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3. oldal Ötmilliárd forint érték-
ben kapacitásbővítő beruházást
hajt végre a Nemak Győr Kft.,
amelynek eredményeként az ed-
digi 2,3 millióról hárommillióra nö-
veli éves hengerfejgyártását.

6–7. oldal Városunk az elmúlt
esztendőkben jelentős fejlődésen
ment keresztül. Sorozatunkban
Győr városrészeibe látogatunk,
hogy megnézzük, hogy érintette a
fejlődés a lakókörnyezeteket.

16. oldal A Golf 7 az alsó középkategóriában etalonnak számít. Tu-
dott ezen a Volkswagen javítani: egy bőröndnyit a csomagtér és két ka-
tegóriányit a lábtér javára. Ezt társította a kor szellemében elérhető
szinte összes biztonsági és kényelmi extrával, illetve prémiumközeli mi-
nőséggel. Így vált az egyik legjobb kompakt családi egyterűvé az új
Sportsvan, amit tesztvezetésen próbált ki munkatársunk.
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

állatnak ad átlagosan otthont nyáron a Győri Állat-
menhely. Ilyenkor hetente 7–12 kutyussal nő a be-
fogadott ebek száma, amik többsége még kölyök,
ráadásul, mivel sokan nyaralni mennek, csökkent
az örökbefogadások száma is.

230 1 millió 66 ezer 236 darab motor készült a győri Au-
di-gyárban az első félévben – közölte a négykarikás
konszern a napokban. Az összeszerelő-üzemben
pedig ötször annyi autó gördült le a szerelőszala-
gokról, mint az elmúlt év azonos időszakában. 
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Jól fizet
a széchenyis
diploma
Az Eduline oktatási por-
tál által készített össze-
hasonlítás szerint a vi-
déki felsőoktatási intéz-
mények közül a legma-
gasabb friss diplomás fi-
zetéssel a Széchenyi Ist-
ván Egyetem végzettjei
rendelkeznek. Az össze-
sítésben olvasható,
hogy a széchenyis fiata-
lok átlagosan több mint
169 ezer forintos fizetés-
re számíthatnak. Közü-
lük a Műszaki Tudomá-
nyi Karon végzettek ke-
resnek átlagosan a leg-
többet, majdnem 180
ezer forintot vihetnek
haza havonta.

Átalakul
a Graboplast 
A győri székhelyű Gra-
boplast tulajdonosai a
társaság nyilvános rész-
vénytársasággá (Nyrt.)
történő alakításáról
döntöttek, és a cég veze-
tése megbízta az Equi-
lor Befektetési Zrt.-t az
esetleges tőzsdei megje-
lenéssel kapcsolatos ta-
nácsadói feladatok ellá-
tásával, miután a válla-
lat új beruházásához
kapcsolódó, őszre terve-
zett, 4,2 milliárd forin-
tos forrásbevonásának
egyik összetevője a nyil-
vános részvénykibocsá-
tás lehet. 
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Lezárás. A Duna és mellékfolyói
áradása miatt lezárta néhány nap-
ra a Petőfi híd alatti ingyenes par-
kolót a Győr-Szol. 

Tetőzés. A vártnál alacsonyabb
szinten, 502 cm-rel tetőzött a Du-
na Nagybajcsnál. Megállt az ára-
dás a Rábán is. A központi véde-
lemvezető a korábban elrendelt
árvízvédelmi készültséget meg-
szüntette.

Fesztivál. Egészen jövő szomba-
tig tart a győri Reneszánsz és ba-
rokk hét, amelynek immáron ha-
todik alkalommal ad otthont a kis -
alföldi megyeszékhely.

Rongálás. Megrongálták a pan-
nonhalmi Borbirodalom feletti
Szoborparkban lévő emlékművet.
A rendőrök egy nap alatt elfogták
a vandálokat.

Tilos! A nem megfelelő vízminő-
ség miatt fürdésre alkalmatlan az
Aranypart II. szabadstrand, ezért
lezárták. Amennyiben az ÁNTSZ
a laboreredmények alapján für-
désre alkalmasnak nyilvánítja a
víz minőségét, a Győr-Szol Zrt. a
strandot újra megnyitja a fürdő-
zőknek.

Figyelmeztetés. A két észak-
nyugati megye kivételével az
egész országra figyelmeztetést
adott ki a meteorológiai szolgálat
felhőszakadás veszélye miatt.

Célegyenesben. Gőzerővel
végzi a városi útkezelő szervezet a
burkolat felújítását a Városház tér
buszok számára fenntartott sávjá-
ban, s a mellette lévő járdafelüle-
teken. Ha az időjárás is kedvez a
munkának, a jövő hét elejére el is
készül a tér. 

Az adyvárosi Tópartyn
adta át Radnóti Ákos ön-
kormányzati képviselő
Borkai Zsolt polgármes-
ter nevében az Adyváros
Szolgálatáért Díjat. Az el-
ismerést Bíró Dezsőné, a
Fűzfa Lakásszövetkezet

elnöke vehette át. A díjat
a győri hölgy a lakókö-
zösség érdekében vég-
zett lelkiismeretes mun-
kájával, valamint a lakó-
környezet fejlődését szol-
gáló tevékenységével ér-
demelte ki.

A városrész
szolgálatáért

Új parkolóhelyek
a József Attila utcában
Hét új parkolóhelyet alakítottak ki a József Attila ut-
cában a Radó Tibor Iskola épülete előtt, az iskolába
és a közeli orvosi rendelőbe gépkocsival érkezők
biztonságos megállása érdekében. A beruházást az
Útkezelő Szervezet bonyolította, finanszírozását pe-
dig Simon Róbert Balázs alpolgármester képviselői
keretéből biztosította.
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FÓKUSZBAN  LAPSZÉL 

Ha nem tudok elaludni, bárá-
nyok helyett azokat a forinto-
kat számolom, amiket a ban-
kom utal majd vissza, jóváté-
ve nyolcéves közös múltunk
minden félrelépését, kamat-
emelését, árfolyamréses trükk -
 jét, devizahiteles szerződé-
sünk titkos módosításait. A
végeredményig soha nem ju-
tok el, egyrészt mert a kamat
is kamatozik, másrészt meg
azért, mert elalszom. 
Álmodni is szoktam, minap éj-
jel az áramszolgáltatóm láto-
gatott meg, hogy elnézést kér-
jen tőlem. Azt mondta, szó
sincs felnégyelésről, karóba
húzásról, nyolc napon belüli
végrehajtásról. Nyaraljak nyu-
godtan, megbecsült fogyasztó-
ként tekintsem tárgytalan-
nak fenyegető levelét, ráérős-
nek azt a néhány forintos, ki
tudja miféle számlát, ami éve-
kig kallódott valahol, saját, tö-
kéletlen nyilvántartási rend-
szerükben. 
Álmomban megbocsátottam
annak a balatoni pincérnek,
aki mindent kétszer számolt,
sőt annak a boltos kisasszony-
nak is, aki széles mosollyal kö-
zölte, hiába cserélné ki, ezek a
kínai gumimatracok mind
lyukasak. Álmomban az ágyam
szélére ült a szerelő is, ő dolga
szerint olajat cserélt volna hi-
telen vett autómban, ha nya-
ralunk, semmi se drága ala-
pon. Most egy pár új cipőt ho-
zott, kárpótlásul a régiért,
amit két dühös tacskó harap-
dált szét a műhelyudvaron
úgy, hogy bennük volt a ked-
ves kuncsaft, aki én vagyok. 
Jó hely Álomország, ahol a
mesék mindig szép véget ér-
nek, győz a legkisebb királyfi,
meg a szegény ember. Győz
az igazság, s ügyvéd sincs,
hogy fellebbezzen ellene.
Ami ébredés utáni kilátásain-
kat illeti, a bankok állítólag
ősszel rendezik devizahitele-
sekkel szembeni adósságai-
kat. Ha így lesz, akkor itt sem-
mi sem lehetetlen. Feltámadt
Mátyás király. 

Gaál József

Mátyás

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

„Marcalváros II-n az elmúlt években
egy dinamikus fejlesztési folyamat kez-
dődött, amelynek keretében megújult
többek között az aluljáró, a városrész
főtere, az orvosi rendelő, vagy éppen
az új bevásárlóközpont előtti csomó-
pont. Mostanra elértünk a Szentlélek
térhez, amelynek burkolata az elmúlt
évtizedekben feltöredezett, megállt raj-
ta az esővíz, ami nehézkessé tette a
közlekedést” – fogalmazott lapunknak
Rózsavölgyi László, a terület önkor-
mányzati képviselője a beruházás je-
lentőségéről.

Mint mondta, a fejlesztés révén a
korábbi, lépcsőkkel tördelt tér egy egy-
befüggő, közösségi tér jellegű terület-
té válik, amely térkőborítást kap. Hoz-
zátette, a templom és a temető bejára-
ta közti járda balesetveszélyes lépcsőit
is felújítják, így teljesen biztonságossá
válik a sírkert megközelítése is. A 3,2
millió forintos fejlesztés az önkormány-

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Ötmilliárd forint értékben kapa-
citásbővítő beruházást hajt vég-
re a Nemak Győr Kft., amelynek
eredményeként az eddigi 2,3 mil-
lióról hárommillióra növeli éves
hengerfejgyártását.

