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3. oldal Októberben 10–100
ezer forinttal többet kaptak kéz-
hez a pedagógusok. Az emelés a
régóta emlegetett pedagógus élet-
pályamodell része, amely biztosí-
taná a szakma vonzóvá tételét.

7. oldal A napokban átadták az
átalakított 83-as főút–Malom út–
Szent László út csomópontot. A for-
galmi átszervezés nagyban meg-
könnyíti a Ménfőcsanakon és Gyir-
móton élők közlekedését.

11. oldal A Szentivánéji álmot mutatja be szombaton a Győri Ba-
lett, melyet a világhírű koreográfus, Vámos (Youri) György dolgozott
át a társulatnak. A színházi elemekkel átszőtt történet tele van hu-
morral, fordulatokkal, rengeteg ötlettel, például Puck mellé egy má-
sik kobold társul. A darab zenéje romantikus, a történet nem mese-
szerű, inkább kegyetlen játék heves szerelemmel, elfojtott vágyakkal.

Részletes
tévéműsor
19–21. oldal

28. oldal  A győri Rokob József nyerte a világon
először rendezett harmincszoros ironmanver-
senyt. Az emberfeletti teljesítményt nyújtó spor-
toló élete legnagyobb kihívásán van túl.
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midibuszra kapott megrendelést Svédországból a Rába
Jármű Kft. A Vinga Bus nevű társaság megrendelését
2014 tavaszán teljesíti a Rába, amely biztosítja a buszok
szerviz- és pótalkatrészhátterét is. A biodízel meghajtású
S91-esek jellemzően iskolabuszként állnak forgalomba.

5 73 milliárd forintot használtak fel eddig az OTP SZÉP-kár-
tyákról a kártyabirtokosok. Ennek több mint egynegye-
dét a nyáron költötték el. Az OTP Pénztárszolgáltató
idén több mint 110 ezer SZÉP-kártyát bocsátott ki, így
a kártyabirtokosok száma meghaladja a 690 ezret. 

NAPRÓL NAPRA

Október 11.

Október 12.

Október 13.

Október 14.

Október 15.

Október 16.

Október 17.

Kompromisszumok nélkül. A Szé-
chenyi István Egyetem Erasmus Stu-
dent Network csapata is részt vett a
„72 óra kompromisszumok nélkül”
nemzetközi programon. A fiatalok a
Bóbita Óvodába járó gyerekeket szóra-
koztatták, valamint rendbe tették az in-
tézmény udvarát.

Hulladékudvar. Folytatódott a
Győr-Szol Zrt. kihelyezett hulladékud-
var programja. Ezúttal a Révfaluban
élők gyűjthették össze és vihették el
a Rónay Jácint utcába a lomot. 

Reflexiók. Kalocsai Enikő festőmű-
vész Reflexiók elnevezésű tárlata nyílt
meg a Mobilis Interaktív Kiállítási Köz-
pontban. A festmények a művésznő
utazás közbeni élményeit ábrázolják
nem hétköznapi módon.

Véradás. „Adj vért és ments meg há-
rom életet címmel nyolcadik alkalom-
mal szerveztek véradónapot a Széche-
nyi István Egyetemen, amelyre az ön-
kéntes hallgatókat és oktatókat várták. 

Fórum. Milyen uniós irányelvek szabják
meg a társadalombiztosítás és az adó-
zás szabályait azoknál, akik az EU tagor-
szágaiban vállalnak munkát? Az irányel-
vek megismerése érdekében a megyei
kormányhivatal szervezett fórumot.

Díszítő falfestés. Diákok munkája
díszíti mostantól a Jereváni úti aluljá-
ró falát. Az alkotásokat a Kovács Mar-
git Német Nyelvoktató Általános Isko-
la, Szakközépiskola, Alapfokú Művé-
szeti Iskola húsz diákja mintegy két
nap alatt készítette el.

Tértisztítás. Elvégeztette a Győr-
Szol a Széchenyi téren a térkő burko-
lat speciális takarítását. A beavatko-
zásra a használatból adódó szennye-
ződés és a térkövek állapotának meg-
óvása miatt volt szükség. 

Miután sikeres volt az
előszériás gyártás, októ-
ber 21-én megkezdőd-
het az Audi A3 Cabriolet
sorozatgyártása a győri
Audi Hungaria Motor
Kft.-nél – tudtuk meg
Thomas Faustmanntól.
A vállalat ügyvezetésé-
nek elnöke közölte, az A3
Cabriolet változata, mint
az ugyancsak újdonság-
nak számító A3 Limuzin,
a június 12-én felavatott
új járműgyárban készül.

Hétfőn kezdődik
a sorozatgyártás

Óvoda-
szavazás
A www.gyor.babama-
ma.info információs
weboldal révén az összes
győri, önkormányzati
fenntartású óvoda orszá-
gos óvodaszavazáson
vesz részt, melynek kere-
tein belül értékes nyere-
ményt nyerhet a szülők
által legtöbb szavazatot
kapó óvoda. Szavazni az
említett oldalon lehet ok-
tóber 31-ig.

Példaértékű
pályázatok
„Győr-Moson-Sopron me-
gyében 2.107 pályázat ka-
pott támogatást 2007 és
2013 között, melyeknek
több mint 43 százalékát,
919-et győri székhelyű
kedvezményezettek
nyerték el. A Győr Megyei
Jogú Város Önkormány-
zata által elnyert uniós
támogatás megközelíti a
tízmilliárd forintot, amit
célirányosan a városkép,
az intézményhálózat és
az infrastrukturális fej-
lesztések finanszírozásá-
ra használtunk fel. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy
eddig valamennyi el-
nyert pályázatunkat meg
tudtuk valósítani. A pá-
lyázatok esetében sokkal
gördülékenyebb az ügy-
intézés, mint korábban,
érezni lehet, hogy a kor-
mány nagy hangsúlyt
fektet a pénzek lehívha-
tóságának felgyorsításá-
ra annak érdekében, hogy
minél gyorsabban érkez-
zenek meg a támogatá-
sok” – nyilatkozta Borkai
Zsolt polgármester a Na-
pi Gazdaság kérdésére. 

Kérdésünkre, hogy hány
cabriolet és limuzin ké-
szül, hogy oszlik meg a
gyártás, Thomas Faust-
mann azt mondta, a pia-
ci igényekhez igazodva
rugalmas a gyár, amely-
nek éves kapacitása 125
ezer autó. A cabriolet
döntően három évsza-
kos autó, tavasztól őszig
van szezonja, így a Győr-
ben készülő jármű első
példányai kora tavasszal
kerülnek a vevőkhöz. 

A Győr Arrabona Lions Klub jóvoltából tíz új hangjelzős
átkelőt adtak át városunkban a fehér bot napján. A be-
rendezések segítenek a látássérülteknek a zebrán való
átkelésben. Schmidt József, a klub tagja elmondta, fo-
lyamatosan egyeztetnek a Vakok és Gyengénlátók
Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetével arról,
hogy hol van szükség újabb hangjelzők felszerelésére.
Azt ígérte, a jövőben további „kattogókat” adnak át.

Hangjelzős átkelők
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Nagyon kell vigyázni, ha
az ember nem figyel, köny-
nyen a rasszizmus vádjá-
val találhatja magát szem-
be. Itt van például a cigány-
pecsenye, amelynek recept -
jét és fotóját idén nyáron
közkinccsé tettük lapunk-
ban. Jót akartunk, de a
múlt héten kiderült, ez a
név sértően megkülönböz-
tet egy kisebbséget, le se
merem írni, melyiket. A hír
Hannoverből érkezett, ahol
egy szinti és roma egyesü-
let ügyvédjének közbenjá-
rására már minden menza
és étterem átkeresztelte a
mi ropogósra sült, fokhagy-
más tarjánkat. Állítólag
most pusztaszeletként meg
magyaros szeletként szere-
pel az étlapokon. 
Hannover, ha jól tudom, ko-
moly hely, így nincs kicsuk-
va, hogy a cigánypecsenye el-
nevezést előbb-utóbb mind
a huszonnyolc tagállamban
betiltják. Később bizonyára
olyan jogvédő is akad, aki ki-
találja, hogy a székelygulyás
és a palócleves sem más,
mint nyílt felbujtás kanni-
balizmusra. Feltehetően az
sem zavarja majd őket, ha
megtudják, a székelygu-
lyást egy Székely József ne-
vű budapesti levéltárosról
nevezte el Petőfi, míg a pa-
lócleves Gundel mester ta-
lálmánya, egy Mikszáth Kál-
mán nevű vendégnek ked-
veskedett vele.   
No, de ne szaladjunk eléje
a bajnak, egyelőre csak a ci-
gánypecsenyénket kellene
valahogy megvédenünk.
Mond   juk azzal, hogy éte-
lünk a nagyon régen együtt
élő magyar és cigány kony-
ha közös kincse. Nem lehet,
hogy a többség tiszteletből
nevezte el a kisebbségről?
Egyébként meg üzenem
Hannoverbe, ha a puszta-
pecsenyéjüket eredeti ci-
gány módra, nyárson sütik,
vigyázzanak a fokhagymá-
val. Ha megég, megkeseríti
a tarját.
Gaál József 

Hannover 

szerző: zoljánszky alexandra
illusztráció: o. jakócs péter

A lépés sürgető volt, több mint tíz
éve nem emelkedett jelentősen a
pedagógusok bére; most, októ-
berben 10–100 ezer forinttal töb-
bet kaptak kézhez a pályán dolgo-
zók. Az emelés a régóta emlege-
tett pedagógus életpályamodell
része, amely több lépcsőben biz-
tosítaná a szakma vonzóvá tételét
és presztízsét. Ráadásul változás
várható a munkaerőpiacon is.

A szeptemberi bérpapírokból végre ki-
derült, nem csak ígérték, valóban szá-
mottevően emelkedett a pedagógu-
sok fizetése. Országosan 160 ezer főt
érintett az ügy, megyénkben 4.790, a
Győri Tankerületben pedig 2.770 pe-
dagógus átsorolását végezték el szep-
tember végéig. Nézzük konkrét pél-
dákkal, mennyit számít a változás első
lépcsője: egy tudományos fokozattal
rendelkező középiskolai tanárnak, aki
osztályfőnök és korábban 10 ezer fo-
rint illetményt kapott, 252.300 forintról
271.100 forintra emelkedett a bére.
Egy egyetemi végzettségű, két-
diplomás, 30 éve a pályán lévő,
általános iskolában dolgozó ta-
nárnak pedig 176.300-ról
237.200 forintra nőtt a kézhez
kapott fizetése. Országosan
egy százaléknak viszont csök-
kent, ezen pedagógusok több-
sége november elején szeptem-
ber 1-jétől visszamenőleg bérkompen-
zációban részesül.

Az új tanévvel hatályba lépett pedagó-
gus-előmeneteli rendszerben öt szakasz-
ra bontották a pedagógus életpályát: két-
éves gyakornoksággal indul és a peda-
gógus I., pedagógus II., a mesterpedagó-
gus és a kutatótanár kategória követi.

Felfelé ívelő pályán
A különböző fokozatokhoz eltérő illetmé-
nyek tartoznak, továbbá háromévente
eggyel magasabb fizetési kategóriába
léphetnek a szakmabeliek. Az új pedagó-
gus-bértábla a megszerzett képesítése-
ket, a minősítés eredményét és a pályán
töltött éveket is figyelembe veszi.

Az oktatásirányítók törekvése szerint
az életpályamodell növeli a minőséget
és a kiszámíthatóságot, erősíti a motivá-
ciót, hiszen köztudott, hogy a szakma
presztízse alacsonnyá vált, egyre keve-
sebben választják a pedagógus pályát.

A Nyugat-magyarországi Egyetem
Apáczai Csere János Karán a 238. tan-
évet nyitotta a tanítóképzés. A kar dékán-
ja, dr. Szabó Péter véleménye szerint
nem vitás, a pálya tekintélye pénzkérdés
is, de nem csupán ezen múlik. A tanító
szakra való jelentkezés az elmúlt évtized-
ben megjósolhatatlan hullámzást muta-
tott: voltak rekordévek a 2000-es évek
közepén, amikor 200 vagy afölötti elsőst
iskoláztak be. „Ezután ez a szám pár tízre
redukálódott, ami katasztrofálisan kicsi,
most 70-80 fővel stabilizálódni látszik,
de a 110 körüli értéket tartanám optimá-
lisnak” – fejtette ki a dékán és hozzátette,
a pályamodell módosításával a szakma

ígéretesebbé válik, azt remélik, hogy nő-
ni fog a jelentkezők száma. „Aki tudato-
san tervez, azt is tudja, hogy a rendszer
mellett a munkaerőpiac felvevő képessé-
ge is változik, nagy létszámú nyugdíjazás
várható az országban. A munkapiaci le-
hetőség és a megbecsülés együttes nö-
vekedése biztató lehet a jövő szempont-

jából.” A minősítésről elmondta, a pályán
hiányzott az objektív visszajelzés a mun-
ka elismerésére. Eddig ha egy tanító pél-
dául ledoktorált, megdicsérték. Az új
rendszert anyagilag és szellemileg is
ösztönzőnek tartja a dékán. A kategóriák
közti átsorolásnál figyelembe veszik
majd a tanárok által készített portfóliót,
vagyis önértékelést. Ezzel kapcsolatban
dr. Szabó Péter azt mondta, az elmélet
jó, a módszert is érti, de a pedagógus-
társadalom pontosítást vár.

A kar hallgatóinak többsége a gye-
rekek szeretete miatt választja a tanító
pályát, ezzel a korosztállyal szeretne
foglalkozni. „Nem akármilyen állás a
tanároké, ez hivatás. Ha szívből csinál-
ja valaki, akkor nem heti 32 órában ta-
nár, hanem egész életében.” Ezt saj-
nos felülírhatják a körülmények, eddig
sokan elhagyták a pályát. A döntésho-
zók célja, hogy a jó pedagógusokat
megtartsa a rendszer, el kell érni,
hogy az elhivatottak ne kényszerülje-
nek a pálya elhagyására.

Az elhelyezkedésről a dékán el-
mondta, a tanító szakon végzett nem
teljes körű felmérésből kiderült, a vá -
lasz adók körülbelül 40 százaléka he-
lyezkedett el a szakmában egy éven
belül. Ehhez hozzá kell tenni, nem min-
denki akar a pályára lépni, vannak, aki-
ket a diplomaszerzés hajt.

A végén szólni kell a felsőoktatásban
dolgozókról is, akiknek az oktatás mellett
kötelező a kutatás, illetve rengeteg vizs-
gán kell újra és újra megfelelniük. Ha
ezek után az oktatók kevesebb pénzt
kapnak, mint az ugyanabban az életsza-
kaszban lévő közoktatásban dolgozók,
akkor a módosítás akár elvándorlást is
eredményezhet a közoktatás felé. A na-
pokban a Felsőoktatási Dolgozók Szak-
szervezete kezdeményezte, hogy a felső-
oktatásban is hozzanak létre életpálya-
modellt a közoktatás mintájára.

A pedagógusok
megbecsüléséért
dolgoznak
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Együttműködési megállapodást
kötött a győri Széchenyi István
Egyetem és az Abas Magyaror-
szág, amelynek értelmében a
hallgatók a nap huszonnégy órá-
jában hozzáférhetnek, ismerked-
hetnek és gyakorolhatnak a cég
vállalatirányítási szoftverével.

A dokumentumot dr. Földesi
Péter rektor és Hoffer István, az
InterJNet Kft. tulajdonos-ügyve-
zetője látta el kézjegyével. Utóbbi
az aláírás után arról beszélt, hogy
a világban 2.950 cég használja az
Abas vállalatirányítási rendszerét,
Magyarországon 110 cég válasz-
totta őket. Dr. Földesi Péter azt
hangsúlyozta, a gyakorlatorien-
tált képzés keretében már több
mint száz céggel kötöttek együtt-
működési megállapodást. Min-
den partnert szívesen fogadnak,
kivéve azokat, akik udvarseprésre
és zsemlevásárlásra használják a
hallgatókat. 

– Nemcsak az egyetem kapós,
hanem a hallgatóink is – reagált
kérdésünkre dr. Földesi Péter,
amikor azt tudakoltuk, mi a ma-
gyarázata, hogy több mint száz
céggel kötött az egyetem együtt-
működési megállapodást. Hasz-
na vitathatatlan, a legtöbb hall-
gató már úgy érkezik az állam-
vizsgára, hogy biztos munkahely
várja ott, ahol a gyakorlati kép-
zést abszolválta – mondta el a
rektor lapunknak. 

www.elektrosomogyi.hu

Elektro Somogyi Kft. 9024 Győr, Árpád út 24. Tel.: 96/314-760
E-mail: uzlet@elektrosomogyi.hu Nyitva: h–p. 9–17, szo. 9–12

SZEZONKEZDÉSI AKCIÓ! 20% KEDVEZMÉNY! 

Több mint 25 éve az önök otthonában!
Figyelje nyereményjátékunkat

a                  -ban!

CO 05 LCD - HOME

szén-monoxid-
érzékelő
LCD-kijelzővel

9.990 Ft helyett

7.990 Ft
•  szobaantennák • univerzális távirányítók • hősugárzók • csengők • kábelek, csatlakozók • hangtechnika és sok minden más...

WEBÁRUHÁZ:

• nagy érzékenységű,
már 50 ppm CO-koncentráció felett riaszt

• EN 50291 szabvány szerinti jelzés
• LCD kijelző kék háttérfénnyel
• eseménymemória
• hangos riasztás (min. 85 dB)
• tesztfunkció
• elemcserére figyelmeztető jelzés
• tápellátás: 3 x (AA) 1,5 V alkáli elem (tartozék)

Abas–
egyetem
együtt-
működés szerző: koloszár tamás

fotó: marcali gábor

Töretlen a járműipar menetelé-
se Győrben. A hét első napján
avatták fel a Rehau új gyárát az
ipari parkban. A német tulajdo-
nú cég közel hatvanmillió eurót
ruházott be az új gyárba, s két-
száz embernek ad megélhetést.
Első és hátsó lökhárítók készül-
nek városunkban, és nemcsak a
győri Audinak, hanem a Volks -
wagen pozsonyi gyárának is
szállítanak. 

Rekordidő alatt – egy
év sem kellett hozzá –
húzták fel a Rehau új
gyárát Győrben. A hu-
szonötezer négyzetmé-
ter beépített területen
fröccsöntő-, lakkozó-,
szerelő-, konfekcionáló-
és logisztikai csarnok
kapott helyet – mondta
el az ünnepélyes gyár -
avatón Alexander Ziehr,
a győri üzem vezetője.
Kiemelte azt is, a leg-
modernebb környezet-
védelmi berendezése-
ket építették be, így
például a lakkozott lök-
hárítókat nem forró levegővel, hanem
infravörös sugarakkal szárítják. Az öt-
ven geotermikus szonda pedig a talaj-
ból nyert hővel, illetve hűvös levegővel
látja el a gyártócsarnokokat évszaktól
függően, amire éppen szükség van. 

– Mostantól az Audi A3 Cabrio és a
Coupé lökhárítóit, a következő év köze-

pétől pedig az Audi TT és a Q7 első és
hátsó lökhárítóit is az új győri gyárunk-
ban fogjuk készíteni – erről már dr. Veit
Wagner, a Rehau-csoport alelnöke be-
szélt, akitől megtudtuk azt is, a győri
gyárban évente 250 ezer darab lökhá-
rító készül. Jelenleg százharminc főt
foglalkoztatnak, ez a szám azonban ha-
marosan eléri a kétszázat.

