
zaléka derített fényt jogsértésre.

8–9. oldal Mikor készül el Győr-
ben az első Rába–Volvo busz és
Rába–Renault tűzoltóautó? Ezekre a
kérdésekre is válaszolt lapunknak
Pintér István, a Rába Járműipari Hol-
ding elnök-vezérigazgatója.

32. oldal Minden korosztályt igyekeznek kerékpározásra, buszo-
zásra, sétára bírni az idei Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap
szervezői. A szeptember 16. és 22. közötti programokkal tudatosítani
szeretnék mindenkiben, hogy az alternatív közlekedési módok vá-
lasztásával mennyit tehetünk egészségünk és környezetünk meg-
óvásáért. Ahogy az idei szlogen is szól: „Tiszta levegő. Mozdulj érte!”

Becsengettek
Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

28. oldal  A magyar csapat 17 éremmel zárta
a duisburgi kajak-kenu világbajnokságot. A siker-
hez a győri sportolók négy első, négy második és
három harmadik helyezéssel járultak hozzá.
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fokot mértek augusztus 8-án Likócson – derült ki az
Országos Meteorológiai Szolgálat összesítéséből. Ez
az eredmény az idősorok kezdete óta a második au-
gusztusi, és egyben a 2013 nyarán mért legmagasabb
maximumhőmérséklet. 

40,6 4 forinttal emelte a 95-ös benzin és 7 forinttal a dízel lite-
renkénti nagykereskedelmi árát a MOL. A benzin átlag -
ára így 431-432 forintra, a gázolajé pedig 439-440 fo-
rintra nőtt. Az autósok 15-25 forintos különbséget is
tapasztalhatnak a kutaknál.

NAPRÓL NAPRA

Augusztus 30.

Augusztus 31.

Szeptember 1.

Szeptember 2.

Szeptember 3.

Szeptember 4.

Szeptember 5.

Adomány. A győri színház megújult
mosdókkal gazdagodott, a Teka Magyar-
ország Zrt. jóvoltából mintegy 2 millió fo-
rint értékben a legkorszerűbb csapokkal
szerelték fel a kézmosókat. Az új csapte-
lepek takarékosabbak a régieknél.

Sírhelyrablás. Feldúlták és kirabol-
ták a kilenc évvel ezelőtt egy portugál
bajnoki mérkőzésen, a pályán elhunyt
Fehér Miklós labdarúgó sírhelyét. Az
elkövető a márványt megbontva
emelt el néhányat az ott elhelyezett tár-
gyak közül. Az ügyben a győri rendőr-
kapitányság nyomoz.

KRESZ. A rendőrség kerékpáros
ügyességi pályát adott át a ménfőcsa-
naki Petőfi Sándor-iskolának a tanév-
nyitó ünnepségen. A diákok a közleke-
désbiztonsági versenyeken elért ki -
emelkedő eredményük elismerése-
ként kapták a pályát.

Iskolakezdés. Az első tanítási
napon jelentősen megnőtt az autós
forgalom a városban, ami különösen
az iskolák környékén okozott kisebb
fennakadásokat.

Tűz. Két személyautó kiégett kora haj-
nalban. Az esetben személyi sérülés
nem történt, az okot vizsgálják.

Bababarát. Megőrizte a „Bababarát
kórház" címet a Petz Aladár-kórház. Ez
azt jelenti, hogy 2009 óta folyamatosan
sikerül biztosítani a WHO és az UNI-
CEF 10 lépéses feltételrendszerét. 

Üzleti találkozó. Elkezdődött az En-
terprise Europe Network nemzetközi
üzletfejlesztési hálózat országos talál-
kozója. A rendezvényen előadások,
konzultációk, a jó gyakorlat megosz-
tása és a jövő tervezése voltak a fő
témák. Az eseményhez kapcsolódva
több csoport látogatott el az Audiba
és a Mobilisba is. 

Hídlezárás
A Dunakapu  tér felújí-
tása és a mélygarázs ki-
vitelezési munkálatai
miatt szeptember 9-től
előreláthatólag szeptem-
ber 20-ig lezárják a gép-
járműforgalom elől a
Kossuth hidat, a gyalo-
gosok és a kerékpárosok
zavartalanul közleked-
hetnek – tájékoztatta la-
punkat a Győr-Szol. A
közlekedők szíves türel-
mét kérik. 

Permetezés
A Győr-Szol Zrt. szep-
tember 6-án 22 óra és
reggel 6 óra között
végzi el a belvárosi
gömbkőrisfák, valamint
a város több pontján ta-
lálható szivarfák eperfa-
pajzstetű elleni védeke-
zését. A permetezés az
éjszaka megszokott zaj-
terhelésnél nagyobb
hanghatással járhat,
kérik a lakosság megér-
tését.

Fogadóóra
Bárány István önkor-
mányzati képviselő fo-
gadóórára várja a lako-
sokat szeptember 9-én
18 órától a Tulipános Ál-
talános Iskola Tagisko-
lájában, szeptember 10-
én 18 órától a Kisbácsai
Tagiskolában, szeptem-
ber 11-én 18 órától
pedig a bácsai művelő-
dési házban.

Kész a Sütő utca

A napokban adták át a
győri lakóutcaprogram
újabb elemeként elkészült
újvárosi Sütő utcát. Az át-
adás kapcsán Borkai Zsolt
polgármester elmondta, a
2006-ban elkezdett lakó-
utcaprogram jóvoltából
számos utca újult meg
Győr valamennyi városré-
szében. Az idén erre a fel-
adatra mintegy 520 millió
forintot fordít az önkor-
mányzat, és ennek közel
34 millió forintos eleme a
Sütő utca átépítése is. 
Fekete Dávid alpolgár-
mester, a terület önkor-
mányzati képviselője hoz-
zátette, az önkormányzat
a kiemelt nagyberuházá-
sok mellett nagy figyel-
met fordít a helyi szintű
fejlesztésekre is, annak
érdekében, hogy köny-
nyebbé tegyék az ott élők
mindennapjait, tovább ja-

vuljon az egyes területek
élhetősége. Kiemelte, a
Sütő utcában élők régi
igénye volt a felújítás, hi-
szen rendkívül rossz mi-
nőségű burkolat nehezí-
tette a mindennapi közle-
kedést. Hozzáfűzte, ha-
marosan a közeli Tél utca
felújítása is befejeződik.
Prédl Antal, az Útkezelő
Szervezet vezetője kifej-
tette, a Sütő utca megfe-
lelő alap nélküli, bitume-
nes szórással, felületi be-
vonással ellátott útburko-
lat volt egyenetlen útfelü-
lettel. A felújítást össze-
hangolták az ivóvízvezeté-
kek és a gázvezetékek
cseréjével a Pannon-Víz
Zrt. és Égáz-Dégáz Zrt.-
vel közösen. A közművek
cseréjét követően új útpá-
lyaszerkezet épült új bur-
kolattal és mindkét olda-
lon felújították a járdát is. 

A KDNP Győri Szervezete és a győri székhelyű Or-
szágzászló Alapítvány az észak-komáromi magyar
magánszíntársulat támogatására és a Borsi község-
ben tavasszal ellopott, majd feldarabolva megtalált,
II. Rákóczi Ferencet ábrázoló bronz mellszobor új-
raállítási és felszentelési költségeihez gyűjtést szer-
vezett. A magántársulatnak áprilisban fellépést
szerveztek, mely sikert aratott. Májusban pedig
300 ezer forinttal gazdagíthatták Borsi Község II.
Rákóczi Ferenc Polgári Társulását is. Dr. Pergel Elza,
a KDNP győri elnöke és mint az Országzászló Ala-
pítvány titkára további támogatásról biztosította a
polgári társulást.

Jó célt támogattak
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Száztíz évvel ezelőtt az volt
a kérdés, a lovas kocsi vagy
a belső égésű motorral haj-
tott autó jelenti-e a jövőt?
Alig akadt ember a múlt
század elején, aki az autóra
szavazott volna. Vilmos csá-
szár a legfatálisabb tévedők
közé tartozott, amikor kije-
lentette, nem hisz az autó
elterjedésében, mert nem
lesz annyi sofőr, aki vezetni
tudná a járműveket.
Vilmos császárt a történe-
lem nevetségessé tette,
nemcsak az autó, hanem a
jogosítvány is a mindenna-
pok részévé vált. Kérdés per-
sze most is akad, ha a közle-
kedés területén maradunk.
Ezúttal az elektromos autó
és a vezető nélküli robot-
autó jelenti a jövő nagy kér-
dését. Eljön-e, s ha igen,
mikor, hogy a garázsban
levő autó éjjel vezeték nél-
kül feltöltődik, amikor al-
szunk, s beütve a koordiná-
tákat nyugodtan elterpesz-
kedhetünk az ülésen, mi-
közben a robotpilóta a kí-
vánt célig visz bennünket.
Nem csak azért hiszek
mindkettőben, mert nem
szeretnék Vilmos császár
lenni, akinek majd odadör-
gölik súlyos tévedését.
Az elektromos autók akku-
mulátorának fejlesztésébe a
győri Széchenyi-egyetem
szakemberei is bekapcsolód-
tak, s Győrben a Jókai úti par-
kolóházban az E.ON el sők kö-
zött nyitott elektromos töltő-
állomást. Igaz, kihasznált-
sága még minimális, mint
ahogy a világ legfejlettebb or-
szágaiban is ma még a benzi-
nes és dízelmotorok vannak
döntően túlsúlyban.
A kétkedőket emlékeztet-
ném, húsz évvel ezelőtt ki-
sebb bőröndnyi nagyságú
mobiltelefonok voltak, ma
pedig tenyérnyi okostelefo-
nokon internetezünk és le-
velezünk. Elképzelni sem
tudjuk, mit hoz a következő
húsz év, a sci-fi írók vízióit a
jelen megvalósítja.
Koloszár Tamás

E-autó

szerző: gaál józsef
illusztráció: marcali gábor

Vége a nyárnak és vége a fogyasz-
tóvédők nyaranta szokásos ellen-
őrzési akciójának, a szakemberek
megyénkben közel száz vendéglá-
tóegységnél tették tiszteletüket
június elsejétől augusztus utolsó
napjáig. Dr. Bedecs Valéria, a me-
gyei felügyelőség igazgatója a
program zárásának másnapján
már a végeredményről is számot
adhatott, a megyében lefolytatott
fogyasztóvédelmi ellenőrzések
38,5 százaléka derített fényt vala-
milyen jogsértésre. Az arány né-
mileg rosszabb a tavalyinál, akkor
százból csak harmincöt próbavá-
sárlásnak lett rossz vége.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
minden évben kiemelt feladatként ke-
zeli az idegenforgalmi főszezonban
végzett kereskedelmi és szolgáltatási
tevékenységek ellenőrzését, különös
tekintettel a turisták által előszeretettel
látogatott vízpartok, strandok és nyári
fesztiválok vendéglátóegységeire. Dr.
Bedecs Valéria elmondta lapunknak,
hogy a megyei felügyelőség is az or-
szágos program alapján dolgozott, a
helyi ellenőrzési terv az elmúlt évek ta-
pasztalatainak felhasználásával, a
nyári eseménynaptár ismeretében ké-
szült el. A fogyasztóvédők a megye
egészét bejárták, a falunapok sátras
vendéglátói ugyanúgy találkozhattak

A fogyasztók
védelmében 

velük, mint a győri bornapok Széche-
nyi térre kitelepült résztvevői.   

Az igazgatónő szerint a nyaranta so-
kakat vonzó helyszínek azért kapnak
fokozott figyelmet, hogy az emberek
nyugodtan pihenhessenek, gondtala-
nul élvezhessék szabadságuk napjait,
minél kevesebb kár és bosszúság érje
őket. A fogyasztóvédők a vendéglátás-
ban tapasztalható tisztességtelen gya-
korlat ellen lépnek fel, jogkövető maga-
tartásra próbálják rávenni a vállalkozá-
sokat. A cél tehát nem a bírságolás, így
az első alkalommal felfedezett hibát,

mulasztást idén nyáron sem büntette
a felügyelet. Visszaesők persze akad-
nak, mint ahogy vannak súlyos, min-
den esetben  szankciókkal járó esetek
is. A felügyelőség fiatalkorú, alkalmi
segítői tizenhat alkalommal rendeltek
maguknak alkoholos italt, s tíz esetben
ki is szolgálták őket.

Az ellenőrök a nyár folyamán elsősor-
ban az üzletek működésére vonatkozó
általános előírások érvényesülését vizs-

gálták. Nevezetesen a vásárlók könyvé-
nek elérhetőségét, a nyitvatartási idő és
az árak feltüntetését, az árszámítást, a
vásárolt áru tömegét, térfogatát, az alkal-
mazott mérőeszközök hitelességét, a
nyugtaadási, számlaadási kötelezettség
megtartását. Dr. Bedecs Valéria el-
mondta, a legtöbb gond továbbra is az
árak feltüntetésével van, ezek vagy telje-
sen hiányoznak, vagy nem közlik az áru
egységnyi árát. A vásárlói megkárosítás
direktebb formái is elterjedtek, jellemző
a pontatlan mérés, például a csomago-
lóanyag súlyának beszámítása.

Vendéglátós hibával, mulasztással,
károkozással Győr jeles nyári fesztivál-
jainak közönsége is találkozhatott. Az
igazgatónő szerint itt is a megyei álta-
lános állapotok a jellemzőek, vagyis
minden második-harmadik próbavá-
sárlás fedett fel kisebb-nagyobb hiá-
nyosságot. A fogyasztóvédők a nyár el-
múltával is folytatják munkájukat, kö-
vetkező nagy akciójukra advent hetei-
ben kerül sor.   

Nem büntetett nyáron az ÁNTSZ
Nem kapott nagyobb bírságot sem magánszemély, sem pedig üzemeltető
az ÁNTSZ-től az idei nyáron. Az ellenőrök többek között a strandszezonra
tekintettel kiemelten ellenőrizték a fürdőkben a medencevizeket és a nem
dohányzók védelméről szóló törvény betartását. A megyében tömeges
megbetegedés sem volt az elmúlt hónapokban. A folyamatos ellenőrzés
eredményeként az mondható el, hogy 2013 nyara nyugodtan telt Győr-
Moson-Sopron megyében. 
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HIRDETÉS  GAZDASÁG

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A naponta a világban 3.500 ka-
miont mozgató, osztrák tulaj-
donú Gebrüder Weiss Szállít-
mányozási és Logisztikai Kft.
Győrben telephelyet nyitott –
jelentette be újságíróknak Tho-
mas Schauer ügyvezető igaz-
gató. Százmillió forintot ruház-
tak be a városban, tíz új állást
teremtettek.

Az ipari parkban létrehozott új
győri telephely 1500 négyzetméter
nagyságú, s 1000 úgynevezett pa-
lettahellyel rendelkezik. A beruhá-
zás rekordidő alatt valósult meg, a
helyiségbérlet májusi aláírása után
alig két hónapot vett igénybe a tar-
goncák, tárolóeszközök beszer-
zése és telepítése, az informatikai
rendszer kiépítése, a munkavégzés
feltételeinek a megszervezése. A
Gebrüder Weisst is, mint oly sok
céget a városban, a fejlett jármű-
ipar vonzotta ide.

Százmillió forintos beruházással nyitott telephelyet az ipari parkban a Gebrüder Weiss

Osztrák logisztikai cég az újabb letelepedő
– Döntésünket a győri ipari körzet

dinamikus növekedése indokolta, az
itt nagyon erős járműipari szektor ki-

szolgálását a vállalat kiemelten kezeli
– fogalmazott Thomas Schauer a saj-
tótájékoztatón, aki elmondta azt is, to-

vábbi indok volt a győri telephelynyi-
tás mellett a magyarországi elektroni-
kus útdíj bevezetése. Ez ugyanis több-
letköltséget jelent, amely csökkent-
hető, ha a térséget nem Budapestről,
hanem Győrből szolgálják ki.

A Vorarlbergben alapított cég ha-
zánkban a rendszerváltás óta jelen
van, s a győri az ötödik magyarországi
telephelyük. Van érdekeltségük Ve-
csésen, Kecskeméten, Mosonma -
gyar  óváron és Hajdúböszörményben
is. Idei várható forgalmuk több mint
11 milliárd forintra rúg, összes ma-
gyar alkalmazottjaik száma 236. 

– Magyarországon évente 755 ezer
küldeményt juttatunk célba, ennek
össztömege 225 ezer tonna, míg a vi-
lágban naponta 3.500 kamionnyi árut
mozgatunk – sorolta Thomas Schauer
vállalkozásának lenyűgöző számait. 

Az ügyvezető igazgató elmondta, a
Gebrüder Weiss olyannyira bízik Győr
fuvaroztatói potenciáljában, hogy már
az ősszel lehetségesnek tartja a rak-
tárkapacitás bővítését és saját gyűjtő-
járatok indítását Szlovákiába, Auszt -
riá ba és Németországba.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

NYILVÁNOS ÖTLETPÁLYÁZATOT HIRDET
a Dunakapu téren elhelyezésre kerülő köztéri alkotás
témájának vagy tematikájának meghatározására.

A pályázat célja: olyan műalkotás témájának vagy tematikájának meghatározása, amely méltó arra, hogy
Győr belvárosában, a Dunakapu téren köztéri alkotás formájában megjelenjen, miközben a városképet meg-
határozó esztétikai értékkel is bír. A köztéri alkotás lehet szobor, emlékmű vagy olyan turisztikai látványosság,
amely innovatív módon (zenével, fénnyel stb.), akár játékos formában vonja magára a figyelmet. 

Az alkotás elhelyezésének helyszíne: Győr, Dunakapu tér egykori Duna-bástya előtti szakasza, a folyó
felőli oldalon. A köztéri alkotás anyaga, formája, színe tekintetében a pályázat felhívója nem tesz kitéte-
leket, mivel a pályázati felhívás kizárólag téma vagy tematika javaslatra vonatkozik.

A pályázattal benyújtandó:
– a köztéri alkotás témájára tett javaslat, a témaválasztás indoklása, alátámasztása,
– a pályázat benyújtójának elérhetősége (e-mail cím, postai cím és telefonszám),
– egy lemondó nyilatkozat, amelyben a pályázó kinyilvánítja, hogy a szerzői jogairól térítésmentesen le-
mond az önkormányzat részére.

A kültéri alkotás témájára tett javaslatokat szakmai zsűri bírálja el.
A pályázaton való részvétel ingyenes, bárki pályázhat.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy egyik pályázati témát se fogadja be,
vagy a javaslat továbbfejlesztett/átdolgozott változatát valósítsa meg. Amennyiben a pályázó konkrét témajavaslata
valósul meg, úgy ő nettó 50.000 Ft díjazásban részesül. Az azonos vagy hasonló témában érkező, ám elnevezé-
sében eltérő javaslatok közül – megvalósítás esetén – a korábban beérkező pályázat beküldője részesül díjazásban.
A pályázónak csatolni kell a pályázatához egy nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy a szerzői jogáról térítésmen-
tesen lemond az önkormányzat részére, hogy az önkormányzat azt szabadon felhasználhassa/átdolgozhassa stb.

A pályázatokat 2013. szeptember 30. (hétfő) 16 óráig lehet beküldeni
a következő email-címre: palyazat@gyor-ph.hu.

JOGTANÁCS

Forduljon hozzánk bizalommal!

Kérdéseiket
a jogtanacs@gyorplusz.hu
e-mail címre várjuk.

Új rovatot indítunklapunk hasábjain Jogtanácscímmel. Ezzel segítséget kívánunk
nyújtani olvasóinknak vitás jogi kérdéseik

megválaszolásában. Szakértőinktanácsot adnak többek között családdal, válással, örökléssel, munkával,egészségüggyel, biztosítássalkapcsolatos ügyekben.
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szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

Győr belvárosának arculatához
szorosan hozzátartoznak az ott
található kereskedelmi egységek
portáljai. Az utóbbi hónapokban
több, a város tulajdonában és a
Győr-Szol Zrt. kezelésében lévő
üzlethelyiség is új bérlőre talált,
és egyre több homlokzat öltözött
új köntösbe. Ezek közül látványo-
san megváltozott a Kazinczy
utca egyik épületének külleme,
ahol a Wolf Orvosi Műszereket
Forgalmazó Kft. bemutatóterme
lelt otthonra. 