David Toth, a Nemak Győr Kft. ügyveze-
tő igazgatója elmondta, a győri gyár fej-

Ötmilliárdos fejlesztés a Nemaknál,
száz új munkahely jön létre

lődése az elmúlt húsz évben töretlen volt,
s ez így marad a jövőben is. Ennek bizo-
nyítéka az az ötmilliárd forintos kapaci-
tásbővítés, melyet 406 milló forintos kor-
mánytámogatással a Nemak végrehajt.
A motorblokkok és hengerfejek gyártá-
sára szakosodott győri gyár mexikói tu-
lajdonban van, az anyavállalatnak 34 üze-
me van a világban, s 48 motorgyárnak
szállítanak terméket. Legnagyobb vevő-
ik az Opel, a Renault, az Audi és a BMW.
A kapacitásbővítés munkahelyteremtés-

Megújul a Szentlélek tér
zat támogatásával képviselői forrásból
valósul meg, de széles körű társadalmi
összefogás is kapcsolódik hozzá, hi-
szen a Győrszol Zrt. az új padokat és
szemetesedényeket biztosítja, míg a
Vill-Korr Hungária Kft. a közvilágítási
lámpákat cseréli. A tér felújításához a

katolikus egyház is csatlakozott, az
egyházközség képviselő-testülete töb-
bek között a régi burkolat eltávolításá-
ban segédkezett.

A Szentlélek tér augusztus végére
újul meg, ekkor vehetik újra birtokba a
templomot és a temetőt látogatók.

sel is jár, 2016 végére a jelenleginél száz-
zal többen dolgozhatnak majd a Nemak-
nál, összesen 900-an. Az egyik legna-
gyobb gondunk a regionális munkaerő-
hiány – fogalmazott az ügyvezető igaz-
gató, s arra kérte a kormány jelen levő
képviselőjét, a szakképzés átalakításával
tegyenek meg mindent azért, hogy meg-
felelő közép- és felsőfokú végzettségű
szakemberhez jussanak. Mindezért a
Nemak is sokat tesz, elindította a duális
képzést és új alapokra helyezték a me-
legüzemi képzést.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott, ritka
alkalom, hogy magyar–mexikói gazdasá-
gi együttműködést méltathat, a Nemak
ugyanis mexikói.  A vállalat termékeinek
71 százalékát exportálja, a maradék pe-
dig az Audi győri és az Opel szentgotthár-
di gyárába kerül – mondta el a külgazda-
sági és külügyminiszter-helyettes, aki
méltatta azt is, hogy a Nemak beszállító-
inak több mint fele magyar vállalkozás.
Úgy vélekedett, az autóiparnak kitünte-
tett szerepe van Magyarország újraiparo-
sításában, s a kormány a jövőben még
jobban ösztönzi, hogy minél több kuta-
tás-fejlesztéssel foglalkozó cég válassza
Magyarországot. Végezetül arról beszélt,
hogy a kormány jelenleg 48 céggel kö-
tött stratégiai együttműködést, s azt sze-
retné, ha a Nemak Győr Kft.-vel aláírhat-
ná a hosszú távra szóló megállapodást.
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HIRDETÉS VÁROSRÉSZ

Győrben futja be az önmaga által kijelölt pályát 
szerző: győrplusz
fotó: o. jakócs péter

Vannak városok, melyek otthon
tudják tartani a fiataljaikat. Hely-
ben kínálnak nekik jövőt, számíta-
nak rájuk. Nem egyszerű küldetés
ez, csak akkor maradnak, ha már
kaptak valamit a szülővárosuktól,
s elhiszik neki, hogy szükség van
rájuk. Győr ilyen város.

Gancz Tamás győri egyetemista. Jövő-
re államvizsgázik a jogi karon. Azok kö-
zül való, akiket szülővárosuk nevel értel-
miségivé. Nem kell más városban albér-
letet fizetni, megszakítani a baráti kap-
csolatokat ahhoz, hogy befussa azt a
pályát, amit önmaga számára kijelölt. 

Adyvárosban született, most is ott él,
s szinte minden ide köti. Fiatal ember
esetében furcsa azt mondani, hogy
még gyerekkorának emlékei is. Pedig
így van, a Barátság Park, mint közössé-
gi hely, mint a késő estig tartó futball-
csaták színhelye felnőttkori életének is
része. Most is ott fut,  amikor teheti. Saj-
nálja, hogy a jelenkori tizenévesek egy
részének életéből kimarad a sport, a kö-
zös, szabadtéri játék, szobájukba zárja
őket a számítógép. Pedig a valódi baráti

társaság, az együttes élmények megvé-
dik őket attól, hogy elkallódjanak, állítja.

Az érettségi után jogi asszisztensnek
tanult, ott szerette meg, és az akkori él-
mények alapján választotta a jogi pályát.
Kérdezzük tőle, mi volt erősebb indok az
egyetemválasztásban: a jog vagy Győr.
Más város felsőfokú intézményébe jelent-
kezett volna-e akkor, ha Győrben nincs
jogi képzés? Kissé tűnődik a válaszon, de
végül azt feleli: maradtam volna Győrben
és inkább a választott szakommal kötöt-
tem volna kompromisszumot. Szeren-
csére a Széchenyi-egyetem kínálatában

jó ideje szerepel már a jogi képzés. S
nemcsak diplomát lehet szerezni a jogtu-
dományból, de a városban és környékén
a diplomások nagy része munkát is talál. 

Gancz Tamás csoporttársainak több-
sége győri, s a város környékén lakó fia-
tal. Akik távolabbról jöttek, azok közül
többen szeretnének letelepedni is a Rá-
ba partján, ők idővel győrivé válnak.

A közélet iránt is érdeklődő joghall-
gató győri vonzalmát mutatja az egyik
hobbija is: a régi Győrről gyűjt képesla-
pokat, a hajdani hangulatról. Legalább
négyszáz régi képeslap alkotja a gyűjte-

ményét, ezeket elektronikus formában
tárolja. Néha végigmegy Adyváros utcá-
in, s beazonosítja a régi helyeket: van fo-
tója a Kuopio parkról, a régi Verseny
Áruházról, s a Barátság Parkról is. 

Arról beszél, hogy érdemes szembe-
síteni a jelennel a közelmúltat is. Nem-
csak a város ipara, gazdasága, kulturális
intézményrendszere, infrastruktúrája, épí-
tett környezete alakult át. A fejlődésében
tetten érhetőek azok az átgondolt irányok,
melyekkel Győr minden korosztály szá-
mára otthonos város lett, jól megférnek
egymás mellett a generációk. A városré-
szek nem különülnek el egymástól, de
mindegyiknek van önálló identitása, fejlő-
dési tere. Adyvárosban a lakóépületek kö-
zött kialakított tavak, az abba épített szö-
kőkút, a gondozott településrész parkos,
fás pihenőrészei otthonosabbá teszik ezt
a városrészt, mondja a joghallgató.

Gancz Tamás szakdolgozatát a nép-
szavazásokról, a választásokról szeretné
írni. Ez a téma nem áll tőle távol, ő is po-
litizál, hét éve a Fidelitas tagja. A másik
érdekes terület számára a kereskedelmi
jog, ügyvédként majd főleg ezzel szeret-
ne foglalkozni. Emellett szívesen utazza
be a Dunántúl tájait, és ha számára ízle-
tes ételre lel, igyekszik azt az internet se-
gítségével otthon is elkészíteni.
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JÓTÉKONYSÁG  HIRDETÉS

A közelmúltban jó pár autó verte fel a
port és ébresztette Börcs község lakóit.
A Syncreon Hungary Kft. munkatársai
indultak útnak, hogy felújítsák a börcsi
Zrínyi Ilona Tagiskola tornatermét, folyo-
sóját és vizesblokkját. Az elszánt csapat
vésőkkel, csiszológéppel, ecsetekkel és
jó kedvvel felszerelkezve vágott bele a
feladatba, melyet a vállalat globális jóté-
konysági programjának keretén belül
végeztek.

A Syncreon International nemzetkö-
zi nagyvállalat a világ élenjárója logiszti-
kai szolgáltatások terén, és éppen ezért
példamutatóan jár elöl a társadalmi fe-
lelősségvállalásban is. A cég munkatár-
sai az összes működési országban, min-
den telephelyen évek óta részt vesznek
különböző jótékonysághoz kapcsolódó
rendezvényeken, programokon. Az idei
év abban más, hogy a nemzetközi ösz-
szefogás részeként, 2014-re egysége-
sen az oktatás területét jelölték meg tá-
mogatásra. Ezen belül minden ország
egyénileg választhatja meg, milyen ügy,
projekt mellé áll, milyen mértékben és
módon tudja támogatni a rászorulókat.

A Syncreon Hungary Kft. vezetősé-
ge szintén kiemelt témaként kezeli a
társadalmi szerepvállalást, így a prog-
ram kezdetétől aktívan részt vett az
adománygyűjtésben, melynek része
volt a munkavállalók bevonásával
több alkalommal szervezett ruhavá-
sár, amelyből a befolyt összeget hasz-
nálták fel az iskolafelújításhoz szüksé-
ges alapanyagok beszerzéséhez.

Mert jót tenni jó!
A felújítás során a börcsi általános is-

kola tornaterme új külsőt kapott, a fala-
kat, az iskola folyosóját és a vizesblok-
kot kifestették, a bordásfalak és lambé-
ria is megújult, valamint a teremben ta-
lálható fűtőberendezéseket is újrafestet-

ték. A munkatársakat képzett szakem-
berek irányították, így gondos kezek
munkájával szűk egy hét alatt sikerült a
felújítást elvégezni.