A gyáravatón városunknak több-
szörösen is kijutott a dicséretből.
Előbb Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium államtitkára
mondta azt, hogy a jövő valóban Győr-

ben épül, itt mindig történik valami,
többnyire gyáravató, munkahelyte-
remtés, mint most is. Majd Thomas
Faustmann, az Audi Hungaria Motor
Kft. ügyvezetésének elnöke beszélt ar-
ról, hogy 2010 óta, amikor már javá-
ban tartott a válság, húsz járműipari
beszállító telepedett le Győrben.

– Itt valami működik, a városban
feltörekvő hangulat van – jelentette
ki a gyáravatón a győri Audi első
embere. 

A várost dr. Somogyi Tivadar és
Fekete Dávid alpolgármesterek kép-
viselték az ünnepélyes gyáravatón.
Utóbbi ünnepi beszédében azt érzé-
keltette, Győr sokat tesz azért, hogy
megőrizhesse a járműiparban betöl-
tött kivételes szerepét. A hiányszak-
mák támogatására bevezetett ösz-
töndíjrendszer, a szakképzés átalakí-
tása azt szolgálták, hogy a városban

letelepedett cégek szakképzett mun-
kaerőhöz jussanak, s a kiszámítható
perspektívát élvezhesse munkaadó
és munkavállaló egyaránt.

– Örülünk, hogy Győr járműipari
életpályamodelljéhez a Rehau is csat-
lakozott – zárta ünnepi beszédét Fe-
kete Dávid.

Hatvanmillió eurós beruházás,
kétszáz új munkahely

Újabb gyár Győrben a járműipar szolgálatában



2013. október 18.   / + / 5

KÖZÉLET HIRDETÉS

Speciális ovifocipályát adtak át
a Szivárvány Óvodában

Megújult
a Mécs László
utcai rendelő

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az Aranycsapat egykori
tagja, Buzánszky Jenő vé-
gezte el a kezdőrúgást azon
a speciális ovifocipályán,
amellyel a győri Szivárvány
Óvoda gazdagodott.

Az átadáson dr. Somogyi Tivadar
alpolgármester elmondta, a tu-
datos mozgásfejlesztés az óvo-
dáskorban kezdődik, ekkor dől el,
hogy a gyere-
kek miként fog-
nak viszonyulni
a sportokhoz,
ezért nem
mindegy, hogy
milyen feltéte-
lek fogadják
őket az óvodák-
ban. Hozzátet-
te, az önkor-
mányzat a gyer-
mekek mozgás-
l e h e t ő s é g e i t
bővítendő pá-
lyázott az ovifo-

cipálya megvalósítására, amely-
hez a város hárommillió forintos
önrészt biztosított, míg a többi
hétmillió forintot az Ovi-Foci
Közhasznú Alapítvány finanszí-
rozta. Az alpolgármester kie-
melte, Győr a jövőben is pályáz-
ni kíván annak érdekében, hogy
minél több hasonló pálya le-
gyen a városban.

Radnóti Ákos, a terület önkor-
mányzati képviselője hozzátette,
két éve dolgoztak azon, hogy a pá-
lya megvalósulhasson a Szivár-

vány Óvodában. Örömtelinek ne-
vezte, hogy a komplex energetikai
felújítás után a gyerekek mozgás-
lehetősége bővülhetett a speciá-
lis, multifunkciós pályával, amely
az első ilyen pálya a városban.

Dr. Molnár Andrea, az Ovi-Foci
Közhasznú Alapítvány kuratóriu-
mának elnöke kifejtette, a kifeje-
zetten óvodások számára fejlesz-
tett pályán szinte mindenféle
egyéni vagy csapatsport játszha-
tó. Hozzátette, az intézmény a pá-
lya mellé sportszereket, illetve
módszertani oktatást is kapott.

Buzánszky Jenő, az Ovi-Foci
Közhasznú Alapítvány alapítója,
az Aranycsapat tagja, a Nemzet
Sportolója az avatón arra kérte
a gyerekeket, hogy használják
sokat a pályát és a mozgás sze-
retetét őrizzék meg felnőttkoruk-
ra is. A legendás focista elmond-
ta, a kezdeményezés 2010-ben
indult és nagy öröm számára,
hogy azóta számos intézmény-
nek, rajtuk keresztül még több
gyereknek tudtak segíteni, hi-
szen csak az idén 41 ilyen pálya
épül országszerte.

Egészségügyi
és Szociális In-
tézmény (EE-
SZI) mellett a
rendelőben dol-
gozók is kivet-
ték a részüket.

Rózsavölgyi László, a terület
önkormányzati képviselője ki -
emelte, hatezer ember számára
biztosít kellemesebb, korsze-
rűbb körülményeket a megújult
épület, ahol a beruházás révén
jelentősen javultak a gyógyítás
feltételei. 

Dr. Muzsay Géza háziorvos
maga is kivette a részét a fej-
lesztésből, hiszen rendelőjének
felújításához nagymértékben
hozzájárult. Mint mondta, az ön-
kormányzat országosan is pél-
daértékűen segíti a háziorvoso-
kat, hiszen a sorozatos rendelő-

felújítások mellett jelentős anya-
gi támogatást is nyújt a praxi-
sok működéséhez.

Az EESZI kezelésében lévő
rendelőépületbe az elmúlt évek
során liftet építettek, felújítot-
ták a földszinti vizesblokkokat,
az épület előtti térburkolatot, ki-
cserélték a külső nyílászárókat
és korszerűsítették a világítást
az emeleti váróteremben, ösz-
szesen több mint 16,5 millió fo-
rint értékben. Az EESZI Műsza-
ki Ellátó Szervezete idén elvé-
gezte a teljes homlokzat hőszi-
getelését, festését és több ki-
sebb kísérő munkát. A rendelő
felújításának teljes költsége az
elmúlt négy évben több mint
húszmillió forint volt, nem szá-
molva az Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézmény sa-
ját munkájának értékét.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Egyre jobb körülmények között
vehetik igénybe az alapellátás
szolgáltatásait a győri betegek.
Ez többek között annak köszön-
hető, hogy teljesült az önkor-
mányzat rendelőfelújítási prog-
ramjának célkitűzése, hogy egy
rendelőben egy orvos praktizál-
jon – hangsúlyozta Borkai Zsolt.

A polgármester hozzátette, a
Mécs László utcai rendelő felújítá-
sa egy folyamat volt, amelyből az
önkormányzat és az Egyesített
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Győri sétánkat Szabadhegyen, annak
is az északi részén folytatjuk, amely-
ben a lakótelepi és a családi házas la-
kókörnyezet egyaránt megtalálható. A
városrészt pihenésre, sportolásra al-
kalmas zöldövezetek teszik hangula-
tossá, az elmúlt évek során történt be-
ruházások pedig a még komforto-
sabb hétköznapokat teremtik meg az
itt élők számára. Ezek közül kiemelke-
dő az évek óta tartó csapadékvíz-elve-
zetési program, amelynek révén úgy
újulnak meg a lakóutcák, hogy a ko-
rábban sok problémát okozó esőzé-
sek ne jelentsenek gondot a lakóhá-
zak pincéiben sem. Elmondható te-
hát, hogy a fejlesztések szó szerint
nyugodt mederbe terelik a város-
rész életét. 

Pápai Ibolya asszisztensként dol-
gozik a szabadhegyi gyermekorvosi
rendelőben. „Huszonegy éve lakom
Szabadhegyen és nagyon nem is já-
rok más városrészekbe, hiszen itt min-
den megtalálható, ami szükséges.
Nem csak a bevásárlási lehetőség-
nek, de a kikapcsolódásnak, a szóra-
kozásnak, a sportolásnak is bő tere-
pét találjuk itt. Élvezem, hogy madár-
csicsergésre ébredek, hogy estén-
ként nézhetem a csillagokat, röviden,
hogy a természet vesz körül. Örülök,
hogy gyermekeim ilyen környezetben
nőhettek fel. Munkám miatt sok itt élő
családot ismerek, akik hasonlóan vé-
lekednek Szabadhegyről. A városrész
közösségi életében az egész család
aktívan részt vesz. A művelődési ház
a második otthonunk, a gyermekek
különböző foglalkozásokra jártak ide
és a mai napig ott vagyunk a változa-
tos programokon. Az édesanyám a

Szabadhegyi Nyugdíjas Klub vezetője,
ezért ő is sokat tesz a környék közös-
ségi életéért. Megemlíteném még a
tó körüli futópályát, amelyen élményt
jelent a testmozgás.”

Hámor Vilmos író-újságíró 22 éve
él a József Attila-lakótelepen. Úgy
tartja, nem volt nehéz megszeretni itt,
köszönhetően az emberléptékű há -
zaknak és a közvetlen embereknek,
akik a József Attila Művelődési Ház ár-
nyas fái alatt tartott Anna-napi búcsú-
kon és szüreti rendezvényeken önfe-
ledten versengtek az általa vezetett
vetélkedőkön. Hámor Vilmos szerint a
művelődési ház a kultúra szabadhegyi
otthona, számos izgalmas program-
mal. „A Jereváni úti
posta előtti környé-
ken, ha elnézek a
templom irányába,
olyan érzésem támad,
mintha Balaton-parti
kisvárosban lennék.
Télen a Mikulás ruhá-
jába bújva osztoga-
tom a szaloncukrokat gyerekeknek és
felnőtteknek egyaránt a városrész
fényben pompázó karácsonyfája kö-
zelében.” A győri író rendszeresen
használja a tó körüli futópályát is, ahol
hét kört, vagyis négy kilométert fut.
Ablaka Pannonhalma felé néz, reggel
az ébredő nap köszönti, ilyen látvány-
nyal szemezve ül a számítógépéhez
és írja könyveit. „Ha elakadok az írás-
ban, csak kitekintek fogadott városré-
szem hamarosan levelüket vesztő fái-
ra, a családi házak tetőire, és máris
rám talál a gondolat, a következő
mondat.”

Talán nincs olyan ember Győrben,
aki ne ismerné a terület önkormányza-
ti képviselőjének nevét, hiszen Haj-
szán Gyula a győri labdarúgás arany-

korszakának egyik ikonikus alakja. A
Rába ETO-ban lett élvonalbeli játékos,
ahol 1981 és 1986 között kétszeres
bajnok, ezüstérmes és egyszeres
bronzérmes is lett, a válogatottban
pedig 37 alkalommal képviselte a
nemzeti színeket. „Amikor az ETO
szolgálati lakást kínált a szerződésem
mellé, már akkor kifejezetten kértem,
hogy Szabadhegyre kerülhessek,
mert vonzó volt számomra a város-
rész nyugodtsága, szépsége, a zöld
környezete. Ma is itt élek és több egy-
kori csapattársam, jó barátom is itt
maradt a közelben. Nem véletlenül, hi-
szen Szabadhegy igazi otthon, egy na-
gyon szerethető városrész. A víztározó

tavak környezetében megtalálható, pi-
henésre és sportolásra is alkalmas
zöldövezetek, a futópálya, a megújult
játszóterek, hangulatos parkok jól
szolgálják az itt élők kikapcsolódását,
ezért nem lepett meg, amikor először
láttam a női kézilabdacsapat világ -
sztárját, Heidi Lökét is itt edzeni. Azóta
is sokszor összetalálkozunk a futópá-
lyánál.” Hajszán Gyula a közel har-
minc év alatt, amióta Szabadhegyen
él, persze meglátta a városrész fejlesz-
tésre szoruló területeit is, ezért vállalta
a terület önkormányzati képviseletét.
„Korábban a legtöbb bosszúságot a
hirtelen lezúduló csapadékvíz okozta,
hiszen a nem megfelelő elvezetés mi-
att sok pince úszott ilyenkor. Az önkor-
mányzat 2008 óta több ütemben végzi

Szabadhegy csapadékvíz-elvezetésé-
nek kiépítését, és ehhez európai uniós
és kormányzati forrásokat is sikerült
igénybe vennünk. Mára számos utca
megújult a program keretében, hama-
rosan a Lepke utca is elkészül. A cé-
lunk, hogy a csapadékvíz minél keve-
sebb problémát okozzon a környé-
ken.” A képviselő természetesen ki -
emelt figyelmet fordít a fiatalok egész-
séges életmódjára is. „Fontos, hogy
legyenek a városnak kitűnő élsporto-
lói, akik példaképül szolgálhatnak a
fia talok számára, de nem kell minden-
kinek versenyszerűen sportolnia, elég,
ha szereti a testmozgást. A városrész-
ben erre több helyszín is jó terepet ad,
és – terveink szerint – a Szabadhegyi
Közoktatási Központ egy műfüves pá-
lyával is gazdagodik, tovább bővítve a
fiatalok mozgáslehetőségét. Ha már
az intézményeknél tartunk, azt is meg-
említeném, hogy a napokban készült
el a Kodály Zoltán Általános Iskola
előtti tér térkövezése is.” A képviselő
úgy látja, a városrész élhetőségének
fontos záloga a tisztaság. „Sajnos van-
nak olyan területek a József Attila-la-
kótelepen, ahol jelen van a zugszemét.
Ez ellen minden lehetséges eszközzel
küzdünk, legutóbb például kihelyezett
hulladékudvar létesítését kezdemé-
nyeztük Simon Róbert Balázs képvise-
lőtársammal a Konini úti iskola udva-
rán, ahol a lakók rendezett körülmé-
nyek között helyezhették el kidobásra
szánt lomjaikat. Fontosak és haszno-
sak ezek az akciók, de a tisztaság
csak akkor tartható fenn, ha minden
itt élő igényes környezetére és nem
szórja el a szemetét. Képviselőként te-
hát arra törekszem, hogy a kellemes
lakókörnyezetünk tovább fejlődjön és
továbbra is nagybetűs otthona lehes-
sen a szabadhegyieknek.”

Szabadhegy
szerethető városrész,

igazi otthon

A város, ahol élünk

Nyugodt mederben
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FEJLESZTÉS FELHÍVÁS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Két fontos fejlesztéssel is gaz-
dagodtak a napokban a mén-
főcsanaki és a gyirmóti lako-
sok, ugyanis átadták az átala-
kított 83-as főút–Malom út–
Szent Lász  ló út csomópontot
és a néhány száz méterre ta-
lálható Holt-Rába tanösvény
gyalogjárdáját is.

Borkai Zsolt polgármester a csomó-
pont átadásán elmondta, ugyan álla-
mi útról van szó, de a kereszteződés-
nek fontos szerepe van a győriek köz-
lekedésében, ezért az önkormányzat
18 millió forintot biztosított a csomó-
pont biztonságosabbá tételére, a ne-
hézkes áthaladás megszüntetésére.

Szabó Jenő, a terület önkormány-
zati képviselője hozzátette, lakossági
igény volt a forgalmi átszervezés, hi-
szen a Győr irányába való kikanyaro-
dás nagyon körülményes volt. Kijelen-
tette, az átépítéssel a városrészekben
élők mindennapjai váltak könnyebbé. 

A 83-as főút–Malom út–Szent
László út kereszteződése egy forgal-
mas csomópont, hiszen a lámpák a
főút városba be- és kivezető szaka-
szán a ménfőcsanaki és gyirmóti mel-
lékágakat is szabályozzák. Az autós,
kerékpáros és gyalogos forgalom fo-

Megújult a csomópont és a tanösvény
lyamatos növekedése, az emiatt be-
következett problémák tették szüksé-
gessé az átalakítást – mondta Prédl
Antal. A beruházást koordináló győri
Útkezelő Szervezet vezetője kifejtette,
eddig a Ménfőcsanak és Gyirmót fe-
lől érkezők egy zöldidő alatt haladhat-
tak át a kereszteződésen, miközben
ha a belváros felé kikanyarodtak, el-
sőbbséget kellett adniuk a gyalogos
és kerékpáros forgalomnak, így gyak-
ran előfordult, hogy a szabad jelzés
alatt Gyirmót irányából csak egy-egy
autó tudott átmenni. Azzal, hogy át-

szervezték a csomópontban a gyalo-
gos és kerékpáros átvezetést a pápai
oldalra, a belváros felé kanyarodó
csanaki és gyirmóti forgalom nem ta-
lálkozik az átkelőkkel, a zöldidő ki-
használtsága javult. 

A csomóponttól néhány száz mé-
terre található Holt-Rába tanösvény
bejárata is megújult – jelentette be a
terület másik önkormányzati képvi-
selője. Takács Tímea hangsúlyozta,
a tanösvényen járva egy minden év-
szakban páratlanul szép természeti
környezetet és élővilágot ismerhet

meg a kiránduló. Hozzátette, a bejá-
rattól 150 méter hosszú fapallós sé-
tány épült, amelyet a Győr-Szol Zrt.
készített el.

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-
vezérigazgatója kifejtette, a beruhá-
zás 2,5 millió forintba került, ame-
lyet Takács Tímea és Szabó Jenő
képviselők, valamint az önkormány-
zat környezetvédelmi alapja biztosí-
tott. Hangsúlyozta, a tanösvénynek
köszönhetően a nagyváros mellett
kerül elérhető közelségbe a szinte
érintetlen természet.

szerző: gy. p.

Több mint 2,4 milliárd forintból
építették ki a szennyvízcsator-
nát Győrszemerén és Tényőn. A
84 százalékban uniós és állami
támogatású fejlesztés célja a
két Győr környéki település köz-
üzemű csatornázása és szenny-
vízelvezetése, az összegyűjtött
szennyvizek tisztítótelepre tör-
ténő szállítása, valamint a téti
szennyvíztisztító bővítése volt.

Győrszemere és Tényő önkormányzata
közös pályázatot nyújtott be a két tele-
pülés szennyvízcsatorna-rendszerének
kiépítésére és az összegyűjtött szenny-
víz elvezetésének megvalósítására, va-
lamint a téti szennyvíztisztító telep kor-
szerűsítésére és bővítésére. A beruhá-
zás januárban elkészült, valamint a fél
éves próbaüzem is sikerrel zárult.

Korszerűen kezelik
a szennyvizet

Horváth Gyula, Győrszemere pol-
gármestere elmondta, nyár végén
megtörtént a műszaki átadás-átvétel.
A csatornahálózat és a téti szennyvíz-
tisztító telep az elvártaknak megfelelő-
en működik, júliustól már a kor követel-
ményeinek megfelelően kezeli és tisz-
títja a két település szennyvizét. 

Tőke László, a Pannon-Víz Zrt. el-
nök-vezérigazgatója közölte, a szenny-
víz a téti szennyvíztisztító telepen két-
lépcsős biológiai tisztítással, nitrátel-
távolítással és foszformentesítéssel
kerül vissza a befogadóba, az élővízbe
és a természetbe. Ezzel a térség hoz-
zájárul ahhoz, hogy a vize megfelelő
minőségű maradjon.

Kara Ákos, a terület országgyűlési
képviselője megjegyezte, a megvaló-
sult beruházással egy választási ígé-
ret vált valóra. Kifejtette, fontos, hogy
Győr és a környékbeli települések jó
ütemben, együtt fejlődjenek.
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JOGTANÁCS

Forduljon hozzánk bizalommal!

A jogász válasza: Senkinek
sincsen joga ahhoz, hogy mások jó hírnevének/becsü-

letének csorbítására a világhálót használja eszközként,
azonban az utóbbi években az ilyen és ehhez hason-

ló jellegű cselekmények meglehetősen elsza-
porodtak. Hatályos jogi szabályozásunk

alapvetően két utat biztosít a sérel-
met szenvedő fél részére, egy-

részről polgári peres eljárás
igénybevételének lehetősé-
gét, másrészről pedig bün-
tetőjogi védelemben is ré-
szesíti az emberi méltósá-
got mint védendő értéket. 