A győri belváros egyik megha-
tározó üzleti portáljának csupán
néhány hónapra és persze a tulaj-
donos elszántságára, valamint
tőkéjére volt szüksége ahhoz,
hogy európai színvonalú utcakép
fogadja az erre járókat. 

– A Wolf Kft. évek óta vár
arra a lehetőségre, hogy a ko-

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

Hagyományos Borsodi Napját tartotta az elmúlt hét
végén a győri ipari parkban a Borsodi Műhely Kft. A
több évtizedes szokásnak megfelelően a cég köz-
ponti telephelyén látta vendégül dolgozóit, akik a
szombathelyi és a kisújszállási üzemekből is érkeztek. 

A rövidre fogott hivatalos program indításakép-
pen az elmúlt időszak eredményeit összegezte ifj.
Borsodi László, aki nemrégiben vette át az ügyvezető
igazgatói stafétabotot édesapjától. A mintegy 350
résztvevő megtudhatta: van ok az ünneplésre, hiszen
az első félévben a tervszámok teljesültek, és szinte
minden területen sikerült elérni a kitűzött célokat. A
jövő terveit illetően az ügyvezető elmondta: tervezik
a kisújszállási, oktatási célokat szolgáló berendezé-
sek megújítását, egy új precíziós köszörűgép vásár-
lását, sőt, elképzelhető, hogy a szombathelyi divíziót
saját tulajdonú üzem kialakításával erősítik.

Az értékelést követően adták át a Borsodi-gyű-
rűket, melyeket hagyományosan azok a dolgozók
vehetnek át, akik egy évtizede dolgoznak a vállalko-
zásnál. Idén Szabó Ferenc és Szűcs István a győri,
valamint Czibula István, a kisújszállási részleg mun-
katársa ünnepelhette ezt a jeles jubileumot.

A Borsodi Napon egyebek mellett járműbemutató,
kaszkadőrshow és neves fellépők szórakoztatták a kö-
zönséget, a harapnivalóról pedig az egyes részlegek
legügyesebb szakácsai gondoskodtak, akik különböző
fogásokat készítettek kollégáiknak. A Borsodi Műhely
dolgozói az ünnep közben sem feledkeztek meg a rá-
szorulókról: közel negyvenen nyújtották karjukat, hogy
véradással segítsék a betegek ellátását.

Borsodi Nap

Megújuló
belvárosi portálok

rábbinál nagyobb, szebb, köny-
nyen megközelíthető üzlethelyi-
séget alakítson ki a belváros-
ban. Most alkalmunk nyílt pá-
lyázni az önkormányzat egyik
bérleményére, amit sikeresen
megnyertünk – mondta Farkas
Szilárd tulajdonos. – Saját erő-
ből alakítottuk ki a 120 négy-
zetméteres eladóteret és azt a
140 négyzetméteres bemuta-
tótermet, melynek különleges-
sége, hogy az otthoni ápolás-
hoz használt eszközöket az ér-
deklődők használatra alkalmas
állapotban nézhetik meg vagy
akár ki is próbálhatják. Az épü-
let külső részének megújítását
remélhetőleg a portálpályáza-
ton nyert összeg is segíti. 

Bár a belvárosi üzlettulajdono-
sok közül sokan panaszkodnak a
forgalom visszaesésére, a gazda-
sági nehézségekre, az orvosi mű-
szerek forgalmazásával foglal-
kozó Wolf Kft. tulajdonosa hisz

abban, hogy az ipari parkban
lévő telephely mellett vonzó bel-
városi üzletre is szükség van.

– Az első hetek tapasztalatai
jók, a látványos külsőnek kö-
szönhetően olyan vásárlók is ér-
keztek, akik arra jártukban látták
meg a kínálatot – számolt be az
indulásról Farkas Szilárd. – Sze-
rintem a belváros vissza fogja
nyerni korábbi presztízsét, hi-
szen szépen fejlődik, amihez az
eddig elvégzett rekonstrukciók
mellett nagyban hozzájárul majd
a Király utca és a Dunakapu tér
felújítása.   

Az önkormányzati tulajdonú
ingatlant bérlő, belvárosi keres-
kedőknek további portálfelújítási
lehetőséget biztosít a Győr-Szol
Zrt. erre a célra elkülönített 50
millió forintos kerete. Erre pá-
lyázni lehet, az igényeket egyedi-
leg vizsgálják, az eddig beérke-
zett pályázatok elbírálása folya-
matban van.
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A nyári szünet után folytatjuk utunkat
Győrben. Szeptember lévén becsen-
gettek az iskolákban, így stílszerűen
újabb állomásunk a kilences választó-
körzet, amelynek önkormányzati képvi-
selője maga is tanárként dolgozik az ál-
tala képviselt városrészben, amely
Marcalváros I. keleti, Nádorváros déli,
valamint Adyváros nyugati részét fog-
lalja magában. A nagyrészt lakótelepi
környezet az elmúlt években jelentős
fejlődésen ment keresztül, panelházak
újultak meg, parkok szépültek, és a
körzetben található számos oktatási in-
tézmény fejlesztése révén javultak a fia -
talok nevelésének körülményei. Közel
tízezer ember lakóhelye ez a terület.

Szegediné Bozzay Katalin, a III.
Számú Gazdasági Működtető Központ
igazgatója úgy tapasztalja, a városrész
jó irányba fejlődik, amely nagymérték-
ben köszönhető a terület önkormány-
zati képviselőjének. „Kovács Tamás na-
gyon közvetlen ember, bármikor megál-
lítható az utcán, az itt lakók elmondhat-
ják neki észrevételeiket, ő pedig amiben
tud, segít. Tanárként is hasonlóan visel-
kedik, ezért szeretik a diákok is.” Az igaz-
gatónő hozzáteszi, vezetőként maga is
sokat egyeztet a képviselővel, aki rend-
szeresen keresi a fiatalok számára hasz-
nos fejlesztések lehetőségeit. „A Ko-
vács Margit-iskolában az elmúlt évben
elkezdődött színházterem-felújítás a
nyáron fejeződött be. Képviselőnk segít-
ségével újjászületett a színpad és több
kiegészítő fejlesztés is történt, így az itt
szervezett nívós programok, iskolai ren-
dezvények is méltó körülmények között
valósulhatnak meg.” 

Formaggini Alajosné, Ica néni 1976
óta lakik egy Tihanyi Árpád úti tömb-
házban. A 72 éves, nyugdíjas hölgy
szerint a lakókörnyezete óriási fejlődé-
sen ment keresztül. Úgy érzi, közel
negyven éve jó helyre került, nem is
szeretne máshol élni. „A rendezett kör-
nyezet, a hangulatos játszóterek és pi-
henőhelyek, a jó lakóközösség és a
megfelelő közlekedés is hozzájárul
ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a
mindennapokban. A fejlődés nagy-
mértékben köszönhető képviselőnk-
nek, aki minden észrevételünket meg-
hallgatja. Talán még néhány pad kel-
lene a tömbházak közé, ezt az igényün-
ket már jeleztem is Kovács Tamás felé.
Ahogy ismerem, ebben
is segíteni fog!” 

Kovács Tamás maga
is itt született, minden
ideköti, hiszen családja,
barátai is itt élnek, itt járt
iskolába és ma is itt dol-
gozik. „Gyermekkoro-
mat Nádorváros szélén
éltem le, így láttam és megéltem, ho-
gyan épülnek a mai Marcalváros lakó-
házai, iskolái, óvodái és parkjai, vagyis
az egész lakótelep. Gyerekként bejár-
tunk az épülő iskolákba és csodálattal
néztük, milyen hatalmas tornatermek-
ben sportolhatunk majd. Akkor még
nem gondoltam, hogy nem csak diák-
ként koptatom a „barna iskola” pad-
jait, de később pedagógusként
magam is 14 éven át fogom ebben az
intézményben oktatni a diákokat. Két
éve a szomszédos Kovács Margit-is-
kola tanára vagyok. Pedagógusi pá-
lyám elején a délutáni „óvodásfociért”
is én voltam a felelős. Akkor még nem
voltak az intézményeknek olyan lehe-

tőségeik, mint most, büszkén mond-
hatom, hogy körzetünkben ma már
három óvoda is rendelkezik bekerített
focipályával.

Kovács Tamás 2002 óta képviseli a
városrészben élők érdekeit a győri köz-
gyűlésben. Mint mondja, a problémák
feltérképezésében és megoldásában
sokat segít, hogy a körzetben él, a la-
kókkal napi kapcsolatban áll, akiknek
megkereséseit, visszajelzéseit elen-
gedhetetlenül fontosnak tartja mun-
kája ellátásához. A körzetben megvaló-
sult beruházásokat ugyancsak a lakos-
sági igények indokolták. Útfelújítások,
közlekedési fejlesztések történtek, par-
kolókat alakítottak ki, folytatódott a la-

kóépületek energiatakarékos megújí-
tása, a játszóterek építése, valamint az
óvodák, iskolák és a zöldterületek fej-
lesztése is.

„Gyerekként a Marcalváros helyén
lévő kukoricásban bújócskáztunk, fára
másztunk és fociztunk, játszótér nem
nagyon volt. Azóta sokat változott a
helyzet. Csak az általam képviselt kör-
zetben nyolc játszótér található, ame-
lyek az elmúlt években épültek. Ezeket
folyamatosan gondozzuk, fejlesztjük.
Idén a Cuha–Répce játszótér kapott
egy új csúszdát és reményeim szerint
hamarosan egy hintával is bővül a gyer-
mekek örömére. Körzetemben nagyon
sok közintézmény van a bölcsődétől az

idősek otthonáig. Ezek karbantartá-
sára, felújítására minden évben több
tízmillió forintot fordítunk, az ablakcse-
rétől kezdve a vizesblokkok felújításán
keresztül az udvarok, játszóterek rend-
betételéig. Ugyanilyen fontosnak tar-
tom a lakóházak felújításának támoga-
tását is. A Panelprogram keretében
több lépcsőház is megújult, többek kö-
zött a Lajta, Cuha, Ikva, Szent Imre, Ma-
gyar utcákban láthatóak már a felújítá-
sok eredményei.

Rengeteg gyermekkori élmény fűz
az Erzsébet ligethez is. A nagy nyári me-
legben sokat bicikliztünk a hűs fák alatt,
ősszel pedig sosem maradhatott el a
„kötelező” gesztenyegyűjtés. A liget je-
lentős változásokon ment keresztül, az
évek alatt 25 fát és több mint ezer vi-
rágzó cserjét ültettünk, megújult a ját-
szótér, a pihenni vágyók számára pedig
29 pad és két piknikegység teszi ottho-
nosabbá a környezetet. A park járdái
térkő burkolatot kaptak. A körzet tiszta-
sága érdekében eddig már több mint
száz szemétgyűjtőt helyezünk ki, és ez
a szám a jövőben tovább bővül. Közvi-
lágítás-fejlesztés is történt és a KRESZ-
park is megújult az idén.

Feladatok, megoldandó problé-
mák mindig vannak és lesznek is, de
hiszek benne, hogy ezeket közösen,
lépésről lépésre meg tudjuk oldani,
ezért is köszönöm mindenkinek, aki
ötleteivel, észrevételeivel, támogatá-
sával segíti munkámat. Kérem, fordul-
janak hozzám bizalommal továbbra is
a 06-30/997-0401-es telefonszámon
vagy a kovacstamas9@freemail.hu
e-mail címen. A körzetben történt
munkákról felvilágosítást kaphatnak a
kovacstamasgyor.hu honlapon is” –
zárta a képviselő.

A városrész
jó irányba

fejlődik

A város, ahol élünk

Tanár úr kérem, én készültem!



2013. szeptember 6.   / + / 7

OKTATÁS HIRDETÉS

szerző: földvári gabriella

Apáczai Csere János címünk-
ben olvasható gondolatával
nyitotta meg 235. tanévét a
Nyugat-magyarországi 
Egye  tem győri kara, ahol
több mint 640 hallgató kezdi
meg tanulmányait. 

Dr. Faragó Sándor, az egyetem
rektora többek között arról be-
szélt köszöntőjében, hogy az új
életpályamodell bevezetésével a

kép és szöveg: gy. p.

A Széchenyi István Egyetem a járműipar szakemberei -
nek képzésében nemcsak a régió, hanem az ország
meghatározó intézményévé vált. Ezt bizonyítja, hogy a
területhez kapcsolódó szakokra egyre többen jelent-
keznek. A hallgatói létszám az országos beiskolázási
átlagot idén is meghaladta – mondta a tanévnyitó ün-
nepségen dr. Földesi Péter. Az intézmény rektora kifej-
tette, a város adottságai és az Audi vonzza a fiatalokat.

Fekete Dávid alpolgármester hozzátette, Győr
Budapest után hazánk gazdaságilag legerősebb te-
lepülése. Az itt letelepedő cégek szomjazzák a szak-
képzett munkaerőt. Szerinte a város kiváló lehető-
ségeket kínál az itt végzett fiataloknak.

A fejlődést az épületekre is igyekszik átültetni az
egyetem vezetősége, hiszen a tanulmányi épület
energetikai megújítását végzik, melynek során új nyí-
lászárókkal és napelemekkel felszerelt épület várja a
jövő generációját. A tanévnyitón köszöntötték azt a
42 hallgatót, akiknek a tanulmányait idén köztársa-
sági ösztöndíjjal segítik, valamint a jó tanuló-jó spor-
toló tanulókat, átadták a Horváth Ede-emlékdíjakat
és előrevetítették az egyetemisták szerepét a 2017-
es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon.

FELVÉTELT HIRDET

PARAPSZICHOLÓGUS
TRANSZPERSZONÁLIS

PSZIHOLÓGUS SZAKON

A képzés fôbb területei:

Felvételi vizsga: szeptember 8.

Információ: www.kirko.hu
Tel.: (06-30) 553-4328 és

(06-20)925-6510

szerző: k. t.

Az Audi Hungariánál 140 szak-
munkástanuló tett sikeres vizs-
gát a duális szakképzés keretein
belül, s megkezdik szakmai pá-
lyafutásukat a vállalatnál. Ezzel
egyidejűleg több mint 150 ta-
nuló kezdi meg gyakorlati képzé-
sét a vállalatnál és sajátíthatja el
a 13 elektronikai és fémipari
szakma egyikét.

„Az Audi Hungaria sikertörté-
netéhez magasan képzett munka-
társakra van szükségünk” – nyilat-

Biztos állás szakmunkásoknak
az Audi Hungariánál

„Aki törekszik, mindent elér”
pedagógusok bére folyamatosan
emelkedik, így a hivatás a jövőben
vonzóvá válhat. A rektor hangsú-
lyozta, akik az Apáczai-kar képzé-
seire felvételiztek, a legjobb intéz-
ményt választották, legyen az a
hét alapszak bármelyike. 

Dr. Szabó Péter, a kar dékánja
is arról szólt, népszerűek az
Apáczai-kar képzései, s bízik
abban, hogy a fiatalok nem sza-
kot, hanem hivatást választottak.  

A tanévnyitó beszédek után
az első évfolyamos hallgatók

esküt tettek, majd kitüntetések
és emlékdiplomák átadására ke-
rült sor.

Dr. Gönczöl László nyugalma-
zott főiskolai tanár az egyetem
díszpolgára lett, Zábrádi Antal fő-
iskolai docens szolgálati emlék -
érmet vehetett át. A kar gyakorló-
helye cím birtokosa lett a megyei
Gyógypedagógiai Szolgáltató
Központ, Győr Egyesített Egész-
ségügyi és Szociális Intézménye,
valamint a Bartók művészeti
óvoda. 

Vonzó a Széchenyi-egyetem

kozta dr. Knáb Erzsébet személy-
ügyekért felelős ügyvezető igaz-
gató. „Tanulóink számára kiváló
képzési és karrierlehetőséget
nyújtunk. Szakmunkástanulóink
felvételével biztosítjuk szakember-
utánpótlásunkat is”.

Az új szakmunkástanulók az
Audi Hungaria különböző terüle-
tein végzik gyakorlatukat, így pél-
dául a motorgyártásban, a jármű -
gyárban és a szerszámgyárban,
ahol elsajátíthatják többek között
a fényező, szerszámkészítő, me-
chatronikai műszerész, elektroni-

kai műszerész, karosszérialaka-
tos, autógyártó, gépi forgácsoló,
autószerelő vagy autóelektroni-
kai műszerész szakma fortélyait.

A szakmunkásképzés kere-
tein belül a vállalat évek óta sike-
res együttműködést folytat a Lu-
kács Sándor Mechatronikai és
Gépészeti Szakképző Iskola és
Kollégiummal, a Pattantyús Áb-
rahám Géza Ipari Szakközépis-
kola és Általános Művelődési
Központtal és a Kossuth Lajos
Ipari Szakközép-, Szakiskola és
Kollégiummal. 
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szerző: koloszár tamás
fotó: rába

Nemcsak a győri, hanem az országos közvéleményt
is élénkén foglalkoztatja a kérdés: mikor gördül le
Győrben az első Rába-Volvo közös fejlesztésű autó-
busz és mikor az első Rába-Renault közös fejlesz-
tésű tűzoltóautó? Egyebek mellett ezeket a kérdése-
ket is feltettük Pintér Istvánnak, a győri Rába Jármű-
ipari Holding elnök-vezérigazgatójának. 

A Rába a közelmúltban tette közzé féléves
eredményét, a társaság kimagasló csoport-
szintű üzemi teljesítménye soha nem látott
szintet ért el. Miközben a világban még a válság
jegyeivel küzdenek, a Rába szárnyal. Mi az oka?

Fél év vagy egy év eredménye önmagában nehezen
értékelhető. Ha visszatekintünk az elmúlt tíz évre, el-
mondhatom, egy tudatos építkezés zajlott a Rábánál, s
ennek egyik részeredménye a féléves eredmény. A vál-
ság után újragondoltuk a stratégiánkat, s a végtelen nö-
vekedés helyett a minőségi növekedésre helyeztük a
hangsúlyt. Mindehhez szerencse is kellett, jókor, jó mód-
szerrel strukturáltuk újra a piacainkat. A keletiek össze-
omlása után az amerikai piac jelentette a túlélést, emel-
lett egy európai stratégiát is megfogalmaztunk, vissza-
tértünk Oroszországba és a szovjet utódállamokba. Tu-
datosabbá tettük a termékportfóliót is, elsősorban a fu-
tómű üzletágban, amely meghatározó a Rábánál. A ha-
gyományosnak tekinthető nagy sorozatú futóműrész-
egységek mellett három komplett futómű szegmens-
ben vagyunk jelen, a nehéz kategóriájú mezőgazdasági
szegmensben, az autóbusz szegmensben és a speciális
futóművek gyártásában. Évente 120-130.000 jármű
használ a Rábánál készült futóműegységeket. Ez pél-
dául Európában azt jelenti, hogy szinte minden harma-
dik teherautóban ott vagyunk, olyan nagy márkák jár-
műveiben, mint a Scania, Volvo vagy a Renault.

A rekordot egy többségi állami tulajdonú
Rába érte el. Huszonhárom éve, a Rába álla-
mosításakor azt mondták, az állam nem
lehet jó tulajdonos. Ezek szerint az állam
mégiscsak lehet jó tulajdonos?