A jótékonysági program során a
kollégák önkéntes alapon jelentkez-
hettek a munkára, szabadidejükben
foglalkozhattak a segítségnyújtással.
A társadalmi felelősségvállalás része,
hogy a bevont emberek ne csupán
személytelen, passzív résztvevői le-
gyenek a folyamatnak, hanem aktívan
éljék át tetteik hatását. Azáltal, hogy a

munkatársak jelen voltak a munkála-
tok során és ők végezték el az egyes
feladatokat, közelebb kerültek a pro-
jekthez, kézzel foghatóvá vált számuk-
ra, mit is jelent a jótékonyság, milyen
érzés elkötelezetten, felelős módon

gondolkodni, cselekedni. Emellett a jó
kedvvel végzett munka eredménye-
ként nőtt a munkatársak közötti
együttműködés, erősödtek a kapcso-
latok, ami a mindennapi munkavégzés
során is pozitívan hat a kollégákra.

Ezért is tervez a Syncreon Hungary
Kft. további hasonló programokat nem
csupán a globális kezdeményezés mi-
att, hanem azért is, hogy helyi szinten
növelje a munkatársi elkötelezettséget
és társadalomtudatos viselkedést, hi-
szen jót tenni tényleg jó. (x)

tel: +36 20 /994 3677 
www.achilles.hu

GYÔR-GYIRMÓTON
a belvárostól 5 km-re.

A hirdetés felmutatója
2 db egész napos
felnôtt belépôjegy 
vásárlásakor a harmadikat

AJÁNDÉKBA
kapja! 

Beváltható 2014. augusztus 15-ig,
csak hétköznapokon!

HIRDETMÉNY

A polgármester nevében a Településfej-
lesztési Főosztály Főépítészi Csoport  Győr
Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel el-
fogadott településrendezési tervének a te-
lepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32.
§ (4) bekezdésben foglaltaknak megfele-
lően, az alábbi tervmódosítást egyszerűsí-
tett eljárás keretében folytatja le:

SZTM 2014-035 számú
Győr-Szabadhegy Auróra utca,
József Attila út,
2024/34 hrsz-ú közút által határolt
telektömb módosítása

A tervmódosítási javaslat a Korm. rende-
let 41.§ (3) bekezdése alapján 2014.
augusztus 11-tŐl számított 15 napig te-
kinthetŐ meg az önkormányzat elŐcsar-
nokában, valamint a város internetes ol-
dalán: http://www.gyor.hu/

Észrevétel elektronikus úton, a hirdet-
mény mellett kifüggesztett formanyom-
tatványon vagy postai úton írásban tehe-
tŐ a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen.

szerző: gy. p.
fotó: leier

Új kocsibejárót kapott ajándékba a győr-
sági Szabó Lőrinc, aki két évvel ezelőtt
egy baleset után kényszerült kerekes -
székbe. A négygyermekes édesapát az
Első Győri Lions Club és a Leier Hungá-
ria lepte meg a fejlesztéssel.

Térkövezés ajándékba
„Hatalmas segítség ez nekem és

családomnak, hálával tartozunk az El-
ső Győri Lions Klubnak és a Leiernek.
Gyorsan és hatékonyan reagáltak a
megkeresésemre, önzetlenül segítet-
tek, pár nap után már élvezhettük is a
gyönyörű térköveket” – mondta a csa-
ládfő. A fejlesztés a család minden-
napjait teszi könnyebbé. 

A 120 négyzetméteres kocsibejáró
burkolása nagyjából egy hét alatt lezaj-
lott – mondta Komlós Andor. A Leier
Hungária Kft. ügyvezetője rámutatott, a
korábban kavicsos, murvás területből
egy szép, praktikus, akadálymentesített
bejáró lett. Hozzátette: a cég, ha jóté-
konyságról van szó, az elsők között segít,
s a jövőben is érzékenyen kíván reagálni
az effajta megkeresésekre, példát mu-
tatva ezzel a térség és az ország hasonló
vállalatainak.

Az Első Győri Lions Club szeren-
csésnek mondhatja magát, ugyanis
minden kezdeményezésére sok támo-
gatót nyernek meg. Marton Józsefné,
soros elnök kifejtette, eredményes
volt az évük. A legnagyobb program-
juk az őszi vállalkozói est volt, amely
nyolcvan győri és környéki céget moz-
gatott meg. Itt 3 millió forint gyűlt ösz-
sze, amit a veleszületett rendellenes-
séggel világra jött gyerekek gyógyítá-
sára fordítanak. 
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OTTHONUNK  VÁROSRÉSZEK

Otthonunk: Ménfőcsanak és 
Városunk az elmúlt esztendőkben jelentős fejlődésen ment keresztül. Számos nagyberuházás valósult meg, és zajlik napjainkban is.
Cikksorozatunkban Győr városrészeibe látogatunk, hogy megnézzük, miként érintette a fejlődés az egyes lakókörnyezeteket. 

szerző: győrplusz
fotó: o. jakócs péter

Győr-Ménfőcsanak és Gyirmót egy-
más szomszédságában az igazi kertvá-
rosi, nyugodt, családias környezetet te-
remti meg, miközben karnyújtásnyira
elérhetők a városi szolgáltatások. Nem
csoda, hogy sokan választják otthonuk-
nak Győr ezen területét, ami a gyer-
meklétszám jelentős növekedésén is le-
mérhető. „Évek óta dolgozunk azon,
hogy intézményeink tartani tudják a lé-
pést a létszámnövekedéssel. Emiatt
építettünk két új óvodát, és emiatt bő-
vítjük a ménfőcsanaki iskolát is. A város
2014-es költségvetése 120 millió forin-
tot tartalmaz erre a célra, de játszótér-
fejlesztéssel is szeretnénk a családok
mindennapjait segíteni – kezdi Szabó
Jenő, a településrész egyik önkormány-
zati képviselője. Takács Tímea, Győr-
Ménfőcsanak másik képviselője hozzá-
teszi, fiatal korom okán mondhatom, a
nem túl távoli múltban én is petőfis diák
voltam, és büszkén állíthatom, hogy az
intézmény nem csupán leadja a szük-
séges tananyagot, de értékekre nevel,
haza- és otthonszeretetet csepegtet a
diákokba, ezért is örömteli a számomra,
hogy iskolánk tovább bővül, tovább fej-

lődik. A két képviselő a szabadidő eltöl-
tésének módjait is megemlíti. A Beze-
rédj-kastély nyújtotta lehetőségek mel-
lett a kastély parkja egy igazi közösségi
területté fejlődött, ahol szívesen jönnek
össze idősek és fiatalok egyaránt. A
nyár elején átadott rekortán futópálya
még komplexebbé tette az itt elérhető
szolgáltatásokat. „Településrészünkön
nagyon sokan sportolnak, ezért is tar-
tottuk fontosnak, hogy a futni vágyók

ezt biztonságos, kulturált körülmények
között tehessék meg” – vallja Szabó Je-
nő. Takács Tímea hozzáteszi, a pálya
borítása kíméli az ízületeket, így azt töb-
ben használhatják, és az eddigi tapasz-
talatok azt mutatják, jó döntés volt a be-
ruházás, hiszen sokan veszik igénybe a
futópályát. Ha már a közösségi életnél
tartunk érdemes megemlíteni a min-
den évben nagy népszerűségnek ör-
vendő gyirmóti halászléfőző versenyt,

vagy a szüreti mulatságot, illetve a falu-
napokat, amelyek kitűnő alkalmat te-
remtenek arra, hogy az itt lakók össze-
jöjjenek, és együtt töltsenek egy-egy
szép napot.

A városrészben az elmúlt években
számtalan forgalomtechnikai fejlesztés
történt, Szabó Jenő példaként a 83-as
főút – Malom út – Szent László út cso-
mópont átalakítását és az ehhez kap-
csolódó kerékpáros és gyalogos út
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Gyirmót
megépítését említi, amely a forgalom je-
lentős megnövekedése miatt vált szük-
ségessé, Takács Tímea pedig a Hegyal-
ja út megújulása mellett a Győri út – Ma-
lom út – Hegyalja út kereszteződésének
jelzőlámpás átépítését emeli ki. Mind-
két említett fejlesztés a biztonságos és
dinamikus átkelést szolgálja. Az útfej-
lesztések mellett több helyen új parko-
lóhelyeket is kialakítottak a rendezett,
szabályos megállás érdekében. Mind-

két képviselő kiemeli azokat a lépéseket,
amelyek a városrészben előforduló csa-
padékvíz-elvezetési problémák enyhíté-
sét szolgálták. Szabó Jenő ezzel kap-
csolatban hangsúlyozza, utcaképi
szempontból is sokat jelent, hogy mind-
két településközpontban a vízelvezető
árkokat zárt rendszerbe terelték, az így
felszabaduló helyeken parkolóállásokat
alakítottak ki, amely utcaképi szempont-
ból is előnyös. „A csapadékvizes-fejlesz-

tések keretében rendbe tettük a Ménfő-
csanak-Gyirmóti vízfolyást, amely meg-
szüntette a korábbi talajvíz okozta prob-
lémákat. A Szabó János emlékmű is
méltó környezetbe került, amelyet a la-
kosság megelégedéssel fogadott.” 