A polgári peres utat megala-
pozó anyagi jogi szabályokat a

Polgári Törvénykönyv szabályoz-
za: „A személyhez fűződő jogok
védelme kiterjed a jó hírnév vé-
delmére is. A jó hírnév sérelmét

jelenti különösen, ha valaki más
személyre vonatkozó, azt
sértő, valótlan tényt állít, hí-
resztel, vagy való tényt ha-

mis színben tüntet fel”. Akit
jó hírnévhez fűződő jogában

megsértenek, az sokféle polgá-
ri jogi igényt támaszthat: Követel-

heti a jogsértés megállapítását; a jogsértés
abbahagyását és a jogsértő eltiltását a to-
vábbi jogsértéstől, követelheti, hogy a jog-
sértő nyilatkozattal vagy más megfelelő mó-
don adjon elégtételt, és hogy szükség ese-
tén a jogsértő részéről vagy költségén az
elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biz-
tosítsanak. Követelheti továbbá a sérelmes
helyzet megszüntetését, a jogsértést meg-
előző állapot helyreállítását, a jogsértéssel
előállott dolog megsemmisítését, illetőleg
jogsértő mivoltától megfosztását; ezen túl
kártérítést követelhet.
A polgári jogi igények polgári peres eljárás
keretében érvényesíthetőek, melyeknél
azonban alapvető követelmény a jogsértő
magatartást tanúsító személynek a meg-
nevezése. A beazonosíthatóság problémá-
ját valamelyest orvosolják a büntető anyagi
és eljárásjog szabályai: „Aki valakiről más
előtt a becsület csorbítására alkalmas
tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre köz-
vetlenül utaló kifejezést használ, vétség mi-
att egy évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.  Amennyiben a sértett azt ész-
leli, hogy valaki az interneten a becsületé-
nek csorbítására alkalmas tényt állít, hí-
resztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló

Olvasói kérdés: 
Van-e joguk az internetes 

kommentelőknek rágalmaz -
niuk, vádaskodniuk, fel 

lehet-e lépni ellenük, 
és hogyan, ha ál nevet 

használnak?

kifejezést használ, úgy haladéktalanul fel-
jelentést kell tenni – ismeretlen tettessel
szemben – az illetékes járásbíróságon, mi-
vel az eljárás kizárólag a sértett magánin-
dítványára kezdeményezhető. Ebben kife-
jezetten kérelmezni kell az elkövető bünte-
tőjogi felelősségre vonását. A feljelentés
nyomán ún. magánvádas eljárás kereté-
ben (amikor is a vádat maga a sértett és
nem az ügyészség képviseli) eljáró bíróság
az elkövető kilétének megállapítására nyo-
mozást rendelhet el, melynek keretében a
rendőrség megkeresi az internetes fóru-
mot a kifogásolt szöveget közzétevő fel-
használónévhez tartozó ún. IP-cím közlé-
sére, ennek alapján pedig az internet-szol-
gáltató útján megkísérli az elkövető beazo-
nosítását. Amennyiben az elkövető kiléte
megállapítható, úgy a bíróság az eljárást a
konkrét személlyel szemben folytatja le, el-
lenkező esetben az eljárást megszünteti.
Ha késünk a feljelentéssel, az ismeretlen el-
követő kilétére nagy valószínűséggel nem
derül fény, mivel az internet-szolgáltatók
többsége az adatokat nem tárolja. 

Dr. Rákosfalvy Zoltán
jogtanacs@gyorplusz.hu

Hogyan léphetünk fel 
az internetes rágalmazók ellen?

A kórház kerítésének festése mellett többek között
takarítanak és műsort adnak azok a diákok, akik
csatlakoztak a Győr-Köz-Jó elnevezésű programso-
rozathoz, melyet hétvégén tartanak városunkban.

Több iskola állt a Győr-Köz-Jó szándéka mellé, az
önkéntes fiatalok a hétvégén megmozdulnak egy-
egy jó cél érdekében. Saáry Tibor, Győri Civil Szövet-
ség elnöke elmondta, másik fő célkitűzésük az állami,
üzleti és a civil szféra összefogása azokért az az intéz-
ményekért, melyek rászorulókon segítenek. Kiemelte,
a résztvevő fiatalok megtanulnak csapatban dolgozni,
emellett idejük és munkájuk felajánlásával olyan kari-
tatív feladatokat végeznek, amelyekre e rendezvény
nélkül talán sohasem kerülhetne sor, illetve az érett-
ségi előtti közösségi szolgálatnak is eleget tehetnek.
Az elmúlt esztendőkben, 2006 óta Győr számos isko-
lája vett részt a rendezvényen, a hétvégi programokat
a győri polgármesteri hivatal, valamint a rendezvényt
támogató cégek, vállalkozók segítik.

A pénteki megnyitót követően a jelentkezők drót-
kefét és ecsetet ragadnak és a Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház Tihanyi Árpád úti kerítésszakaszát
festik le, valamint lombseprés és takarítás is szere-
pel a programok között. Szombaton a kórház Híd
utcai épületének rossz állapotú kerítését festik le,
ezt követően óvodák udvarain segédkeznek, vasár-
nap pedig szociális otthonokba látogatnak az ön-
kéntesek, ahol kulturális műsorokkal kedveskednek
a lakóknak.  

Jó célokért
mozdulnak A Széchenyi István Egyetem

szeretettel meghívja az e-lear-
ning, mint új oktatási irány
iránt érdeklődőket a „Hungari-
an Online University – Ágaza-
ti informatikai együttműkö-
dés létrehozása az új típusú
e-learning alapú képzések ha-
zai és nemzetközi elterjeszté-
sére” című projektje keretében
tartandó lakossági fórumra.

Időpont:
2013. október 24.,
csütörtök 13 óra

Helyszín:
Bridge Hallgatói
és Oktató Klub
nagyterme
(9026 Győr, Kálóczy tér 6.)

A rendezvényen
a részvétel ingyenes.

MEGHÍVÓ

szerző: gy. p.

Mintegy 360 millió forintból
korszerűsítette szennyvíztisztí-
tó telepét Écs önkormányzata.
A komplexumban 11 környék-
beli település szennyvizét keze-
lik 21. századi, modern körül-
mények között, a környezetvé-
delmi előírásoknak megfelelő
technológiával. A költségek
négyötödét KEOP-pályázaton
nyerte el a település. A 18 ezer
lakost kiszolgáló létesítmény a
fejlesztés eredményeként töb-
bek között új folyamatirányító
rendszerrel, két új biológiai me-
dencével, fúvógépházzal, új ho-
mok- és zsírfogó berendezés-
sel is gazdagodott, de a koráb-
bi 56 szennyvízaknát is korsze-
rűsítették. Egyszerre nőtt a ka-
pacitás, csökkent az energiafel-
használás, mindez a környezet-
védelmi előírások figyelembe-
vételével. A létesítmény hat hó-
napos próbaüzem során jól

Környezetbarát
tisztítás Écsen

vizsgázott, így már hivatalosan
is elindulhat a munka a telepen
– jelentette be Mondovics Lász-
ló écsi polgármester.

Kara Ákos országgyűlési
képviselő hozzátette, a mostani
fejlesztés a lakosok számára ke-
vésbé látható, mégis fontos fej-
lesztés, hiszen így nagyobb biz-
tonságban vannak az emberek.
Olyan ivóvizet kapnak, ami telje-
sen egészséges. A képviselő
szerint végre olyan szennyvízel-
vezető rendszer működhet a
térségben, ami Magyarorszá-
gon a legjobbak között van.

A telepet üzemeltető Pan-
non-Víz Zrt. elnök-vezérigazga-
tója kifejtette, „a szennyvíztisztí-
tást mikroorganizmusok végzik.
A mi feladatunk az, hogy szá-
mukra jó körülményeket bizto-
sítsunk ahhoz, hogy a szerves-
anyag-lebontó képességüket ki
tudják fejteni. Ezen a telepen ez
maradéktalanul megvalósult” –
mondta Tőke László.
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A Mosoni-Duna torkolatára telepített,
húsz éve működő Győr–Gönyű kikötő
jövőjéről rendezett befektetői konfe-
renciát a megyei önkormányzat és a
szigetközi, felső-dunai térség fejlesz-
tési tanácsa. A rendezvény résztvevőit
Németh Lászlóné levélben üdvözölte,
a fejlesztési miniszter üzenete szerint
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
még az idén új pályázatot ír ki a kikö-
tőhöz kapcsolódó, ötvenhat hektáros
iparterület szabad parcelláinak hasz-
nosítására. 

Az elmúlt hét derekán megrende-
zett konferenciának a Széchenyi-
egyetem adott otthont, így a házigaz-
da jogán két tudós professzor nyithat-
ta meg az előadások sorát. A moderá-
tor szerepére vállalkozó Rechnitzer Já-
nos a kikötői ipari parkot a győri gaz-
dasági tér szerves részének nevezte,
s arra biztatta a konferencia előadóit,
vegyék számba a befektetőket váró
tér minden vonzó adottságát. Földesi
Péter rektor szerint bűnt követ el, aki
nem használja ki a víz, a hajózás kínál-
ta lehetőségeket. A kikötőfejlesztés
térségfejlesztést jelent, a világ nagy
kereskedelmi centrumai, találkozási
pontjai egyben kikötővárosok is.  

Európa regionális fejlesztési alapja
és a hazai költségvetés az elmúlt évti-
zed második felében nyolcmilliárd fo-
rintot költött a Győrtől tizenkét kilomé-
terre fekvő országos közforgalmi kikö-
tőre. A pénzből korszerű vasúti és köz-
úti kapcsolatok épültek ki, s teljes kö-
rű infrastruktúrát kapott a gazdasági
terminál huszonöt hektárja. Németh
József, a vagyonkezeléssel megbízott
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
vezetője szerint a fejlesztések az elkö-
vetkező néhány évben jó eséllyel foly-
tatódhatnak, novemberre elkészül
egy újabb nagyprojekt megvalósítha-
tósági tanulmánya. 

A kikötőt medencéssé alakítanák
át a Mosoni-Duna torkolati szakaszá-
nak áthelyezésével, a vízszint szabá-
lyozásával, hajózsilip építésével. A mű-

Hajózni muszáj 

tárgyak a folyó rehabilitációját is szol-
gálnák, a vízszint emelkedése a győri
szakaszra is jótékony hatással lenne. A
terv fontos eleme, hogy az iparvágány
tovább épül a partfalig, közvetlen rako-
dási lehetőséget teremtve a vízi és a
vasúti teherszállító járművek között.

Bíró Koppány Ajtony, a hazai logisz-
tikai szolgáltató központok szövetsé-
gének főtitkára gyakorlati mérésekre
hivatkozva mondta el, hogy a Rotter-
dam és Budapest közötti folyami áru-
szállítás olcsóbb és gyorsabb a közúti-
nál. A főtitkár szerint a megbízók rész-
ben a megszokás, részben az új ellá-
tási láncban rejlő új rizikók miatt nem
választják a vízi szállítást. A Duna és a
Győr–Gönyű kikötő problémája a víz-
mélység kiszámíthatatlansága, vízlép-
csők híján a magyar folyószakaszt az
elvárható háromszázharminc helyett
mindössze kétszáz napig használhat-
ják a két és fél méteres merülésű ha-
jók. Arról már Kovács György, a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség szaktanács -
adója beszélt, hogy a Duna–Majna–
Rajna vízi út tízszázalékos áruszállítási
részesedése jóvoltából évi tizenhat
millió tonna szén-dioxiddal kevesebb
jut Európa levegőjébe. 

A Győr–Gönyű kikötő a Duna–Maj-
na–Rajna vízi út felezőpontján épült
fel, s a nyolc hazai kikötő közül az
egyetlen, amely logisztikai központ-
ként és ipari parkként is meghatároz-
hatja magát. Az iparterület elsősor-
ban logisztikai és fuvarozó szolgálta-
tók, acélipari cégek, ingatlanbefekte-
tők, klaszterek, vagyis olyan társasá-
gok érdeklődésére számíthat, melyek-
nek szükségük lehet egy vízi, közúti és
vasúti kapcsolatokkal rendelkező lo-
gisztikai központ szolgáltatásaira.

A konferencián elhangzott, hogy az
Európai Unió figyelme a következő költ-
ségvetési ciklusban jó eséllyel fordul a
környezetbarát és gazdaságos hajózás
felé. A Győr–Gönyű kikötő a gazdasági
parcellák hasznosításával, a betelepü-
lők jobb kiszolgálásával, az évi három-
százezer tonnás áruforgalom növelésé-
vel kerülhet az uniós és a hazai döntés-
hozók figyelmének fókuszába. 

SZTÁRVENDÉGEK: 
MICHELLER Myrtill (ének), BERKI Tamás (ének), 

BUDAI László — PIRITY Andrea (tangópáros)

Megszokhattuk, hogy Benkóék évente jelentkeznek új és újabb
meglepô zenei összeállításokkal. A gyôri koncerten Európa legnagyobb
koncerttermeiben összeállított színes show-mûsorukat mutatják be.
New Orleans hagyományos zenei világába beszivárgott stílusok
hatásával, a legnépszerûbb dallamok felvonultatásával igazán kellemes
2 órányi zenei anyaggal kedveskednek rajongóiknak. A Benkó
ragtime és swing sikerek közben Benkóék tangó interpretációit
egyedülálló táncbemutatóval illusztrálja a Budai László—Pirity Andrea
tangópáros. Benkóék vendége lesz Micheller Myrtill énekes és Berki
Tamás énekes is, a scatelés zenei professzora, a feketék blues-örök-
ségének kiváló ápolója. A zenekar számos új dallammal jelentkezik
az egyedülálló, változatos show-mûsorban.

RICHTER JÁNOS
Hangverseny- és Konferenciaterem

Gyôr, Aradi vértanúk útja 16.

November 11-én, hétfôn 19 órakor

BELÉPÔJEGYEK KAPHATÓK
a RICHTER TEREM JEGYPÉNZTÁRÁBAN

(Gyôr, Aradi vértanúk útja 16. Tel.: 06 80 20 50 15 — ingyenes szám),
a Ticketportál országos jegyiroda hálózatában

és a www.ticketportal.hu oldalon.
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor 

Különleges zenei élményt ígér Alpaslan Er-
tüngealp karnagy és Kelemen Barnabás he-
gedűművész győri fellépése, a Győri Filhar-
monikus Zenekar október 19-én 19 órakor
kezdődő koncertje. A két világhírű vendéget
a Nikisch Artur bérletsorozat nyitányaként
láthatja, hallhatja a Richter Terem közönsé-
ge. A karmester kedden próbált először a ze-
nekarral. Első benyomásairól kérdeztük. 

Tökéletesen beszél magyarul…
Huszonhét éve élek kisebb-nagyobb magszakí-

tásokkal Magyarországon. Itt él a családom, a fele-
ségem és a gyerekeim, itt van az otthonom, ez a ha-
zám. Sokan töröknek gondolnak, mert Isztambul-
ban születtem, pedig az őseim bizánci görögök.

Úgy hallottam, először dolgozik együtt a
győri filharmonikusokkal. Milyenek az első
próba utáni benyomásai?

Én is úgy tudtam, hogy először dolgozunk
együtt, de kiderült, tizenöt évvel ezelőtt, budapesti
zeneakadémiás koromban már vezényeltem a zene-
kart. A koncertre nem emlékszem, s most, idejövet
sem tudtam, mi vár rám. Régen hallottam a győri fil-
harmonikusokat, ahogy látom, megfiatalodtak,
megújultak, felfrissültek, dinamikusabbak lettek.
Nagyon jók az első benyomásaim. 

Skót varázs a világhírű karmesterrel
Azt mondják, különleges lesz a Skót va-

rázs című hangverseny. Ön is így gondolja? 
Az első részben Weber Oberon-nyitánya csen-

dül fel, a tündérrege, amelyben a zenekar a tündér-
világot kelti életre. Aztán Prokofjev lassú tétele, g-
moll hegedűversenye következik a nyár esti, telihol-
das, illatos kertes, románcot idéző han-
gulatával. Men- delssohn skót
szimfóniája pe- dig alapmű.
Remekmű, ze- nei tájfestés,
a német roman- tika megala-
pozója.  

Nyugodt
próbafolya-
matra szá-
mít? 

A hegedű-
verseny nem
egyszerű da-
rab, hegedűszó-
ló nélkül pedig ne-
héz felkészülni, Ke-
lemen Barnabás csak később
csatlakozik hozzánk. De in-
kább a terem akusztikájával
vannak problémák. Gustav
Mahler mondta, hogy
minden teremben min-
den darabot újra kell
komponálnia. Nekünk,

karmestereknek is ezt kell csinálnunk, újra kell kom-
ponálnunk, mindent újra beállítunk a különböző
hangversenytermekben. 

Mivel ajánlaná a koncertet a győri közön-
ségnek?

Ez egy bérlet indítókoncertje lesz, s én hiszek
benne, hogy nagy lendületet ad az egész hangver-

senysorozatnak. Meglepetéssel is készülök, egy
rövidebb interaktív beszélgetéssel, kisinterjú-

val a műsor közben. Biztos vagyok benne,
hogy szuper koncert lesz.

Milyen munkák várnak önre a kö-
zeljövőben akár zongoristaként,
akár karmesterként?

Zongoristaként már nem lépek fel, 2006-
ban volt egy autóbalesetem, eltört a bal

kezem, azóta nem megy úgy a já-
ték, ahogy szeretném. Két

éve a legendás karmester,
Claudio Abbado művésze-
ti asszisztense vagyok. Ez
rengeteg elfoglaltsággal,
utazással jár, nem csak a
koncerteken, a zenei dol-

gokban, de minden más-
ban is én segítem. Emellett

igyekszem eleget tenni a karmesteri felké-
réseknek. Legközelebb a Varázsfuvolát
mutatjuk be a Zeneakadémia felújított kis-
termének átadásán. 

KÖLYÖK OPEN
TENISZCENTRUM OPEN
2013

ÔSZI, NYÍLT VÁROSI
TENISZVERSENY

Információ:
+36 96/548-444 • +36 30/466-00-88
info@teniszgyor.hu

A verseny idôpontja: 2013. október 26—27. (szombat—vasárnap)

Díjazás: kupa, értékes tárgynyeremények

Versenyszámok: • nôi egyes• férfi páros • gyermek
• férfi egyes • vegyes páros

Nevezési díj: 1.500 Ft/fô • 2.000 Ft/pár • 1.000 Ft/gyermek
Nevezés és nevezési díj befizetése (október 24-ig) a recepción.
(a részletes versenykiírás a recepción, illetve Facebook-oldalunkon is megtalálható)

•  szombaton egész nap
játszóház, vidám gyermek-
programok a Svihák trióval

• szombaton 15 órától INGYENES
fergeteges kick-box és capoeira aero-
bik Bettivel, Vicával és Domonkossal!
(információ és elôzetes regisztráció a recepción)

Jókedv, vidámság, langalló, gulyás,

forralt bor! Ott a helyed!



2013. október 18.   / + / 11

BALETT HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A Szentivánéji álmot mutatja be
szombaton a Győri Balett, me-
lyet a világhírű koreográfus, Vá-
mos (Youri) György dolgozott át
a társulatnak. A színházi ele-
mekkel átszőtt történet tele van
humorral, izgalmas fordulatok-
kal, rengeteg ötlettel, például
Puck mellé egy másik kobold
társul. Bár a darab zenéje ro-
mantikus, a történet nem mese-
szerű, inkább kegyetlen játék.

Hosszú ideje nem dolgozott Ma-
gyarországon. Miért a győri tár-
sulathoz tért vissza?

Kiss János barátom megnézte az
előadásomat Németországban, ezután
hívta meg a művemet. Szívesen dolgo-
zom most itthon, de nem minden társu-
lattal vállaltam volna el ezt a darabot.