Egy tulajdonos abban tudja támogatni a menedzs -
mentet, hogy nehéz döntések esetén mellé áll, s támo-
gatja olyan projektekben, amelyek az adott üzleti kör-
nyezetben nagyobb bátorságot igényelnek. Az elmúlt
másfél évben a korábbi szórt tulajdonosi struktúra he-
lyett többségi tulajdonos jött be, a magyar állam. Az új
tulajdonos által delegált képviselőkkel áttekintettük az
üzletágak stratégiáját, kaptunk házi feladatokat, ame-
lyeket elvégeztünk. Az újjáalakult igazgatóság megerő-
sítette a vállalat fő üzletágának tekintett futómű straté-
giáját, ugyancsak megerősítette az alkatrész üzletág
stratégiáját. Ami pedig a jármű üzletágat illeti, az volt a
feladat, nézzük meg, milyen termékekkel és üzletekkel
lehetne kibővíteni. Így került sor az autóbusz- és tűzol-

A piac kihívásairól,
buszokról, Renault tű

Indítottunk egy
beszállítói programot,
amelyre háromszázan
jelentkeztek

1957-ben született, nős, két fel-
nőtt gyermek édesapja. Jelenleg
a Rába Járműipari Holding Nyrt.
elnök-vezérigazgatója és a Rába
Futómű Kft. ügyvezető igazga-
tója. 1980-ban a győri Széche-
nyi István Főiskolán közlekedés-
mérnök diplomát szerzett. Kü-
lönböző vezetői, termelésirányí-
tási, tervezési, szervezetfejlesz-
tési programokon vett részt Ma-
gyarországon, az USA-ban, Né-
metországban, Svédországban
és Japánban. 1998-ban MBA,
2000-ben PhD fokozatot szer-
zett. Angolul felsőfokon beszél.
1980-tól a Rábánál dolgozik kü-
lönböző beosztásokban, 1988-
tól vezetőként. Informatikai és
szervezetfejlesztési, majd straté-
giai igazgatói megbízását köve-
tően 2003-tól vezérigazgató,
2005-től a Rába Nyrt. igazgató-
ságának elnöke. Az elmúlt
három sikeres stratégiai időszak-
ban irányítása alatt működött a
vállalatcsoport. 2008-tól a Ma-
gyar Gépjárműipari Szövetség
elnöke, 2011-től a Széchenyi Ist-
ván Egyetem Gazdasági Taná-
csának tagja, 2012-től ugyanitt
címzetes egyetemi tanár. Ha a
Rába Járműipari Holding elnök-
vezérigazgatóját hobbijairól kér-
dezik, elsőként az utazást jelöli
meg. Teszi ezt annak ellenére,
hogy üzleti partnereinek felkere-
sése miatt gyakran van szolgá-
lati úton, az Egyesült Államoktól
Oroszországig. De szívesen hall-
gat szabadidejében zenét. A fu-
tóművek és számok világa elől
pedig ha teheti, egy vitorlás fe-
délzetén keres menedéket. Győ-
riként ezt aligha teheti városunk-
ban, legalább a magyar tengerig
kell mennie, hogy élvezhesse a
szelek szárnyát.

A HÉT EMBERE  INTERJÚ
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Nagyjából a felénél, 2002-ben nyertük meg a
programot, 2003-ban indult. A honvédségnél azóta
nagy változások történtek, s a programnak rugalma-
san alkalmazkodnia kellett a körülményekhez. 

Van egy harmadik üzletág is, az alkatrész.
Mondhatjuk, hogy a válság leginkább ezt
érintette, hiszen többek között a Magyar Su-
zukinak üléseket szállítanak, s Esztergom-
ban a gyártás igencsak visszaesett.

A válság minden üzletágat érintett, s a méret is ha-
sonló volt, 30-40 százalékos csökkenésekkel. Ami az
alkatrész üzletágat illeti, azt a cél fogalmaztuk meg,
hogy be kell lépni a nyugat-európai klubba, magyarán
a Suzuki mellett ki kell építeni egy másik üzletet. Ez
nem egyszerű, mert a személygépkocsi-ipar meglehe-
tősen zárt ellátási láncot működtet, és ezen változtatni
nem egyszerű. Ezért kerestünk Németországban egy
stratégiai partnert, a Fehrer Automotivot, aki elismert
szállítója olyan márkáknak, mint például a Volkswagen,
Audi vagy akár a BMW, s rajtuk keresztül elkezdtünk
szállítani a Volkswagennek. Évi 800 ezer darab autóhoz
készül Móron hátsóülés-kartámla. Jövőre szeretnénk
elérni, hogy a német személygépkocsi-gyártóknak
szállított fém alkatrészek értéke összemérhető legyen
a Suzukival. 

A közelmúltban újabb öt évre megválasz-
totta a közgyűlés a Rába elnökének, százszá-
zalékos szavazati aránnyal. Ezek szerint első-
utolsó munkahelye lesz a Rába?

Nagy megtiszteltetés ez a százszázalékos szava-
zati arány. Az biztos, hogy eddig első és utolsó mun-
kahelyem a Rába, a nyugdíj azonban még messze
van, tíz év, ha nem változnak a szabályok. 

Mennyit változott a Rába az egykoron
vörös báróként emlegetett Horváth Ede-idő-
szakhoz képest? 

Száznyolcvan fokos változást élt meg a cég, ami
sok esetben nagyon fájdalmas volt. Azt szoktuk mon-
dani, a Rába is egy olyan hajó, ami lassan fordul, de
gyorsan süllyed. De félretéve a tréfát, úgy gondolom,
ma a Rába nyugati mércével mérve is egy korszerű
vállalat, amely sikeresen integrálódott a globális jár-
műiparba és világszínvonalon képes kiszolgálni első-
rangú partnereit. Ráadásul vannak olyan szegmensek
– ilyen például a nagy teljesítményű mezőgazdasági
erőgépek futóműveinek piaca –, amelyek specialistá-
jaként a Rába a nemzetközi élvonalba tartozik. Hisszük
és valljuk, hogy jövőnk a korszerű, magas mérnöki tar-
talommal bíró, minőségi termékekben rejlik. Ezen stra-
tégiai víziónk alátámasztására több mint két évvel ez-
előtt elindítottunk egy jelentős beruházási programot,
melynek eredményeképpen létrehoztuk a Rába Fej-
lesztési Intézetet. Önálló kutatás-fejlesztési közpon-
tunk révén egyfajta teljes megoldásszállítóként képe-
sek vagyunk nemzetközi vevőink fejlesztési igényeinek
magas színvonalú kielégítésére.

Volvo
zoltókocsiról

tóautó-projekt elindítására. Mindkettőben egyedi üz-
leti modellt hoztunk létre, s megkötöttük azokat a part-
neri szerződéseket, amely garancia lehet arra, hogy a
közpénzek országon belül maradnak, amelyeket jár-
művásárlásra fordít az állam, másrészt pedig olyan
technológiát hozunk be, ami 21. századi. Két szerző-
dést írtunk alá, egyiket a Volvo Bus Corporationnel, a
másikat a Renault Truck Defence-szel.  

Nemcsak a győri, hanem az országos köz-
véleményt is élénkén foglalkoztatja a kérdés:
mikor gördül le Győrben az első Rába-Volvo
közös fejlesztésű autóbusz és mikor az első
Rába-Renault közös fejlesztésű tűzoltóautó?

A válság után megváltozott a vállalatok kockázatvállaló
képessége, így a miénk is. Mindkét projektre azt mondjuk,
igényvezérelt, ez azt jelenti, hogy a piaci lehetőségek függ-
vényében tudjuk ezeket a projekteket kivitelezni. Konkré-
tan fogalmazva, minden olyan tenderen indulni fogunk,
ahol akár autóbuszok, akár tűzoltóautók beszerzéséről
van szó, és természetesen nyerni szeretnénk.

Várhatóan még az idén elindul a gyártás?
Kevés tender van nyitva, a Volánbusz írt ki egy je-

lentőset, ezen indultunk, Pécsen is zajlik egy, s a BKK
tenderén is indulni fogunk. 

Ha a tendert megnyerik, nyomban megin-
dul a gyártás?

Nyilvánvalóan a tenderben megfogalmazott ha-
táridőre szállítunk. 

Ezek szerint a Rába teljesen készen áll a Volvo
buszok és a Renault tűzoltóautók gyártására?

A lokalizálási program azt jelenti, hogy a megrendelé-
sek függvényében kezdjük el a helyi összeszerelést. Minél
nagyobb a megrendelt mennyiség, annál gyorsabban va-
lósulhat meg a program, de ne felejtsük el, hogy ezeket a
lépéseket a gazdasági racionalitás határozza meg. A
Rába számára elsődleges cél, hogy a más piacokra szál-
lított és már bizonyított termékeit itthon is beépítse.

A Rába katonai járműveket is gyárt, a NATO-
val kötött megállapodás alapján a honvédség
újítja fel járműparkját. Ez a projekt hol tart?

Interjú Pintér Istvánnal,
a Rába Járműipari Holding
elnök-vezérigazgatójával 

INTERJÚ A HÉT EMBERE
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szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

A pincétől a padlásig bebaragolhatják
a Győri Nemzeti Színház minden zugát
azok az érdeklődők, akik ellátogatnak a
teátrum szeptember 12-i nyílt napjára.
Az idei nyílt nap újdonsága és talán leg-
látványosabb programja a színpad-
technikai bemutató lesz. A nézők bepil-
lantást nyerhetnek mindazon technikai
csodák világába, amelyek segítségével
a színpadi varázslatok megszületnek. A
legszerencsésebbek testközelből élhe-
tik át, milyen, amikor a színpad forog,
süllyed vagy emelkedik. Bemutatják,
mi mindenre képes a Győri Nemzeti
Színház hang- és fénytechnikája, vala-
mint lelepleznek néhány trükköt.

Az érdeklődők ízelítőt kaphatnak a
Győri Balett bemutatójából, a Szent -
ivánéji álomból, de Hegedűs Ildikóval
és Kszel Attilával bepillantást nyerhet-
nek a Hetedhét című darab készü lé -
sének állomásaiba is. Lesz drámajá-
ték, táncgyakorlat, „Ki tud legtöbbet
a Győri Nemzeti Színházról?” kvíz, va-
lamint nyereményjáték. A házigazdák

szerző: gy. p.
illusztráció: vaskakas

Öt új előadással várja a nézőket
az előttünk álló, 2013/2014-es
évadban a Vaskakas Bábszín-
ház, amely a hét elején tartotta
évadnyitó társulati ülését.

A bérletes kínálatban – ahogy hosszú
évek óta – az idén is négy produkciót

szerző: papp zsolt 
fotó: o. jakócs péter

A győri önkormányzat az idén is
ingyenes füzetcsomaggal segíti
az elsősök iskolakezdését. Bor-
kai Zsolt polgármester a Fe-
kete-iskolában adta át a legki-
sebbeknek az induláshoz szük-
séges összeállítást.

Győrben már sokéves hagyomány,
hogy az általános iskolák új diákjainak ta-
nulmányait az önkormányzat ingyenes
indulócsomaggal támogatja. „Bár az
idén már nem a város az intézmények
fenntartója, nem kívántunk szakítani
ezzel a hagyományunkkal” – mondta el
lapunknak Borkai Zsolt, aki a Fekete Ist-
ván Általános Iskola kisdiákjainak sze-

www.robinsontours.hu

BULGÁRIA BUSSZAL (győri felszállással),
2013. 09. 13., 10 nap/7 éj

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!

PRÁGA EGYÉNILEG,
2013. 09. 13–15./2 éj 

2*-os szállodában, reggelivel
már 12.170 Ft-tól/fő/2 éj

Bulgária Győrből, busszal is!
Törökország Budapestről!

NAPOSPART
Aparthotel Ruby 4*, ÖE
(2+2 ap. 4 fő es.) 40.950 Ft-tól/fő/7 éj*
Hotel Sunny Garden 3*, R 

37.890 Ft-tól/fő/7 éj*

TÖRÖKORSZÁG (Budapestről),
2013. 09. 10.
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Alanya/Hedef Kleopatra G. S. 3*, AI
115.900 Ft-tól/fő/7 éj*

Alanya/White City Beach H. 4*, AI
153.900 Ft-tól/fő/7 éj*

Side/Hera Park H. 4*, AI
129.900 Ft-tól/fő/7 éj*

Side/Crystal Sunset Luxury 5*, UAI
221.900 Ft-tól/fő/7 éj*

mélyesen adta át a többek között füze-
teket, órarendet, iratgyűjtőt, rajzlapokat,
számolókorongot, színes ceruzákat, fes-
téket, ecseteket, ragasztót, papírcentit
és radírt is tartalmazó csomagot.

„Az önkormányzat továbbra sem
engedi el az iskolák kezét, mivel a szín-
vonalas oktatás a város érdeke is. A fü-
zetcsomaggal a családokat kívánjuk
segíteni, hiszen az iskolakezdés
amúgy is többletkiadásokkal jár. A
város számára fontosak a diákok és
fontos az, hogy megfelelő körülmé-
nyek között tanulhassanak, ezért áldo-
zunk évről évre erre a támogatási for-
mára is” – fejtette ki a polgármester.

A győri önkormányzat egyébként
mintegy 1500 indulócsomagot osz-
tott ki az elsősöknek összesen 2,5 mil-
lió forint értékben.

Ingyenes füzetcsomag
az elsősöknek

Öt új előadással készülnek

Színházi kirándulás

Indul az évad a Vaskakas Bábszínházban

tekinthetnek meg az érdeklődők. Gi-
mesi Dóra A mindentlátó királylány
című színdarabját Kolozsi Angéla ál-
lítja színpadra. Az előadásban közre-
működik Szikra József, a Győri Nem-
zeti Színház társulatának tagja.

Tengely Gábor, a színház főrende-
zője a szigetközi lápi lény, Hany Istók
legendáját viszi színpadra, Kocsis
Rozi pedig Kormos István A Pincér -
frakk utcai cicák című mesekönyvé-
nek történeteit adaptálja és rendezi. A
Fészek Bérlet negyedik előadása a
Hepp Trupp Családi Bábszínház A
három kismalac és a farkasok című
produkciója, mely túl van százötvene-
dik előadásán, és számos fesztiválon
szerepelt szép sikerrel Szerbiától
kezdve Montenegrón át egészen Len-
gyelországig.

A színház bérleten kívül bemutatja
a Jégvirág cukrászda és a Pygmalion-
tanulmány című darabokat. Előbbit
Kocsis Rozi, a Vaskakas igazgatója ál-
modta színpadra Miklós-nap alkalmá-
ból. Utóbbi annak bizonyítéka, hogy
folytatódik a Fitos Dezső Társulat, a
Nemzeti Táncszínház és a Vaskakas

Bábszínház együttműködése. A nagy
sikerű, New Yorkban is vendégszere-
pelt A suszter álma, valamint a Nem-
zeti Táncszínház repertoárján jelenleg

is szereplő Tántorgók után ezúttal az
ifjúsági közönség felé fordulnak az al-
kotók: a Pygmalion-mítoszból kiin-
dulva készítenek zenés-néptáncos-
bábos előadást, melyet Győrben és
Budapesten egyaránt megnézhetnek
majd az érdeklődők.

Egy nap a kulisszák mögött

étellel és itallal is kedveskednek a ven-
dégeknek. A pörkölt már hagyomá-
nyos, csakúgy, mint a „kissfröccs".
Előbbit Forgács Péter színházigaz-
gató, utóbbi Kiss János, a Győri Balett
vezetője kínálja. A legnépszerűbb
programokra regisztrálni szeptember
9-től, reggel 9 órától lehet személye-
sen a színház szervezési osztályán.
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szerző: földvári gabriella

A tehetségek gondozásá-
ban kiemelkedő munkát
végző pedagógusok része-
sültek „Bonis Bona – A nem-
zet tehetségeiért” kitünte-
tésben. Az oklevelet és a
vele járó pénzdíjat kilenc
győri pedagógus is átve-
hette a múlt héten Hoff-
mann Rózsa köznevelésért
felelős államtitkártól. 

A kitüntetés neve egy latin köz-
mondást idéz: „Bonis bona dis-
cere”, vagyis Jótól jót tanulni. A
díj idén négyszázharminchét, ki-
emelkedő munkát végző magyar-
országi és határon túli tanító,
tanár, oktató munkáját ismerte el
három kategóriában. A már
nagykorú, sikereket elérő tehet-
ségek, az egykori diákok ajánlá-
saikon keresztül fejezhették ki

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A magyar védőnői szolgálat egyedülálló-
nak tekinthető a világon, ezért akár képzési
központ is lehet hazánk a jövőben – hang-
zott el a védőnői hálózat megújításáról
szóló győri konferencián.

A hungarikummá nyilvánítást Bábiné Szottfried
Gabriella, a hálózat megújításának koordinálására
kijelölt miniszteri biztos kezdeményezte 2010-ben,
és a napokban bekerült az ágazati értéktárba, így
most már csak a Hungarikum Bizottság döntése
szükséges ahhoz, hogy hivatalosan is hungarikum-
ról beszélhessünk a magyar védőnői hálózat kap-
csán. A miniszteri biztos lapunknak elmondta,
ennek számos előnye lenne, hiszen hazánk be
tudná mutatni a világnak a magyar modellt, a szín-
vonalas képzést akár ki is lehetne terjeszteni a kül-
földi szakemberek felé, így az ország a témában
képzési központtá is válhatna.

A városházán rendezett konferenciára a megyebeli
védőnőket hívták meg, hogy személyesen mondhas-
sák el észrevételeiket a hálózat megújítása kapcsán. A
házigazda részéről Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter úgy fogalmazott, a védőnői talán a legszebb hivatás,
amit egy nő választhat magának. Hozzátette, hazánk-
ban különösen is fontos ez a téma, hiszen a közel száz
évre visszatekintő hazai védőnői hálózat komplexitásá-
ban egyedülálló Európában. Kara Ákos országgyűlési
képviselő hozzáfűzte, a megyéről és városunkról is el-
mondható, hogy védőnőink nagyon színvonalas, lelki-
ismeretes munkát végeznek. Roppant fontos feladatot
látnak el ők a gyermekvédelem terén, és jelző szerepük

Jótól jót tanulni 
nagybecsülésüket egykori taná-
raiknak. Lehetőséget kaptak erre
azok a szülők is, akiknek tehetsé-
ges gyermekeit egy elhivatott pe-
dagógus felfedezte, ápolgatta,
fejlesztette. 

„Kiváló versenyfelkészítő” díja-
kat kapott  Bodó Veronika (ma-
gyar nyelv) és Hujber Julianna
(matematika), a gyakorló iskola
pedagógusai, valamint dr. Csóka
Géza (matematika, elemi mate-
matika), a NYME Apáczai-kará-
nak oktatója.

„Kiváló tehetséggondozó” dí -
jat három győri pedagógus vehe-
tett át: Havasréti Béláné (magyar
nyelv és irodalom), a Gyermek -
pszichológiai és Pedagógiai Ta-
nácsadó, Talentum Műhely ta-
nára, Szerdahelyi Mónika (angol),
a gyakorló iskola pedagógusa és
Vida Ilona (matematika), a Gyár-
városi Általános Iskola tanára. Ők
legalább öt tanéven keresztül ki-

emelkedő munkát végeztek
olyan gyerekek körében, akikhez
hátrányos helyzetük, speciális
nevelési igényük vagy fiatal
koruk okán nem feltétlen kapcso-
lódik konkrét versenysiker, de fej-
lesztésük és támogatásuk meg-
határozza további tanulmányi
életútjukat. „Kiváló tehetségse-
gítő” díjban is hárman részesül-
tek Győrből: Gesztesi-Gross
Péter (logika-matematika), a me-
gyei pedagógiai intézet munka-
társa, Koloszár Tamásné (ma-
gyar nyelv és irodalom), a Gyár-
városi Általános Iskola, valamint
Mentler Mariann (módszertan), a
Talentum Műhely oktatója. Róluk
az mondható el, hogy legalább öt
tanéven át végeztek áldozatos
munkát tehetséggondozó műhe-
lyek működtetésében, tehetség-
hálózat-fejlesztő munkában, il-
letve egyéb tehetségsegítő szer-
vezői feladatokban. 

Hungarikum lehet a védőnői hálózat
a jövőben is elengedhetetlen segítség a gyermekek
biztonságos nevelése érdekében.

Bábiné Szottfried Gabriella összefoglalójából
kiderült, a megújítást maguk az érintettek kezde-

ményezték, amit 1700 aláírással támasztottak
alá. Számukra ugyanis lényeges, hogy a jelenlegi
széttagolt helyett egységes munkáltatói háttérrel
rendelkezzenek. Hozzátette, jelenleg két EU-s
projekt segíti az országos munkát, az egyik a
kora gyermekkori fejlesztés területén biztosít na-

gyobb mozgásteret, míg a másik a méhnyakrák-
szűrés kiterjesztését segíti. „Folyamatban van az
egységes infokommunikációs háttér kifejlesz-
tése is, ennek egyik érdekes eleme a védőnői

tablet-program, a mely a gyorsabb adminisztrá-
cióhoz nyújt segítséget.”

A védőnői konferencia győri állomása után a biz-
tos folytatja a nagyvárosok meglátogatását, és a
szerzett tapasztalatok, vélemények, ötletek figye-
lembevételével kezdődhet a jogszabályalkotás.
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szerző: földvári gabriella

Felföldi Anikó lesz Szigethy Gábor író, ren-
dező Győri Polgári Szalon című műsorsoro-
zatának vendége szeptember 10-én 18 órá-
tól a Zichy-palotában. A Jászai-díjas szí-
nésznő, az Operettszínház örökös tagja,
számtalan nagy sikerű film és tévéjáték fő-
szereplője egy balatoni vitorlás fedélzetéről
adott telefonos villáminterjút lapunknak. 