Takács Tímea a Csanakot érintő fej-
lesztések közül megemlíti még a lakó-
utca program munkálatait, köztük a Ve-
res Péter utca, Szép Ernő utca, Szabó
Pál utca, Lankás utca teljes hosszában
való felújítását is. „A Csanaki utcai par-
kolók építése is egy régen várt fejlesz-
tés az itt lakók számára.” Szabó Jenő ki-
emeli, „Ménfőn említhetném továbbá a
Fekete István, a Szertári, a Tas vezér, a
Szalvai, a Halász Ödön, és a Garan Já-
nos utcák felújítását, vagy a Bezerédj-
kastély tetőrekonstrukcióját, a Koron-
cói úti temető ravatalozójának felújítá-
sát, bővítését.”

„Szeretett otthonunk szépségéhez
sem fér kétség, sokat foglalkozunk, a
parkok, zöldterületek megújításával is!”
– veszi át a szót Takács Tímea, aki hozzá-
teszi, a közparkok mellett például a Hor-
gas úti temető rendezésére is kiemelt fi-
gyelmet fordítottak, ahol a domboldal-
ban lévő sírok könnyebb megközelíthe-
tősége érdekében murvás utat is létre-
hoztak. „A zöldfelületek gondozására
magam is nagy hangsúlyt fektetek” –
folytatja Szabó Jenő. „A folyamatos nö-
vénytelepítések, a rendszeres fűnyírás,
a szemétgyűjtési akciók mind azt szol-
gálják, hogy városrészünk igazán rende-
zett és tiszta legyen. Ez körzetem mind-
két településrészére is igaz. Aminek iga-
zán örülök, hogy sikerült felújítanunk a

Holt-Rába tanösvény gyalogjárdáját. Az
új pallóhíd lehetővé teszi a gyönyörű, ki-
rándulásra, sportolásra, kikapcsolódás-
ra csábító tanösvény megközelítését. Ta-
lán kevés győri tudja, hogy a várostól
csak pár lépésnyire milyen csodálatos
természeti kincsre lelhetünk, mindenki-
nek javaslom, hogy látogassa meg a
Gyirmót határában található gyöngysze-
met!” Szabó Jenő a gyirmóti fejleszté-
sek közül kiemeli az orvosi rendelőt, a
gyógyszertárat és a postát magában
foglaló épület felújítását, amelyre a
2014-es városi büdzsé 45 millió forintot
különített el. „A posta belső felújítására
pedig plusz forrást szereztem.” Az útfel-
újítások sorában megemlíti a Szent
László utca, a Tárnics, a Tavirózsa, a Ha-
tár, az Erdei, a Kenderföldi, a Gerle, vagy
épp a Tiborc utca munkálatait. „A tele-
pülésközpontban lévő volt vendéglő
épületét nyolclakásos társasházzá alakí-
tottuk, és a Művelődési Ház területén is
sikerült néhány fontos munkálatot elvé-
geznünk.” A két képviselő a jövőre nézve
elmondja, a megkezdett munkát szeret-
nék folytatni, vagyis továbbra is nagy
hangsúlyt helyeznének a lakóutcák fel-
újítására, a biztonságos közlekedést
szolgáló forgalomtechnikai fejlesztések-
re, a parkolóhelyek kialakítására, a csa-
padékvíz-elvezető rendszerek kiépítésé-
re, a zöldterületek fejlesztésére és a tele-
pülésközpontok még szebbé, még kom-
fortosabbá tételére. A közbiztonság to-
vábbi javítása és a bűncselekmények
megelőzése érdekében már elkezdő-
dött a közterületi kamerarendszer kiépí-
tésének tervezése is.



HIRDETMÉNY

A polgármester nevében a Településfejlesztési Főosztály Főépítészi Csoport Győr Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott településrendezési tervének a településfejlesztési kon-
cepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet.) 37. § (2) bekezdése alapján a tervmódosítás előzetes tájékoztató szakaszában az alábbi tervmódosítással érintett területeket mutatja be:
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A tervmódosítási javaslatok a Korm.rendelet 37.§ (4) bekezdése alapján 2014. augusztus 11-tŐl számított 21 napig tekinthetŐk meg az önkormányzat elŐcsarnokában, valamint a város
internetes oldalán: http://www.gyor.hu/

Az elŐzetes tájékoztatási szakaszban a Kormányrendelet és a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggŐ partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2013. (III.29.) önkor-
mányzati rendelet szerint az értesített partnerek 21 napon belül postai vagy elektronikus úton és a hirdetmény mellett kifüggesztett formanyomtatványon tehetnek írásban javaslatokat,
észrevételeket a tervmódosítási javaslatokkal kapcsolatban, 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen. 

Tervezési területek

SZTM 2014-016. Győr, Iparterület, Audi magánút és 0748/84-hrsz-ú utak csatlako-
zásának környezete. Közlekedési célra igénybe nem vett területek hasznosítása

SZTM 2013-017. Győr-Ménfőcsanak, Gyirmóti utca, Sárkereki utca, Tiborc utca,
Határ út által határolt telektömb. A rendezési tervben a 01955 sorszámú falusias
területfelhasználású övezetben jelölt tömbfeltárási javaslat módosítása.

SZTM 2013-018. Győr, Banai út melletti zártkertek, Nyugdíjas utca térsége. In-
tegrál Park bővítési lehetőségének vizsgálata a természetbeni állapotok figye-
lembevételével.

SZTM 2013-019. Győr, Szérűskert utca, Sió utca, 2964 hrsz által közrefogott telek-
tömb. A hatályos rendezési tervben a 03103* és 00382 sorszámú Lf falusias terü-
letfelhasználású telektömbök területfelhasználásának módosítása Lke-II kertvárosias
területfelhasználásra a rendeltetési egységek számának csökkentése érdekében.

SZTM 2013-020. Győr-Révfalu, Hattyú utca, új Bácsai út 12168 hrsz-ú név nél-
küli út által határolt telektömb. A hatályos rendezési tervben a 01897 hrsz-ú
telektömb melletti gyalogút megszüntetése.

SZTM 2013-021. Győr-Ménfőcsanak, Halász Ödön utca, Új élet utca,
25614/47 hrsz-ú út által határolt telektömb. A hatályos rendezési tervben a
04444 sorszámú Lk kisvárosias területfelhasználású övezet előírásainak mó-
dosítása.

SZTM 2013-022. Győr-Szabadhegy, József Attila út, Varga Katalin utca, Patkó
utca, Kakashegy utca által határolt telektömb. A hatályos rendezési tervben a
00596* sorszámú övezet. József Attila út 130. beépítési lehetőség vizsgálata.

SZTM 2013-023. Győr, 821. számú út, Kálvária utca, Kert utca által határolt
telektömb. A hatályos rendezési tervben a 01011* sorszámú övezetben talál-
ható saroktelek beépítésintenzitásának pontosítása.

SZTM 2013-024. Győr-Szabadhegy, Zöld utca, Fehérvári út, Páva utca által ha-
tárolt telektömb. A hatályos rendezési tervben a 01174* és 03029 sorszámú
övezetek között jelölt közlekedési feltárás szükségességének vizsgálata.

SZTM 2013-025. Győrszentiván, Egressy Béni utca, Váci Mihály utca, Déryné
utca, 42261 hrsz-ú közút által határolt telektömb. Összefüggő településrész-
központ kijelölése.

SZTM 2013-026. Győrszentiván, Kertváros, 19. számú főút, Barackos utca, Nap-
sugár utca, Tövis utca által határolt telektömb. A hatályos rendezési tervben a
03939 sorszámú Mk kertes mezőgazdasági övezetben a beépíthető telekterület
meghatározása.

SZTM 2013-027. Győr-Révfalu, Báthori utca, Bácsai út, Damjanich út, 10347/6
hrsz-ú út által határolt telektömb. Építménymagasság és szintszám meghatá-
rozása a Báthori utcai átépítések figyelembevételével.

SZTM 2013-028. Győr, külterület, Ipari park és térsége kijelölt bányaterület
szabályozásának kidolgozása.

SZTM 2013-031. Győr, Városrét, Móricz Zsigmond rakpart, Sík Sándor utca,
Tátika utca, Vass Gereben utca által határolt telektömb. Közlekedési célra igény-
be nem vett területek hasznosítása.

SZTM 2013-034. Győr-Gyirmót, Szent László út, 83. számú főút, Tavirózsa
utca által határolt telektömb. Övezet telekterületének módosítása telekalakítási
lehetőség biztosítása céljából.

SZTM 2013-035. Győr-Nádorváros, Bem tér. Parkolási célra területbővítés biz-
tosítása

SZTM 2013-036. Győrszentiván, külterület. Mezőgazdasági üzemi terület kijelölése.

SZTM 2013-037. Győr-Sziget, Achim András utca, töltés, Bokréta utca, Somos
utca által határolt telektömb. Gyalogos átkötés törlése.

SZTM 2013-038. Győr-Ménfőcsanak, Sokorópátkai út, Komlóvölgyi út, Öreg utca ál-
tal határolt telektömb. Övezeti lehatárolás pontosítása a Komlóvölgyi út térségében.

SZTM 2013-039. Győrszentiván, Váci M. út bevezető szakasz északi lakóterü-
let. Telekalakítási lehetőség biztosítása.

SZTM 2013-040. Győr-Pinnyéd, Újsor melletti lakóterület. Beépítési lehetőség
módosítása.