A tánc beszédes nyelve mellé
színházi elemeket is társított.
Hogyan születik újjá Shakes -
peare vígjátéka?

Általában irodalmi bázisra építem a
műveimet. Fontos, hogy a balett érthető
legyen. A közönség figyelmét kezünkbe
kell venni, hogy ne veszítsék el a szála-
kat. Ami nem eltáncolható, el kell játsza-
ni, a színészi tehetséget nagyon forszíro-
zom. Minden mozdulatnak, kosztümda-
rabnak jelentősége van, a színház törvé-
nye, hogy mindig meglegyen a miért:
felugrik, mert boldog, megpördül, mert
elégedett, leborul a földre, mert mér-
ges... Ezzel természetessé válhat a mű,
így érinthetjük meg a közönséget. Ha ők
csak csodálnak minket, hogy de jól tán-
colunk, az egy cirkuszi mutatvány.

Nagy kihívás elé állította a
társulatot?

A koreográfiában megkövetelem
a klasszikát, ez az előadásom alapja,
ez nagyon sok munkát követel. De
nem klasszikus balett lesz, annak az
ideje elmúlt. Egy élő előadás munká-
ja nem fejeződik be soha, végelátha-
tatlanul törekszünk a tökéletes felé.

Balett: kegyetlen játék
a szerelemről

A nüanszokon még a premier után is
dolgozni kell. 

A darabban tomboló tündérek,
heves szerelem, elfojtott vágyak,
indulatok cikáznak. Az élet viszo-
nyaival szembesíti a nézőket? 

A balett nem filozofikus, érzelmekről
szól, de bizonyos dolgokat el kell túlozni.
A darab drámai mondanivalója, hogy a
szerelem sajnos sehol sem funkcionál
úgy, ahogy elképzeljük. Mint minden jó-
nak, ennek is van vége, és annál bor-
zasztóbb, minél nagyobb a szerelem.
Ez az előadás szatirikus mélysége.

Mindezt pedig komikusan mu-
tatják be, a két manó is ezt hiva-
tott szolgálni.

Ők borzolják fel a dolgainkat.
Shakespeare egy figurára fogja, hogy
ő csinálja, nem mi vagyunk a hibásak.
Persze, ez nem így van, mert Puck és
Robin bennünk élnek. Ettől lesz a da-
rabnak melodramatikus háttere. A
művészek ezt szarkazmussal, humor-
ral adják elő, ami kemény feladat. 

Mint a bábszínházban, ahol ál-
latokkal játsszák el például a ha-
lált: ha a gyerek nem elég érett,
azt gondolhatja, azok csak álla -
tok, nincs köze hozzá.

Sokszor előfordul, hogy az ember
színházban, moziban lát valamit és nem
veszi észre: róla szól. Pedig mindenki volt
tizenéves és sírdogált egy erkély előtt,
mint Rómeó Júliánál. Ne felejtsük el, ezek
az érzelmek léteznek. Persze ha valakinek
nem voltak kifinomult érzései, annak ne-
héz lesz megértenie, az egy színházban
nem fogja magát jól érezni. Van ilyen...

Mendelssohn zenéje inspirálta?
A történet kegyetlen, de a zene gyö-

nyörű. Az egyensúly által melodráma szü-
letik, vér nélkül is lehet úgy sérteni, hogy
az legalább annyira fáj, mint egy nyílt seb.
Ezt nagyszerűen kifejezi a zene, ugyanak-
kor kemény hangzású, ritmikus, tehát
táncokra inspiráló betétei is vannak. Na-
gyon megkedveltem Mendelssohn dalla-
mait, csak vigyázni kell, hogy ne váljon
szentimentálissá a darab. Az sértés lenne,
a szentimentalitás hazug, egy alibi azok-
nak, akiknél az érzés nem őszinte.
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HIRDETÉS   KULTÚRA

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Sebestyén Tamás a Hilton ho-
tellánc építészeként még befe-
jezett egy ezerkétszáz szobás
houstoni szállodát, aztán össze-
csomagolt, Győrszentivánra
köl tözött és nótaénekesnek állt.
Nyugdíjasként kezdett új karri-
ert, a győri pálinkafesztiválon
egy Kossuth-díjas zenésszel, if-
jabb Sánta Ferenccel és zeneka-
rával lépett színpadra. 

Hogyan lesz egy amerikai épí-
tészből magyar nótaénekes?

Véletlenül.  Soha nem volt szándé-
komban, nem ismertem és nem is
szerettem a magyar nótát. Amikor né-
hány évvel ezelőtt a Hilton cégtől
nyugdíjba mentem, Győrszentivánra,
a feleségem falujába költöztünk. Itt ért
el életem meghatározó pillanata,
megalapítottuk a Cserók klubot. A he-
lyi férfiak ismerték a nótákat, én nem,
mégis engem választottak vezetőjük-
nek. Elvállaltam afféle „gyüttment fél-
nótásként”, aki egy nótát sem tud.

Emlékszik, mivel lépett elő-
ször közönség elé? 

Sebestyén Tamás második élete 
Az első Orbán-napi rendezvényre

megtanultam, hogy „Jártam sárban,
Abasárban”. Aztán találkoztam Győri
Szabó Józseffel, aki az ideálom lett.
Biztatott és kaptam tőle egy lemezt,
hogy arról tanuljak. A következő nóta-
délutánra Tarnai Lászlót, az ország
legismertebb nótását hívtuk meg.
Összebarátkoztunk, elvállalt engem
diáknak, tőle tanultam, tanulok ma is. 

Úgy tudom, saját nótája is van.
A hatvanadik születésnapi meglepe-

téspartimra Gyimóthi Elemér nó ta szö -
veg  író írt nekem egy nótát szentgotthár-
di gyerekkori emlékeimről, amit Szórádi
Árpád zenésített meg. Mindig meg-
könnyezem, ez az én saját nótám. 

Tele a naptára. Melyik volt a
legemlékezetesebb fellépése?

Ma már százötven nótát ismerek
és operetteket, örökzöldeket is tanu-
lok. Mindig kell valami újat, változato-
sat nyújtani a közönségnek. A világ
leghíresebb prímásával, ifjabb Sánta
Ferenccel járom az országot, a negy-
venöt éves jubileumi műsorában lép-
hetek fel. A leghíresebb nótaéneke-
sekkel szerepelhetek, Hatvani Kiss
Gyöngyitől Bokor Jánoson át Tolnai
Andrásig, de énekeltem már együtt
Koós Jánossal és Illényi Katicával is.

Győrszentivánon az őszi nótadélutánt
október 20-án rendezzük, a sztárven-
dég ezúttal Szeredy Krisztina lesz. 

Ön szerint mennyire népsze-
rű ma a magyar nóta? Melyik
korosztály látogatja az estjeit,
hallgatja a nótáit?

Mondok egy konkrét példát. A Mar-
cal étteremben már a program előtt
két héttel foglalt mind a százhúsz hely
és a társaság negyede harminc éven
aluli. Azt tapasztalom, hogy a mulatós
magyar nótát egyre több fiatal kedveli,
mindenkiben van egy kis nótázási kedv,
csak jó körülmények kellenek hozzá. 

Milyen szívvel gondol vissza
a szakmájára, az amerikai ott-
honára? 

Több mint három évtizeden át szer-
te a világban dolgoztam, építettem
hotelt Arizonában, Dallasban, Indiana-
polisban, El Pasóban, Münchenben,
Brüsszelben. Szép volt, de amikor a
houstoni nagy szállodát felépítettük
és beindítottuk, úgy gondoltam, a
csúcson kell abbahagyni, ideje haza-
jönni. Bízom benne, hogy amit hotel -
építészként megtanultam, azt még ta-
nácsadóként itthon is hasznosítha-
tom, de igazából leköt a nótaéneklés,
a szőlőbirtok, a borkészítés.   

Úgy hallottam, vannak nótás
tervei is. 

Szeretnék létrehozni egy Győri
Szabó József-emlékklubot, amely
ápolná az ő munkásságát, amivel nép-
szerűsíteni lehetne a magyar nótát,
bevonni minél jobban a fiatalokat a
dalolásba. Ahogy építészként, úgy nó-
taénekesként is szeretném, ha átad-
hatnám, amit megtanultam.  

szerző: földvári gabriella

Soltész Miklós, az Emberi Erő-
források Minisztériumának ál-
lamtitkára nyitotta meg szer-
dán a Lajta utcai Esély Galériát,
benne Szük Ödön fotóriporter
kiállítását.  

Soltész Miklós megnyitójában figye-
lemre méltónak nevezte a város tulaj-
donában lévő Esély Közhasznú Non-
profit Kht. tevékenységét, ahol a dol-
gozók több mint kétharmada megvál-
tozott munkaképességű vagy fogyaté-
kossággal élő ember. Az államtitkár
szerint ők azok, akiknek a munka a
megélhetés és az önbecsülés szem-
pontjából egyaránt nagyon fontos, s
akiket az állam is foglalkoztatással
szeretne segíteni a segély mellett. Az
elmúlt három és fél évben több mint
tízezer megváltozott munkaképessé-
gű embert tudnak foglalkoztatni az or-
szágban, s ez Győrnek is köszönhető.

Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter köszöntőjében azt hangsúlyozta,
az országot nézve Győrben a legerő-
sebb a szociális háló. Ez nemcsak

Helybe viszik a művészetet
a rászorulóknak

anyagi kérdés, hanem szakmai is, en-
nek példája az Esély Galéria. A kezde-
ményezés a kultúrát, a művészetet
helybe viszi a rászorulóknak, jelen
esetben oda, ahol a csökkentett mun-
kaképességű személyek dolgoznak.
A jövőben más szociális intézmények-
ben is hasonló tárlatok lesznek, ígérte
az alpolgármester. 

Farkasné dr. Lukácsy Zita igazgatónő
elmondta, három évtizedes múltra tekint
vissza a cég, ahol hátrányos helyzetű,
megváltozott munkaképességű, fogya-
tékkal élő embereknek nyújtanak munka-
lehetőséget.  Ezek a munkavállalók szíve-
sen elmennének kiállításra, bemutatóra,
de nincs rá lehetőségük. Ezért gondolták,
felkérnek egy-egy művészt, mutassa be
alkotásait helyben a cég dolgozóinak. A
tárlatot követően a művészek az Esély
Galériában hagynak egy-egy alkotást,
megalapozva egy állandó kiállítást. 

Harcsás Judit újságíró az első kiállí-
tót, Szük Ödön Pro Urbe-díjas fotóst
méltatta, elmondva, a Kisalföld örökös
tagja 54 éve fényképez. A tárlat temati-
kusan mutatja be a pillanat művészetét,
a győri képeket, utazások élményeit,
eseményekről készült riportfotókat.
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PR-CIKK HIRDETÉS

A tavalyi nagy siker után idén
ismét megrendezi győri feszti-
válját Dániel Balázs boogie
woo gie zongorista. A tehetsé-
ges fiatal zenész decemberi
koncertjeire azonban már most
elkelt minden jegy, de kis sze-
rencsével még lehet belépőt
szerezni a fergeteges show-ra.

Dániel Balázst egyre kevesebb ember-
nek kell bemutatni, a győri fiatal és az
általa képviselt stílus egyre szélesebb
körben vonzza a rajongókat. A tehet-
séges zongorista mindössze 23 éves,
de már évekkel ezelőtt kiérdemelte a
boogie woogie hazai nagykövete cí-
met, szülővárosát pedig a boogie leg -
újabb fellegvárává emelte. Balázs éle -
tét tíz éve az imádott stílus határozza
meg, a tehetség és a szorgalom pedig
meghozta gyümölcsét: rangos nem-
zetközi fesztiválokon fordul meg, világ-
szerte elismert nevekkel zenél egy
színpadon. Idén többek között Auszt-
riában, Angliában, Svájcban és Né-
metországban játszott, például Ham-
burgban, ahol az az Axel Zwingenber-
ger és Vince Weber tartanak fesztivált
1988 óta, akik a kontinensen megho-
nosították a boo gie woogie-t. „Ide a
műfaj leghíresebb képviselőit hívják,
megtiszteltetés, hogy ott játszhat-
tam” – árulta el Balázs, akinek meg-
hívására több mint egy tucat ország-
ból érkeztek már fellépők Győrbe.
Korábbi boogie woogie- és bluesest-
jei akkora sikert arattak, hogy tavaly
háromnapos fesztivállá bővítette az
eseményt.

Az idei, 6. Boogiefeszt – Győri Nem-
zetközi Boogie Woogie Fesztiválon is
több világsztárt sorakoztat fel. Váro-
sunkba érkezik Nicolle Rochelle ameri-
kai énekesnő, aki a sanzonoktól kezdve
a jazzen és swingen át a bluesig számos
műfajban otthonosan mozog. Három
külföldi zenészt is vendégül lát Balázs:
Siggi Fassl Ausztriából érkezik, aki a vi-
lághírű Mojo Blues Band gitárosaként a

• 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

Egyen egy jó

STEAK-et
a Carmen Étteremben!

STEAK-lapunkról ízlés szerint
kiválasztható a húsfajta, a fűszerezés,
a sütési mód, a köret és a mártás.

Világsztárokkal lép fel
Dániel Balázs

Ismét boogie woogie-őrület

nemzetközi bluesélet meghatározó
alakja. Richie Loidl szintén Ausztriából
jön hozzánk, aki egyedi játékával és éne-
kével biztosan felrázza a közönséget, ő
földön, vízen és akár levegőben is zon-
gorázik. A fiatal generációt a német An-
di Heinrich képviseli majd. A koncerte-
ket ismét táncosok színesítik, ezúttal

egy norvég pár ropja, a műfaj legjobbjai,
többszörös világbajnokok. Természete-
sen Balázs triója is fellép, azaz a zongora
kiegészül dobbal Koch Barnabás, illetve
bőgővel Zink Ferenc révén, valamint

idén is érkeznek meglepetés-
vendégek.

A program egy ingyenes
koncerttel indul december
12-én, Balázs az Árkádban
Boogie Christmas néven kon-
certezik az adventi forgatag-
ban. Másnap a Hotel Konfe-
renciában folytatódik a feszti-

vál egy kötetlen bulival, ahová a régi
idők Amerikájának hangulatát vará-
zsolja a Hungaria Tribute zenekar,
melynek a győri zongorista is tagja. A
hangulatot a fesztivál többi fellépője
is fokozza majd. Szombaton oktatást
tartanak a világbajnok táncosok az ér-
deklődőknek, este pedig a Richter Te-
remben veszi kezdetét a fergeteges
Boogie Show, a fesztivál nagykoncert-

je. A kétrészes műsorban a vérbeli
blues-számoktól kezdve a virtuóz
négy-, hat- vagy nyolckezes boogie-
őrületig minden megtalálható. A show
késő estétől az El Pasóban folytatódik,
ahol hajnalig tartó afterpartyn találkoz-
hat a közönség az összes fellépővel.

A decemberi fesztiválra akkora az ér-
deklődés, hogy már
most elfogytak a jegyek,
de a várólistára még fel
lehet iratkozni. Dániel
Balázzsal azonban ad-
dig is találkozhat a kö-
zönség, október 26-án
fellép triójával az Aréna
étteremben és csatla-
kozik hozzájuk Szabó
Tamás szájharmoni-
kás is, akit már ismer-
het a közönség a nyári,
Széchenyi téri koncert-
ről. „Nagyon sajnálom,
hogy nem jöhet el min-
denki a fesztivál ese-
ményeire, aki szeretne,
de a 26-i est vendégei
közül két szerencsés
az ottani sorsoláson
nyerhet jegyet a Rich-
ter termi show-ra” –
mondta el a zongoris-
ta. Hogy a jövőben el-
ső kézből értesülhes-
senek az érdeklődők a

fesztiválról, hangsúlyozta, hogy a Boogie -
feszt első számú tájékoztatási felülete a
www.boogiefeszt.hu honlap. Itt fel lehet
iratkozni hírlevélre is, mellyel folyamato-
san tájékoztatja a közönséget a koncer-
tekről és eseményekről. „Már szerve-
zem a jövő évi fesztivált is. A hatalmas
igény „kezelésére” megoldásként nem
a jelentős jegyáremelést szeretném vá-
lasztani, mert továbbra is távlati célom a
műfaj egyre szélesebb körben való meg-
ismertetése és megszerettetése min-
den kedves érdeklődővel. Ezért azon
dolgozom, hogy az összes feltétel telje-
sülése esetén 2014-ben bővíteni tudjuk
a fesztivált még egy Richter termi elő-
adással. A kezdetektől fogva a műfajt a
külföldön tapasztalt magas színvonalon
hozom Győrbe, örülök, hogy a város ve-
zetése is maximálisan támogat ebben,
és külön köszönöm, hogy minden év-
ben dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter úr vállalja a fesztivál fővédnökségét”
– fejtette ki. (x)

Győr az ország
boogie woogie
fellegvára

Fotó: Jacek Bassa
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EGY KIS XX. SZÁ-
ZAD. Az Újvárosi es-
ték sorozatban ezút-
tal Farkas Tamás
színművész a ’30-as,
’40-es évek kávéházi
hangulatát idézi meg
kamaraszínházi játé-
kával. A klasszikus
magyar költők versei -
ből Kriszt László ren-

dező, dramaturg válogatott. Az est októ-
ber 19-én 18 órakor kezdődik az Újváro-
si Művelődési Házban.    

A DANCE 4 YOU TÁNCSTÚDIÓ októ-
ber 19-én 16 órára flashmobot szervez a
táncművészet népszerűsítéséért a Széche-
nyi téren. A program rávilágít  a tánc váro-
sunkban betöltött szerepére és felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy táncolni jó!  Csatlakozni
lehet, információk  a www.facebook.com/
dance4you.tancstudio oldalon.

MEGEMLÉKEZÉSEK. Az 1956-os
forradalomra és szabadságharcra emlé-
kezve rendeznek kerületi ünnepséget
október 22-én 17 órától Győr két város-
részében. Ménfőcsanakon köszöntőt
mond a helyi önkormányzati képviselő

és műsort ad a Petőfi Sándor Általános Iskola, a Bezerédj Kórus, valamint a Ménfőcsanaki Dalkör. A műsor után
koszorúzás lesz a kopjafánál. Győrszentiván lakóit a Molnár Vid Bertalan Közösségi Házba várják. Ünnepi
beszédet mond dr. Sík Sándor önkormányzati képviselő, közreműködik a Váci Mihály-iskola diáksága és
a József Attila Kórus. A műsor után koszorúzás kezdődik a Hősök szobránál, s kiállítás nyílik Magyar tör-
ténelmi viseletek címmel a művelődési házban.  

SZÍVÉRINTÉS. Csitáry-Hock Tamás szerelem-
ről, emberi kapcsolatokról írt negyedik könyvéhez
Tóth Zoltán KépTerápiás illusztrációi társulnak.
A szerzőpárossal október 22-én 17 órakor a Czu -
czor Gergely utca 30. szám alatti SzínHely kultúr-
pincében találkozhatnak az érdeklődők.  

EMLÉKHÉT. Az ’56-os események
résztevőire emlékeznek a Petőfi Sándor
Művelődési Házban október 21. és 25.
között. Kedden 17 óra 30-kor nyílik Wen-
nesz László posztumusz fotókiállítása, a
képek az akkori budapesti állapotokat mu-
tatják be. A tárlatot barátja, Móré Imre nyit-
ja meg. Az 1956-os győri eseményeket Fe-
hérváry Zoltán, a TIB országos alelnöke
idézi fel. A hét folyamán a középiskolások
számára rendhagyó történelemórákat tar-
tanak olyan előadók, akik részt vettek az
’56-os eseményekben. 