Vitorlázik, síel, korát meghazudtoló intenzitás-
sal él. Ez a titka a nem múló szépségnek?  

Ha egy tanár elmegy, legtöbbször ta-
nítványai, közvetlen munkatársai em-
legetik fel, pályatársai kevésbé. Dr.
Szenténé dr. Vida Éva emlékére nem-
csak ez utóbbi hiány pótlásaként,
hanem egyedülálló személyiségének
és teljesítményének megörökítése ér-
dekében alapította a Hatos és Társa
Nyelviskola a nevét viselő díjat. 

A rendszerváltással az orosz nyelv ta-
nulását az angol, német, francia és olasz
nyelv tanulása váltotta fel. Ehhez tanár-,

Dr. Szenténé dr. Vida Éva emlékére

Díj a kiváló nyelvoktatásért
illetve tanítóképző programok indultak.
Tanszékek alakultak a korai nyelvoktatás
pedagógusainak képzésére. Európai pá-
lyázatok keretében hallgatók és oktatók
utaztak külföldre. Az ottani partnerfőis-
kolákkal közös projektek, egységes kép-
zési programjavaslatok születtek, ame-
lyeknek köszönhetően kiemelkedő szak-
tudással rendelkező nyelvoktató tanítók
kerültek ki az oktatási gyakorlatba.

Dr. Szenténé dr. Vida Éva 1992-ben
vette át a győri Apáczai-tanítóképző Ide-

gen Nyelvi Tanszékének vezetését.
Angol-német szakos tanárként, hallat-
lan energiával használta fel a hazai és
külföldi továbbképzési és szakmai alkal-
makat az új terület megismerésére.
Ugyanakkor mindig ügyelt arra, hogy a
külföldi tapasztalatszerzések a magyar-
ság és Magyarország nemzetközi meg-
becsülésének növelését is célozzák. 

A Hatos és Társa Nyelviskola a „Kiváló
Nyelvoktatásért – Vida Éva Díjra” azok ne-
vezését várja, akik nyelvoktatói tevékeny-

ségükkel, szakmai odaadásukkal, tanít-
ványaik érdekeinek szem előtt tartásával,
innovatív tevékenységükkel nagymérték-
ben hozzájárulnak az idegen nyelvek
megkedveltetéséhez, népszerűsítéséhez,
és esetleg olyan új módszereket alkal-
maznak, amelyek minden nyelvoktató
kolléga számára példaértékűek lehetnek.

A díjat az Európai Nyelvek Napja al-
kalmából minden év szeptember 26-án
adják át. A díjazott 50 ezer forint pénzju-
talmat és egy emlékplakettet kap. (X)

Ez is operett, az is operett
A foglalkozásom olyan, hogy az év nagy részét zárt

helyen, a színházban, a szinkronban, a televízióban töl-
töm. Én pedig szeretek nagy levegőt venni, a szabad-
ban lenni, sétálni, vitorlázni, síelni. Ez mind hozzátarto-
zik ahhoz, hogy az ember jó karban tartsa magát. Az
első napsugárral leköltözünk a Balatonra és maradunk,
amíg lehet. Most ősszel Győrben találkozom először a
közönséggel, ott lesz idő beszélgetni a titkaimról. 

Mire készüljön a győri közönség? 
Rátonyi Róbert kis írása, az Ez is operett, az is

operett adta az ötletet a műsorhoz, ami rólam, az
életemről szól. Egy beszélgetés bejátszásokkal és
élőben előadott, számomra kedves dalokkal. 

Közel fél évszázada az Operettszínház
tagja. Melyik volt a legkedvesebb szerepe?

A legkedvesebb szerep mindig az, amit éppen ját-
szom. Mindazt, amit az operett és a musical irodalmá-
ból egy magamfajta színésznő eljátszhat, azt eljátszot-
tam, mindig azt a szerepet kaptam, amely éppen a ko-
romhoz illett. Voltam a West Side Story Anitája és vol-
tam Madame Fleury a Luxemburg grófjában. 

Ha mindent eljátszott, amit lehetett, mi a
helyzet a szerepálmokkal? 

Addig él, addig boldog az ember, amíg vannak tervei.
Előre néző, tervező típus vagyok, a következő évadban is
vannak új szerepeim, például a Cirkuszhercegnőben. 
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fotó: marcali gábor

Hatalmas ováció, tapsvihar kí-
sérte az augusztus 31-én, a Szé-
chenyi téren bemutatott „Voices
of 2013” koncertet, melyre közel
négyezren voltak kíváncsiak. Az
ajándék koncertet, melynek fő-
támogatója a Győr-Szol Zrt.
volt, Borkai Zsolt polgármester
„nyújtotta át” a közönségnek. 

Az est állandó közreműködője az ezút-
tal is magas színvonalon játszó Győri
Filharmonikus Zenekar volt. Az elő-
adást Michalis Econoumou görög kar-
mester vezényelte, aki a világ legjelen-
tősebb koncerttermeiben lép fel, s aki
nagyszerű arányérzékével és lendüle-

tes eleganciájával észrevétlenül is az
est főszereplőjévé vált. A koncert mo-
derátoraként a különösen igényesen és
szépen beszélő színművész, Mester-
házy Gyula lépett közönség elé.

A koncerten fellépett a fiatal győri
basszbariton, Bakonyi Marcell, játé-
kos lazasága, dinamikus, friss hangja
lelkesedést váltott ki a téren. A ma-
gyar zenei életben „többarcúként” is-
mert, osztrák származású Andreas
Magony ezúttal nem mindennapi
adottságaival vívta ki a közönség elis-

KONCERT HIRDETÉS

merését, a Sorrentói emlék után az
est egyik legnagyobb tapsviharát sö-
pörhette be. Bede Fazekas Csaba
nem csak Győr városának, de az
egész magyar zenei életnek is az
egyik ikonja. Színpadi jelenlétének ki-
sugárzása, gyönyörű baritonjának
bársonyos teltsége, szuggesztív sze-
repformálása egyértelművé tette: itt a
magyar operajátszás egy múlhatatlan
egyéniségét láthattuk ezen az estén.

Tracy Cox, az Operalia idei veronai
győztese (a Los Angeles-i Operaház
tagja) már most, ilyen fiatalon is Maria
Callasra emlékeztető drámai szoprán.
Nem él vissza hangjának elementáris
erejével, telt fortéi, gyönyörű piano-
hajlításai minden esetben az átélt sze-
repformálást szolgálják. Egy nagy ívű,
nemzetközi karrier elindulásának vol-
tunk a szemtanúi.

Nadezhda Karyazina, a londoni Co-
vent Garden fiatal művésze lenyűgöző
színpadi jelenség. A magas, karcsú, gyö-
nyörű alakú, szuggesztíven szép arcú
orosz mezzoszoprán külsejénél talán
csak a hangja, énektudása lenyűgözőbb.

Az est nemzetközileg is aposztrofált,
befutott világsztárja a Berlini Operaház-
ban éneklő orosz Julia Novikova volt, aki
éppen nálunk, Budapesten nyerte meg
az Operaliát 2009-ben. A törékeny, kis-
lányosan nőies, szép, szőke koloratúr-
szoprán valóban sztárnak született. Fö-
lényes technikájával mindenkit levesz a
lábáról. Julia Novikova és Andreas Ma-
gony szerelmi kettőse a Bohémélet első
felvonásából, a duett végén hosszan tar-
tott bravúros magas „C”-vel a koncert
egyik csúcspontja volt!

A közel másfél órás előadás végén
a többezres közönség nem mozdult.
Kitartóan tapsolta vissza régebbi és
frissen megszeretett kedvenceit, ezzel
mintegy azt is jelezve: jó lenne őket jö-
vőre is itt látni, ezen a gyönyörűen fel-
újított barokk téren.

Felejthetetlen este
klasszikus
dallamokkal

www.vidamkolykok.hu

Érdeklődni, időpontot kérni és jelentkezni:
20-405-6309 • tappancs@vidamkolykok.hu

KÖLYÖKCENTRUM • Győr, Jókai u.1.

KÖLYÖKCENTRUM
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KEREKÍTŐ BÁBOS TORNA.
Az egy–négy éves gyerekeknek és
szüleiknek tart foglalkozást Tö-
rekyné Nagy Zsuzsa a Gyermekek
Házában. A zenepedagógus Kere-
kítő Manó bábjeleneteivel, ölbéli játé-
kokkal, furulyaszóval, gitárral és tornasze-
res játéktérrel várja a családokat. A foglalkozás szeptember 10-én, 10 óra 15
perckor és 11 órakor, szeptember 11-én 17 órakor kezdődik. A hároméves-
nél fiatalabbak keddenként fél tíztől vehetnek részt hasonló foglalkozáson. 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS 
kínáló

KORTÁRS képzőművészeti kiállí-
tás nyílik szeptember 6-án 18 óra-
kor a Gyermekmúzeumban. A tárlat
a képzőművészeti egyetem festő-
hallgatóinak, illetve már végzett fes-
tőművészeinek munkáiból mutat be
válogatást. Olyan művészeti közeg
tárul elénk, amely közelíti egymás-
hoz a régi idők és korunk kompozit
lényeit. A Hibrid című, november 10-
ig látható tárlatot Pápai Emese mű-
vészettörténész nyitja meg.  

NAGY MIKLÓS fotókiállítását szeptember 7-én, szomba-
ton 18 órakor Radnóti Sándor egyetemi tanár, esztéta nyitja
meg az Esterházy-palotában. Dr. Nagy Miklós orvos, mű-
gyűjtő és fotográfus képei megtalálhatók a legnevesebb
magyar, francia, olasz, osztrák és japán gyűjteményekben,
győri tárlatán régi és új munkáit egyaránt láthatja a közön-
ség. A fotók a teremtett természet elvont szépsége és az
emberi környezet pusztulásának kontrasztja közti kapcso-
latot keresik. A kiállítás október 6-ig tekinthető meg.  

HORGOLÁS. Fiatalok és felnőttek tanulhatnak
gyöngyhorgolást Kokas Éva gyöngyékszer-készítőtől
szeptember 7-én 9 órától a Gyermekek Házában.
Ugyanitt, délután egy órától Kovácsné Bognár Margit
kézműves a horgolás alapelemeivel ismerteti meg az
érdeklődőket. A Sára és Kata Kézimunkaüzlet ezen a
napon 9 és 16 óra között mutatja be őszi újdonságait.   

A KAKTUSZGYŰJTŐK orszá-
gos egyesülete minden hónap
második csütörtökén, este hat-
tól tartja összejövetelét a Gyer-
mekek Házában. A kaktuszok
iránt érdeklődőket Kádár I.
Csaba, a győri csoport klubveze-
tője várja. Az első találkozó szep-
tember 12-én lesz.

DÉLVIDÉKI NAPOK címmel rendez szeptemberi programsorozatot a
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár klubja. Szeptember 12-én, délután öt
órától Rebák Sándor vetített képes előadása jóvoltából a Vajdaságban
barangolhatnak az érdeklődők. Ugyanekkor nyílik Gyukics Péter fotómű-
vész tárlata Tiszai hidak a Vajdaságban címmel. 
A sorozat előadásai csütörtökönként folytatódnak. 

AZ ÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI
HÁZ udvarán szeptember 7-én,
szombaton három órakor kezdődik
a városrész hagyományos nyárbú-
csúztató ünnepe. Fellép többek kö-
zött a Köcsögök és dudák hagyo-
mányőrző csoport, a Kaláris citera-
zenekar, az Újvárosi Művelődési
Ház kórusa. Horváth Csaba régi
slágereket, Baranyai István és ze-
nekara csárdásokat ad elő. Dóka
Zsuzsa és Bősi Szabó László éne-
kel. Operettesttel örvendezteti
meg a közönséget Czető Zsanett,
Pauer Kriszta és Czető Roland. A
délután folyamán gulyásparti, ori-
gami és bőrműves kiállítás várja a
látogatókat, a gyerekek szórakozta-
tásáról játszóház gondoskodik.  

GYÉMÁNTCSISZOLÓ tájékoztató napot tartanak szep-
tember 10-én 17 órakor a Gyermekek Házában.  A szak-
kör célja a gyerekek tanulási kedvének felkeltése, az önbi-
zalom erősítése, a koncentrálóképesség, a kommuniká-
ciós készségek, a memória fejlesztése, a tanulási techni-
kák megtanítása, gyakorlása.  

KARCAGI IMRE festőmű-
vész tárlata nyílik szeptem-
ber 11-én a NYME Apáczai-
karán, a Cziráki Lajos kiállító-
térben. A kiállítás október 7-
ig látogatható.
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• Ôszi nyelvtanfolyamok szeptember 21-tôl
• TOEFL, TOEIC és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• ÖSD, ECL, EURO, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-

felkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben is
• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok 
• Angol, német idegenforgalmi és gazdasági nyelvvizsgára felkészítô tanfolyamok
• Olasz-, spanyol-, francia-, orosztanfolyamok minden nyelvi szinten
• Önéletrajzok, bizonyítványok fordítása kedvezményes áron

WWW.HATOS.HU
NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)

SZEPTEMBER 7., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este
05:55 Nemzeti Nagyvizit
06:25 Magyar gazda
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Aranyfeszt 2013
09:30 Vágtass velem! 
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 Olasz Nagydíj - 

Időmérő edzés
15:20 Természetes világ 
16:15 Fábry 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 San Antonio 
21:55 Borvacsora 
22:50 Mocskos zsaru - 

New Orleans utcáin 
00:50 Eric Clapton - Crossroads 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:05 Sárkányhegy titka 2. 
11:35 Gasztrotúra - extra 
12:00 a'la CAR 
12:30 4ütem 
13:05 Dilinyósok 
13:35 Dilinyósok 
14:00 Agymenők 
14:25 Eastwicki boszorkák 
15:25 A hős legendája 
16:30 Kutyátlanok kíméljenek 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
20:00 X-Faktor 
21:50 Red 

00:00 A Da Vinci-rejtély 
01:45 Míg a halál el nem választ 

04:25 Magyarország, jövünk! 
04:30 Alexandra Pódium 
04:55 Műsorszünet
06:00 Az idő örvényében
06:25 Tv2 matiné
10:00 Monster High 
10:25 Astro-Világ
11:30 Kalandjárat 
12:00 Babavilág 
12:30 Fogyótúra 
13:00 Én is menyasszony vagyok 
13:30 Stílusvadász 
14:00 Xena 
15:00 A férjem védelmében 
16:00 Luxusdoki 

17:00 Irigy Hónaljmirigy Show 
18:00 Tények
19:00 Aktív Extra 
19:30 Lopakodó 
21:45 World Trade Center 
00:10 Psycho 
01:55 Astro-Világ Éjjel
03:00 Propaganda 
03:50 A férjem védelmében 

06:25 Hol volt, hol nem volt... 
06:45 Pecatúra
07:10 Öt kontinens 
07:40 Élő egyház
08:05 Isten kezében 
08:35 Sírjaik hol domborulnak... 
09:05 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: Kalaznó 
12:50 Santa Fe ösvény 
14:45 Táncvarázs 
15:35 Önök kérték! 
16:35 Dandin György, avagy 

a megcsúfolt férj 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Futótűz 
19:20 Nászinduló 
21:00 A máltai sólyom 
22:35 Kultikon + 
23:05 Dunasport
23:20 MüpArt - DJ Bootsie 

Akoustic Big Band 
00:55 Törzsasztal 
01:55 Koncertek az A38 hajón 

SZEPTEMBER 6., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
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 Életkerék
12:55 Esély
13:25 Történetek a nagyvilágból 
13:40 Ridikül 
14:40 Stadionok lengyel módra 
15:10 A szenvedélyek lángjai 
15:55 Híradó Délután
16:10 Rex felügyelő 
16:55 Híradó
17:05 A múlt fogságában 
18:00 A következő! 
19:00 Híradó este
19:30 Sporthírek
19:35 Boxutca extra
19:39 Időjárás-jelentés
19:45 Labdarúgás (élő)
22:05 Az Este
22:35 Híradó
22:50 Forma-1 Olasz Nagydíj - 

Szabadedzés
00:35 Munkaügyek - IrReality Show 
01:05 Diana Krall - Live in Rio 
02:05 Bűvölet 
02:30 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 Gasztrotúra 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:25 A végső akarat 
16:25 Kettős játszma 
17:30 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:25 Fókusz 
19:50 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 CSI: Miami helyszínelők 
22:35 Gyilkos hajsza 
23:35 Kemény motorosok 
00:50 Reflektor 
01:10 Gasztrotúra 
01:30 4ütem 

04:10 Hősök 
05:05 Magyarország, jövünk! 
05:10 Segíts magadon!
05:35 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 Amit a szív diktál 
13:00 Monk - Flúgos nyomozó 
14:00 Tények Délután
14:55 Született feleségek 
15:55 Csapdába csalva 
16:55 Fogyj Rékával és Norbival! 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:05 Családi Titkok 
20:10 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 Hellboy II - Az Aranyhadsereg 
23:55 Briliáns elmék 
00:55 Fogyj Rékával és Norbival! 
01:00 Tények Este
01:35 Astro-Világ Éjjel
02:40 Hősök 
03:35 Briliáns elmék 

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Rondó
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 
11:00 T.I.R. 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:20 Plaza stop? Plaza stop! - 

Bevásárlóközpontok 
13:20 Nyolc évszak 
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 Monte Cristo grófja 
20:55 Hírek
21:00 Dunasport
21:15 Apró gyilkosságok 

a családban  
22:50 Közbeszéd
23:20 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 Credo 
10:10 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:25 Konkrét 
19:35 Pomodoro 
19:50 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
19:55 Építech 
20:20 Quimby
20:45 Híradó
21:10 Konkrét 
21:20 Pomodoro
21:35 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
21:40 Építech 
22:05 Quimby
22:30 Híradó
22:55 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna
09:00 Híradó
09:30 Konkrét
09:40 Pomodoro 
09:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
10:00 Építech 
10:25 Quimby 
10:50 Közvetlen ajánlat
17:30 Credo 
18:00 Kutatók éjszakája –

Szemelvények
a Forma1 fizikájából

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

GYŐR+ TV

RTL Klub, szeptember 7., szombat, 16:30

Kutyátlanok kíméljenek
Amerikai vígjáték

A harmincas éveiben járó Sarah nyolc hónapja vált el. A csa-
ládja segíteni akar neki partnert keríteni. A testvérei, Carol
és Christine a nővérük nevében társkereső hirdetést adnak
fel a világhálón: „Érzéki, de az érzelmekre is sokat adó, vonzó
és életvidám elvált nő társat
keres, akivel megoszthatná a
csillagfényes éjszakák magá-
nyát. Kutyátlanok kíméljenek!"
A sok fura figura közül az egyet-
len szóba jöhető esélyes Jake, a
félszeg hajóépítő. 

Duna Televízió, szeptember 7., szombat, 21:00

A máltai sólyom
Fekete-fehér amerikai krimi

A San Franciscó-i magándetektívet, Sam Spadet egy napon egy
feltűnően csinos nő azzal bízza meg, hogy keresse meg a húgát,
akit egy Thursby nevű erőszakos alak csábított el. Mrs. Won-
derly kérésére Spade társa, Archer személyesen veszi kézbe az
ügyet, másnap azonban váratlanul Archert és Thursbyt is meg-
gyilkolják. A nyomozást Spade folytatja, Mrs. Wonderly törté-
netéről kiderül, hogy hazugság, a nő pedig egy bűnszövetke-
zetnek a tagja, aki a zsákmányt magának szeretné megtartani.
Az értékes áru pedig nem más, mint a XVI. századból származó,
drágakövekkel díszített aranysólyom, amelyet a Máltai Lovag-
rend adományozott V. Károly spanyol királynak 1539-ben.