A Kids Club módszerével öröm-
mel és természetesen tanulhat-
nak idegen nyelvet a gyerekek,
játék közben jól használható,
sokszínű szókincsre tehetnek
szert, s megszeretik a nyelvta-
nulást. A módszer Győrben is el-
érhető, és már egyéves kortól el
lehet kezdeni.

„Tizennégy éve dolgozom angolnyelv-
tanítóként, s mindig kerestem a lehető-
séget, miként érhetném el, hogy a gye-
rekek játszva tanuljanak, mosolyogja-
nak, ha a nyelvtanulásra gondolnak. Azt
is kutattam, hogyan valósítható meg,
hogy már a legkisebbek nyelvtudása is
gyarapodjon, élővé váljon” – kezdte Ri-
góné Szabó Ágnes, a Kids Club Győr
vezetője, miként talált rá a több mint hu-
szonöt éves nyelvtanulási módszerre,
melyet egy angliai édesanya, Linda Ellis
fejlesztett ki 1988-ban.

Magyarországon húsz éve van je-
len a Kids Club. A kifejezetten kisgye-
rekekre (1–14 éves korig) alkalmazott

Játék közben tanulhatnak
idegen nyelvet a gyerekek

idegennyelv-tanulási módszer lénye-
ge a természetesség, a játékosság és
a gyakorlatiasság. Az egységes fel-
adatbankok sokrétű programot kínál-
nak a tanuláshoz, mely a beiratkozás
után elérhetővé válik a gyerekeknek

az interneten. A játékos foglalkozások
és az online nyelvtanulás beszédköz-
pontú órákkal egészül ki. A győri kur-
zusok négy idegen nyelvre, angolra,
németre, franciára és spanyolra épül-
nek, a legkisebbek heti 30 percet ját-
szanak a választott nyelven – szülői
részvétellel –, hároméves kortól pedig
45 percig tart egy-egy alkalom, me-

lyet ingyenes bemutató órán ki is le-
het próbálni. A játék során vidáman,
szinte észrevétlenül sajátítják el az ide-
gen nyelvet, épp úgy, mint az anya-
nyelvüket. A módszer illeszkedik a
gyermek életkorához, érdeklődésé-
hez, tanulási szokásaihoz, játék- és
mozgásigényéhez, terhelhetőségé-
hez. „A gyerekek nagyon fogékonyak,
rengeteg információt be tudnak fo-
gadni. A szülőknek már korán gondol-
niuk kell a gyermekük jövőjére, a
nyelvtanulással pedig több területen
megalapozhatják azt: a módszer so-

rán alkalmazott dalok, mondókák pél-
dául pozitívan hatnak a képességeik-
re, szociális beilleszkedésükre, segíte-
nek felkészülni az iskolás évekre” –
hangsúlyozta Rigóné Szabó Ágnes és
hozzátette, megfelelési kényszer nél-
kül, örömmel és természetesen törté-
nik a nyelvelsajátítás, így tartós, jól
használható és sokszínű szókincsre
tesznek szert a gyermekek. Megsze-
retik az idegen nyelvet, sőt, magát a
nyelvtanulást is, ezzel pedig sikerél-
ményt és önbecsülést, a gyarapodás
örömét kapják.  (X)

JELENTKEZZEN
a Kids Club INGYENES
bemutató órájára!
Rigóné Szabó Ágnes
elérhetősége:
Tel.: 70/249-3092
kidsclubgyor@gmail.com
www.gyor.kidsclub.hu
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Áder János köztársasági el-
nök október 12-re tűzte ki az
önkormányzati és a nemze-
tiségi választásokat. Arról,
hogy mit kell tudnia a vá-
lasztópolgárnak, dr. Lipo-
vits Szilárd győri jegyzőt, a
Helyi Választási Iroda veze-
tőjét kérdeztük.

Az országgyűlési és az Euró-
pai Parlamenti választások
után következnek a helyható-
sági választások. Miben kü-
lönbözik ez az előzőktől?

Míg az országgyűlési eseté-
ben egyénekre és listákra, addig
az európai parlamentin csak lis-
tákra szavaztunk. Ezúttal azonban
kizárólag személyekre voksolha-
tunk. Megválasztjuk önkormány-
zati képviselőinket és a polgár-
mestert. Ezúttal nem négy, ha-
nem öt évre kapják mandátumu-
kat, aminek célja, hogy a jövőben
ne essen ugyanarra az évre az or-
szággyűlési és az önkormányzati
választás. A választópolgárok au-
gusztus 25-ig értesítőt kapnak ar-
ról, hogy pontosan hol adhatják le
a voksukat október 12-én reggel
hat és este hét óra között. Aki
nem kap levelet a Nemzeti Válasz-
tási Irodától, az a helyi választási
irodánál igényelhet.

A kopogtatócédula már a
múlté, hogyan ajánlhat jelöl-
tet a választópolgár?

Az ajánlás ezúttal is ajánlóíve-
ken történik. A szervezetek és
egyéni jelöltek augusztus 25-től
szeptember 8-ig gyűjthetik az
aláírásokat. Külön gyűjtik majd a
polgármesterjelöltre és a képvi-
selőjelöltre az ajánlásokat. Egy
ember több jelöltet is ajánlhat,
de egy jelöltre csak egy ajánlás
adható. A gyűjtésre szigorú sza-
bályok vonatkoznak, például alá-
írásokat nem lehet gyűjteni
munkahelyen, tömegközlekedé-
si eszközökön, felsőoktatási in-

Ősszel ismét választunk
tézményekben, hivatali helyisé-
gekben, vagy egészségügyi in-
tézményekben. 

Mozgóurna-igénylésre és
átjelentkezésre most is van
lehetőség?

Természetesen. A mozgásá-
ban gátolt választópolgár írás-
ban kérheti, hogy mozgóurnával
szavazhasson. A kérelem be-
nyújtható október 10-én 16 óráig
a helyi választási irodánál vagy le-
vélben, az ügyfélkapun vagy a vá-
lasztások hivatalos honlapján ke-
resztül a lakcíme szerinti helyi vá-
lasztási irodához, a szavazás nap-
ján 15 óráig pedig a szavazat-
számláló bizottsághoz. Az átje-

l e n t ke z é s rő l
pedig azt kell
tudni, hogy aki
2014. június
23. előtt létesí-

tett tartózkodási helyet (korábbi
ideiglenes lakcím), amely a sza-
vazás napján is fennáll, október
10-én 16 óráig kérheti, hogy a
tartózkodási helye szerinti szava-
zókörben szavazhasson.

A szavazás menetében
van-e lényegi változás?

Lényegi változás nincs, a kije-
lölt szavazóhelyiségben kell lead-
nunk voksunkat, ha magunkkal
visszük személyazonosságunkat
és a lakcímünket vagy személyi
számunkat igazoló okmányain-
kat. Érvényesen szavazni ezúttal
is a jelölt neve melletti körbe tol-
lal írt két, egymást metsző vonal-
lal lehet. A különbség, hogy a vá-
lasztópolgár kettő szavazólapot
kap, az egyik szavazólapon az
egyéni választókerületi képvise-
lőjelöltre, a másik szavazólapon
a polgármesterjelöltre adhatja le
a szavazatát. 

A helyhatósági választá-
sokkal egy időben zajlanak
majd a nemzetiségi válasz-
tások is. Erről mit kell tudni?

A nemzetiségi választáson az
vehet részt, aki a nemzetiségi név-
jegyzékben szerepel. Az ide törté-
nő felvételt kérelmezni kell a szava-
zást megelőző 16-ik napig, vagyis
szeptember 26-ig. Aki ezután
nyújtja be kérelmét, azt is felveszik
a névjegyzékbe, de ő már csak a
későbbi nemzetiségi választáso-
kon vehet részt. Amennyiben a vá-
lasztópolgár már korábban kérte a
névjegyzékbe vételt, azt nem kell
megismételni. A kérelmet forma-
nyomtatványon kell benyújtani a
helyi választási irodához. A nemze-
tiségi névjegyzékbe azt kell felven-
ni, aki a helyi önkormányzati képvi-
selők és polgármesterek választá-
sán szavazati joggal rendelkezik,
valamely nemzetiséghez tartozik,
és e nemzetiséghez tartozását
meghatározott tartalommal és a
választási eljárásról szóló törvény-

ben meghatározott eljárási rend-
ben megvallja. Egy személy egy -
idejűleg csak egy nemzetiség név-
jegyzékében szerepelhet.

Győrben milyen települé-
si nemzetiségi választást ír-
nak ki?

A települési nemzetiségi ön-
kormányzati képviselők választá-
sát akkor kell kitűzni, ha a telepü-
lésen az adott nemzetiséghez
tartozó személyek száma a leg-
utolsó népszámlálási adatok
alapján a huszonöt főt eléri. Esze-
rint városunkban bolgár, horvát,
lengyel, német, örmény, roma,
román, szerb, szlovák és ukrán
nemzetiségi választásokra kerül-
het sor. A nemzetiségi jelöltek
esetében is szükséges az ajánlá-
sok begyűjtése. Az ő esetükben
az ajánlóív a nemzetiség megje-
lölését is tartalmazza, és a jelölt-
nek arról is nyilatkoznia kell, hogy
a nemzetiség képviseletét vállal-
ja, a nemzetiségi közösség nyel-
vét beszéli, kultúráját és hagyo-
mányait ismeri.

A Helyi Választási Iroda címe: Győr, Liszt Fe-
renc utca 20. A Helyi Választási Iroda Választá-
si Információs Szolgálatának elérhetőségei:
Győr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-245, 500-
406, 500-101, 500-103, e-mail: valasztas@
gyor-ph.hu. További információ: www. valasz-
tas.hu, illetve az onkormanyzat.gyor.hu honlap
választások menüpontjában.