TERCETT. Zsigeri történetek rólunk, nekünk cím-
mel három fiatal költő bemutatásával kezdi meg
őszi évadát a Kozi Drink Bár irodalmi kávéháza.
Október 21-én 20 órától Kelemen Zoltán, Valla At-
tila és Vígh Zsolt verseit adja elő négy színmű-
vész és két zenész. Szina Kinga, Maszlay István,
Posonyi Takács László, Sárközi József, valamint
Szabó Balázs és Horváth Attila. Az előadást
Ungvári István rendezte.  ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).

DR. BARSI ERNŐ néprajztudósra emlékeznek
október 24-én 17 órától az Apátúr-házban. Leve-
títik az Isten kezében című portréfilmet, majd Far-
kas Márta, az écsi pávakör vezetője, Lanczendor-
fer Zsuzsanna néprajzkutató, Szabó József könyv-
kiadó, Szekeres Kriszta szerkesztő és Hartyándi
Jenő filmes szakember beszélget a tanár úrról. A
program házigazdája Gülch Csaba újságíró.

KULTURÁLIS 
kínáló

REFLEXIÓK címmel láthatóak Kalo-
csai Enikő munkái a Mobilis Interaktív Ki-
állítási Központban. A képek utazási él-
ményekről, a közlekedés világa által kel-
tett impressziókról, a járművek és a kör-
nyezet művészi együttéléséről szólnak.  

JEGY NÉLKÜL lá-
togatható a Rómer
Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum
valamennyi kiállító-
helye október 23-
án. Másnaptól az ál-
landó és időszaki ki-
állítások a szokásos
nyitvatartási rend
szerint, múzeumi
belépővel tekinthe-
tők meg.

RÉG ISÉGVÁ SÁR .
Vasárnap ismét a régi-
ségek kedvelői veszik
birtokukba az Árkád
mögötti piacteret. A
győri antikexpó reggel
hét órától délután ket-
tőig tart nyitva.  
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OKTÓBER 20., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Nemzeti Nagyvizit 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Útmutató
09:25 A sokszínű vallás
09:45 Evangélikus magazin
10:10 Ortodox ifjúsági műsor
10:20 Katolikus krónika
11:00 Hálaadó ünnepi szentmise 

Sándor István szalézi vértanú 
boldoggá avatásáért

12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Hétköznapi kifutó 
12:40 Telesport 
13:10 Sunday School Musical 
14:45 A Maharadzsa lánya 
16:20 Telesport 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Magyarország, szeretlek! 
21:40 Fegyvernepper 
23:40 Felperzselt föld 
01:45 Szenthelyi Miklós születésnapi 

koncertje
02:45 Műsorszünet

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
12:55 Míg a halál el nem választ 
13:25 X-Faktor 
15:45 Jóbarátok 

16:25 Jack Hunter - A Menny csillaga 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 A szállító 
20:00 X-Faktor 
21:05 Vundersőn és Zuperszexi 
22:40 Showder Klub 
23:55 Portré 
00:35 X-Faktor 
01:35 Műsorszünet

04:00 Kalandjárat 
04:25 Műsorszünet
06:00 Teleki Sámuel útján 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 EgészségMánia 
11:35 Stahl konyhája 
12:05 Több mint TestŐr 
12:35 Kalandjárat 
13:05 Aktív Extra 
13:35 Falforgatók 
14:05 A kiválasztott - 

Az amerikai látnok 
15:00 Békétlen békítő 
16:00 Evolúció 

18:00 Tények
19:00 Napló
20:00 Vad vakáció 
22:20 Watchmen: Az őrzők 
01:25 Elégia 
03:25 Astro-Világ Éjjel 

07:00 Másfélmillió lépés 
Magyarországon 

07:50 Világ-nézet 
08:40 Isten kezében 
09:10 Római riportok
09:35 Napok, évek, századok 
10:30 Magyar klasszikusok 

új köntösben
11:00 Önkéntesek 
11:30 Új nemzedék 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:05 Vers
12:15 Ízőrzők: Nagyrécse 
12:50 Három csengő 
14:10 Armel Operafesztivál
14:40 Hazajáró 
15:10 Szerelmes földrajz
15:40 Hogy volt!? 
16:35 Janika 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:05 A világörökség kincsei 
19:20 Önök kérték!
20:20 Régimódi történet 
21:15 Pacsirta 
22:55 Heti Hírmondó
23:20 Klubszoba
00:15 Dunasport
00:30 Napok, évek, századok 

OKTÓBER  19., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este
05:55 Magyar gazda
06:25 A mi erdőnk
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Noé barátai
09:30 Vízitúra
10:00 KorTárs 
10:30 "Krisztus fog győzni!"
12:30 Hírek
12:40 Az élő örökség 
12:55 Zöld Tea
13:25 Célkeresztben 
13:55 Telesport 
16:00 A világörökség kincsei 
16:20 Újrakezdők Ócsán
16:50 Egyszer volt, hol nem volt 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Apáca-show 
22:05 A rocker csajok 
23:50 Vágyra vágyók 
01:20 Peter Gabriel és a 

New Blood Orchestra 
02:25 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub  
10:25 Míg a halál el nem választ 
10:55 XXI. század - 

a legendák velünk élnek 
11:25 Házon kívül 
12:00 a'la CAR 
12:30 4ütem 
13:05 Míg a halál el nem választ 
13:30 Cobra 11 
14:35 A hős legendája 
15:35 A hős legendája 
16:35 Tuti terv 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
20:00 X-Faktor 
22:10 Blitz 

00:10 Üzenet a túlvilágról 
01:55 Műsorszünet

04:10 Műsorszünet
06:00 Egzotikus Ázsia   
06:25 Tv2 matiné
10:00 Monster High 
10:35 Astro-Világ
11:40 Kalandjárat 
12:10 Babavilág 
12:40 Fogyótúra 
13:10 Tűsarok 
13:40 Stílusvadász 
14:10 Xena 
15:10 A férjem védelmében 
16:10 Bingo 

17:00 Irigy Hónaljmirigy Show 
18:00 Tények
19:00 Aktív Extra 
19:30 Evolúció 
21:35 Bőrnyakúak 
23:55 Antikrisztus 
02:00 Astro-Világ Éjjel
03:05 A férjem védelmében 

06:40 Élő egyház
07:05 Isten kezében
07:35 ITT XXI.
08:05 Határtalanul magyar 
08:30 Akadálytalanul 
09:00 Székely kapu
09:30 Sándor István szalézi szerzetes 

boldoggá avatási szertartása 
a Szent István Bazilika elől

09:40 Isten szolgája 
10:20 Sándor István szalézi szerzetes

boldoggá avatási szertartása 
a Szent István Bazilika elől

12:30 Híradó 
12:35 Vers
12:40 Kultúra a nagyvilágból 
12:55 Kapásjelző
13:25 Cyrano de Bergerac 
15:20 Hagyaték 
15:45 Sírjaik hol domborulnak... 
16:15 Magdolna 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Hogy volt!? 
20:05 A világörökség kincsei 
20:25 Futótűz 
21:15 Nem félünk a farkastól 
23:20 Dunasport
23:35 MüpArt - Le Triaboliqes 
01:25 Koncertek az A38 hajón 

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Konkrét (ism.) 
07:40 Programajánló (ism.) 
07:45 Győr+ Impro (ism.)
07:50 TV torna (ism.) 
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.) 
08:50 Győr+ Impro (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Programajánló (ism.) 
09:45 Győr+ Impro (ism.)
09:50 Pomodoro (ism.)
10:05 Találkozás Nagy Feróval (ism.)
11:00 TV shop
18:00 Díva (ism.)
18:30 Győr+ Impro Maraton (ism.)
18:45 Made in Hungary (ism.)
19:00 Konkrét (ism.) 
19:10 Győr+ Sport (ism.)
20:05 Konkrét (ism.) 
20:15 Vény nélkül   (ism.)
20:35 Ráta (ism.)
21:05 Konkrét (ism.) 
21:15 Győr+ Sport (ism.)
22:10 Konkrét (ism.) 
22:20 Vény nélkül   (ism.)
22:40 Ráta (ism.)
23:10 TV shop

GYŐR+ TV

08:50 TV torna
09:00 Konkrét (ism.) 
09:10 Díva (ism.)
09:40 Győr+ Impro Maraton (ism.)
09:55 Győr+ Sport (ism.)
10:50 Konkrét (ism.) 
11:00 Vény nélkül   (ism.)
11:20 Ráta (ism.)
11:50 TV shop
18:50 TV torna (ism.) 
19:00 Pomodoro (ism.)
19:15 Konkrét (ism.) 
19:25 KultÓra (ism.)
19:55 Kitekintő (ism.)
20:25 Találkozás Nagy Feróval (ism.)
21:15 Pomodoro (ism.)
21:30 Konkrét (ism.) 
21:40 KultÓra (ism.)
22:10 Kitekintő (ism.)
22:40 Találkozás Nagy Feróval (ism.)
23:30 Pomodoro (ism.)
23:45 TV shop

GYŐR+ TV

AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

A Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. GYÔRI TELEPHELYÉRE keres

TARGONCAVEZETÔKET

Érdeklôdni lehet 8—15 óráig: Németh Krisztina
Tel.: 70/339-6662 vagy e-mail: allas@rudolph-log.com

Amit kínálunk: versenyképes jö-
vedelem, béren kívüli juttatások,
stabil munkahely. Utazáshoz útikölt-
ség-térítést és több településrôl is
szerzôdéses járatokat biztosítunk. 

Feladatok: tehergépkocsi le-
és felpakolása, raktárba beér-
kezô áru anyagmozgatása és
tárhelyre történô betárolása

Elvárások:
• OKJ-s targoncavezetôi jogosítvány
• két mûszakos munkarend vállalása
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OKTÓBER 23., SZERDA
M1
05:10 Hajnali gondolatok
05:14 Az Este 
05:55 Hrvatska kronika
06:25 Ecranul nostru
06:55 Ma Reggel
09:00 Katonai tiszteletadás 

Magyarország Nemzeti Zászlajának
09:25 Az utca másik oldalán 
10:25 A törökfejes kopja 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szaffi 
13:25 Mese a somogyországi 

patakgörbítőkről 
14:20 Összefoglaló a Nemzeti 

Ünnep eseményeiről
15:15 A tanú 
17:00 Híradó
17:20 Angi jelenti 
17:50 A szabadság vihara 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szabadság - Különjárat 
21:25 Szabadság szárnyán 
22:20 70 éves az MR 

Szimfonikus Zenekara
00:15 Triptichon - Három filmballada 
01:19 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub  
10:05 Szuperhősök ligája 
10:30 6:3 avagy, játszd újra Tutti 
12:20 Sherlock Holmes New Yorkban 
14:20 Az angyalok is babot esznek 
16:55 Garfield és a valós világ 
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 Jégkorszak 3. - A dínók hajnala 

21:00 Die Hard 4.0 - 
Legdrágább az életed 

23:35 Vundersőn és Zuperszexi
01:05 Műsorszünet

04:10 Magyarország, jövünk! 
04:15 Super Car 
04:40 Műsorszünet
06:00 Tv2 matiné
09:10 Hattyúhercegnő 
10:45 Barney nagy kalandja  
12:20 My Girl 2. - Az első igazi kaland 
14:15 Szabad, mint a szél 
15:50 Shopping Királynők 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:00 Szörnyek az űrlények ellen 
20:50 Szikraváros 
22:40 Eszeveszett küzdelem 

00:50 Apacsok 
02:25 Szabad, mint a szél 
03:50 Műsorszünet

OKTÓBER 22., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 100 kép a XX. századból
13:35 Hacktion Újratöltve 
14:30 A múlt fogságában 
15:20 A szenvedélyek lángjai 
16:05 Híradó+
16:20 Ridikül 
17:05 Híradó
17:15 A következő! 
18:15 Híradó este
18:45 Sporthírek
18:50 Időjárás-jelentés
19:00 Ünnepi hangverseny a felújított 

Zeneakadémia megnyitásán
21:15 Az Este
22:00 Summa 
22:30 Híradó
22:45 A nyomsávon 
23:40 Budapesti bevetés 
00:55 Rocca parancsnok 
01:45 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:45 Reflektor 
13:05 Brandmánia 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:25 A végső akarat 
16:25 A bosszú angyala 
17:30 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 A mentalista 
22:35 Döglött akták 
23:40 XXI. század
00:10 Reflektor 
00:30 Hazudj, ha tudsz! 
01:20 Műsorszünet

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 Knight Rider 
14:00 Tények Délután
14:50 Shopping Királynők 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:15 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 Az új fiú 
23:30 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:35 Zsaruvér 
00:35 Tények Este
01:10 Astro-Világ Éjjel
02:15 Magyar szépség 

05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Az iszlám Európában 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:15 Híradó 
18:40 Dunasport
18:45 Időjárás-jelentés
18:50 Közbeszéd
19:20 Kisváros 
20:00 Angyali érintés 
20:50 Itt járt Mátyás király... 
21:55 Hírek
22:00 Dunasport
22:10 Doc Martin 
23:40 Kultikon 
00:00 Koncertek az A38 hajón 
00:50 Vers
00:55 Himnusz
01:00 Hírek 
01:05 Kézjegy 
01:35 Tengerek világa 
02:05 Akadálytalanul
02:30 Hagyaték 

OKTÓBER 21., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg 
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina
13:55 Magyarlakta 
14:50 Család csak egy van 
15:35 A múlt fogságában 
16:25 Jövő-időben
16:30 Híradó+
16:45 A szenvedélyek lángjai 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Hacktion Újratöltve
21:20 Kékfény 
22:15 Az Este
22:50 Aranymetszés
23:45 Híradó
00:00 KorTárs 
00:30 Család csak egy van 
01:15 Rocca parancsnok 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:45 Reflektor 
13:05 Portré 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:25 A végső akarat 
16:25 A bosszú angyala 
17:30 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 Dr. Csont 
22:35 CSI: A helyszínelők 
23:35 A Tudorok 
00:45 Reflektor 
01:00 Tengerparti fenegyerek 
01:30 Műsorszünet

04:30 Napló 
05:20 Műsorszünet
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 Knight Rider 
14:00 Tények Délután
14:50 Shopping Királynők 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:15 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 NCIS 
22:45 NCIS: Los Angeles 
23:45 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:50 Én is menyasszony vagyok 
00:20 Elit egység 
01:55 Astro-Világ Éjjel
03:00 NCIS 
03:50 NCIS: Los Angeles 

06:35 Székely kapu 
07:00 Életkerék
07:30 Híradó 
07:35 Az iszlám Európában 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Hagyaték 
09:05 Közbeszéd 
09:30 Isten kezében 
10:00 Élő egyház 
10:30 Római riportok 
11:00 Klubszoba 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:27 Napirend előtt
12:55 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Kisváros 
19:40 Angyali érintés 
20:30 Vivát Benyovszky! 
21:30 Hírek
21:35 Dunasport
21:45 Dokureflex
21:46 Felsőbb parancs 
23:05 Kultikon 
23:20 Sportaréna
23:50 Koncertek az A38 hajón 

GYŐR+ TV

08:50 TV torna (ism.) 
09:00 Pomodoro (ism.)
09:15 Konkrét (ism.) 
09:25 KultÓra (ism.)
09:55 Kitekintő (ism.)
10:25 Találkozás Nagy Feróval (ism.)
11:15 TV shop
17:15 Újpest–Győri ETO FC

NB I-es bajnoki labdarúgó-
mérkőzés 

17:55 Híradó 5 percben
18:00 Újpest–Győri ETO FC

NB I-es bajnoki labdarúgó-
mérkőzés 

18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Programajánló
19:45 Győr+ Impro
19:50 Győr+ Sport
20:45 Made in Hungary
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Konkrét (ism.) 
21:40 Programajánló (ism.) 
21:45 Győr+ Impro (ism.) 
21:50 Győr+ Sport (ism.)
22:45 Made in Hungary
23:00 Híradó (ism.) 
23:30 TV shop

GYŐR+ TV

06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 Magyar fohász 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Határtalanul magyar 
09:00 "Ruszkik haza!" 
09:55 "A remény hullámhosszán..." 
10:50 Itt járt Mátyás király... 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Vers
12:30 "...ilyen nagy dolog 

a szabadság?..." 
13:30 Az ősz 17 pillanata 
14:00 Az ősz 17 pillanata 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 "Sasnak útja az égen" - 

1959 nyara, Duna-delta 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Lóden-show
19:10 '56 Poznanban kezdődött 
19:50 C-2 - Az elveszett kenupáros 
20:20 Szabadság tér 56 
22:00 Hírek
22:05 Dunasport
22:10 A vaddiófa árnyéka 
23:55 Kultikon 
00:15 Koncertek az A38 hajón 

Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

07:45 Győr+ Impro (ism.)
07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.) 
08:50 Győr+ Impro (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Programajánló (ism.)
09:45 Győr+ Impro (ism.)
09:50 Győr+ Sport (ism.)
10:45 Made in Hungary (ism.)
11:00 TV shop
17:15 Rába ETO FC–Rákosmenti FC

NB I-es bajnoki futsalmérkőzés 
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Rába ETO FC–Rákosmenti FC

NB I-es bajnoki futsa mérkőzés 
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül  
19:50 Győr+ Impro
19:55 Ráta
20:25 Kitekintő
20:55 KOMP
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Vény nélkül   (ism.) 
21:50 Győr+ Impro (ism.) 
21:55 Ráta (ism.) 
22:25 Kitekintő (ism.)
22:55 KOMP (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 

07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.)
08:50 Győr+ Impro (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Vény nélkül (ism.) 
09:50 Győr+ Impro (ism.) 
09:55 Ráta
10:25 Kitekintő
10:55 KOMP
11:00 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Találkozás Nagy Feróval (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Programajánló
19:45 Győr+ Impro
19:50 KultÓra
20:20 Naplófilm, 12 voltam

56-ban  
20:50 Innovella ismeretterjesztő

sorozat
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Konkrét (ism.) 
21:40 Programajánló (ism.) 
21:45 Győr+ Impro (ism.) 
21:50 KultÓra (ism.)
22:20 Naplófilm,

12 voltam 56-ban   (ism.)
22:50 Innovella (ism.) 
23:00 Híradó (ism.)
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OKTÓBER 25., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:25 Virágzó Magyarország 
13:50 Gasztroangyal 
14:50 Család csak egy van 
15:35 A múlt fogságában 
16:25 Jövő-időben
16:30 Híradó+
16:45 A szenvedélyek lángjai 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Boxutca Extra
20:15 Időjárás-jelentés
20:25 Legenda 
21:30 Életművész 
22:25 Az Este
23:00 Szeretettel Hollywoodból 
23:30 Híradó
23:45 Forma-1 Indiai Nagydíj 
01:20 Család csak egy van 
02:05 Rocca parancsnok 
02:55 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:45 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 gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:40 CSI: Miami helyszínelők 
22:40 Gyilkos elmék 
23:45 Így készült 
00:25 Kemény motorosok 
01:25 Reflektor 
01:40 Gasztrotúra
02:05 4ütem 
02:35 Műsorszünet

04:10 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 Knight Rider 
14:00 Tények Délután
14:50 Shopping Királynők 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:15 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 Sztárban sztár 
23:55 Fogyj Rékával és Norbival! 
00:00 Briliáns elmék 
01:00 Tények Este
01:35 Astro-Világ Éjjel
02:40 Briliáns elmék 
03:40 Magyarország, jövünk! 
03:45 Alexandra Pódium 