TV2, szeptember 6., péntek, 21:35

Hellboy II – Az Aranyhadsereg
Amerikai akciófilm

Véget ért az emberiség és a Föld
láthatatlan birodalma közti fegy-
verszünet. Az alvilág ura, a zsar-
nok Nuada herceg azt tervezi,
hogy felébreszti az évszázadok
óta szunnyadó gyilkos, elpusztít-
hatatlan aranyhadsereget. Meg-
öli az apját, hogy a koronájával életre keltse a föld alatt rej-
tőző sereget, melynek segítségével magához ragadhatja a
hatalmat, felemelve a fantáziatestet öltött, elnyomott és
elfelejtett fajokat.
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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 Építech 
10:50 Quimby
11:15 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna 
19:00 Híradó 
19:30 Konkrét 
19:40 Győr+ Sport 
20:35 Híradó (ism.)
21:05 Konkrét (ism.)
21:15 Győr+ Sport 
22:10 Híradó
22:40 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 10., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Capri - Az álmok szigete 
09:55 Rex felügyelő 
10:40 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 
14:45 Kálloy Molnár Péter koncert: 

Pesti álom 
15:40 Család csak egy van 
16:25 Híradó Délután
16:40 A szenvedélyek lángjai 
17:25 Híradó
17:35 A múlt fogságában 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Labdarúgás (élő)
22:35 Az Este
23:05 Híradó
23:20 9/11: A nő, aki ott se volt 
00:10 Munkaügyek - IrReality Show 
00:40 Család csak egy van 
01:25 Bűvölet 
01:55 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 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:25 A végső akarat 
16:25 Kettős játszma 
17:30 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 A mentalista 
22:40 Döglött akták 
23:40 XXI. század - a legendák 

velünk élnek 
00:15 Reflektor 
00:35 Hazudj, ha tudsz! 

04:40 Magyarország, jövünk! 
04:45 Aktív Extra 
05:10 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
14:55 Született feleségek 
15:55 Csapdába csalva 
16:55 Fogyj Rékával és Norbival! 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:05 Családi Titkok 
20:10 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 Lepattintva 
23:45 Zsaruvér 
00:45 Fogyj Rékával és Norbival! 
00:50 Tények Este
01:25 Astro-Világ Éjjel
02:30 Táncalak 
03:40 Hősök 

SZEPTEMBER 9., 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 Napirend előtt
12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina
14:00 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:55 Család csak egy van 
15:45 A szenvedélyek lángjai 
16:25 Híradó Délután
16:40 Rex felügyelő 
17:30 Híradó
17:35 A múlt fogságában 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Legenda 
21:35 Kékfény 
22:30 Az Este
23:05 Aranyfeszt 2013 
23:35 Híradó
23:50 Az utolsó előtti út 
00:15 Munkaügyek - IrReality Show 
00:45 Család csak egy van 
01:30 Bűvölet 
01:55 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 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:25 A végső akarat 
16:25 Kettős játszma 
17:30 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 Dr. Csont 
22:35 CSI: A helyszínelők 
23:40 A főnök 
00:45 Reflektor 
01:00 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
14:55 Született feleségek 
15:55 Csapdába csalva 
16:55 Fogyj Rékával és Norbival! 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:05 Családi Titkok 
20:10 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 NCIS 
22:35 NCIS: Los Angeles 
23:35 Én is menyasszony vagyok 
00:05 Összeesküvés 
01:05 Fogyj Rékával és Norbival! 
01:10 Tények Este
01:45 Astro-Világ Éjjel
02:50 NCIS 
03:50 Hősök 

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 Szín-Játék 
09:40 Angyali érintés 
10:30 Kisváros 
11:10 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Napirend előtt
12:55 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 
19:55 Rózsa Sándor 
20:50 Hírek
20:55 Dunasport
21:05 Másik Magyarország - Töredékek

egy falu hétköznapjaiból 
21:55 Sportaréna 
22:25 Koncertek az A38 hajón 
23:20 Vannak vidékek 
23:50 Himnusz

SZEPTEMBER 8., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 A rejtélyes XX. század 
05:55 Esély
06:25 Magyar gazda
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 A sokszínű vallás
09:20 Unitárius magazin
09:45 Evangélikus ifjúsági műsor
09:50 Útmutató
10:20 Katolikus krónika
11:00 Katolikus mise
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ Kép 
12:35 Természetes világ 
13:30 Forma-1 Olasz Nagydíj - Futam
16:10 Telesport 
16:45 Játékidő 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Taxi 
21:50 Vidocq 
23:30 Elrabolt élet 
00:55 MüpArt Classic 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:10 EgészségKalauz 
10:50 Teleshop
11:45 Gasztrotúra 
12:15 A Muzsika TV bemutatja:

Mi muzsikus lelkek  
12:50 Tuti gimi 
13:50 Míg a halál el nem választ 
14:20 Én és a gorillám 

16:25 Rabló-pandúr 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Harry Potter és a 

Halál ereklyéi - 1. rész 
21:50 Nyomodban a halál 
23:50 Portré 
00:30 Míg a halál el nem választ 

04:40 Kalandjárat 
05:05 Műsorszünet
06:00 Időnyomozó
06:25 Tv2 matiné
10:10 Astro-Világ
11:15 EgészségMánia 
11:45 Stahl konyhája 
12:20 Több mint TestŐr 
12:50 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok 
13:50 Békétlen békítő 
14:50 Sue Thomas - FBI 
15:50 Lopakodó 

18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 Mamma Mia! 
22:05 A Bourne-csapda 
00:10 Nem vénnek való vidék 
02:25 Astro-Világ Éjjel
03:30 Napló 

06:00 Gazdakör
06:25 Európa egészsége 
07:20 Elfeledett magyar irodalom
07:45 Világ-nézet
08:40 Új nemzedék 
09:10 Univerzum 
10:00 Hagyaték 
10:30 Határtalanul magyar 
11:00 Élő világegyház
11:25 Isten kezében 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 A világörökség kincsei 
12:25 Ízőrzők: Nyíregyháza 
13:00 Pepita kabát 
14:15 Hazajáró
14:45 Szerelmes földrajz
15:15 Hogy volt!? 
16:15 Nászinduló 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték! 
19:55 Magyar elsők 
20:20 Napló gyermekeimnek 
22:10 WTCC 2013 - Túraautó 

Világbajnokság
00:10 Dunasport
00:25 Világ-nézet
01:20 Koncertek az A38 hajón 
02:10 Vers

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:30 Konkrét (ism.)
09:40 Győr+ Sport
10:35 Közvetlen ajánlat
17:30 Rába ETO FC–FC Veszprém

NB I-es bajnoki futsalmérkőzés
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:50 KultÓra (ism.)
20:45 Híradó (ism.)
21:05 Vény nélkül  (ism.)
21:25 KultÓra (ism.)
22:20 Híradó (ism.)
22:45 Közvetlen ajánlat 

GYŐR+ TV

08:20 Credo 
08:50 TV torna
09:00 Konkrét (ism.)
09:10 Győr+ Sport 
10:05 Konkrét (ism.)
10:15 Vény nélkül  (ism.)
10:35 Kitekintő 
11:05 Közvetlen ajánlat
17:30 Győri Audi ETO KC–FKC

női kézilabda NB I-es
bajnoki 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 Építech 
20:50 Quimby
21:15 Pomodoro (ism.)
21:30 Konkrét (ism.)
21:40 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr (ism.)
21:45 KultÓra (ism.)
22:40 Építech 
23:05 Quimby 
23:30 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

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 Magyar elsők 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
15:55 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 A falu jegyzője
21:05 Hírek
21:10 Dunasport
21:20 Senki nem tér vissza 
22:55 Koncertek az A38 hajón 
23:50 Vannak vidékek 
00:25 Himnusz
00:30 Hírek 
00:35 Senki nem tér vissza 
02:10 Táncvarázs 
03:00 Erdélyi történetek 
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M1, szeptember 12. csütörtök, 23:30

Szabadság szárnyán – 
Moka Béla igaz története
Magyar dokumentumfilm

Az idősebb generáció tagjai közül sem emlékszik már min-
denki Moka Béla nevére. Ám a vele kapcsolatos események
már a legtöbbekben felrémlenek: a Bihar megyei kisvárosból,
Margittáról származó férfi 1971-ben hatodmagával eltérített
egy repülőgépet a nagyváradi reptéren. El is repültek Bécsig,
ahol menekülttáborba kerültek. Moka Béla néhány évvel ké-
sőbb, máig tisztázatlan okokból hazaszökött Romániába, ahol
elfogták és börtönbe vitték. 

SZEPTEMBER 12., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Capri - Az álmok szigete 
09:55 Jó tudni! 
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Alpok-Duna-Adria
13:25 Vágtass velem! 
13:55 Ridikül 
14:40 Omega koncert 
15:35 Család csak egy van 
16:20 Híradó Délután
16:30 A szenvedélyek lángjai 
17:15 Szerencse Híradó 
17:25 Híradó
17:35 A múlt fogságában 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Fábry
21:40 Az Este
22:15 Nemzeti Nagyvizit
22:45 Barangolások öt kontinensen 
23:15 Híradó
23:30 Szabadság szárnyán - Moka

Béla igaz története 
00:25 Munkaügyek - IrReality Show 
00:55 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 Gasztrotúra 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:25 A végső akarat 
16:25 A bosszú angyala 
17:30 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 A szállító 
23:25 Brandmánia 
00:05 Reflektor 
00:20 Infománia 
01:00 Remington Steele 

04:35 Hősök 
05:20 Magyarország, jövünk! 
05:25 Babavilág 
05:50 Műsorszünet
06:00 Segíts magadon! 
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
14:55 Született feleségek 
15:55 Csapdába csalva 
16:55 Fogyj Rékával és Norbival! 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:05 Családi Titkok 
20:10 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 Mr. és Mrs. 
23:20 Amerikai szépség 
01:40 Fogyj Rékával és Norbival! 
01:45 Tények Este
02:20 Astro-Világ Éjjel
03:25 Hősök 

SZEPTEMBER 11., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Capri - Az álmok szigete 
09:55 Jó tudni! 
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Útravaló
13:40 Szentágothai János - ahogy 

a tanítványok emlékeznek 
14:00 Ridikül 
14:50 Régi csibészek - 

Az Omega-sztori 
15:45 Család csak egy van 
16:30 Híradó Délután
16:45 A szenvedélyek lángjai 
17:30 Híradó
17:35 A múlt fogságában 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Egyszer volt, hol nem volt 
21:05 Gyilkosság 
21:55 Az Este
22:30 Summa
23:00 Híradó
23:15 Átok 
23:45 Átok 

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 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:25 A végső akarat 
16:25 Kettős játszma 
17:30 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 Szulejmán 
22:50 Házon kívül 
23:20 Reflektor 
23:40 Pusztító szélvihar 
01:30 Míg a halál el nem választ 

04:30 Magyarország, jövünk! 
04:35 Super Car 
05:05 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
14:55 Született feleségek 
15:55 Csapdába csalva 
16:55 Fogyj Rékával és Norbival! 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:05 Családi Titkok 
20:10 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 A Búra alatt 
22:35 A Búra alatt 
23:45 Ringer - A vér kötelez 
00:45 Fogyj Rékával és Norbival! 
00:50 Tények Este
01:25 Astro-Világ Éjjel
02:30 Hullámok hercege 

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 
09:30 Angyali érintés 
10:15 Kisváros 
10:55 A falu jegyzője
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 A Balaton-felvidék egyedi 

tájértékei 
12:55 Kultúra a nagyvilágból 
13:15 Nyolc évszak 
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 Te vagy a hunyó! 
22:45 Koncertek az A38 hajón 
23:40 Vannak vidékek 

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:30 Vény nélkül  (ism.)
09:50 KultÓra (ism.)
10:45 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Ráta
20:10 Híradó (ism.)
20:40 Konkrét (ism.)
20:50 Ráta 
21:10 Híradó (ism.)
21:35 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:30 Konkrét (ism.)
09:40 Ráta
10:10 Közvetlen ajánlat
17:30 ETO-SZESE–PLER

férfi kézilabda NB I-es
bajnoki mérkőzés 

18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:50 A nő kétszer
20:20 Híradó (ism.)
20:50 Vény nélkül  (ism.)
21:10 A nő kétszer 
21:40 Híradó (ism.)
22:10 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 Lyukasóra
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Határtalanul magyar 
09:05 Gyökerek 
09:40 Angyali érintés 
10:30 Kisváros 
11:05 Linda 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:20 Velünk élő Trianon 
13:15 Nyolc évszak 
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 T.I.R.
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Kakuk Marci 
22:50 MüpArt classic - 

Beethoven-maraton 
00:25 Koncertek az A38 hajón

Duna Televízió, szeptember 12., csütörtök, 21:15

Kakuk Marci
Magyar játékfilm

Kakuk Marci eltemeti részeges szüleit
és ráun az inaskodásra meg a pofo-
nokra. Soma barátja bölcsességén és
nyugalmán okulva csavargóvá válik. So-
mával együtt indul útnak, hogy mindig
más helyen, furfanggal és kalandokban
keressenek megélhetést és asszonyt.
Útjaik hamarosan különválnak, de mindig találkoznak.
Marci találkozik az igaz szerelemmel is, de az végül pénze-
sebb helyre pártol tőle. 

Duna Televízió, 
szeptember 11., szerda, 21:15

Te vagy a hunyó!
Francia vígjáték

Pierre Renard filmekhez ír mulat-
ságos jeleneteket. Neve azonban
eddig még nem jelent meg egyetlen stáblistán sem. Ő ugyanis
a híres forgatókönyvírónak, Georges Vallier-nek dolgozik csen-
desen, a háttérben. Egy nap elfoglalt főnöke egy meghívót pasz-
szol le neki a híres színész, Aldo Barazzutti partijára. Az estélyen
aztán Vallier-nek kiadva magát közel férkőzik a híres színész-
hez, aki ezek után meghívja őt egy közös munkahétvégére a
napfényes Tunéziába. 
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szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor, o. jakócs péter

Árvíz, aszály és tikkasztó forróság, sportsi-
kerek és felejthetetlen fesztiválok – dióhéj-
ban ezek jellemezték a nyarat Győrben,
ahonnan hamarosan élőben jelentkezik a
Magyarország, szeretlek című műsor.

A nyár elején az árvíz tette próbára a városban és
környékén élőket. „Büszke vagyok a győriekre!” – fo-
galmazott Borkai Zsolt polgármester a példás ösz-
szefogással kapcsolatban, amely az árvízi védeke-
zés során kialakult, és amelynek köszönhetően
végül egyetlen települést sem öntött el az ár. A nagy
víz levonulása után jött a belvíz, majd pedig a csa-
padékmentes hónapok következtek, próbára téve a
mezőgazdaságban dolgozók és a növények tűrőké-
pességét. A nyár igazi nyár volt az idén, hetekig
tartó forrósággal, hőségriadókkal és olykor negy-
ven foknál is magasabb csúcshőmérséklettel.

Bár az időjárási körülmények nehezítették a min-
dennapokat, az elmúlt hónapok nem csak ezért ma-
radnak emlékezetesek a győriek számára. Júniusban
megnyílt az Audi új gyára, amely további több ezer
családnak biztosít biztos megélhetést, és amelynek
révén komplett autógyártási folyamatot végeznek vá-
rosunkban. Az évszak a nagyrendezvények szem-
pontjából az Omega-koncerttel kezdődött, amelyen
több tízezren vettek részt, és amelyen a város sikeres
sportcsapatait is együtt ünnepeltük meg. A sportba-
rátok számára nagy örömet okoztak a BL-győztes női
kézisek, a bajnokságot nyert focisták és futsalosok,
és mellettük a második helyen végzett női kosarasok,
valamint az élvonalba feljutó férfi kézisek is. „Győr
számára azért is fontosak ezek az eredmények, mert
a sikerek példaképeket állítanak a fiatal sportolók elé.
Azon gyerekek elé, akik kemény munkával elérhetik,
hogy 2017-ben részt vehessenek hazánk első olim-
piai eseményén, a győri Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválon” – fejtette ki Borkai Zsolt polgármester.
„A győri előkészületek egyébként már elkezdődtek
és az elkövetkező években többek között új verseny -
uszoda, teniszcentrum, torna- és judocsarnok és at-
létikapálya is épül. Ezek a versenyek után is itt ma-
radnak a győriek számára és gazdagítják a városi
sportéletet, utánpótlás-nevelést, az egészséges élet-
hez elengedhetetlen tömegsportot” – tette hozzá a
MOB-elnök polgármester. Szintén a nyár híre volt,
hogy zöld utat kapott a multifunkciós csarnok épí-
tése is, így Győr hamarosan egy ötezer néző befoga-
dására alkalmas, minden igényt kielégítő létesít-
ménnyel gyarapodhat.

A sportcélú fejlesztések mellett megkezdődött a
Dunakapu tér felújítása is, amelynek révén tovább
szépül majd a belváros. „A nyár folyamán végre elin-
dulhatott a kivitelezés, így a jövő év második felére
egy a városunkhoz méltó közösségi területté alakul-
hat a korábban rossz állapotú Dunakapu tér. A fej-
lesztésnek köszönhetően a győriek és a turisták szá-
mára is kitűnő kikapcsolódást ígérő találkozási pont,
egyben egy olyan rendezvénytér jön létre, amely ki-

Emlékezetes nyarat
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zárhattunk

Az M1-en futó népszerű ország-
ismereti vetélkedő, a Magyaror-
szág, szeretlek  szeptember 28-
án városunkból jelentkezik. Az
egész napos program során a
Magyar Televízió több ízben
kapcsolja Győrt, méghozzá a
Barátság parkot, ahol az Őszi
Sport- és Egészségnap mellett
számos színes programon ve-
hetnek részt az érdeklődők. A
témaválasztás nem véletlen, hi-
szen Győr szándéka, hogy Ma-
gyarországon mindenki értesül-
jön arról, 2017-ben hazánkban
rendezik az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivált, a „nagy
olimpia” kistestvérét.

• HÉTVÉGÉN •
30% KEDVEZMÉNY

az étlap áraiból.

• HÁROMFOGÁSOS •
déli menü 950 Ft-tól.

www.carmenetterem.hu

HOTEL KÁLVÁRIA 
Győr, Kálvária u. 22/D •  +36 96/510-800  
info@carmenetterem.hu

Mayer Márton

BORVACSORA
a Carmen Étteremben 

szeptember 13-án, pénteken

Pontos válasz –
jogi kérdéseire

Vitája van a munkáltatójával?
Vállalkozást indítana?
Táppénz-, GYES-,
nyugdíjproblémája van?
Válik vagy családi jogi kérdése van?
Az adóhatósággal egyeztetne?

Ingyenes, minőségi, személyre
szabott jogi szolgáltatás
az alábbi témakörökben: 

• munkajog, 
• társadalombiztosítás, 
• társasági jog (cégjog), 
• közigazgatási jog, 
• családi jog, pénzügyi és adójog. 

A Sopronban és Győrben már
működő JOGPONT+ irodák
mellett vegye igénybe JOGPONT+
mini szolgáltatásunkat a megyében
már Győrújbaráton és Téten is.

Keressen bennünket, segítünk: 
www.jogpontplusz.hu

teljesíti a belváros lüktető életét, tovább növeli Győr
vonzerejét” – fejtette ki lapunknak Bolla Péter. „A tér
elkészültével több győri fesztivál is otthonra talál-
hatna itt. Elég csak a bornapokra gondolni, amely az
idén is óriási érdeklődésre tartott számot, és nyugod-
tan kimondható, hogy kinőtte a Széchenyi teret. Az
újítások mellett szeretnénk továbbvinni a korábbi ha-
gyományainkat, ezért a Dunakapu tér egyben a
város igényes piactere is lehet” – tette hozzá a kabi-
netfőnök. A belvárosi rehabilitáció egyébként nem
csak a tér felújításával, de több belvárosi utca meg-
újulásával is folytatódik. A Széchenyi és Dunakapu
tereket összekötő utcák mellett hamarosan a Király
utca is átalakul, amely szintén helyszínévé válhat
egyes belvárosi rendezvényeknek.