VÁLASZTÁS HIRDETÉS
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HIRDETÉS TÓPARTY

A győri Széchenyi István Egyetem 
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara

PÓTFELVÉTELT HIRDET
az alábbi szakokon nappali és levelező tagozaton:

• jogász 
• nemzetközi igazgatási BA 
• európai és nemzetközi igazgatás MA
• munkaügyi és TB igazgatási BA 
• igazságügyi igazgatási BA 
• jogi asszisztens felsőoktatási szakképzés 

MIÉRT VÁLASZD A GYŐRI JOGI KART?
• Mert nálunk a legalacsonyabbak a képzési 

és lakhatási (kollégiumi) költségek az országban;
• Mert nálunk a számos egyetemi (pl. tanulmányi, 

kulturális, sport teljesítményért járó) ösztöndíj-lehetőség 
mellett sokféle magán-, alapítványi és céges ösztöndíj 
is vár téged;

• Mert itt az elméleti tudás mellé jól hasznosítható 
gyakorlati ismereteket is tanulsz;

• Mert itt mindennapi, személyes kapcsolatban lehetsz 
az oktatóiddal, és bármikor fordulhatsz hozzájuk 
a kérdéseiddel;

• És mert Győr olyan igazgatási és igazságszolgáltatási 
centrum, ahol diploma után számos kiváló 
álláslehetőség vár rád!

• Ne felejtsd el: a Kormány úgy döntött, hogy a diploma 
után a közszférában (pl. bíróság, ügyészség, közigazgatás)
elhelyezkedő fiatalok számára a felvett Diákhitel 2
összegét az állam jóváírja.

A pótfelvételivel kapcsolatban bővebb információt 
a http://felveteli.sze.hu és 
a http://dfk.sze.hu honlapokon találsz.

Több ezren látogattak ki az első adyvárosi Tópartyra. A megszépült tó mellett ingyenes
programok sora várta a családokat: az érdeklődők felszállhattak az omnibuszra, s a lovas
kocsival bejárhatták a városrészt. A gyerekeknek játszóteret alakítottak ki, az egész na-
pos zenés programokra pedig a legendás Apostol együttes tette fel a koronát. Radnóti
Ákos, a körzet önkormányzati képviselője azt ígérte, jövőre is lesz Tóparty.

Jövőre is lesz Tóparty!
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

WWW.HATOS.HU 

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

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

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• NYÁRI INTENZÍV TANFOLYAMOK (augusztus 11–22.)
• Angol nyelvi kurzus 10–12 éves gyermekeknek: augusztus 18–22.
• Német nyelvi kurzus 11–12 éveseknek: augusztus 25–28.
• ÖSD, EURO, ECL, TársalKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-felkészítés

csoportban és magánbérletes rendszerben is
• Egészségügyi szaknyelv orvosok és szakápolók számára német nyelven
• SVÉD nyelvtanfolyamok 
• Spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten
• Fordítások szakképzett fordítók által
• AKCIÓ: tanulói jogviszony igazolások és az erkölcsi bizonyítványok fordítására

AUGUSZTUS 9., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 10., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV GYŐR+ TV
07:15 Sporthírek
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 Go MZ Go
08:00 Kajak-kenu világbajnokság
10:40 Biblia és irodalom
10:55 Unitárius magazin
11:20 Unitárius ifjúsági műsor
11:30 Útmutató
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Tanúságtevők 
12:30 "Ezt cselekedjétek az én 

emlékezetemre!"
12:40 Nagy Zsolt portré
12:55 Jövő-időben – Mennyit ér 

Magyarország?
13:05 Telesport
13:45 City Folk 
14:15 A stílusok mestere
14:50 A szerelem konyhája 
16:25 Nemzetközi Női Kézilabda 

Torna
18:50 Főzni úton-útfélen 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Jane Eyre 
22:25 Boban&Marko Markovics 

Orkestar a Balatonon 
23:20 A Szlovén lány 

04:00 Apa-csata 
04:20 Apa-csata 
04:40 Ezel – Bosszú mindhalálig 
05:30 Ezel – Bosszú mindhalálig 
06:20 Top Shop
06:55 Kölyökklub
09:35 Teleshop
10:30 Kalandor 
10:55 4ütem 
11:30 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
12:10 Szegedi Szabadtéri Játékok 
12:35 Vadmacskák 
13:40 Derült égből fasírt 
15:25 Nincs kettő séf nélkül 
16:50 Nincs kettő séf nélkül 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Lenyűgöző teremtmények 
22:30 A nyolcadik utas: a Halál 
01:00 Portré 
01:40 A Csodanő 
03:05 Cobra 11 
03:35 Nincs információ

04:25 Herkules 
05:10 Briliáns elmék 
06:00 Egzotikus Ázsia
06:25 Tv2 matiné
09:55 Astro-Világ
11:00 Stílusvadász 
11:30 Stahl konyhája 
12:00 Több mint TestŐr 
12:30 Édes élet 
13:45 Édes élet 
15:00 NCIS: Los Angeles 
16:00 Bölcsek kövére 2 – 

A Klump család 
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 Hogyan veszítsünk el 

egy pasit 10 nap alatt 
22:10 Halálfutam 
00:15 The Brothers Bloom – 

Szélhámos fivérek 
02:15 Eureka 
03:00 Szellemdoktor 
03:45 NCIS: Los Angeles 

06:50 Világ-nézet
07:20 Isten kezében
07:45 Lyukasóra
08:15 Mesélő cégtáblák
08:45 Rome Riports
09:10 Törzsasztal 
10:00 Nyelvőrző
10:30 Kultikon + 
11:00 Római katolikus szentmise 

közvetítése Badacsonytomajból
12:00 Déli harangszó
12:05 Vers
12:10 Muzsikál a mozi
12:45 Ízőrzők: Szany
13:20 Mindenki ártatlan? 
14:30 Hazajáró
15:05 Szerelmes földrajz
15:35 Hogy volt!?
16:35 Nemes Rózsa 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Önök kérték!
20:30 A sziget 
21:25 A tévedés áldozata 
23:10 Dunasport
23:25 Heti Hírmondó
23:55 Törzsasztal 

05:25 Hajnali gondolatok
05:29 A mi erdőnk
05:55 Magyar gazda
06:25 Történetek a nagyvilágból 
06:50 Balatoni Nyár
09:00 Kajak-kenu világbajnokság
11:00 Vízitúra
11:30 Aranymetszés – Aranyfeszt
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89 
12:50 Az életmentő – 

Semmelweis Ignác 
igaz története 

13:50 Ég és Föld között
14:05 Egy kis Mennyország 
15:50 Szeretettel Hollywoodból 
16:25 Telesport
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Fábry 
21:45 Az utolsó mohikán 
23:35 Isten ments! 
01:10 A kínai 
02:40 Műsorszünet

04:00 Apa-csata 
04:20 Apa-csata 
04:40 Ezel – Bosszú mindhalálig 
05:30 Ezel – Bosszú mindhalálig 
06:20 Top Shop
06:55 Kölyökklub
09:40 Ízes élet – Mautner Zsófival 
10:00 Teleshop
10:55 Egy rém modern család 
11:30 Kung-fu 
12:30 Tökéletes célpont 
13:35 Fuss, dagi, fuss! 
15:35 A Poszeidon kaland 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 1 perc és nyersz!
19:55 Derült égből fasírt 

21:40 A szellemlovas 2. – 
A bosszú ereje 

23:35 Gyilkos eszme 
02:05 Az utolsó óra 
03:30 Egy rém modern család 

04:45 Aktív 
05:05 Babavilág 
05:30 Super Car 
06:00 Egzotikus Ázsia
06:25 Tv2 matiné
09:40 Astro-Világ
10:45 Kalandjárat – az Útitárs 
11:45 Babavilág 
12:15 Falforgatók 
13:15 Édes élet 
14:30 Édes élet 
15:45 Édes élet 
17:00 NCIS 
18:00 Tények
19:00 Ébredj velünk 
21:05 Peacemaker 

23:30 Ray 
02:10 M, mint muskétás 
02:55 Zűrös szerelmek 
03:40 Herkules 

08:40 Akadálytalanul
09:05 Nóvum 
09:35 Határtalanul magyar
10:00 Székely kapu 
10:30 Hagyaték
11:00 Sírjaik hol domborulnak...
11:30 Talpalatnyi zöld
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers
12:10 Nótacsokor
12:25 Fölszállott a páva Gála, 

Békéscsaba
13:20 Robbie, a fóka 
14:10 Monte Cristo grófja 
15:55 Nemzetközi Női Kézilabda 

Torna
17:35 A világörökség kincse 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Hogy volt!?
20:30 Séfek csatája 
21:25 Irány Deauville 
22:45 Kultikon +
23:15 Dunasport
23:30 Illényi Katica 

és a Győri Filharmonikusok

07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Innovella (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Innovella (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló (ism.)
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 Képújság
18:45 Konkrét (ism.)
19:00 Fröccs (ism.) 
19:30 Fröccs (ism.)
20:00 Vény nélkül  (ism.)
20:25 Találkozás Gyurta Dániellel

(ism.)
21:25 Konkrét (ism.)
21:40 Konkrét (ism.) 
21:50 Fröccs (ism.)
22:20 Fröccs (ism.)
22:50 Vény nélkül  (ism.)
23:15 Találkozás Gyurta Dániellel

(ism.)
00:15 Konkrét (ism.)