OKTÓBER 24., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Vízi túra
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai  
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Kvartett
13:25 Virágzó Magyarország 
13:50 Életművész 
14:45 Család csak egy van 
15:35 A múlt fogságában 
16:25 Híradó+
16:40 A szenvedélyek lángjai 
17:20 Szerencse Híradó 
17:35 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Fábry 
21:45 Munkaügyek - IrReality Show 
22:15 Az Este
22:50 Nemzeti Nagyvizit 
23:20 Barangolások öt kontinensen 
23:50 Híradó
00:05 A nyomsávon 
00:55 Család csak egy van 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:45 Reflektor 
13:05 EgészségKalauz 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:25 A végső akarat 
16:25 A bosszú angyala 
17:30 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 Én, a robot 
23:40 Brandmánia 
00:20 Reflektor 
00:35 a'la CAR 
01:15 Tengerparti fenegyerek 
01:40 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 Knight Rider 
14:00 Tények Délután
14:50 Shopping Királynők 
15:50 Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:15 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 MrÉsMrs 
23:25 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:30 Szenvedélyek viharában 
02:00 Tények Este
02:35 Astro-Világ Éjjel
03:40 Magyarország, jövünk! 
03:45 Segíts magadon

07:30 Híradó 
07:35 Az iszlám Európában 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Magyar klasszikusok 

új köntösben 
09:05 Gyökerek 
09:45 Virágzó Magyarország 
10:10 Cápák a keresőmben
11:05 Felsőbb parancs 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Vers
12:25 Táncvarázs 
13:30 Az ősz 17 pillanata 
13:55 Az ősz 17 pillanata 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó - 18:00
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Kisváros 
19:40 Angyali érintés 
20:30 Angyalbőrben 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:40 Keserű igazság 
23:05 Kultikon 
23:25 MüpArt classic 
01:35 Koncertek az A38 hajón 

GYŐR+ TV

GYŐR+ TV
07:35 Az iszlám Európában 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Akadálytalanul 
09:05 Közbeszéd 
09:30 Szerelmes földrajz 
10:10 Angyali érintés 
11:00 Angyalbőrben 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Vers
12:30 Az utolsó remény 
12:55 Agrárpercek 
13:20 Voyager - A múlt titkai 

és legendái 
13:55 Az ősz 17 pillanata 
14:30 Kívánságkosár 
15:30 NB2-es labdarúgó-mérkőzés 
17:30 Térkép
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Kisváros 
19:40 Angyali érintés 
20:30 A Kennedy család 
21:15 Hírek
21:20 Dunasport
21:30 Szerelmi bűnök 
23:10 Kultikon 
23:30 Vonzások és választások 
01:05 Koncertek az A38 hajón 

AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

• TOEFL 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 németkurzusok 

több szinten is
• Állásinterjúra való elôkészítés német nyelven
• Olasz-, spanyol-, francia-, orosztanfolyamok minden nyelvi szinten
• Fordítások szakképzett fordítók által

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)

Gyôrszentiván, Kör tér 65. Tel.: 96/524-077
Gyôr, Kodály Z. u. 22. Tel.: 96/424-357
Gyôr, Buda u. 16. Tel.: 96/528-688
Gyôr, Lajta u. 33. Tel.: 96/518-460

További részletekrôl érdeklôdjön kirendelt-
ségeinken, ahol dolgozóink korrekt ügyin-
tézéssel várják az ügyfeleket:

TÁMOGATOTT LAKÁSCÉLÚ HITEL ÉVI 6%-OS KAMATRA!

• Új lakás építésére, vásárlására
(THM: 6,62–6,65 %)

• Korszerûsítésre (THM: 6,67%) –
Épületek utólagos hôszigetelése, ablakcsere,  tetô cseréje,
felújítása, szigetelése, központi fûtés kialakítása vagy cseréje

Igényeljen otthonteremtési hitelt
használt lakás vásárlására
és korszerûsítésére (THM: 7,08%)

07:40 Programajánló (ism.)
07:45 Győr+ Impro (ism.)
07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.) 
08:50 Győr+ Impro (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Programajánló (ism.)
09:45 Győr+ Impro (ism.)
09:50 KultÓra (ism.)
10:20 Naplófilm, 12 voltam

56-ban   (ism.)
10:50 Innovella (ism.)
11:00 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Díva (ism.)
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül  
19:50 Győr+ Impro
19:55 Városvezető
20:25 Épí-tech
20:55 KOMP
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Vény nélkül   (ism.) 
21:50 Győr+ Impro (ism.) 
21:55 Városvezető (ism.) 
22:25 Épí-tech (ism.)
22:55 KOMP (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 

06:50 Tv torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Vény nélkül   (ism.)
07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.)
08:50 Győr+ Impro (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Vény nélkül   (ism.) 
09:50 Győr+ Impro (ism.) 
09:55 Városvezető (ism.)
10:25 Épí-tech (ism.)
10:55 KOMP (ism.)
11:00 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Városvezető (ism.)
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Programajánló
19:45 Győr+ Impro
19:50 Pomodoro
20:05 Találkozás Nagy Feróval 2. rész
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Konkrét (ism.) 
21:40 Programajánló (ism.) 
21:45 Győr+ Impro (ism.) 
21:50 Pomodoro (ism.)
22:05 Találkozás Nagy Feróval

2. rész (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
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PR-CIKK HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: gy. p.

A három Liszt-díjas gitármű-
vész, Babos Gyula, László Attila
és Tátrai Tibor 2011-ben egy
jazzgálán került közös színpad-
ra, s az előadás olyan jól sike-
rült, hogy megalakult az öröm-
zenélő Gitár Trió. Tátrai Tiborral
beszélgettünk, aki többek kö-
zött olyan zenekarokban ját-
szott, mint az Új Skorpió, a Hobo
Blues Band vagy saját együtte-
se, a Tátrai Band.

Hogy fér meg három dudás egy
csárdában?

Értem a hasonlatot, de ez egy sze-
retetteljes alapokon működő társa-
ság, Babos Gyuszival már 1968 óta
barátságban vagyunk, László Atti pe-
dig nagyfiú korában került Pestre, az -
óta barátom. Egymást támogatjuk a
színpadon, nem legyőzzük. Igaz, ha
én kivágom a rezet, akkor ők is, amire
én még jobban megpróbálom kivágni.
Egymást inspiráljuk, mindig nagyon
hangulatosak, jókedvűek a bulik. Már
annyira összeszoktunk, hogy „galád-
kodunk” is egymással. Sokat improvi-

„Olyan ez, mint mikor az ember randevúra megy”
zálunk, egymást hajtjuk, ebben a rit-
musszekciónak is nagy szerepe van.
De szigorúan véve kicsit kakukkfióka
vagyok a formációban, mert a többiek
mind jazzisták.

Önhöz mint rockzenészhez
mennyire áll közel a jazz?

Inkább blues-zenésznek érzem
magam, mint rockzenésznek, csak a
rockiparban is megfordultam. Nincse-
nek nagyon távol egymástól, de az
alapjaimnak inkább a Jimi Hendrix-fé-
le bluest tekintem, már amennyire azt
bluesnak lehet nevezni. Megpróbálok
felnőni a feladathoz és keményen ké-
szülök. Sok a harmóniás szám, amiket
nem olyan egyszerű megrázni, de
elég kemény legény vagyok, mindig
felkészülök a fellépésre, annyit gyako-
rolok, amennyit csak bírok.

Hogy áll össze a Gitár Trió re-
pertoárja? Mindenki hozza a
kedvencét?

Úgy, ahogy tetszik mondani. Az el-
ső részben mindenki hozza a kedven-
cét, én csodálkoztam el a legjobban,
amikor Attila, aki jazzvonalon nagyon
elismert, két Eric Clapton-nótával is
készült. A műsor második részében
saját szerzeményeinket játsszuk. Min-
denki a legelvetemültebb számát hoz-

ta el, ujj- és nyaktörő feladatokat, ami-
ket nagy temperamentummal adunk
elő. Van olyan is, hogy Attila vagy Gyu-
szi kiül és egyedül gitározik. Számom-
ra ez mindig a koncert csúcspontja. 

Valahol olvastam, hogy a szín-
padra lépés pillanatát szereti a
legjobban. Miért?

Párhuzamot érzek a szerelem és a
muzsikálás között: olyan ez, mint ami-

kor az ember egy randevúra megy az-
zal, akit nagyon szeret. Amikor halad
a találkozóra és először meglátja, na
ez az a pillanat, amikor felmegyünk a
színpadra, és miközben a nyakunkba
vesszük a hangszereket, elindul a mo-
raj, taps. Ez elmondhatatlan alaphan-
gulatot ad.

Tehát ez egy ideális kapcsolat,
hiszen az izgalom nem múlik el.

Így van, és ebben a trióban az az
izgalmas, hogy szabadok vagyunk,
bátran elkezdhetünk bármilyen mó-
don improvizálni, a társaság abban a
pillanatban követ. Nagy bizalommal
vagyunk egymáshoz és ha a környe-
zetben minden stimmel, akkor sem-
mi másra nem kell figyelni, csak arra,
hogy a legjobbat hozzuk magunkból.
A színpadon nincs idő manírra, be-
gyakorolt kamufigurákra, az a leg-
jobb, ha az ember természetes, mert
arra a közönség mindig szeretettel
reagál. A színpadi örömön túl az
egész zenészség csodálatos dolog.
Sok formációm van, nagyon szeretek
például pubokban vagy színházak-
ban muzsikálni, ahol „lőtávon belül”
vagyunk, a közönség érzi az aurán-
kat. Győrben ideális terepre érke-
zünk, már nagyon várjuk.
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Félidejéhez érkezett Győrben a
november 15-ig tartó ebössze-
írás. Eddig kb. 3.000 kitöltött
adatlapot juttattak vissza az eb-
tulajdonosok az önkormányzat
részére. A szervezők az adatok
feldolgozhatósága érdekében
kérik az ebtulajdonosokat, hogy
az adatokat az eboltási könyvvel
megegyezően töltsék ki, és kü-
lönösen a szkennelt, illetve fa-
xon beküldött adatlapok eseté-
ben ügyeljenek az adatlapok jól
olvashatóan történő visszajutta-
tására, mert e nélkül nem, vagy
csak az ebtulajdonossal történő
kapcsolatfelvételt követően le-
het az adatokat feldolgozni. Az
adatlap és az annak kitöltésével
kapcsolatos tájékoztató megte-
kinthető és letölthető a www.
gyor.hu honlapról is.   

Kérjük az ebtulajdonosokat,
hogy ebösszeírással kapcsolatos
kötelezettségüknek a határidő le-
járta előtt tegyenek eleget! 

Korhű jelmezekbe öltözött tanulók és taná-
rok idézték meg a XI. század hangulatát ok-
tóber 5-én a ménfőcsanaki Petőfi-iskolá-
ban. A „Korona és kard” című programot
Rózsavölgyi László, az önkormányzat okta-
tási bizottságának elnöke nyitotta meg. Ezt
követően korabeli ékszereket és használati
tárgyakat készítettek a gyerekek, többek
között készült a városrész nevére utaló ivó-
csanak is – sorolta Takács Tímea. Az ön-
kormányzati képviselő kifejtette, talán leg -
izgalmasabb része a délelőttnek az a sport-
vetélkedő volt, amely az I. István király ural-
kodását követő trónviszályos időszakot,

A Győr Városi Kábító-
szerügyi Egyeztető Fó-
rum Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzata
támogatásával évente
kitüntetést adományoz
a város területén, az
egészségfejlesztésben
és a drogprobléma ke-
zelésében kiemelkedő
munkát végző két sze-
mély munkájának elis-
meréséért. A kitüntetet-
tek elismerő oklevélben
és pénzjutalomban ré-
szesülnek.
A díjak odaítélésére in-
doklással ellátott írá-
sos javaslatot novem-
ber 15-ig lehet benyúj-
tani Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Humánpolitikai Főosz-
tály, 9021 Győr, Város-
ház tér 1. címre. A ja-
vaslaton fel kell tüntet-
ni a javaslattevő nevét
és elérhetőségét.

Tájékoztató
ebtartóknak

Javaslatot
várnak

Történelmi játszóház
Ménfőcsanakon

vagy is az Aba Sámuel nevével fémjelzett
ménfői csatát idézte fel játékos formában.

Szilbekné Cseh Györgyi igazgató hozzá-
tette, rendkívül hasznos volt a program, hi-
szen a tanórai kereteket túllépve vonták be
a diákokat a lakóhelyük történelmének
megismerésébe.

A győri önkormányzat még júniusban hir-
detett pályázatot a város általános iskolái szá-
mára szakmai programok támogatására. A
nyertes pályázók között volt a ménfőcsanaki
Petőfi-iskola is, így a szervezők a történelmi
játszóház megvalósításához az önkormány-
zat adta anyagi forrásokat használták fel.

www.vidrauszoiskola.hu

Jelentkezés, érdeklődés: 06-30/272-2064, Rákosfalvy Ferenc ügyvezető

Az ELSŐ

alkalom

mindenkinek

INGYENES!

FELNŐTT úszásoktatás 
SOHA NEM KÉSŐ!

VÁGJON BELE, ÚSZNI FOG!

• Minden orvos minden
panaszra úszást javasol!

Szeretettel várunk minden jelentkezőt, csoportban is!

Felnőtt úszásoktatás, kondicionáló úszás, úszóedzés:

• 100% garanciával, szeretettel,
kedvességgel folyik az oktatás,
edzés

• A tanfolyam 16 alkalmas; hétfőn,
szerdán, pénteken 19 órakor a győri
sátoros fedett uszodában tartjuk.

• Az úszástudás birtokában
életük minősége pozitívan
megváltozik

• Negyed évszázados tapasztalatok
birtokában módszereink mindig
hatásosak!

• Más oktatási módszereket
használunk a Vidra Úszóiskolában,
EZ a siker egyik tényezője!

• A régi rossz élményekből fakadó
félelmek 2-3 alkalom után elmúlnak.

• Több edző foglalkozik a felnőt-
tekkel, egyéni oktatásra is van mód!

Fotó: Stoller László 
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MEDISHAPE HIRDETÉS

Nőknél gyakori a gyermekáldás után a ki-
gömbölyödött has-csípő-fenék, a meg-
ereszkedett felkar. A felhalmozódó zsírtö-
megtől nehéz megszabadulni. Megol-
dást jelent az ultrahangos-lézeres integ-
rált zsíreltávolítás és bőrfeszesítés, amely
nem fogyasztó kezelés, hanem a test kon-
túrjának javítása. Alkalmanként 2-3 cm
körfogatcsökkenés érhető el és a bőr fe-
szessége is látványosan javítható.

Mi az alkalmazott technológia?
Egyedi világszabadalommal védett,

professzionális orvosesztétikai technoló-
gia, amely a gyógyászatban is alkalma-
zott, magas frekvenciájú ultrahangot
használja kombinálva infravörös lézer
technológiával, vákuumkezeléssel, mély-
masszázssal és krioterápiás kezeléssel.
Integrált kezeléseket biztosítunk számos
alapvető esztétikai testkontúrproblémá-
ra, kombinálva öt különböző technológi-
át. A kezelések végén véglegesen meg-
szabadulhat zsírpárnáitól, műtét nélkül!

Milyen elváltozásokra bizto-
sít látványos megoldást?

Az eljárás elsősorban a nem kívánt
zsírpárnák műtét nélküli eltávolítására, a
bőr korral járó megereszkedésének keze-
lésében nyújt hatékony és komplex meg-

Orvosesztétikai zsíreltávolítás és bőrfeszesítés
a Medishape szalonban

oldást. Továbbá rendkívül eredményesen
alkalmazható cellulitiszkezelésben is. 

Hogyan is zajlik a végleges zsír -
eltávolítás?

Amikor a fejet ráhelyezik a kezelendő
felületre, a szövetek részecskéi ide-oda
mozgásukkal hőt termelnek. A hő és a
masszázs hatása javítja a sejtek anyag-
cseréjét és anyagfelvevő képességét,
valamint a nyirokáramlást is. A salak-
anyag-kimosó hatás folytán az ultra-
hang a cellulitisz eltüntetésének és a fo-
gyasztásnak a leghatásosabb módsze-
re. Mivel az erek kitágulnak és a sejt-
membránok is áteresztőbbé válnak,
könnyebben jutnak el a természetes nö-
vényi anyagok a sejtekbe, így nagyobb
hatékonysággal lehet őket használni.
Ezenkívül az ultrahang hatására a zsír-
szöveti sejtburok szétpattan, a zsír elfo-
lyik, az üres sejtburok pedig hatásosab-
ban megtámasztja a laza kötőszövetet. 

Milyen eredményeket lehet el-
érni a végleges zsíreltávolítással?

A technológia használatával kezelé-
senként akár 2-3 cm körfogatcsökke-
nés érhető el műtét nélkül! Nem ritka a
terápiás kezelések végén az akár 15 cm
körfogatcsökkenés sem!

Hogyan is zajlik a lézeres bőr-
feszesítés?

A lézerrel történő bőrfeszesítés haté-
konyan kezeli a testrészeken kialakult
cellulitiszt, azaz a narancsbőrt, halványít-
ja a striákat és jótékony hatással van a
különböző bőrhegekre is. A lézeres ke-
zelések során a kezelőfej vákuumot ké-
pez a bőrön és a négy lézerponton ke-
resztül behatol a kötőszövetbe. A kelet-
kezett hő hatására a kollagénrostok

megfeszülnek és annak újraképződését
stimulálják. Az egy idejű mechanikus
masszázs és szívás stimulálja a sub cu -
tan szöveteket, ezzel egy időben a helyi
hűtés kisimítja és feszessé teszi a bőrt.

Milyen testrészeken alkal-
mazható az eljárás?

A készülékkel hatékonyan kezelhe-
tő a has és környéke, a combok, a ka-
rok bizonyos területei, a hát, a csípő
és a toka. (x)



26 / + / 2013. október 18.

KÖZSZOLGÁK   GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

A Győr-Szol Zrt. hiba-és kárbe-
jelentő, szolgáltatási hibabeje-
lentő vonala mindennap 0–24
óráig hívható. Tel.: 96/50-50-
55. Az ügyfélszolgálatok szer-
dán egységesen zárva lesznek,
a telefonos ügyfélszolgálat nem
üzemel. A lakossági hulladék-
szállítás október 23-án változat-
lanul működik. A hulladékudva-

szerző: nagy csaba
fotó: marcali gábor

A kertészkedőknek a szükséges
eszközök beszerzésért nem kell
messzebbre menniük a vásár-
csarnoknál, hiszen a rámpánál,
a földszinti üzletsoron mezőgaz-
dasági szaküzletet találunk. A
vállalkozást működtető Folio
Kft. ügyvezetője, Orbán Béla el-
mondta: a gazdaboltnak a vá-
sárcsarnokban van a helye,
mert miután a termelők értéke-
sítették áruikat, a mezőgazdasá-
gi szaküzletben megvehetik a
termeléshez szükséges dolgo-
kat. Az őstermelők élnek is a le-
hetőséggel. Az üzletben megta-
láljuk többek között a növényvé-
dő szerek teljes választékát, az

kép és szöveg: tóth lászló 

A győri belváros csatorna-
rendszerét tehermentesíti az
a főnyomóvezeték, melynek
építését nemrég kezdték meg
a szakemberek. Jelenleg Vízi-
város és Révfalu rakpartjain
dolgoznak a csőfektetők, s
várhatóan jövőre érik el a Pe-
tőfi híd szigeti oldalán lévő fő-
gyűjtőt. Itt épül fel a város leg-
nagyobb föld alatti szennyvíz -
átemelője.