A győri fesztiválok valóban rengeteg embert von-
zottak városunkba, a nagyobb események idején
megteltek a szállodák, a győriek mellett a város kör-
nyéki településekről is sokan érkeztek hozzánk. Az
egyik legnépszerűbb esemény természetesen az
idén is a Győrkőcfesztivál volt, amelyre az ország
minden tájáról, és még határainkon túlról is jöttek lá-
togatók, hogy részt vegyenek a legkisebbeknek
szóló ezernél is több programon, mindössze egyet-
len mosolygós fotóért cserébe. A Barokk Esküvő is
sokakat vonzott, a látványosságból a városlakók is
aktívan kivették a részüket, ma már többen szeretné-
nek beöltözni, mint ahány barokk öltözék rendelke-
zésre áll. A nyár végi Borfesztivál ismét megtöltötte
a belvárost. A rendezvény színvonaláról mindent el-
árul, hogy a mindössze ötéves múlttal rendelkező
Győri Bornapok a borászok szerint is az egyik legran-
gosabb és leglátogatottabb seregszemle az ország-
ban. A nyár végi hosszú hétvége csúcspontja kétség-
telenül a The Straits együttes nyárzáró koncertje volt,
amelyre az esőre álló idő ellenére is rengetegen láto-
gattak ki a városháza elé. Augusztus utolsó napján a
komolyzene kedvelői számára jelentett igazi élményt
a Voices 2013 koncert, amelyen a Plácido Do-
mingo’s Operalia idei nyertesei mellett a világhírű
Julia Novikova is fellépett.  „A nagyrendezvények és
többnapos programsorozatok mellett gondot fordí-
tottunk arra is, hogy a fesztiváloktól mentes meleg
nyári estéken is találjanak maguknak szórakozást a
győriek. Ezt a célt szolgálták a zenepaviloni koncer-
tek vagy épp a Széchenyi téri zenés esték. Sokan
nem tehetik meg, hogy szabadságukon elutazzanak,
de mi azt szeretnénk, hogy ők is úgy érezzék magu-
kat, mintha nyaralni mentek volna. A pihenés, a ki-
kapcsolódás, a feltöltődés mindenkinek jár” – fűzte
hozzá Domanyik Eszter, az önkormányzat Marketing,
Turizmus és Kommunikációs Osztályának vezetője.

Bár a Négy Évszak Fesztivál legintenzívebb idő-
szaka kétségtelenül a nyár, a közelgő ősz is rengeteg
élményt tartogat a győrieknek és az ide látogatóknak
egyaránt. Szeptember végén a Magyar Hagyomá-
nyok Fesztiválja, októberben a XIII. Győri Könyvsza-
lon, november végétől pedig az adventi fesztivál várja
majd a kulturális programokra éhezőket. A város őszi
programjairól egyébként kiadvány is készült, amely
már elérhető a Baross úti Látogatóközpontban és le-
tölthető a www.gyor.hu honlapról.
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A város bora 
szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Győr idei borfesztiválján öt helyi gazda tizenegy ne-
dűje versenyzett a város bora kitüntető címért, az
apátsági, a Deé, a Hangyál, a Cseri és a Babarczi
pincészetekből származó névtelen mintákat jeles
győri polgárok és idegen borvidékek szakemberei
zsűrizték. A versenyre a fesztivál második napján
került sor, így a nagyközönségnek is bőven volt
ideje arra, hogy felkeresse a győztes pincészet fa-
házát és megkóstolja a legjobbnak választott bort,
vagyis a Babarczi család 2012-es évjáratú olaszriz-
lingjét.  

Ifjabb Babarczi Lászlótól tudom, hogy Győr idei
bora a Pannonhalmi Borvidék meghatározó szőlő-
fajtájából készült karakteres itóka, keserűmandu-
lára emlékeztető zamattal, erőteljes, mégis harmo-
nikus savakkal. Reduktív és szűz bor, előbbi arra
utal, hogy levegőtől elzárva érlelték, utóbbi meg
arra, hogy első szüretelés, egy 2010-ben telepített
szőlőtábla első termésének eredménye. A Babarczi
család 1980 óta ápol ültetvényeket a győrújbaráti,
tényői, szemerei dombokon, a borászatot alapító,
idős szülők 2010-ben adták át a gazdálkodás terhét
és örömét a gyerekeknek.    

A család ugyanúgy kezdte, mint számos kör-
nyékbeli borosgazda: egy hektár szőlővel, fahordós
pincével. Előnyük annyi volt, hogy Babarczi László
agrármérnöki diplomával a zsebében, húszéves

Fogadónk Szentantalfán, a Balaton

partjától kb. 5 km-re északra található.

Csendes, idillikus, családias környezet

jellemzi apartmanjainkat, vendégházun-

kat és éttermünket is. Összesen 78–83

fôt tudunk kényelmesen elszállásolni

Elérhetôségeink: 8272 Szentantalfa, Fô út 33.

E-mail: info@zsokafogadoja.hu, honlapunk: www.zsokafogadoja.hu

telefonszámaink: szállással kapcsolatban: 06 70 9 472 971,

Bor-Taxival kapcsolatban: 06 20 9 372 971

egész évben. Éttermünk télen, nyáron

nyitva tart. Nyáron mindennap, szezo-

non kívül pedig hétvégente (péntek,

szombat, vasárnap) várjuk kedves

vendé geinket. Rendezvények lebonyo-

lítását szívesen vállaljuk.

Szolgáltatásaink

Lehetôség van kerékpárok kölcsönzésére, Bor-Taxink, mely 16 személy befogadására

képes, az év bármely szakában igénybe vehetô akár helyben, akár hosszabb utakra

is. Szaunaházunkban található dual szauna (infra- és finn szauna egyben), jacuzzi

és egy gôzkabin. Nyáron pedig megmártózhatnak a kültéri medencénkben.

nagyüzemi gyakorlattal a háta mögött bátrabban és
előrelátóbban fejlesztette gazdaságát. Nőtt a ter-
mőterületet, új központ létesült, számítógép vezér-
lésű gépsor állt munkába. A család a kilencvenes
évek eleje óta a borászatból él, a hasznot visszafor-
gatják, apró, megfontolt lépésekben, de folyamato-
san fejlesztenek. Ma 55 hektár, jórészt saját tulaj-
donú birtokon gazdálkodnak, évi 350-400 ezer liter
bort értékesítenek, s azt tervezik, hogy 2020-ra be-
fejezik ültetvénymegújító programjukat.    

Babarczi Zsuzsanna elsősorban azért örül a
2012-es olaszrizling sikerének, a város bora cím-
nek, mert Győr a pincészet termékeinek egyik leg-
fontosabb piaca. Kereskedelmi partnerük harminc

éttermet lát el, a palackozott borok országos ismert-
séget hoznak, vannak nagybani vásárlóik, de azt
mondja, a vállalkozást csak addig érdemes bővíteni,
amíg megmarad a család és a borbarát vásárlók kö-
zötti személyes kapcsolat. A győrújbaráti birtok öt
kilométerre fekszik Győrtől, törzsvevőik néhány liter
itókáért, némi csevegésért, a borászat hangulatá-
ért keresik fel őket. Látják, tudják, mit kapnak, nincs
közvetítő, nem a szupermarket polcáról kell le -
emelni a palackot. Zsuzsanna abban bízik, hogy a
Pannonhalmi Borvidék előbb-utóbb annyi figyel-
met kap majd a győri borbarátoktól, amennyit az au-
gusztusi fesztiválon a Babarczi pincészet kapott
olaszrizlingje okán.  
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Városunk ékszerdobozában, a Hotel
Kálváriában várja a gasztronómiai él-
vezetek rajongóit a Carmen étterem.
Az étlapon a nemzetközi ízek, a ma-
gyaros ételek és az igazi különleges-
ségek kedvelői egyaránt megtalálják
az ízlésüknek megfelelő fogásokat. A
kínálatban szezonális ajánlatok és bor-
kóstolókkal összekötött kulináris ren-

Étterem az ékszerdobozban

Elérhetőségek: 9024 Győr, Kálvária u. 22-24.    |   +36 96 510 800    |   www.carmenetterem.hu

dezvények is szerepelnek. A színvona-
las vendéglátást az étterem csapatá-
nak szakértő és udvarias hozzáállása
garantálja. A szálloda rendezvényter-
mei családi, baráti és céges rendezvé-
nyek lebonyolítására is lehetőséget
biztosítanak, a parkosított udvaron el-
helyezett rendezvénysátor pedig akár
150 fős esküvő megrendezésére is al-

kalmas. Segítségként az ételválasz-
táshoz komplett menüajánlatokkal
várják az érdeklődőket, melyekről az
étterem honlapján lehet tájékozódni.
Igény esetén teljes körű szolgáltatást
nyújtanak az esemény körül. A Car-
men étterem célja, hogy minden ren-
dezvényt olyanná varázsoljon, ami-
lyennek azt megálmodták. (x)

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
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Gyógyító masszázsok
a MediShape szalonban

a nyirok- és a vérkeringést, változtatja az
anyagcserét, a testhőmérsékletet, a lég-
zést, fokozza a kiválasztást és ezáltal a
méregtelenítést. Hatással van az ideg-
rendszerre is. Az erős ingerlő fogások al-
kalmazása serkentő hatású, fokozza a
szervezet aktivitását. A nyugtató hatású
fogások a test elernyedését, pihenését
segítik elő.

Mik a masszázs helyi hatásai?
A masszázs helyi hatásai a bőrre, a

bőr alatti kötőszövetre és az izomzatra
vonatkoznak. A masszázzsal együtt
járó mechanikai hatások hozzájárul-
nak a bőr természetes rugalmasságá-
nak megőrzéséhez, tónusának növe-
kedéséhez, megnyílnak a bőrben a
faggyúmirigyek kivezető csatornái, fo-
kozódik a faggyú- és verejtékelválasz-
tás, továbbá a bőr alatti kötőszövetek-
ben lévő gazdag vér- és nyirokhálózat
összehúzódik és kitágul, ezáltal foko-
zódik a keringés.

Milyen masszázsok kérhetők?
A MediShape Esztétikai Szalonban

szakképzett masszőr végzi a kezelése-
ket, igény szerint egésztest-masszázs,
részmasszázsok, méregtelenítő nyirok-
masszázsok, cellulitiszmasszázsok, aro-
materápiás masszázsok és stresszoldó
menedzsermasszázsok kérhetők. (X)

Rosszul alszik? Stresszes a mun -
kája? Görcsösek az izmai? A vi-
lágon nagyon sok ember küzd
hasonló panaszoktól, de sokan
már megtalálták a gyógyírt,
ami nem más, mint a masszázs.
Nyugaton a legelterjedtebb
mas százsfajta a svédmasszázs.
Ez a „csoda” sokakat vonz masz -
 százscentrumokba.

A masszázs a legrégebbi gyógyeljárá-
sok közé tartozik. A kínaiak masszázs-
terápiája már i. e. 5000 évvel létezett.  A
masszázskezelés az egész személyisé-
günkre kihat, teljes testi és lelki megelé-
gedettséget kelt bennünk. A masszázs
nyugtatja az idegeket, kellemes érzést
nyújt, oldja az izmok feszültségét, segíti
a pácienst, hogy felismerje, milyen jó
érzés is, ha ellazul a teste.

Miben segít a masszázs?
A svédmasszázs relaxál, oldja a fe-

szültséget és segít az alvászavarok le-
küzdésében, sőt, bizonyos típusú fájdal-
mak csökkentésére is kiválóan alkal-
mas. Nem csak lelki, de olyan szervi
problémákban is segítséget nyújt, mint
például a magas vérnyomás, emésztési
zavarok, gerincbántalmak, szívpana-
szok és légzőszervi problémák. Fokozza

www.vidrauszoiskola.hu

Bébiúszás
szombatonként 8.45, 9.30, 10.15
Sátoros uszoda
Indul szept. 7., szept. 14.

06-70/947-9409
Kovács Alíz
szervező menedzser

Beiratkozás:
szept. 6., 15–18 óráig 
a sátoros uszodában

Jelentkezés a későbbiekben is folyamatosan!

Úszásoktatás, kondicionáló úszás,
gyógyúszás, edzés óvodások, gyermekek,
diákok, felnőttek számára.

Sátoros uszoda:
hétfő, szerda, péntek:
16–18 óráig
Indul szept. 10., szept. 12.

Magyar Vilmos Uszoda:
kedd, csütörtök:
16–17 óráig
Indul szept. 10., szept. 12.

Móra-uszoda:
kedd, csütörtök:
17–19 óráig
Indul szept. 10., szept. 12.

Felnőtt úszásoktatás, edzés:
hétfő, szerda, péntek 19–20 óráig
Sátoros uszoda
Indul szept. 9., szept. 11.

06-30/272-2064
Rákosfalvy Ferenc
ügyvezető

Jelentkezés,
érdeklődés:

Az ELSŐ

alkalom

mindenkinek

INGYENES!

HIRDETÉS PR-CIKK
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Mint arról múlt heti számunkban be-
számoltunk, a győri Audi Hungaria
Motor Kft. jótékony célokra felajánlott
egy eredeti Bayern München-mezt,
amelyet a játékosok aláírásukkal láttak
el. A mez licitárverését a Győr+ Média
szervezi, a televízióban, a rádióban, a
hetilapban és a www.gyorplusz.hu on-
line felületen. A mezárverésből befolyó
pénzt a nehéz helyzetben lévő csalá-
dok iskolakezdésének megkönnyíté-
sére ajánlják fel a kezdeményezők. 

Bolla Péter, a győri polgármesteri
hivatal kabinetfőnöke és Horváth Cs.
Attila, a Győri ETO FC klubmened-
zsere egyaránt úgy nyilatkozott, a
nemes kezdeményezés minden támo-
gatást megérdemel.

– Óriási dolognak tartom, hogy a
ma kétségkívül a világ legobb csapa-
tának számító FC Bayern München
mezéhez Győrben valaki hozzájuthat,
s ezáltal a nehéz helyzetben lévő csa-
ládok iskolakezdését is megkönnyíti –

Az Audi Hungaria Motor Kft. által felajánlott mez jótékony célokat szolgál

Szeptember közepéig várjuk a liciteket
nyilatkozta lapunknak Bolla Péter. A
kabinetfőnök elárulta, bár ő személy
szerint a spanyol futball szerelmese,
kalapot emel a Bayern múlt szezon-
ban és az idei Szuperkupa-döntőn
nyújtott teljesítménye előtt. 

– Győrben nagyszerű sportélet zaj-
lik, biztos vagyok abban, hogy a rossz
kezdés ellenére az ETO sokkal jobban
fog szerepelni, kevés olyan város van
az országban, ahol ekkora összefogás
lenne, s biztos vagyok abban is, hogy
ez a Bayern München-mez licitálásá-
nak sikerében is megmutatkozik majd
– zárta nyilatkozatát Bolla Péter.

Horváth Cs. Attila, a Győri ETO FC
klubmenedzsere: – Egyesületünk
többször bizonyította, a jótékonyság,
mások megsegítése közel áll hozzánk.
Nagyszerű élmény volt a Bayern győri
vendégjátéka, s nem akármilyen mez-
hez juthat az, aki licitál.

Az eredeti Bayern München-mez ki-
kiáltási ára 100.000 forint. A liciteket a
licit@gyorplusz.hu e-mail címre várjuk,
az aktuális állásról percről percre beszá-
molunk a www.gyorplusz.hu oldalon.
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HIRDETÉS   ÁLLATKERT

kép és szöveg:
xantus-állatkert

A múlt hét sem telt unalma-
san a győri állatkertben, új
lakókkal gazdagodott a
park kettő fehér Benett-
kenguru személyében.
Ebből a fajból ugyan már
két éve egy fehér és egy
vadas példány él az állat-
kertben, viszont szép tágas
kifutójuk tartogatott még
helyet néhány új lakónak,
ezért a park vezetősége
gyarapította csapatukat. 

A Bennett-kenguru Tas-
mánia egész területén és
Ausztrália délkeleti part-
sávján, a bozótos területe-
ken fordul elő. Táplálékuk
fűfélék, levelek és lágy

Új lakók
érkeztek 
az állatkertbe 

szárú növények. A kenguru
fej-törzs hossza legfeljebb
90 centiméter, farokhossza
65–90 centiméter, és test-
tömege elérheti a 27 kilo -
grammot. Bundájuk a nya-
kon és a vállnál vöröses;
testük többi részén szür-
kés színű. Előfordulnak
fehér színű egyedek is,
akik sokkal érzékenyebbek
társaiknál, így a természet-
ben is kevesebb az esélyük
a túlélésre. 

Az új lakók először kicsit
félénken viszonyultak új ott-
honukhoz, néhány nap alatt
feltérképezték kifutójukat és
összeismerkedtek a többi
kenguruval. Az állatkert láto-
gatói már megtekinthetik
őket. www.zoogyor.com.
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU
M

eg
fe

jté
se
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871625934
594371268
632498517
729163845
146859372
385247196
217984653
463512789
958736421

268945137
493617258
751382649
316728495
825439716
947561823
134896572
589274361
672153984

318795642
547126938
692843157
861352794
475918326
923674815
159487263
286531479
734269581

Aggódó betörők
Küzdelem

1

Magyar
juhfajta

2

Megfelel
a való-
ságnak

Gaál

Sugárzás

Távoli
helyre

Görög
betű

Tili
párja S

Kései

Megy
a vonat

Futó-
madár
Győri
sziget

A Sárga-
folyó

országa

Női
becenév

Győri
autó

Magyar
államfő

Kenőcs

Nép-
szerű

sütemény

Kicsi,
de erős

Sárga-
répa

Náci
osztag

Verdi
operája
Indulat-

szó

Huszár-
kalap

Napszak

Bánat

A tegnap
holnapja

Szerelem
nyilasa

Hal-
csapda

Maga-
tartás
Kálium

vegyjele

Lassító
kanyar

Kis
Tamás

Feltéve

Puha fém

Gumi-
tömlő

Orosz
folyam

Hordó-
mérték

Művészeti
ágazat

Hím

Iskolai
elég-
telen

Kórház

Lelki-
pásztor Kézfogás

Lovas
sportág

A nagy 
varázsló

Kapu

Francia
szobrász

Evő-
eszköz

Horvát
olaj-

társaság

SUDOKU
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++++

8 1 2 9 3
5 9 4 3 7 8

4
7 9 1 4
1 6 8

5 9
2 7
4 6 3 5 8 9
9 7 6 4 1

2 6 5 3
9 3

8 2
1 6 7 2 8 9

5 9 7 1 6
7 6

1 3 5 7
8 6
7 2 1 4

7 5 6
7 3 8

8 3 1 7
1 3 7 9

4
2 4
5 9 4 6

2 7
7 3 5 8 1

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 két belépőt nyerhet a Sobri Jóska Bakonyi Kaland-
és Élményparkba. Címünk: Győr Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A vagy
jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk
megfejtése: Na, hogy tetszik az új fürdőszoba? Nyertes: Győriné Kindili Gizella
(Lébény). Nyereményét a szerkesztőségünkben veheti át.
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KÖZSZOLGÁK  PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

szöveg: nagy csaba
fotó: marcali gábor

Az iskolakezdéshez kapcsolódó
egyik fontos feladat a lassacskán
ősziesre forduló időjárásnak meg-
felelő gyermekruházat beszerzése.
A vásárcsarnok előtti piactéren
széles választékot és kedvező ára-
kat találunk a tanulók öltözeteit il-
letően. Szigeti Szilvia standjánál
saját gyártású és márkavédett ru-
hákat is kaphatunk. A népszerű
mesék jellegzetes figurái, így Mici-
mackó, Thomas, a gőzmozdony, a
Verdák vagy a Repcsik a ruhákon
is megjelennek. A kínálatban talá-
lunk többek között vékonyabb és

Folytatódik a bezárt Pápai úti hulladéklerakó
telep rekultivációja. A munka következő fázisá-
nak elvégzésére a Győr-Szol Zrt. közbeszerzési
eljárást írt ki, amelyet legjobbnak értékelt aján-
latával a VVFK-BAU Építőipari és Generálkivite-
lezői Kft., valamint a Földmű-Ép 2004 Építőipari
és Szolgáltató Kft. közös konzorciuma nyert
meg. A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálko-
dási Önkormányzati Társulás a korábbi években
a lerakó nagy részén a Környezet és Energia
Operatív Program pályázati forrásaiból elvé-
gezte a szükséges helyreállítást, a most szóban
forgó, mintegy négyhektáros területet azonban
nem lehetett rekultiválni.