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Konkrét (ism.)
09:15 Fröccs (ism.)
09:45 Fröccs (ism.)
10:15 Vény nélkül  (ism.)
10:40 Találkozás Gyurta Dániellel

(ism.)
11:40 Konkrét (ism.)
11:50 Képújság
19:00 Konkrét (ism.)
19:15 Fröccs (ism.)
19:45 Válogatás a Göcsej Filmszemle

versenyfilmjeiből  11. rész
(ism.)

20:45 Konkrét (ism.)
21:00 Fröccs (ism.)
21:30 Válogatás a Göcsej Filmszemle

versenyfilmjeiből 11. rész
(ism.)

22:30 Reklám III.
22:35 Műsorzárás

Gyôrújbarát legnagyobb virágboltja!
Exkluzív és klasszikus csokrok készítése!
• Virágdekorációk és virágtálak
• Temetési koszorúk és sírcsokrok
• Kerti virágok és palánták

FANTÁZIA VIRÁG — AJÁNDÉK

Gyôrújbarát, István u. 13. Tel.: 96/355-759
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07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Innovella (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Innovella (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló (ism.)
09:35 Konkrét (ism.) 
09:45 Fröccs (ism.)
10:15 Fröccs (ism.)
10:45 Képújság
18:45 Híradó Előzetes II. (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  (ism.)
20:00 Fröccs (ism.)
20:30 Fröccs
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
22:00 Fröccs (ism.)
22:30 Fröccs (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek(ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 13, SZERDA
M1
06:00 Építészkorzó – Ferencz Marcel
06:30 Híradó
06:45 Sporthírek
06:50 Időjárás-jelentés
07:00 Capri - Az álmok szigete 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:20 Balatoni Nyár
09:55 Úszó Európa-bajnokság 2014
12:25 Híradó délben
12:55 Hrvatska kronika
13:25 Ecranul nostru
14:00 Cédrusliget 
14:50 Szívtipró gimi 
15:40 Az élet megy tovább 
16:30 Híradó+
16:45 Párizsi helyszínelők 
17:35 Híradó
17:45 Rex felügyelő 
18:35 Charly, majom a családban 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szabadság tér '89 
21:10 Rámenős páros 
22:00 Híradó
22:10 Sporthírek
22:20 Twin Peaks 
23:10 Munkaügyek 
23:40 Párizsi helyszínelők 
00:35 Az élet megy tovább 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 Tuti gimi 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop 
11:45 Asztro Show
12:50 Fókusz 
13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Tuti gimi 
15:45 Az örökség 
16:50 Castle 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 Szulejmán 
23:15 RTL Klub Híradó
23:45 Reflektor 
00:05 Elfelejtve 
01:05 Mélytengeri kalandorok 
02:40 Jóbarátok 
03:05 Az éden titkai 

04:05 Családi Titkok 
04:50 Aktív 
05:15 13-as raktár 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Magánnyomozók 
21:15 Édes élet 
22:30 A gonosz álarca 
23:35 Hawaii Five-0 
00:35 Tények Este
01:20 Aktív 
01:40 Péntek esti fények 
03:30 Maricruz 

AUGUSZTUS 12, KEDD
M1
07:00 Capri – Az álmok szigete 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:20 Balatoni Nyár
10:10 Az Ushuaia expedíció
11:00 Alaszka bölcsei 
11:30 Kapa, kasza, fakanál 3.
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Srpski Ekran
13:00 Unser Bildschirm
13:30 1100 év Európa közepén
13:50 A növények birodalma
14:45 Szívtipró gimi 
15:35 Az élet megy tovább 
16:30 Híradó+
16:45 Párizsi helyszínelők 
17:35 Híradó
17:45 Rex felügyelő 
18:35 Charly, majom a családban 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Cédrusliget 
21:15 Grand Hotel 
22:05 Híradó
22:15 Sporthírek
22:20 Twin Peaks 
23:15 Munkaügyek 
23:45 Párizsi helyszínelők 
00:40 Az élet megy tovább 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 Tuti gimi 
05:30 Top Shop 
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop 
11:45 Asztro Show
12:50 Fókusz 
13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Tuti gimi 
15:45 Az örökség 
16:50 Castle 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 Szökevény szerelem 
00:00 RTL Klub Híradó
00:35 Reflektor 
00:50 A főnök 
01:55 Gyilkos elmék 
02:40 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
03:10 Az éden titkai 

04:00 Családi Titkok 
04:50 Aktív 
05:15 13-as raktár 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Magánnyomozók 
21:15 Édes élet 
22:30 A gonosz álarca 
23:35 22-es körzet – A bűn utcái 
00:35 Tények Este
01:20 Aktív 
01:40 Telitalálat 
03:20 Maricruz 

06:45 Roma Magazin
07:10 Domovina
07:40 Nóvum 
08:10 Duna anzix
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:20 Váratlan utazás
10:10 Szelek szárnyán 
11:00 Linda 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:30 Hungária Kávéház 
15:00 Megőrzött múlt, megtalált jövő
15:35 Mesélő cégtáblák
15:55 Múzeumtúra – Francia módra 
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet v
19:05 Bűvölet 
19:35 Rózsák harca 
20:25 Szelek szárnyán 
21:10 Hírek
21:15 Dunasport
21:25 Apró gyilkosságok 

a családban 
23:00 Könyvajánló

AUGUSZTUS 11., HÉTFŐ
M1
06:50 Időjárás-jelentés
07:00 Capri – Az álmok szigete 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:20 Balatoni Nyár
10:05 Az Ushuaia expedíció
10:55 Alaszka bölcsei 
11:25 Főzni úton-útfélen
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Roma Magazin
13:00 Domovina
13:30 1100 év Európa közepén
13:45 Magyarlakta – 

vidékek krónikája
14:50 Szívtipró gimi 
15:35 Az élet megy tovább 
16:30 Híradó+
16:45 Párizsi helyszínelők 
17:35 Híradó
17:45 Rex felügyelő 
18:35 Charly, majom a családban 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Nora Roberts – Délidő 
21:55 Híradó
22:05 Sporthírek
22:15 Twin Peaks 
23:05 Aranymetszés – Aranyfeszt
23:35 A rejtélyes XX. század 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 Tuti gimi 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Fókusz 
13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Tuti gimi 
15:45 Az örökség 
16:50 Castle 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 Dr. Csont 
22:30 Dr. Csont 
23:30 RTL Klub Híradó
00:00 Reflektor 
00:20 Ómen 
02:35 Jóbarátok 
03:00 Az éden titkai 

04:30 Napló 
05:15 13-as raktár 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Hogyan veszítsünk el 

egy pasit 10 nap alatt 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Magánnyomozók 
21:15 Édes élet 
22:30 A gonosz álarca 
23:35 Zsaruvér 
00:35 Tények Este
01:20 Aktív 
01:40 Szellemdoktor 
02:25 Maricruz 
03:10 Zsaruvér 

08:10 Duna anzix
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:15 Váratlan utazás
10:05 Hagyaték
10:35 Hazajáró
11:05 Séfek csatája 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:25 Hungária Kávéház 
15:05 Muzsikás történet
16:00 A klímaváltozás kihívásai
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Linda 
20:35 Szelek szárnyán 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:40 " Mégiscsak érdemes ilyen 

öregnek lenni!" – 
Vásáry Tamás 80 éves 

22:30 Könyvajánló
22:40 Maradona – Kusturica filmje 

07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Vény nélkül  (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Vény nélkül  (ism.)
10:00 Fröccs (ism.)
10:30 Fröccs (ism.)
11:00 Képújság
18:45 Híradó Előzetes II.
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Fröccs (ism.)
20:15 Fröccs
20:45 Innovella (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 Fröccs (ism.)
22:15 Fröccs (ism.)
22:45 Innovella (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

08:00 Konkrét (ism.)
08:15 Fröccs (ism.) 
08:45 Találkozás Gyurta Dániellel

(ism.)
09:45 Képújság
18:45 Híradó Előzetes II.
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Fröccs (ism.)
20:15 Fröccs
20:45 Innovella (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 Fröccs (ism.)
22:15 Fröccs (ism.)
22:45 Innovella (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

07:15 Unser Bildschirm
07:40 Határtalanul magyar
08:10 Duna anzix
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:10 A világhír útján...
09:30 Váratlan utazás
10:20 Szelek szárnyán 
11:10 Rózsák harca 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:25 Hungária Kávéház 
14:55 Voyager – A múlt titkai 

és legendái 
15:30 Neve is van: Budapest 
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 A Tenkes kapitánya
20:00 A Tenkes kapitánya
20:30 Szelek szárnyán 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:35 A hívatlan vendég 
23:05 Könyvajánló
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Erzsébet-utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglő

Győr, Déry T. u. 11/a • Telefonszám: 96/431-330 
www.marcal-etterem.hu  •  info@marcal-etterem.hu 

2014. augusztus 9.
Szombat esti menüajánlatunk
Húsgombócleves..............................................250 Ft/adag
Baconnal, sajttal töltött csirkemell
rántva, vegyes köret ................................................900 Ft
Sertéspaprikás, galuska............................................900 Ft
Hawaii csirkemell, párolt rizs ................................900 Ft
Hátszínszelet Vadász módra,
főtt-sült burgonya ....................................................990 Ft
Uborkasaláta....................................................200 Ft/adag 

A 2 személyes Marcal-tál
4400 Ft helyett ......................................2800 Ft-ba kerül! 