Biczó László szerint a győri csator-
nahálózat sajátossága, hogy a tá-
volabbi területeken összegyűjtött
tömény szennyvíz a belváros csa-
tornarendszerébe kerülve bűzt,
időnként túlterhelést okoz. A Pan-
non-Víz Zrt. műszaki ellenőre el-
mondta, az Ikrény, Rábapatona, Ab-

A Győr-Szol Zrt. üzemeltetésében lévő virág-
piacon, a vásárcsarnokban és a Petőfi híd lá-
bánál megkezdték a sírdíszek és koszorúk
árusítását. Széles a választék különböző ko-
szorúkból és friss vágott virágokból is.

fatárgyak, kerámia- és fazekasáruk,
textíliák, gyógynövénytermékek

Bendegúz Kézmûvesbolt
Tejfölös köz 3. (Dr. Kovács Pál utca)

Nyitva tartás: hétköznap 9—17.30, szombat 9—13 óráig

KÉZMÛVES PORTÉKÁK

• Májgombócleves (2 főre) 
• 2 személyes Marcal-tál
• saláta (2 főre) • desszert (2főre)
Ár: 5.800 Ft/2 fő helyett  3.990 Ft/2 fő

2 személyes Marcal-tál
4.200 Ft helyett 2.800 Ft-ba kerül!
(levest, salátát, desszertet NEM tartalmaz!)

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

Október 23-ra!Extra ajánlata

3 fajta Szép-kártyát, 
Erzsébet utalványt 

elfogadunk!
Marcal étterem

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

Egy-házi-as Vendéglő

Csatornafejlesztés kétszázmillió forintból
da, Börcs, Győr-Újváros és Győr-
Sziget térségében összegyűjtött
szennyvizekről van szó, ezek jelen-
leg még a belváros alatt „utaznak”
a csatornában. Az új főnyomóveze-
ték a belváros tehermentesítésén
túl a szennyvíz útját is lerövidíti, így
kedvezően befolyásolja majd a
szennyvíztisztító működését. 

A fejlesztés a Duna-projekt kere-
tében jelenleg folyó partrendezési
munkákhoz kapcsolódik, így a sé-
tány építésével párhuzamosan épül
a főnyomócső, a partélben húzódik
az 500 milliméter átmérőjű, üvegszál
erősítésű vezeték. Víziváros keleti
szélén, a Bácsai réten lévő csatlako-
zási ponttól indult a munka, a veze-
ték rövidesen áthalad a Széchenyi
híd alatt. A Pannon-Víz szakembere
azt ígéri, ha a vízállás és az időjárás
engedi, ősszel a Kossuth híd alatt el-
jutnak a Cziráky-emlékmű vonaláig,

majd meder alatti átfúrással keresz-
tezik a Mosoni-Dunát.

Jövőre a Rába-parton folytatódik a
munka, a Radó-szigetet megkerülő ki-
sebbik ág szigeti oldalán építik ki a ve-
zetéket, felfelé egészen a Petőfi hídig.
A vízparttól távolabb, a zsinagóga
melletti zöldterület alatt épül meg a
város legnagyobb köztéri szennyvíz -
átemelője, hét darab nagy teljesítmé-
nyű szivattyúval. A munkálatok első
ütemével még idén szeretnének vé-
gezni, vagyis át akarnak jutni a Moso-
ni-Dunán.

Az első ütem költségvetése közel
százmillió forint, a második ütem az
átemelővel együtt nagyjából ugyan-
ennyibe kerül majd. A vezetéket várha-
tóan 2014 végén helyezik üzembe,
működésével jentősen enyhülni fog a
belvárosi csatornák terhelése, s keve-
sebb bűzpanaszra számíthatunk a
győri belvárosban. 

Sírdísz-
és koszorúvásár

A Győr-Szol ünnepi szolgáltatásai
rok az ünnepnapon zárva lesz-
nek. A Jókai parkolóház a vasár-
napra érvényes díjazással üze-
mel, a Révai parkolóházban a dí-
jak változatlanok, a győri utcai fi-
zető parkolóhálózat beállói díjfi-
zetés nélkül vehetőek igénybe.
Szerdán a vásárcsarnok zárva
lesz, a virágpiacon és a városré-
ti piacon nem lesz kereskedés.

A Magyar Vilmos Uszoda a ren-
des nyitva tartás szerint látogat-
ható. A Barátság sportparkban
az épület, az öltözők és a labda-
rúgópályák zárva lesznek, a
park többi része – pl. futópálya,
szabadtéri erősítő gépek, ját-
szótér – használható. A közte-
metők egységesen 7 és 20 óra
között látogathatóak.

Mezőgazdasági szaküzlet
a vásárcsarnokban

őszi időben szükségessé váló
rágcsálóirtókat, a tápoldatokat
és a virágföldeket, a borászati
termékeket, a locsolástechniká-
hoz kapcsolódó kiegészítőket.
A polcokon található vetőma-
gok mind magyar gyártásúak. A
szezonális termékek közül a tu-
lipán, a nárcisz, a jácint, a kró-
kusz, a liliom, a gyöngyvirág és
a hóvirág hagymáinak van nagy
keletje, s hamarosan keresik a
kegyeleti és olajmécseseket és
a gyertyákat is. Orbán Béla
szaktudását korábban az
ÁFÉSZ-nál, majd az Agrokernél
fejlesztette, így gyakorlati taná-
csokkal is segíteni tudja a vásár-
lókat. A mezőgazdasági szaküz-
let nyitva tartása a vásárcsarno-
kéhoz igazodik. 

Piaci kosár
Rédei vetőmag 95 Ft-tól
Virágföld, 10 literes 260 Ft
Virághagymák 360 Ft/10 db-tól
Cirokseprű 600 Ft/db
Fűmag 780 Ft/kg
Őszi műtrágya 1990 Ft/10 kg
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APRÓ HIRDETÉS

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

HALAT, VADAT,
S MI JÓ FALAT...

2013. október 12-tôl
különleges vadételekkel, 

remek italokkal
várjuk Kedves Vendégeinket!
Töltsön el egy kellemes estét nálunk!

Belvárosi, összkomfortos, 32 m2-es, 1 szobás, távfű-
téses, határozott szerződéses, rendbetett állapotú la-
kást cserélne adyvárosi, marcalvárosi, összkomfortos,
kb. 30 m2-es, 1 szobás, határozatlan-határozott bér-
leti szerződéses, nem földszinti lakásra (hirdetési
szám: 34). Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti, komfortos, 61 m2-es, 2 szobás+étkezős, gáz-
fűtéses, határozatlan bérleti szerződéses, felújított la-
kást cserélne marcalvárosi, belvárosi, szigeti, komfor-
tos, 3 szobás, max. 60 m2-es, gáz-távfűtéses, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses, rendezett lakásra (hirde-
tési szám: 36). Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420

OKTATÁS
Többéves gyakorlattal rendelkező
középiskolai tanár fizikából és ma-
tematikából korrepetálást és fel-
készítést vállal minden szinten.
30/3747-776

ZUMBA, KUBAI SALSA, TÁRSASTÁNC,
ARGENTIN TANGÓ, CAPOEIRA. 
Tel.: 70/590-7075
www.dimenziotse.hu  
facebook.com/zumbagyor.hungary

HASTÁNC Asiennel 
kezdőknek, 
középhaladóknak, 
haladóknak!
Helyszín: 
Győr, Fehérvári u. 80. 

Infók: 
www.asien.hu, 20/291-7950 

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

Korrepetálás: matematika, fizika, kémia, ál-
talános és középiskolásoknak! Felvételi elő-
készítő középiskolába! Időben kezdje el,
biztos a siker! Tel.: 30/928-7711

Győr-Sárás beépíthető I. részén 301 m2-es telek (te-
reprendezés, füvesítés alatt) 28 m2-es, 4 helyiségből
álló faházzal eladó. Víz, villany van, gáz az utcában.
Könnyű megközelíthetőség, helyi járatú buszmegálló
gyalog 5 perc. Ár: 4,19 M Ft. Tel.: 20/3 668-480.

Budapesten, XII. kerületben, Mese köz-
ben 27 m2-es, jó állapotú, cirkófűtéses
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, terasz-
szal, kocsibeállóval. Irányár: 11,9 M Ft. Telefon:
20/327-8603

LAKÁSCSERE 
Győri, 36 m2-es, önkormányzati, összkom-
fortos, 1,5 szobás, fűtés-korszerűsített, hőszige-
telt, műanyag ablakos, acél bejárati ajtós laká -
somat elcserélném győri, 1,5-2 szobás, 44–49
m2-es, összkomfortos önkormányzati lakásra. Tel.:
70/633-4773

Szigeti, komfort nélküli, 24 m2-es, 1 szobás, gázkon-
vektoros, határozott bérleti szerződéses lakást cserél-
ne győri, 40 m2-es, 1+fél szobás, gázkonvektoros, ha-
tározott-határozatlan bérleti szerződéses, 300.000 Ft-
ig lakbérhátralékos lakásra (hirdetési szám: 29). Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nagybácsai, komfortos, 40 m2-es, 1 szobás+hálófül-
kés, gázkonvektoros, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne győri, komfortos/összkomfortos, 35-
40 m2-es, 1 szobás vagy 1 szoba-hálófülkés, gáz-
vagy távfűtéses, határozott-határozatlan bérleti szer-
ződéses lakásra (hirdetési szám: 31). Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, komfortos, 50 m2-es, 2 szobás, gázkonvek-
toros, határozatlan bérleti szerződéses lakást cserélne
győri, nem újvárosi, komfortos/összkomfortos, 35–
70 m2-es, 1-2 vagy 3 szobás, gáz-, távfűtéses, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses, megvásárolható vagy sa-
ját tulajdonú lakásra (hirdetési szám: 33). Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

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

Bélyeget, bélyeggyűjteményeket,
képeslapokat, pénzeket, pénzgyűjteményeket, plaket-
teket, kitüntetéseket, könyveket, egyéb régiséget vá-
sárolok gyűjteményembe. Hétvégén is! Pál István.
Tel.: 20/947-3928.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet utalvány
elfogadása és beváltása. Tel.: 70/564-2280. 

Vásárolok régi bútorokat, órá-
kat, festményeket, porcelánokat, ezüsttárgya-
kat! Németh Csaba, 20/937-9671.

ÜZLET
Győr-belvárosban 60 m2-es he-
lyiség kiadó. Érd.: 70/218-9408

Heti egy vagy kettő alkalomra kicsi iroda-
részt bérelnék! Tel.: 30/369-7305

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-es garázs.
Irányár: 1,6 M Ft. Tel.: 30/8569-664

INGATLAN
Győr-Nádorváros csendes, zöldövezeti részén
épült, 49,5 m2-es, rendkívül alacsony
rezsijű, természetes anyagokkal beépített (fa
nyílászárók, parketta, járólap), szép fekvésű, jó el-
rendezésű társasházi téglalakásomat 13 M
Ft-ért eladom. Érd.: 20/575-8819. Közvetítők
kíméljenek!

Budapesti garzonlakás kizárólag győri
diák részére kiadó. A lakás az ELTE TTK-tól, a Corvi-
nus és a műszaki egyetemtől 25 percre található. Ár
30 ezer Ft+rezsi. 30/913-2232

Épületek bontását, földmunkát, festő-,
burkoló-, szigetelési és tetőfedési munkát vállalok.
Tel.: 70/428-1785

Áruterítői munkára, rakodáshoz jó
fizikummal rendelkező kollégát keresünk, bér-
igény megjelölésével. Jelige: Áruterítés.
Az önéletrajzokat a következő címre várjuk:
ugyintezes@laphir.hu.

Test-talp-meridián masszázs!
(fogyasztó, illóolajos-gyógynövényes) Felnőtt-
bérlet vásárlása esetén gyermekének ingyenes
a talpmasszázs! A hirdetés felmutatója 500 Ft
kedvezményben részesül. Tel.: 30/570-9017

Hívjon bizalommal! Teljes körű lomtalanítást
vállalok. Tárolóját, garázsát kitakarítom. Feleslegessé vált
holmiját ingyen elszállítom. Stuka Tibor: 30/217-0848 

EGYÉB
XXXL-es bőr férfikabát újszerű állapot-
ban eladó. Tel.: 30/328-3558

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

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

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

ÁLLÁS

24/48 munkarendbe keresünk vagyon -
őröket telephely őrzéséhez Bábolna külte-
rületén. Hosszú távú munka. Jelentkezni: cas-
teleguardkft@gmail.com e-mail címen lehet.

SZOLGÁLTATÁS
Frissítő masszázs Győrben. Frissítő,
relaxáló, fizikai közérzetjavító, cellulit-, alakformáló,
arc- és talpmasszás. Minden kedves vendéget szere-
tettel várok! 20/289-3691

Szobafestést, mázolást vállalok nagyon
kedvező áron! Nyugdíjasoknak kedvezménnyel!
30/984-3518

Egyéni és 
párkapcsolati
problémáidban a megoldás érdekel,
a kiút és a lehetőségek megtalálása?
Akkor tudok segíteni.
www.jobblesz.hu
70/391-8836

Fűnyírás, kaszálás, fakivágás, gyökérkivétel, sö-
vénynyírás, bozótirtás, kertásás, fametszés. 96/826-
322, 30/403-6810

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

Készpénzért antik bútort, fest-
ményeket, Herendi és  Zsol-
nay-porcelánt, ezüsttárgyakat,
könyveket, régi fali- és asztali
órákat, dísztárgyakat, teljes
hagyatékot vásárolunk. Tel.:
70/640-5101.  

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

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

ÉPÍTŐANYAG

„Győri családok az egészségért”

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a 

„GYÔRI CIVIL CSALÁDOK EGYESÜLETE A KÖRNYEZETÜNKÉRT”
2013. október 25-én 16 és 19 óra között megrendezésre kerülô

EGÉSZSÉGNAPUNKRA. 
Helyszín: Gyôr-Szabadhegy, József Attila Mûvelôdési Ház (Móra tér 1.)
Téma: Stresszkezelô, lelki egészség megôrzésére irányuló egészségfejlesztés. 

Programok:
Vérnyomásmérés, vércukormérés, koleszterinszint-mérés
húgysavszintmérés, az erekben található vérfesték oxigénellátottságának
mérése pulzoximéter segítségével, testzsír-, testvíztartalom mérése,
színlátásvizsgálat, stresszoldó gyakorlatok, Holistic Pulsing terápia

A részvétel ingyenes.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!



SPORT  PORTRÉ

28 / + / 2013. október 18.

szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A győri Rokob József nyerte meg
a világon először megrendezett
harmincszoros ironman-ver-
senyt, melyen összesen 114 kilo-
métert úsztak, 5.400 kilométert
kerékpároztak és 1266 kilomé-
tert futottak a résztvevők. Az
emberfeletti teljesítményt nyúj-
tó sportoló saját bevallása sze-
rint élete legnagyobb kihívásán
van túl. 

Az olaszországi Lonato de Gardában
rendezett viadalon a versenyzők na-
ponta teljesítettek egy hosszú távú
triatlont, amely 3,8 km úszásból,
180 km kerékpározásból és marato-
ni futásból áll. A verseny kemény-
ségét jelzi, hogy a huszonegy in-
dulóból mindössze nyolcan jutot-
tak el a célvonalig. Rokob József
mögött egy másik magyar, a ko-
máromi Szőnyi Ferenc végzett a
második helyen mintegy két és fél
órás hátránnyal, míg a harmadik-
nak befutó svéd Greger Sundin már
több mint húsz órával maradt le az
első helyezettől. 

Rokob József sportpályafutása
meglepően rövid, életében először
2009-ben indult ironman-versenyen
Nagyatádon, majd később teljesítet-
te a dupla és a tízszeres távokat is.
Felkészülését három éve segíti
Barthalos István erőnléti edző,
két éve pedig Kiss László
irányításával a Yakuza
Fight Clubban Cross-
Core-edzéseket is vé-
gez, ennek köszön-
hetően sokat javult
az erőnléte. 

„Teljesen véletle-
nül találtam rá a ver-
seny honlapjára, és
azért neveztem,
mert úgy éreztem,
ennél nagyobb ki-
hívás már nem
lesz az életem-
ben. Nagyon ke-
mény felkészü-
léssel a hátam
mögött vágtam
neki az olaszor-
szági viadalnak, el-
indultam több verse-
nyen is, melyekből so-
kat tanultam. A felhozó ver-
senyeken elkövettem azokat a hibá-
kat, amiket később élesben már nem.
A célom az volt, hogy végigmenjek a

A fájdalom mulandó, a dicsőség örök
távon, és ha lehetséges, valahogyan
előzzem meg Szőnyi Ferencet” –
mondta az előzményekről Rokob Jó-
zsef, akit természetesen magáról a
versenyről is megkérdeztük.

„Meglehetősen egysíkúak voltak a
napok, nyárias melegben indultunk
és kora télies időben fejeztük be a ver-
senyt. A szervezésben jócskán akad-
tak hiányosságok, a táv mellett ezek-
kel is meg kellett küzdenünk. A víz pél-
dául nagyon hideg volt, a kerékpáros
pályát nem biztosították, többször ne-
künk kellett elsőbbséget adnunk, rá -
adásul nem körpályán haladtunk
egyenletes tempóban, hanem egy

nagy szintkü-
lönbségű

betoncsíkon oda-vissza. A folyamatos
fékezés és gyorsítás sokkal megterhe-
lőbb volt, mintha köröztünk volna. Sok
volt a kóbor kutya, egy német juhász-
nak köszönhetően hatalmasat estem
magam is. A futópálya irányát is csak
a kérésünkre változtatták meg több
nap után, így végre egyformán terhel-
hettük az ízületeket.” 

Rokob József arra is kitért,
hogy egyedül lehetetlen telje-
síteni egy ilyen megmérette-
tést, csapatmunka áll a siker
hátterében. Felesége például
hét hónapos terhesen utazott
el Olaszországba, hogy a hely-
színen segíthessen neki.

„A feleségem nem örült,
amikor először elmondtam,
hogy indulok ezen a versenyen, de utá-
na maximálisan támogatott minden-
ben. Azt megbeszéltük, hogy még egy
ilyen hosszú versenyre már nem me-
gyek el. A stábomon kívül erőt adott
még a többi, rendkívül szimpatikus ver-
senyző. Végig segítettük egymást,
mindenki örült a másik sikerének, min-
denki győztesnek mondhatja magát,
aki befejezte a viadalt” – fogalmazott a
sportoló, aki a siker titkáról is beszélt.

„Az első helyemet nagyrészt annak
köszönhettem, hogy jól futottam,

senki nem bírta a tem-
póm. Megérte min-

dennap gyors-
nak lenni, hi-

szen így több
időm volt a

pihenésre
és a rege-

n e r á l ó -
d á s -
r a .

Engem a kihívás motivál, de hit nélkül
persze nem lehet versenyezni, ez ta-
lán a legfontosabb. A mentális erőnek
legalább akkora szerepe van, mint a fi-
zikainak. Igyekeztem pozitívan hozzá-
állni a távhoz, nem azt néztem, hogy
még mennyi van hátra, hanem azt,
hogy már csak mennyit kell teljesíte-
nem. A tizenhetedik nap volt a legne-

hezebb, de aznap este úgy éreztem,
ha ezt a napot végig bírtam erővel, ak-
kor innen már mindegyiket végig fo-
gom. A fájdalom mulandó, de a dicső-
ség örök. Erőnlétileg még tíz nap ben-
nem volt, de a huszonkilencedik na-
pon bedagadt a lábam, így a sérülés
miatt a harminc napnál többet nem
tudtam volna teljesíteni. Sokan azt
mondták rám, nem is vagyok ember,
hanem robot, ekkor kaptam a Robo-
kop becenevet, persze a Robotzsaru
a bukósisakomról is többeknek eszé-
be jutott” – mesélte Rokob József, aki
hozzátette, az ultratriatlon nincs ref-
lektorfényben, kevesen tehetik meg,
hogy saját költségükön versenyezze-
nek egy hónapon keresztül, és hálás
a sorsnak, hogy neki ez megadatott. 