A nyertes kivitelező feladata a Pápai úti szilárd
hulladéklerakó területének kétütemű lezárásból
álló rekultivációja során az első, átmeneti záróré-
teg kiépítése. A munkaterület átadása megtör-
tént, elsőként a hulladéktest formázását végzik
el és kiegyenlítő réteget készítenek, ami azt je-
lenti, hogy az érintett területet legalább harminc
centiméter vastagságban építési-bontási hulla-
dékkal, illetve agyagos kavicsból álló bányamed-
dővel burkolják. Erre egy újabb, legalább har-
minc centiméter vastag fedőréteg kerül, amely-
nek kialakításához termőföldet, valamint rekulti-
vációra alkalmas komposztot használnak fel.
Ezzel a terület rekultivációja az előírtaknak meg-
felelően megtörténik. A munka befejezésével a
teljes terület füvesített lesz.

Főként a kivitelezés első szakaszában, vagyis a
hulladék áthalmozása és a hulladéktest formázása
során várhatóan bűzhatás alakul ki a területen, ami
átmeneti kellemetlenséget okoz a környéken élők-
nek. A kivitelező igyekszik ezt a fázist a lehető leg-
rövidebb időn belül lezárni, de addig is a lakosság
megértését és türelmét kéri.  A munkálatok befeje-
zési határideje november 15.  

kép és szöveg: tóth lászló 

A kulturális örökség ünnepnap-
jain, szeptember harmadik hét-
végéjén olyan épületek kapui
nyílnak meg a nagyközönség
előtt, amelyek eddig nem vagy
csak nagyon ritkán fogadtak lá-
togatókat.

Az Európában 1984 óta nagy népsze-
rűségnek örvendő, hazánkban közel
húszéves múltra visszatekintő rendez-
vénynek mindig egy központi témája
van, a szervezők idén olyan épületeket
szeretnének megmutatni az érdeklő-
dőknek, amelyek egyik éltető elemün-

Nyílt nap
a révfalui vízműben

ket, a vizet őrzik, tárolják. A víz házai
címet viselő európai rendezvényhez
csatlakozva szeptember 21–22-én lá-
togatható lesz a Pannon-Víz Zrt. rév-
falui vízműve.  

Az érdeklődők szakavatott veze-
téssel járhatják végig a vízműves
telepet az 1900-as évek elején
épült gépháztól a kutakon és a vas-
talanító szűrőkön át a szivattyú -
géptermekig. A látogatók nyerhet-
nek is, az egyik szerencsés részt-
vevő egy szódaautomatát vihet
haza Révfaluból. A programról bő-
vebben lapunk következő számá-
ban vagy a Pannon-Víz honlapján
olvashatnak az érdeklődők. 

Egy szép víztorony, egy érdekes tűzcsap, egy különleges csatornafedél,
ivókút vagy szökőkút – bizonyára nagyon sok vizes érdekességgel, látni-
valóval találkoztak olvasóink a vakáció idején. Idézzük fel újból a nyarat,
kérjük, küldjék el nekünk legérdekesebb vizes képeiket! A fotókat közzé-
tesszük weblapunkon, szavazni lehet rájuk. A szavazók közt pannon-vizes
fémkulacsokat és csatos üveget sorsolunk ki. A legtöbb szavazatot be-
gyűjtő képek készítői egy exkluzív, könyvesboltokban nem kapható albu-
mot nyernek a magyarországi víziközmű-történetről „Az ivóvíz honfogla-
lása” címmel. A képeket a  kviz@pannon-viz.hu  címre várjuk, maximum
1 MB méretben. Küldje el felvételét, próbáljon szerencsét ön is! 

FOTÓPÁLYÁZAT 

Folytatódik
a rekultiváció

Gyermekruhát 
a piactérről

vastagabb hosszú ujjú felsőket,
melegítőket, nadrágokat és kardi-
gánokat. A kereskedő a megfelelő
ár-érték arányra nagy figyelmet
fordít, amelyet a vevők is meghá-
lálnak. Odébb, Ungerhofer Tibor
sátránál még kaphatóak a nyári
ruhák, de az igényeknek megfele-
lően már az említett őszies holmik
is elérhetőek. A tornaórára elen-
gedhetetlen fehér póló és a torna-
nadrág nála is kapható. Amint a
győri egyéni vállalkozó a minap
megfogalmazta: a vásárcsarnok-
nak varázsa van. A miliő része az is,
hogy az eladó véleményével, szak-
mai tanácsaival megkönnyíti a vá-
sárlók döntéseit. Hasonlóan gon-

dolja Czébán Ferenc is, aki a bolti
ár alatt, jó minőségben árusítja a
gyermekruhát a piactéren. A nad-
rágok, pulóverek, melegítők mel-
lett tart például fehér blúzt és fe-
kete szoknyát, amelyek az iskolai
ünnepségek elengedhetetlen öltö-
zetei. A családi vállalkozás másik
standjánál széles a kínálat bébiru-
hából, ugyanakkor igény szerint a
fehérneműk között is hosszasan
válogathatunk.

Győrben,
a Herman Ottó úti
vásárcsarnokban
kereskedelmi
tevékenységre
az I. emeleten
11 m2-es üzlet
hosszú távra
kiadó.

Érd.:
20/581-0050, 96/418-509,
e-mail:
tokay.peter@gyorszol.hu,
piacok@gyorszol.hu.

A Győr-Szol Zrt.
tulajdonában álló,

belvárosi ingatlanban
3 szobás, 101 m2-es,

igényes polgári
lakás kiadó. 

Bérleti díj:
140.000 Ft/hó.

Érdeklődni
a 96/50-50-53-as

telefonszámon lehet.
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APRÓ HIRDETÉS

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

GARÁZS 
Eladó Gyárvárosban, zárt udvarban 16 m2 garázs!
Irányár: 1,6 M Ft. Tel.: 30/8569-664

INGATLAN
Veszprémi, két lakásból álló, egyszintes, fel-
újított családi házamat 360 nm2-es telken  eladom
vagy elcserélem győri lakásra+ráfizetéssel! Tel.:
30/906-0850.

Budapesten, XII. kerületben, Mese köz-
ben 27 m2-es, jó állapotú, cirkófűté-
ses lakás tulajdonostól eladó. Irányár:
10,5 M Ft. Érdeklődni: 20/329-6877.

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

OKTATÁS 
HASTÁNC őszi ÚJ KURZUS
indul KEZDŐKNEK!
Helyszín: 
Győr, Fehérvári u. 80.
Infók: www.asien.hu, 
érd.: asien@freemail.hu, 
20/291-7950 

Marketing, marketingkutatás, kommunikáció, szocio-
lógia tantárgyakból gyakorlati szakember korrepetálást,
vizsgára felkészítést vállal. Tel.: 20/922-5716.

Matematika-, fizikaoktatás 40 éve
eredményesen!  Tel.: 20/326-2477

Vásárolok régi bútorokat,
órákat, festményeket, porcelánokat, ezüst-
tárgyakat! Németh Csaba, 20/937-9671.

Lomtalanítás! Vállalunk minden típusú lomta-
lanítást igény szerint rakodókkal, teljes körű elszállítással,
akár díjmentesen, hétvégén is. Tel.: 20/944-6667. 

COFIDIS gyorshitel 48 órán belül
(max. 800 E Ft), Új SZOCPOL, támo-
gatott lakáshitel, árfolyamrögzítés. Tel.:
20/951-0235

Bélyeget, bélyeggyűjteménye-
ket, képeslapokat, pénzeket, pénzgyűjteménye-
ket, plaketteket, kitüntetéseket, könyveket, egyéb
régiséget vásárolok gyűj te ményem be. Hétvégén is!
Pál István. Tel.: 20/947-3928.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet utal-
vány elfogadása és beváltása. 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 kiadó. 
Érd.: 70/218-9408

Gépi földmunka, alapásás, tereprende-
zés kedvező áron, Győrben és környékén. Hétvé-
gén is! 30/356-6163

Hívjon bizalommal! Teljes körű lomtalaní-
tást vállalok. Tárolóját, garázsát kitakarítom. Feles-
legessé vált holmiját ingyen elszállítom. Stuka Tibor:
30/217-0848 

EGYÉB
Babakocsik, járókák, kiságyak, etető-
székek, utazóágyak, autó- és kerékpárülések,
márkás játékok, babakellékek, télizsákok, anorá-
kok átvételét megkezdtük! Mini Bizi, Győr, Déry
T. u. 16. 20/918-0643

Kézi és gépi (RISELŐZÉS) KALOCSAI
hímzést vállalok minden anyagra.
www.margoshop.hu Tel.: 30/353-9943

100% gyapjútermékek kedvező áron
kaphatóak vagy megrendelhetőek: www.gulyas-
gyapju.hu. 30/360-8528

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

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

Győri, középkorú, megbízható hölgy takarítást vállal.
Feleslegessé vált, lakásban használható dolgaikat
megköszönném, ha felajánlanák számomra! Pedi-
kűrt is vállalok! 20/211-7884

SZOLGÁLTATÁS
Beton- és téglafalra tárgyak felfúrása,  rögzítése
és mindennemű villanyszerelés, bojlertisztítás. Ér-
deklődni: 06-30/314-3370.

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

Nyugdíjas nő takarítást, bevásár-
lást vállal nyugdíjasoknál, családoknál! Tel.:
30/521-7626 

Költöztetés, fuvarozás, lomtala-
nítás, bútor, műszaki termék szállítása ked-
vező áron, 2.900 Ft-tól. Tel.: 30/5420-720. 

Test-, talp- és lélekmasszázs! Talp-
masszázs-akció! 1000 Ft engedmény az első keze-
lés árából! Tel.: 30/570-9017

Lakatosmunkák! Kerítések, kapuk, biztonsági rá-
csok, kor lá tok stb. készítése, javítása, karbantartása.
Ajtó, ablak-, zárjavítás! 70/2237-957

Csontkovács Győrben! Hátfájással, ge-
ricpanaszokkal, ülő- vagy álló munkahelyi panaszokkal,
tartáshibával forduljon hozzám bizalommal! Ár: 5.000
Ft/kezelés. Tel.: 20/418-0181, Csontkovács Frank

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

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.

MAGYARNÓTA-EST 
Szeptember 27-én, pénteken 19 órai kezdettel!
A belépő ára műsorral, vacsorával
és borkóstolóval együtt: 2.500 Ft/fő!

Szeptemberben minden kedden
a 2 személyes Marcal-tál
4.200 Ft helyett 2.100 Ft!

Péntekenként péntek esti
halvacsorával várjuk kedves
vendégeinket! Halászlé,
valamint 8-10 féle halétel

Szombat esténként extra kedvezményes ételeket kínálunk!
Pl: Hagymás rostélyos hasábburgonyával 2.150 Ft helyett 1.400 Ft!

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

NYÁRI ÉTLAPPAL,
kiváló borokkal,

frissítő italokkal várjuk
kedves

vendégeinket 
Duna-parti

teraszunkon!

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

ÉPÍTŐANYAG

AGÁRDON, a Velencei-tónál, a gyógy-
fürdő közelében, zöldövezetben, zárt terüle-
ten, szövetkezeti házban 2 szobás (4+1 férő-
hely), 41 m2-es, teraszos apartmanlakás
évente 2×2 hetes üdülőhasználati joga eladó.
Az 5 fő elszállásolására alkalmas apartman
saját fürdővel, WC-vel, kompletten felszerelt
teakonyhával, hűtőszekrénnyel, színes TV-vel
és telefonnal rendelkezik. A 2013-as évre ese-
dékes üdülőhasználati díj pénzügyileg már
rendezett, így az ebben az évben még esedé-
kes 2 hetes pihenés ingyen lehet az öné. 

Irányár: 360.000 Ft. 
Érdeklődni: 20/55-38-545

Készpénzért antik bútort, festményeket, he-
rendi és Zsolnay porcelánt, ezüsttárgyakat,
könyveket, régi fali- és asztali órákat, dísztár-
gyakat, teljes hagyatékot vásárolunk. Tel.:
70/640-5101.  

munkakörbe keres a munkakörnek megfelelô végzettségû, nagy
szaktudású munkatársat a

GYÔRI KÖRNYEZETVÉDELMI IRODA.

Jelentkezni lehet motivációs levéllel és fényképes önéletrajzzal.
Hatósági vagy vállalati ügyintézôi tapasztalattal rendelkezôk elônyben.

gyki@kabelnet.h

KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKTANÁCSADÓ
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szerző: pálfalvi gábor
fotó: mti/kovács tamás

A magyar csapat tizenhét érem-
mel zárta a duisburgi kajak-
kenu világbajnokságot. A siker-
ből a Graboplast Győri VSE
sportolói is kivették a részüket,
négy első, négy második és
három harmadik helyezéssel já-
rultak hozzá a válogatott sikeré-
hez. A győri Fazekas-Zur Krisz-
tina Kozák Danutával egyetem-
ben három aranyérmével a kül-
döttség legeredményesebb
tagjának bizonyult.

A döntők nyitó napján másfél óra alatt
valóságos éremszüretet rendeztek a
mieink, a tíz versenyszámot követően
minden finálé után felállhattak a do-
bogó valamelyik fokára. Női kajakosa-
ink közül Medveczky Erika és Kozák
Danuta egyesben, Szabó Gabriella
pedig Fazekas-Zur Krisztinával páros-
ban szállította az aranyérmeket. Hoz-
zájuk csatlakozott két kenus egysé-
günk, Vajda Attila és a Vasbányai Hen-
rik, Mike Róbert  duó, akik ötre növel-
ték aranyaink számát. 

Közben kajakosaink közül a Ko-
vács Katalin, Douchev–Janics Natasa
páros egy ezüst-, Dombvári Bence és
a Dombi Rudolf, Kökény Attila duó
pedig egy-egy bronzéremmel színesí-
tette tovább a kollekciót. A nap zárá-
saként nem várt kellemes meglepeté-
seket okozott két kenus egységünk,
Lakatos Zsanett és a férfi négyes a
bronzérmek számát növelték.

Douchev-Janics Natasa gyakorlati-
lag sérülten ült hajóba, ráadásul csípő-
fájdalmai kiújultak, ám ezt igyekezett
mindenki elől titkolni, így az ötszáz mé-
teres távon szerzett ezüstérme a hősi-
esség diadala is. „Végig keményen

eveztünk, tartottuk a lépést az élme-
zőnnyel. Nagyon megszenvedtünk az
éremért, de Katival ezért jöttünk Duis-
burgba” – fogalmazott szűkszavúan a
stégre lépve az első győri színekben
szerzett világbajnoki medálját begyűjtő
Douchev-Janics Natasa.

Lakatos Zsanett, a Graboplast
GYVSE kenusa szintén elégedett volt
harmadik helyezésével. „Ha nemcsak
a kanadai lányra figyelek, hanem a
bolgárra is, akkor még előbbre is vé-
gezhettem volna, de a bronzérem is
nagyon szépen csillog.”

Az ugyancsak harmadik helyre la-
pátoló férfi kenu négyesünkben tér-
delt Varga Dávid, aki percekig el sem
hitte, hogy éremmel utazhat haza.
„Nagyon gyatrán mentünk a selejtező
futamokban, így valóságos csoda,
ami történt velünk a fináléban. Persze
megdolgoztunk érte, „csak azért is”
hangulat uralkodott a hajónkban” –
értékelt dióhéjban a győri fiatalember.

A másnapi program a három 5.000
méteres versenyszám fináléjával indult.
Előbb a kenus Vajda Attila, majd a ka-
jakos Csay Renáta végzett az előkelő
második helyen, míg a szintén kajakos
Noé Milán 7. lett. A tizenkétszeres ma-
ratoni világbajnok, Csay Renáta elő-
ször csalódottnak tűnt, de később hig-
gadtan értékelte a történteket.

„Győzni jöttem Duisburgba, ám
azáltal, hogy a pálya közepén lévő
bolyba sorsoltak és a rajt pillanatától
kezdve „verekednem” kellett, hát-
rányba kerültem a szélen teljesen sza-
badon evező új-zélandi Hattonnal
szemben, aki így gyorsan megszökhe-
tett. Ráadásul ezen a napon megle-
pően keményen is evezett, így be kel-
lett érnem a második hellyel” –
mondta a győri kajakos. 

A folytatásban a világbajnokságo-
kon az 500 méteres távon 2009 óta ve-

retlen női négyes jóvoltából ismét fel-
csendült a Himnusz. Szabó Gabriella,
Kozák Danuta, Fazekas–Zur Krisztina
és Vad Ninetta az elődökhöz méltóan
szélsebesen hasították a pálya vizét és
majd egy teljes hajó hosszúságú előny-
nyel robogtak a célba. „Kár volt félteni
bennünket, mert még odahaza meg-
mondtam, amire kell, teljes lesz né-
gyünk között az összhang, összeforr a
csapat” – üzent az újabb aranyérem-
mel a korábban kételkedőknek Faze-
kas-Zur Krisztina. „Nagyon erősek vol-
tunk, az újonc Ninetta remekül tolta
alánk a hajót, mi pedig gyilkos tempót
tudtunk diktálni.”

A folytatásban viszont kiderült,
hogy a sprintszámokban leszakad-
tunk a nemzetközi élmezőnytől. Dou-
chev-Janics Natasa egyesben csak
az ötödik helyen tudott célba evezni,
de Kovács Katalinnal párosban sem
tudott érmet szerezni kétszáz méte-
ren, a fináléban „csak” negyedik lett.
A győri Nagy Péter pedig kilencedik-
nek, azaz utolsónak lapátolt célba a
kenu egyesek döntőjében, ahova Lan-
tos Ádámnak nem sikerült bejutnia. A
Graboplast VSE két versenyzője pá-
rosban viszont az előkelő negyedik he-
lyen végzett.

A zárónap délutánján a magyarok
ezüstszínű éremgyűjteménye tovább
gyarapodott, méghozzá női és férfi ke-
nupárosainknak – a győri Lakatos
Zsanett, Takács Kincső és a Vasbá-
nyai Henrik, Mike Róbert duóknak –
köszönhetően. „Éremért jöttünk, elé-
gedettek vagyunk a második hellyel,
de jövőre megpályázzuk az aranyat” –
jelentette ki határozottan az ered-
ményhirdetés után Takács Kincső. 

Ezen a napon az 500 méteres
távon a kajakosoknál Dombvári
Bence egyesben negyedik, míg pá-
rosban Sík Márton Boros Gergellyel

hatodikként végzett. Az 1000 méte-
ren versenyző kajak négyesek mező-
nyében viszont lecsúszott a dobogó-
ról a londoni ezüstnégyesünk. A Kam-
merer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai
Tamás, Pauman Dávid alkotta kvartett
ezúttal negyedikként ért célba. A győri
Kammerer Zoltán társaival együtt ért-
hetően csalódott volt.

„Elképesztően sokat dolgoztunk
erre a világbajnokságra. Tisztában va-
gyunk vele, hogy a sportban nincsen
„ha”, azonban ha a pálya közepén
nincs balos szembeszél, akkor még az
ezüstérem is állt volna nekünk” – álla-
pította meg a háromszoros olimpiai
bajnok vezérevezős. 

A világbajnokság igazi ráadását a
közönség számára legszórakoztatóbb
versenyszámok, a 4x200 méteres vál-
tók jelentették, ahol női csapatunk –
Douchev-Janics Natasa, Vad Ninetta,
Fazekas-Zur Krisztina, Kozák Danuta –
a versenyszám történetében először vi-
lágbajnoki címet szerzett, így két győri
versenyzőnk újabb éremhez jutott. Har-
madik helyen végzett a férfi kajak né-
gyesünk, melyben a győri Hérics Dávid
is indult. A váltó kenus egységeinek ver-
sengésében a hatodik hely jutott a ma-
gyaroknak, akik között ott volt a két
győri, Lantos Ádám és Nagy Péter is. 

„A klasszisaink hozták az elvárt ered-
ményeket, külön öröm, hogy azok a fia-
taljaink, akik tíz évvel ezelőtt vízre tették
a hajóikat, kezdenek beérni, és ott ko-
pogtatnak a nemzetközi mezőny első
felében. Büszkék vagyunk arra, hogy a
duisburgi különítmény csapat volt a ja-
vából, a versenyzőink segítették egy-
mást és mindenki szorított a másik si-
keréért. A győri versenyzők a 46 olim-
piai pontból 7 pontot szereztek, ami ki-
emelkedőnek mondható” – értékelt
Kadler Gusztáv, a Graboplast Győri
VSE szakosztályvezetője. 