„Ez nem egy pénzes sportág, a
győzelemért összesen kaptam egy
pólót, ami persze nagyon szép, és
egy emlékplakettet. Úgy tudom, a
NASA szakemberei szeretnének az
emberi teljesítőképesség határairól
tanulmányokat készíteni a verseny-
zőkkel, ha engem hívnak, akkor vas-
tagon fog majd a ceruzám” – viccelő-
dött az ultratriatlonista, aki az év vé-

géig kipiheni magát. „Legközelebb
csak jövőre vállalok versenyt, de

ha rendbe jön a sérülésem,
azonnal megyek majd mozog-

ni. Nekem a sport az
életem, nem tudok

nélküle létezni. En-
nél komolyabb
versenyt aligha

rendeznek már, de
vannak megméret-

tetések, amik érde-
kelnek. Egy tripla iron-

mant meg kell csinál-
nom, mert amikor először in-

dultam rajta, nem sikerült. Ez becsü-
letbeli ügy.”

Hit nélkül
nem lehet
versenyezni
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Nem a legjobb előjelekkel vágott neki a Cegléd elleni
hazai bajnoki mérkőzésének az ETO-SZESE a férfi ké-
zilabda NB I 8. fordulójában, hiszen sérülés és beteg-
ség miatt öten nem tudtak edzeni a találkozót megelő-
zően. Az első félidőben szinte végig egymás mellett ha-
ladtak a csapatok, a szünet előtti és utáni percekben
azonban a ceglédiek elléptek a zöld-fehérektől. Az utol-
só tíz percre ötgólos vendégvezetéssel fordultak a csa-
patok, és hiába kérte még egyszer magához tanítvá-
nyait Magi Serra, teljesen szétestek a zöld-fehérek, a
vége 28–20-as vereség lett. 

„Fej-fej mellett haladtunk sokáig, majd amikor négy
góllal elléptek a vendégek, kockáztatnunk kellett, de
nem sikerült a fordítás. Most kell nyugodtnak maradni
és dolgozni tovább, hogy a hibákat kijavítsuk. Sajnos
nagyon érződött a játékunkon, hogy a héten öten nem
tudtak edzeni” – fogalmazott csalódottan Magi Serra
vezetőedző. Az ETO-SZESE legközelebb szombaton
18 órakor Orosházán lép pályára. 

A férfi futsal NB I ötödik fordu-
lójában a Rába ETO 5–4-re le-
győzte idegenben legnagyobb
hazai riválisát, a Berettyóújfalut.
A zöld-fehérek nagyszerűen
kezdték a mérkőzést, Dróth és
Juanra gyors góljaival vezetést
szereztek, majd Gál szépítő ta-
lálatára Harnisch válaszolt egy
percen belül. Az első félidőben
még Alvarito is betalált, így 4–
1-es vendégelőnnyel vonulhat-
tak pihenőre a csapatok. Térfél-
csere után Alvarito megszerez-
te második gólját is, így már
négy góllal vezetett a címvédő.
A Berettyóújfalu mindent meg-
próbált a hátralévő időben, de
csupán felzárkózniuk sikerült a
nemzetközi menetelésben elfá-
radt zöld-fehérek ellen, ki-

A Győri Audi ETO KC második mérkőzésén is
fölényesen győzött a női kézilabda Bajnokok Li-
gájában, a címvédő 33–21-re győzött Nagybá-
nyán. A hazai csapat sokáig megnehezítette a
győriek dolgát, a zöld-fehérek csak az első félidő
hajrájában tudtak komolyabb előnyt kiharcolni.
A szünetben 16–10-re vezetett a magyar baj-
nok, amely a második félidőben fokozatosan nö-
velte előnyét, nyolc perccel a vége előtt pedig tí-
zet számolhattak a vendéglátókra a győri szur-
kolók. Ambros Martin együttese végül magabiz-
tosan, 33–21-re nyert és ezzel két forduló után
egyetlen hibátlan csapatként vezeti a csoportot.
A folytatásban a Győri Audi ETO KC vasárnap
16 órakor a Thüringer vendégeként játszik.

A bajnokságban a győriek fiókcsapatának
számító Veszprém látogatott a Magvassyba, a
kölcsönjátékosok pedig remekül helytálltak az
Audi ETO ellen. A huszadik percben még 9–9
volt az állás, szünetben pedig mindössze 17–

Rangadót nyert
a Rába ETO

egyenlíteniük már nem. A Rába
ETO egy mérkőzéssel keveseb-
bet játszva is vezeti a bajnoksá-
got, a csapat legközelebb hét-
főn 18.15 órakor a Rákosmenti
FC-t fogadja a Magvassyban.

A női bajnokságban a Rába
ETO sorozatban aratott három
győzelmével feljött a táblázat
második helyére. Molnár Attila
együttese hazai pályán 5–1-re
győzött az Univerzum ellen,
majd az ELTE-BEAC otthoná-
ban is nyerni tudott 5–2-re.
Szombaton Győrött 7–1-re
múlták felül a DVTK-Vénusz
gárdáját, ezzel felzárkóztak a
listavezető mögé. A csapat va-
sárnap 17.30 órakor rangadót
játszik a harmadik helyezett
DEAC vendégeként.

Kiütéses győzelem

13-ra vezetett a bajnokcsapat. A zöld-fehérek
a második játékrészben sem pörögtek fel a
megszokott szintre, így a lelkes fiatalok végig
látótávolságon belül maradtak. A találkozót 34–
25-re nyerte a győri együttes, de a két edző kö-
zül ezúttal Róth Kálmán lehetett elégedettebb. 

Szétestek a végére

MTI-fotó: Czeglédi Zsolt
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A magyar amerikaifutball-elitliga (HFL) utolsó játék-
hetében a Győr Sharks az Újbuda Rebelshez látoga-
tott, és fölényes, 57–18-as győzelmével a harmadik
helyen zárta a szezont. Schwarz Ferenc fantasztiku-
san játszott, hat touchdownt futott a szezonzárón, raj-
ta kívül Rácz Balázs visszahordásból és elkapásból

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Az augusztus 11-i, Győri ETO FC–
Bayern München barátságos labda-
rúgó-mérkőzés költségek utáni tisz-
ta bevételét a világhírű bajor alaku-
latot meghívó győri Audi Hungaria
Motor Kft. karitatív célokra fordítja –
jelentette be dr. Knáb Erzsébet sze-
mélyügyekért felelős ügyvezető
igazgató a héten tartott sajtótájé-
koztatón.

Ötvenmillió forintot kap a Győri
ETO FC. Az összeget dr. Knáb Erzsé-
bettől jelképesen átvevő Klement Ti-
bor, a klub ügyvezető igazgatója el-
mondta, a pénzt a tehetségek képzé-
sét szolgáló futballakadémia infra -
struktúrájának fejlesztésére fordítják,
ez fedezi a pályázat önerejét.

Szomorú apropóból remek hangulatú
jótékonysági gálát rendezett az egyete-
mi csarnokban a három magyar sport-
csatorna, a Sport TV, a Sportklub és Di-
gisport. A rendezvény célja a Hat-Agro
UNI Győrt ért szeptember 7-i busztra-
gédia áldozatainak – Tapodi Péter klub-
igazgató és Fűzy Ákos vezetőedző –
családjai, valamint a sérültek megsegí-
tése volt. A csarnokba kilátogatott Fűzy
Ákos két lánya, Fruzsi és Fédra, Tapodi
Péter özvegye, Dagmar Imbergerová,
és természetesen a csapat összes tag-
ja is. A gálán négy együttes mérte ösz-
sze tudását a kosárlabdapalánk alatt, a
médiaválogatott és az egykori NBA-já-
tékos, Dávid Kornél fémjelezte All Star
csapat mellett a Győri Audi ETO KC ké-
zilabdázói és a Győri ETO FC labdarú-
gói is parkettre léptek egy-egy győri női

A Bayern vendégjátékának újabb nyertesei
Az Audi Hungaria által felajánlott

összeget az alapítványok olyan high-
tech eszközök és berendezések meg-
vásárlására fordíthatják, amelyeket sa-
ját erőből nehéz lenne előteremteni. 

– A Szívkatéterezés Győr Alapít-
vány szívultrahangot vásárol – tudtuk
meg a díjátadás után dr. Dézsi Csaba
András professzortól. A megyei kór-
ház kardiológiai osztályának vezetője
frappáns hasonlatot vont a motorokat
gyártó győri Audi és a kardiológia kö-
zött: – Mi is motorral foglalkozunk, az
ember motorjával, a szívvel, s ha leáll,
nagy a baj, újra kell indítani.

Az eseményen dr. Knáb Erzsébet
emlékeztetett arra, hogy az Audi Győr-
ben húsz éve itthon van, s fontosnak
tartja, hogy a kiemelkedő tevékenysé-
get támogassa a sportban, a kultú -
rában vagy éppen az oktatásban.

Az Audi Hungaria adományával
hat szociális projektet és intézményt
támogat: a Szívkatéterezés Győr Ala-
pítvány tízmillió forintot, az Országos
Mentőszolgálat Alapítvány kétmilliót,
a Gézengúz Alapítvány egymilliót, a
Lurkó Alapítvány ugyancsak egymil-

lió forintot, az Egészséges Újszülötte-
kért Alapítvány szintén egymillió fo-
rintot kap. A Szent Cirill és Method
Alapítvány Anya-, Csecsemő és
Gyermekotthon kétmillió forintos
adományban részesül a mérkőzés
bevételéből. 

Harmadik helyen zárt a Győr Sharks
szerzett egy-egy hatpontost. Az irányító, Kövecses
Attila sikeres kétpontos kísérletet futott meg az egyik
touchdown után, emellett a többi jutalomrúgás is
pontos volt, így alakult ki az 57–18-as végeredmény. 

„A tavalyi évhez képest jelentős előrelépést tet-
tünk, de az utolsó mérkőzés után sajnáljuk csak iga-

zán a Wolves ellen elszenvedett egypontos veresé-
get" – foglalta össze csapatának idei évét Macher
Bálint, a Sharks elnökségi tagja és játékosa. A győ-
riek ötvenszázalékos mérleggel fejezték be szerep-
lésüket, a döntőbe a Budapest Hurricanes és a Dic-
ler Wolves jutott be. 

Jótékonysági gála

kosárlabdázóval kiegészülve. Ezúttal
nem az eredmény volt a fontos, a törté-
neti hűség kedvéért azért mégis leje-
gyezzük, hogy a tornát a Dávid Kornél
All Stars nyerte meg a médiaválogatott
és a két győri együttes előtt. A sport-
csatornák jótékonysági licitálást is szer-
veztek különböző sportrelikviákra, me-
lyek több mint egymillió forintért keltek
el a Vaterán. A bevétel teljes egészében
a Kosárlabda 2010 Közhasznú Egyesü-
let által létrehozott adományszámlára
kerül, így Fűzy Ákos és Tapodi Péter
családtagjai mellett a balesetben
megsérült sportolókat is segíti. Továb-
bi hír, hogy az eddigi megbízott veze-
tőedző, Szentendrei Áron irányítja a
szakmai munkát az idei szezonban a
klubnál, amely egyéves szerződést kö-
tött Fejes Rékával.
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A győri úszósport központjának szá-
mító Móra Ferenc Általános és Kö-
zépiskolában pódiumbeszélgetést
tartottak múlt csütörtökön, melyen
részt vettek az idei Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál (EYOF) érmes
úszói, Matyasovszky Dalma, Szilvási
Gréta és Sztankovics Dóra, vala-
mint az iskolában tanuló Varga Do-

minik. A sportolókat az intézmény
példaképként szeretné azon fiatalok
elé állítani, akik a 2017-es győri ren-
dezésű EYOF-on vehetnek majd
részt. Mellettük köszöntötték az in-
tézményben tanuló kajak-kenuso-
kat és edzőiket is, akik kiemelkedő-
en szerepeltek a versenyszezonban. 

A magyar labdarúgó-válogatott története egyik legsú-
lyosabb vereségét szenvedte el Amszterdamban világ-
bajnoki selejtezőmérkőzésen, a hollandok 8–1-re múl-
ták felül a magyarokat. A kiütés után Egervári Sándor
szövetségi kapitány lemondott posztjáról, melyet a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség elnöke, Csányi Sándor el
is fogadott. Andorra ellen megbízott kapitány, Csábi
József irányította a csapatot, amely értékelhetetlen tel-
jesítménnyel 2–0-ra győzött a kontinens második leg-
gyengébbjének számító együttes ellen. A csoportot
Hollandia nyerte és így kijutott a brazíliai világbajnok-
ságra, a második helyezett Románia pótselejtezőt
játszhat. A magyar csapat a harmadik helyen zárt,
megelőzve Törökországot, Észtországot és Andorrát. 

Az OTP Bank Ligában nem rendeztek fordulót,
az NB II-ben a Gyirmót 2–1-es vereséget szenve-
dett el a Vasas otthonában. A Ligakupában a kék-
sárgák hazai pályán 2–2-es döntetlent játszottak a
Pápával, a Győri ETO FC 4–1-re győzött az FTC el-
len. Az élvonalban vasárnap 16.30 órakor Újpest–
ETO, a másodosztályban szombaton 17 órakor
Gyirmót–Nyíregyháza mérkőzéseket rendeznek.

Újabb mélypont

A jelen tehetsége a jövő példaképe
A rendezvényt Csengeri Mária

főigazgató, Borkai Zsolt polgár-
mester, a Magyar Olimpiai Bizott-
ság elnöke, valamint Blazovicsné
Varga Marianna tankerületi igazga-
tó nyitotta meg. Borkai Zsolt egy-
kori mórás diákként elmondta,
nagy öröm számára, hogy volt isko-
lája ilyen sok tehetséget nevel a

mai napig. Hozzátette, a győri
EYOF nagy lehetőség minden fia-
tal számára, a versenyuszoda elké-
szültével pedig minden feltétel
adott lesz az úszósport sikeréhez is. 

A Magyar Úszó Szövetség kép-
viselői megbeszélést is tartottak a
rendezvény előtt, hiszen Győr

egyike azon regionális központok-
nak, amelyekben összefogják a
szakmai munkát. A tervek szerint
már a 11-12 éveseknek havonta
technikai edzéseket tartanak a re-
gionális központokban, ahol ese-
tenként a legkiválóbb hazai szak-
emberek vezetésével zajlanak
majd a foglalkozások, sőt, időről

időre egy-egy ilyen összetartáson
részt vesznek majd a kicsik példa-
képei is. Petrov Iván területi vezető
mellett jelen volt az Európa-baj-
nok Jakabos Zsuzsanna, valamint
Selmeci Attila szakfelügyelő és Tő-
rös Károly utánpótlás szövetségi
kapitány is.
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HIRDETÉS GYŐR HANGJA, ÁLLATKERT

Szülinapok a Füles Bástyában
kép és szöveg: xantus-állatkert

Jó hír az októbertől márciusig
született állatrajongóknak! Igaz,
a rossz időjárás miatt az állatkert-
ben már nincsenek szülinapok,
de van másik lehetőség! Tartsd a
szülinapod a Füles Bástyában!
Olyan gyerekeknek ajánljuk az ál-
latkerti ünneplést, akik játékosan
tanulni is szeretnének.

A Füles Bástya az állatkert bel-
városi terráriumháza, amely a ré-
gi várból fennmaradt kazamata-
rendszer egy kis darabkája.
Oázis, ahol a szülinaposok a két-
órás rendezvény alatt testközel-
ben is találkozhatnak néhány ál-
lattal. Simogathatnak csótányt,
kiderül, mi az agáma, és előbújik
Pamela, az „idomított” patkány
is. A bátrabbak a kezükből etet-
hetik a doktorhalakat, megnéz-
hetik, milyen mozdulatlan a kaj-
mán és hogyan szorgoskodnak a
hangyák. Fiúk, lányok egyaránt
találnak maguknak kedvenc ál-
latot, hiszen nem csak akvárium-
és terráriumlakókkal találkozhat-
nak, néhány emlős is tarkítja a kí-
nálatot. Ha megismerték az álla -

tokat, a szülinapos begyűjti a töb-
biektől az ajándékokat és elfújja
tortáján a gyertyákat. A tortával,
nasival bevitt sok energiát azon-
ban le kell „dolgozni”, így a mara-
dék időben a Füles Bástya átala-
kul és előtérbe kerülnek a játékok
az ünnepségen résztvevő 8–15
gyerek számára. A játékok során
több ügyességi, logikai feladatot
oldanak meg a gyerekek, amivel
újabb ismereteket szerezhetnek
az állatokról, életükről a termé-
szetben és a Füles Bástyában.
Felejthetetlen élményben lesz ré-

sze azoknak, akik ezt a helyszínt
választják a szülinapi rendezvény
lebonyolítására. 

Ha már elmúlt a szülinapod,
ne búsulj, az állatkert és a Füles
Bástya továbbra is színes progra-
mokkal várja az érdeklődőket.

Születésnappal 
kapcsolatos információk:
www.fulesbastya.hu. 
Rendezvényekkel 
kapcsolatos információk:
www.zoogyor.com

Ki lesz Győr Hangja?
Véget ért rádiónk tehetségku-
tatójának, a Győr Hangja 2013-
nak az elődöntője, melynek a
Baross úti látogatóközpont
adott otthont. A Győr+ Rádió
rendkívüli megmérettetésére
mintegy százötven ember je-
lentkezett, akik közül  húsz jó
orgánumú versenyző jutott a
következő körbe.

Simon Panka, a rádió felelős főszer-
kesztője elmondta, meglepően sok jó
hangú jelentkezőt hallgattak meg az
előválogatásokon, akiknek két feladat
megoldásával kellett bizonyítaniuk rá-
termettségüket. Az előre megírt mű-
sorvezetői megszólalással a beszéd-
technikát és az orgánumot nézte a zsű-
ri – Szarva András, a Sztár Plusz műsor
szerkesztője, a tehetségkutató ötlet-
gazdája, Hermann-né Gesztrich Niko-
letta, az önkormányzat kulturális osztá -
lyá nak vezetője, egykori televíziós mun-
katárs, Orosz Sándor műsorvezető és
Simon Panka. De a szakemberek kí-
váncsiak voltak a szókincsre és a kre a -
tivitásra is. A jelentkezőknek egy me -
teo rológiai jelentésből kellett saját sza-
vaikkal megszólalást írni, amibe bele-
vették a rádió állandó szlogenjeit.

Október 21., 
hétfô 9–12 óráig

MSZP Székház Vásárcsarnok 
Gyôr, Herman O. u. 22.

A zsűri húsz tehetséges jelentke-
zőt juttatott a novemberi középdön-
tőbe. Itt szituációs gyakorlatok, köz -
életi tájékozottságot és általános
műveltséget mérő feladatok várnak
a versenyzőkre.

A döntőbe végül öt ember juthat,
akik egy-egy hét bemutatkozási lehe-
tőséget kapnak a reggeli órákban
mint műsorvezetők. Közülük már nem
a zsűri, hanem a hallgatók választhat-

ják ki, hogy ki lesz az, aki Orosz Sán-
dor mellett elfoglalhatja a műsorveze-
tői széket. A jelöltekre a Győr+ Média
megújult internetes felületein lehet
majd szavazni. A győztes januártól
erősítheti a Győr+ Rádió csapatát.