Duisburgi
éremszüret
győriekkel 
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MOZAIK SPORT

A Győri ETO FC megszerezte első győzel-
mét az OTP Bank Ligában, a zöld-fehérek
hazai pályán 2–0-ra legyőzték a Paks együt-
tesét. Az első sikerre egészen a hatodik for-
dulóig kellett várni, ezúttal azonban kétség
sem férhetett a győri sikerhez. A mérkőzés
nem hozott látványos játékot, de végig az
ETO akarata érvényesült, a vendégcsapat
helyzetig is alig jutott el kilencven perc
során. A találatokban a lendületesen futbal-
lozó Andric játszott kulcsszerepet, a 21.
percben gólra váltotta Koltai passzát, majd
a 40. percben az ő bal oldali beadása után
pattant Szabóról saját kapujába a labda. A
második félidőben az ETO tovább növel-
hette volna előnyét, de hol a kellő összpon-
tosítás hiánya, hol a tavaly még Győrött
védő Molnár kapus akadályozta meg az
újabb találatot. A legfontosabb azonban a
három pont volt, amit végre begyűjtött a
bajnokcsapat. 

A magyar labdarúgó-válogatott világbaj-
noki selejtezői miatt a hétvégén nem rendez-
nek fordulót az élvonalban. Egervári Sándor
ezúttal Lipták Zoltánnak küldött meghívót,
míg Pátkai Máté és Varga Roland biztonsági
tartalék. Pénteken 20.30 órakor Bukarest-
ben Románia–Magyarország, kedden 20.30
órakor a Puskás-stadionban Magyarország–
Észtország mérkőzéseket rendeznek. Az ETO

Felpezsdült a játékospiac az átiga-
zolási időszak utolsó napján, hét-
főn az ETO és a Gyirmót több üz-
letet is nyélbe ütött. A zöld-fehé-
rek hároméves szerződést kötöt-
tek a 24-szeres magyar váloga-
tott csatárral, a Diósgyőrtől távozó
Rudolf Gergellyel. Az is eldőlt,
hogy Kiss Máté és Linas Pilibaitis
fél évig Mezőkövesden futballozik
kölcsönben, míg Giorgi Kvilitaia
hazatért Grúziába, és Rati Alek-
sidzét követve az FC Dila Glori
csapatába igazolt. A Gyirmót fél
évre kölcsönvette az Újpest 22
éves középpályását, Egerszegi Ta-
mást. Mellette a kék-sárgák leiga-
zolták a legutóbb Kecskeméten
futballozó Sós Márkót is. 

A legnagyobb visszhangot
Rudolf Gergely szerződtetése
váltotta ki, személyében az ETO
megtalálhatja a régóta hiányolt
csatárát. Pintér Attila vezetőedző
elmondta, korábban már felme-

Audi Kupa harmadszor
Szeptember 13. és 15. között az ETO
Parkban rendezik meg a III. Audi Hun-
garia ETO U16 nemzetközi labdarúgó-
tornát nyolc csapat részvételével.
Vincze Ottó versenyigazgató lapunk-
nak elmondta, nyolc hónapos szerve-

zőmunka előzte meg az utánpótlástor-
nát, melyen a házigazda ETO U16-os
csapata mellett a Barcelona, a Ben-
fica, a Dinamo Zagreb, a Partizan Be-
ograd, a Rapid Wien, a Slavia Praha
és a Lilleström korosztályos együttese
vesz részt. 

„A klub utánpótlás-koncepciójá-
ban szerepel, hogy a fiataloknak minél
több nemzetközi mérkőzésen kell

megedződniük. Az Audi Hungaria se-
gítségével már harmadszor rendezhe-
tünk rangos tornát az U16-os korosz-
tálynak Győrött, amelyen fel lehet
mérni, hol is tartunk valójában. Már a
tavalyi torna is nagyon jól sikerült, de
idén szerettünk volna minden téren
előrébb lépni, így rendkívül erős csa-
patok mondtak igent a meghívá-
sunkra. A két húzónév a Barcelona és
a Benfica, de ebben a korosztályban a
többi csapat is a kontinens élvonalá-
ban található, Európa legjobbja jelen-
leg a Dinamo Zagreb U16-os együt-
tese. Rendkívül magas színvonalú
mérkőzéseket láthatnak a szurkolók,
akik számára ingyenes lesz a belépés,
de emlékjeggyel minden kilátogatót
megajándékozunk” – fogalmazott
Vincze Ottó, az ETO utánpótlás-me-
nedzsere. 

Az Audi Kupa szeptember 13-án,
pénteken 16.15 órakor kezdődik
három találkozóval, a nap főmérkőzése
pedig az ETO–Barcelona összecsapás
lesz, melyen a zöld-fehérek a stadion-
ban fogadják világhírű ellenfelüket. A
bronzmérkőzés szeptember 15-én, va-
sárnap 11.15 órakor, a döntő 13 órakor
kezdődik, a helyosztókat a Sport Tele-
vízió élőben közvetíti. 

Az első győzelem
legközelebb szeptember 15-én 18.30 óra-
kor az MTK vendégeként lép pályára. 

Az NB II-ben a Gyirmót gól nélküli döntetlent
játszott a Kisvárda vendégeként. A kék-sárgák
szombaton 19 órakor a Szigetszentmiklós gár-
dáját fogadják. Időközben megkezdődtek a Li-
gakupa küzdelmei is, az első fordulóban az ETO

hazai pályán 7–0-ra nyert a Tatabánya ellen, a
Gyirmót 2–2-es döntetlent játszott a Haladás
otthonában. Kedden 18 órakor Gyirmót–Ajka,
szerdán 18 órakor SVSE–ETO összecsapásokat
rendeznek a sorozatban. 

rült a játékos leigazolása, ami
akkor még meghiúsult, most vi-
szont sikerül Győrbe csábítani a
28 éves támadót. 

„Rudolf Gergely nemcsak az
ETO-nak, hanem a magyar lab-
darúgásnak is nagy értéke, ilyen
kaliberű csatár érkezésére rég -
óta nem volt példa Győrött. Re-
mélem, hogy olyan játékkal se-
gíti a csapatot, mint azt koráb-
ban Debrecenben tette, biza-
kodó vagyok vele kapcsolatban”
– fogalmazott Pintér Attila.

„Nagy terveim vannak, szeret-
nék mielőbb a csapat rendelkezé-
sére állni és a játékommal segí-
teni az együttest. Véleményem
szerint jelenleg az ETO az ország
legjobb csapata, mindent megte-
szek azért, hogy idén is bajnoki
címet nyerjen a klub. Úgy érzem,
a győri szerződtetésemmel ismét
közelebb kerülhetek a válogatott-
hoz” – mondta Rudolf Gergely. 

Rudolf Gergely
az ETO-ban



30 / + / 2013. szeptember 6.

SPORT MOZAIK

A horgászszezon őszi időszakába lépve
egyre inkább a ragadozó halaké a fő-
szerep. A természetes táplálékok meny-
nyisége csökken, így nagyobb eséllyel
próbálkozhatunk a csuka, a süllő, a
balin vagy a harcsa megfogásával. Így
tett Szabó Tamás, a győri Magyar
Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület
tagja is, aki a napokban először egy
4,37 kg-os, majd egy 4,55 kg-os süllőt
is fogott a Holt-Marcalon Gyirmót tér-
ségében. Az eredményes horgász el-
mondta, a két gyönyörű süllőt az esti
órákban, tirolifás szereléken felkínált
kishal csalival sikerült zsákmányul ej-
teni. A valószínűleg az ősállományból
származó halak kapása nem volt inten-
zív, nagyon szépen, komótosan koppa-
násig felhúzták a botig a kapásjelző ka-
rikát. Szerencsére egyik hal sem nyelte
el túl mélyre a horgot. „Hatalmas él-
mény volt már az első süllővel is meg-
harcolni, de a második még nagyobb-
nak bizonyult. Érdekesség, hogy azt a
horgászbotot, amivel ezt a két gyö-
nyörű halat fogtam, még 2002-ben a
nagyapám halálakor örököltem meg
tőle. Ő volt az, aki a horgászatban, a víz-
parti élet rejtelmes útján elindított és
egy darabig – sajnos nem túl sokáig –
terelgetett. Ez a tény és a tudat rendkí-
vül sokat emelt az egyébként sem lebe-
csülendő süllőfogás élményén.”

A Győr-Szol–Széchenyi Egye-
tem férfi kosárlabdacsapata a
második helyen zárta a hazai
rendezésű Fémker-kupát. A
négycsapatos nemzetközi felké-
szülési torna első mérkőzésén a
győriek 76–72-re nyertek a sop -
roni SMAFC-NYME gárdája
ellen, így bejutottak a döntőbe,
ahol a TF-Budapestet 73–72-re
legyőző osztrák Mattersburg
várt rájuk. A fináléban egyetlen
pont döntött a Mattersburg ja-
vára, a három légióssal kiegé-
szült vendégek 71–70-re győz-
tek az egyeremi csarnokban.

„Kőkemény, férfias mérkő-
zésen az első negyedben mi
voltunk a bokszzsák. A máso-
dik negyedtől ráébredtünk,
hogy jobb adni, mint kapni, és
nemcsak akartuk a győzelmet,
hanem tettünk is érte. Apró, de

Ikrényben rendezték meg a hagyományos, Visegrádi
Négyek elnevezésű négycsapatos válogatott futsal-
tornát, melyen bemutatkozott az újonnan kinevezett
kapitány, Tomas Rivera. A Rába ETO-ból ezúttal öt já-
tékos, Balázs Zoltán, Lódi Tamás, Harnisch Ákos,
Dróth Zoltán és Matkovics Gábor kapott meghívót a
nemzeti csapatba. 
A magyar válogatott a nyitónapon 2–1-es vereséget
szenvedett a lengyelektől, a szépítő gólt Kun szerezte.
Másnap 4–2-re kikaptunk a csehektől úgy, hogy Lódi
és Harnisch találataival a szünetben még 2–0-ra ve-
zettünk. Az utolsó játéknapon 3–3-as döntetlennel
zárult a szlovákok elleni összecsapás, Harnisch dup-
lája mellett Dávid volt eredményes. A torna győztese
Csehország lett, a mieink egy ponttal a negyedik he-
lyen zártak. A felnőttek mellett az U21-es válogatot-
tak is összecsaptak, a magyarok itt második helye-
zést értek el a szlovákok mögött. 
„A torna számunkra nagyon jó felkészülés volt az uk-
ránok elleni meccsekre, az eredmények ebben az
esetben másodlagosak. Amikor még a román válo-
gatottat irányítottam, négy gólt rúgtunk az ukránok-
nak öt a négy ellen, ezért is hiszek az emberelőnyös
játékformában, igyekszünk minél többet gyakorolni a
selejtezők előtt” – értékelt Tomas Rivera. 

A Győri Audi ETO KC ötvenöt hónap után veszített
ismét bajnoki mérkőzést, miután a női kézilabda NB I
nyitányán meglepetésre 20–17-re alulmaradt az FTC
otthonában. Az elmúlt szezonban triplázó győriek a sé-
rült Görbicz Anita és Szepesi Ivett nélkül álltak ki a rang -
adóra, ott volt azonban a csapatban a nyáron igazolt
Bognár-Bódi Bernadett és Katarina Bulatovic, továbbá
a gyermeke születését követően visszatérő Hornyák
Ágnes. A címvédő Audi ETO védekezése hellyel-közzel
még működött, hiszen a húsz kapott gól nem számít
különösebben soknak, a támadójáték azonban végig
akadozott. A szünetben öt góllal vezetett a hazai csa-
pat, és bár a vendégek a második félidő közepén felka-
paszkodtak, a hajrát az FTC bírta jobban és 2009. feb-
ruár elseje után ismét legyőzte a győri csapatot. 

Vereség
a rajton

„Nem történt semmi, a Ferencváros jobban ját-
szott. Meg kell tanulnunk ilyen körülmények között
is nyernünk” – értékelt röviden Ambros Martin ve-
zetőedző a vereség után. A Győri Audi ETO KC első

hazai bajnokiján szombaton 18 órakor a Fehérvár
KC-t fogadja a Magvassyban, remélhetőleg ezen a
találkozón egy újabb hosszú veretlenségi sorozatba
kezdenek a zöld-fehérek. 
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Második hely a tornán
a jövőben elkerülendő hibák
miatt nem sikerült a tornagyő-
zelem” – értékelt Rátvay Ta -
más szakmai igazgató. 

A Hat-Agro UNI Győr női
kosárlabdacsapata is leját-
szotta első felkészülési mérkő-
zését, a zöld-fehérek az eddig
BSE néven szereplő MTK ott-
honában léptek pályára. Az át-
alakult és megfiatalított győri
csapat magabiztosan, jó játék-
kal 71–58-re nyert. 

„A felkészülés ezen pontján
a legjobbkor jött a mérkőzés,
melyen elsősorban a védőjáté-
kot gyakoroltuk, és ez elég sta-
bilan működött is. Támadás-
ban még elég szűk a repertoá-
runk, ennek ellenére a dobott
pontok száma is elfogadható”
– mondta a látottakról Fűzy
Ákos vezetőedző. 

Süllős napok

Visegrádi négyek
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Az ETO-SZESE csapata pénte-
ken megkezdi szereplését az
NB I-es férfi kézilabda-bajnok-
ságban. Az újonc zöld-fehérek
célja, hogy első élvonalbeli
szezonjukban stabil középcsa-
pattá váljanak és minél több-
ször megtöltsék az egyetemi
csarnokot. 

Négy év kihagyás után újra élvonalbeli
kézilabda-mérkőzéseket rendeznek
Győrött, az ETO-SZESE ugyanis ta-
valy az NB I/B Nyugati csoportjának
megnyerésével kivívta az első osztá-
lyú szereplés jogát. A csapat élére
nyáron új vezetőedző, a spanyol Magi
Serra érkezett és a játékoskeretben is
számos változás történt. Új játékos-
ként a kapus Stanko Abadzic, a bal-
szélső Hugo Garza Hernandez, az irá-
nyító Filipe Mota, a balátlövő Halász
Levente, az irányító Simon Bence és a
jobbszélső Gebhardt Ádám kezdte
meg a felkészülést a Rába partján,
múlt héten pedig két további kézilab-
dázó csatlakozott hozzájuk. 

Újra az élvonalban a férfi kézilabda
Mint arról már beszámoltunk,

Stanko Abadzic súlyos sérülése miatt
kapus után kellett néznie a klubveze-
tésnek, a befutó végül a szlovén Gre-

gor Lorger lett. A 32 éves hálóőr jól is-
mert a győri klubvezetők előtt,
ugyanis évekig erősítette a Bajnokok
Ligájában szereplő Celje együttesét,

majd a spanyol Valladolid és a Log-
rono következett pályafutása állomá-
saként, legutóbb pedig Katarban vé-
dett. A keret Tóth Emil leigazolásával

lett végleges, a 25 esztendős beállós
legutóbb Horvátországban kézilabdá-
zott, idehaza pedig többek között
Gyöngyösön játszott. A két méter

magas játékos egyelőre december
31-ig szóló szerződést kapott.

A zöld-fehérek utolsó felkészülési
mérkőzésükön 40–22-re kikaptak a ta-
valyi bajnokság bronzérmesétől, a nem-
zetközi kupaszereplésre kézülő Csurgó-
tól. A csapat paintballozással vezette le
a felkészülés fáradalmait, így töltődve a
bajnoki rajtra. Az első fordulóban pénte-
ken 18.30 órakor a Balatonfüred ottho-
nában lép pályára az ETO-SZESE, majd
szerdán 18 órakor hazai pályán is bemu-
tatkozik közönségének, amikor a PLER
együttesét fogadja az egyetemi csar-
nokban. A találkozót komoly érdeklődés
övezi, remélhetőleg minél többen kiláto-
gatnak a mérkőzésre. 

„A sok új játékosnak még időre van
szüksége, hogy csapattá kovácsolód-
jon. A sorsolás ebben szerencsés,
mert az első fordulókban a legjobb
csapatokkal találkozunk, ezeket az
összecsapásokat pedig fel tudjuk
használni arra, hogy összeérjünk, a ve-
lünk azonos képességű csapatok
ellen pedig eredményesek legyünk” –
mondta elöljáróban Magi Serra veze-
tőedző, aki szerethető, a végsőkig küz-
deni képes csapatot igyekszik for-
málni játékosaiból. 
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Minden korosztályt igyekeznek
kerékpározásra, buszozásra, sé-
tára bírni az idei Európai Mobili-
tási Hét és Autómentes Nap szer-
vezői. Tudatosítani szeretnék
mindenkiben, hogy az alternatív
közlekedési módok választásával
mennyit tehetünk egész ségünk,
környezetünk megóvásáért.
Ahogy az idei szlogen is szól:
„Tiszta levegő. Mozdulj érte!”

Szeptember 16. és 22. között tartják idén
az Európai Mobilitási Hét és Autómentes
Nap programjait. A győri önkormányzat
tizenkettedik alkalommal csatlakozik a
rndezvénysorozathoz. Az eseményeket
összefogó Keret Egyesület óvodáskortól
a nyugdíjasokig mindenkinek kínál moz-
gásra ösztönző programot, amivel bebi-
zonyítják, a tiszta levegőért tenni kell. Tóth
Péter főszervező, a Keret Kulturális és
Szabadidős Egyesület elnöke elmondta,
hétfőn 6 és 9 óra között kakaós csigával
várják a kerékpárral munkába vagy isko-
lába igyekvőket a Megyeház téren. A
reggeli alatt a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Rendőr-főkapitányság és a Győr-

ÚJVÁROS BIZTONSÁGÁÉRT!
Patent Kivonulóközpont  a Kossuth utcában is!

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 + áfától

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

Mindenkit megmozgat a Mobilitási Hét

Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőségének munka-
társai citromdíjakat osztanak a KRESZ-
előírásnak nem megfelelő kerékpárok
tulajdonosainak és ajándékokat adnak
az előírásoknak megfelelően felszerelt
kerékpárokkal érkezőknek.

Kedden délután 2 órakor Vock Ba-
lázs, a Gicen élő kerékpárversenyző és
antik kerékpárok gyűjtője, restaurátora
hozza el kollekciójának legérdekesebb
darabjait a Mobilis Interaktív Kiállítási
Központ kiállítótermébe. A megnyitót
követően előadást hallgathatnak az ér-

deklődők a kerékpár történetéről és a
modern társadalmakra gyakorolt hatá-
sáról. Többek között kiderül, hogy való-
ban tervezett-e Leonardo da Vinci kerék-
párt, és hogy mi köze van a mai kerékpár
kifejlesztésének a női egyenjogúsághoz.

Szerdán az Import Impró társulata dol-
gozza fel a hét jelmondatát egy előadás
keretében a Bridge Hallgatói Klubban.

Csütörtökön profi fotós települ ki a
Megyeház térre, hogy a vállalkozó
kedvű kerékpárosokról képet készít-
sen, amikből végül egy nagy fotóal-
bum készül – sorolta a szervező.

Pénteken egész nap a Kisalföld
Volán Zrt. jegy nélküli utazási lehetősé-
get biztosít a város helyi autóbuszain.
Természetesen az Ikarus 55 típusú nosz-
talgia-autóbusz is felbukkan, amit bárki
díjmentesen kipróbálhat. A társaság a
telephelyét is megnyitja az érdeklődők
előtt. Délután 2 órától interaktív társas-
játék kezdődik a járatokon. Az 1980-as
évek népszerű társasjátékához hason-
lóan meg kell találni „Dr. Faktort”-t, aki
inkognitóban utazik az autóbuszokon.

Szombaton újra elindul a Bringa-
polisz, a kerekezők a Mobilistól in-
dulva egy 14 kilométeres városi kör
megtétele után térnek vissza a kiállí-
tási központhoz. A Kisalföld Volán el-
indítja a Bagolybuszt, mely este 11 és
hajnal 4 óra között a főbb szórakozó-
helyeket és a nagyobb lakótelepeket
összekötve szállítja az utasokat.

Vasárnap 10 és 15 óra között játékos
csapatfeladatok várják az érdeklődőket
egy városfelfedező séta keretében. A
Látogatóközpont izgalmas túrát ígér,
amin sok különlegeset elárulnak majd
a városról. Jelentkezni a gyor@tourin-
form.hu e-mail címen lehet.

Szintén vasárnap délelőtt kerék-
pártúra indul a Mobilis Interaktív Kiál-
lítási Központtól Hédervárra.