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

Tel.: 36-96/518-423,
Fax: 36-96/524-877

e-mail: info@amstelhattyu.eu
www.amstelhattyu.eu

Ugye Ön sem szeret vasárnaponként
órákig állni a tûzhely elôtt?
Mi megfôzünk Ön helyett!
Jöjjön el hozzánk családjával, 
barátaival ebédelni, vacsorázni!
Ízletes ételekkel várjuk Önt!

Kedves Hölgyem!

Erzsébet utalványt és Szép-kártyát elfogadunk!

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Innovella (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Innovella (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló (ism.)
09:35 Konkrét (ism.) 
09:45 Fröccs (ism.)
10:15 Fröccs (ism.)
10:45 Képújság
18:45 Híradó Előzetes II.
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 
20:00 VoltTimer 1-4. rész (ism.) 
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
22:00 VoltTimer 1-4. rész (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

AUGUSZTUS 14., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 15., PÉNTEK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Vény nélkül  (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Vény nélkül  (ism.)
10:00 VoltTimer 1-4. rész

(ism.)
11:00 Képújság
18:45 Híradó Előzetes II.
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Válogatás a Göcsej Filmszemle

versenyfilmjeiből 12. rész
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 Válogatás a Göcsej Filmszemle

versenyfilmjeiből 12. rész
(ism.)

23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV
06:30 Híradó
06:45 Sporthírek
06:50 Időjárás-jelentés
07:00 Capri – Az álmok szigete 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:20 Balatoni Nyár
09:55 A Szent Mihály-kápolna 
10:15 Az Ushuaia expedíció
11:05 Az Ushuaia expedíció
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende – A nyár hangjai
12:55 Esély
13:25 A rejtélyes XX. század 
13:55 Rámenős páros 
14:45 Szívtipró gimi 
15:35 Az élet megy tovább 
16:25 Híradó+
16:40 Párizsi helyszínelők 
17:35 Híradó
17:45 Rex felügyelő 
18:35 Charly, majom a családban 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Büszkeség és balítélet 
21:15 Büszkeség és balítélet 
22:10 Híradó
22:25 Sporthírek
22:30 Twin Peaks 

04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 Tuti gimi 
05:30 Top Shop 
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Fókusz 
13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Tuti gimi 
15:45 Az örökség 
16:50 Castle 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz v 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 CSI: A helyszínelők 
22:30 CSI: Miami helyszínelők 
23:30 RTL Klub Híradó
00:05 Reflektor 
00:20 V, mint veszélyes 
01:20 Kalandor
01:50 Mr. és Mrs. Bloom 
02:40 4ütem 
03:05 Az éden titkai 

04:50 Aktív 
05:15 13-as raktár 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Magánnyomozók 
21:15 Édes élet 
22:30 A gonosz álarca 
23:35 NCIS 
00:35 Tények Este
01:20 Aktív 
01:40 Grimm 
02:25 Maricruz 
03:10 Családi Titkok 

05:30 Célkeresztben 
06:00 Zöld Tea
06:30 Híradó
06:45 Sporthírek
06:50 Időjárás-jelentés
07:00 Capri – Az álmok szigete 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:20 Balatoni Nyár
09:55 Úszó Európa-bajnokság 2014
12:10 Híradó délben
12:40 Slovenski Utrinki
13:10 Útravaló
13:25 Úszó Európa-bajnokság 2014
14:55 Alpok-Duna-Adria
15:25 Az élet megy tovább 
16:20 Híradó+
16:35 Párizsi helyszínelők 
17:25 Szerencse Híradó 
17:35 Híradó
17:45 Rex felügyelő 
18:35 Charly, majom a családban 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 A kicsi kocsi újra száguld v
21:55 Az Este
22:30 Híradó
22:40 Sporthírek
22:45 Búcsú a békeévektől 
23:00 Twin Peaks 

04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 Tuti gimi 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Fókusz 
13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Tuti gimi 
15:45 Az örökség 
16:50 Castle 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 
21:25 Sziki-szökevény 
23:15 RTL Klub Híradó
23:50 Reflektor 
00:05 Sötét zsaruk 
01:10 A dzsungel árnyékában 
02:40 Jóbarátok 
03:05 Az éden titkai 

04:15 Családi Titkok 
04:55 Aktív 
05:15 13-as raktár 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 Hal a tortán 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Maricruz 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Magánnyomozók 
21:15 Édes élet 
22:30 A gonosz álarca 
23:35 Grimm 
00:35 Tények Este
01:20 Aktív 
01:40 Hawaii Five-0 
02:25 Grimm 
03:10 Maricruz 
03:55 Családi Titkok 

08:10 Duna anzix
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:10 A lomha jószág
09:25 Váratlan utazás
10:15 Szelek szárnyán 
11:05 A Tenkes kapitánya
11:30 A Tenkes kapitánya
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 Kávéház 
14:55 A kétarcú Kína
15:25 Másfélmillió lépés 

Magyarországon – 32 év múlva
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Angyalbőrben 
20:35 Szelek szárnyán 
21:20 Hírek
21:30 Dunasport
21:35 Dúvad 
23:10 Könyvajánló
23:20 MüpArt classic – 

Rossini: Kis ünnepi mise

07:40 Rome Riports
08:05 Duna anzix 
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:20 Váratlan utazás
10:10 Szelek szárnyán 
11:00 Angyalbőrben 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 Kávéház 
15:00 Mediterraneo 
15:30 Európa egészsége 
16:30 Térkép 
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 A világörökség kincsei
19:00 NB1-es labdarúgó-

mérkőzés OTP Bank Liga
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Columbo: Vihar egy pohár 

borban 
22:50 Könyvajánló
23:00 Prés 
00:05 A Kodály vonósnégyes 

hangversenye a Magyar Tudo-
mányos Akadémia dísztermében
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Die BAROCK HOCHZEIT mit viel Pomp, Ele-
ganz und abwechslungsreichem Programm er-
wartet all diejenigen, die die Zeitreise mitma-
chen wollen. Während des am 8. August begin-
nenden, dreitägigen Programmes macht sich
die Zeremonie mit Kostümumzug, Konzerten,
Handwerksmarkt und Kinderprogrammen un-
vergesslich . Alle Interessierten können das
Ereignis der gesamten Zeremonie ab dem Her-
richten der Braut auch auf dem Internetportal
gyorplusz.hu mitverfolgen.

Die folgenden Statio-
nen der SOMMER -
ABENDKONZERTE
versprechen ausge-
lassene Unterhaltung.
Am 15. August  kön-
nen wir uns am Musi-
kalischen Sommera-
bend mit Nagy Balázs
und seinen Freunden
entspannen, am 16.
Tritt dann Takács Ni-
kolas auf. Die Konzer-
te beginnen um 20
Uhr auf dem Széche-
nyi Platz.

Ein ORGELKONZERT wird am 10. August um 20 Uhr in
der Bischofssitz-Kirche („Püspöki Székesegyház”). Alle In-
teressierten bietet sich die Gelegenheit das Programm mit
dem Titel „Orgelvariationen” von Kovács Szilárd zu hören.

In der 3. Runde der OTP
BANK LIGA kann der Győri
ETO FC als Gast bei Videoton
am 9. August um 16.30 Uhr
seine Leistung erneut unter
Beweis stellen. In Székesfehér-
vár im Sóstóer Stadion.

Am 9. August findet ab
9 Uhr ein BENEFITZ
FUSSBALL-CUP im
Barátság Sportpark
statt. Die Einnahmen
wird Horváth Dominik
an Hirntumor erkrank-
ten Jungen und deren
Familien zu Gute kom-
men lassen. 

BORNAI TIBOR ÉS KOMOLY
FÉRFIAK treten auf: am 15. Au-
gust um 19.30 Uhr im Rahmen der
Programmreihe Pannonhalmer
Jazz Terasse. Wegen der begrenz-
ten Anzahl der Plätze besteht die
Möglichkeit Karten im Vorverkauf
zu erwerben. Weitere Informatio-
nen unter: programturizmus.hu 
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

BORNAI TIBOR ÉS KOMOLY
FÉRFIAK lép fel augusztus 15-
én 19.30 órakor a Pannonhalmi
Jazz Terasz programsorozat kere-
tében. A helyek korlátozott száma
miatt előzetes jegyvásárlás lehet-
séges. További információ a:
programturizmus.hu oldalon.

A BAROKK ESKÜVŐ pompás
külsőségekkel, változatos prog-
ramokkal várja azokat, akik idő-
utazás részesei szeretnének len-
ni. Az augusztus 8-án kezdődő,
háromnapos program ideje
alatt jelmezes felvonulás, kon -
certek, kézműves vásár gyer-
mekprogramok teszik emléke-
zetessé a ceremóniát. A meny-
asszony készülődésétől a cere-
mónián át, nyomon követhetik
az érdeklődők az eseményeket
a gyorplusz.hu internetes portá-
lunkon.

ORGONAHANGVERSENYT
TARTANAK a Püspöki Székes-
egyházban augusztus 10-én 20
órakor. Az érdeklődők Kovács Szi-
lárd „Orgonavariációk” című műso-
rát hallgathatják meg.

A NYÁRESTI KONCERTEK
következő állomásai fergete-
ges szórakozást ígérnek. Au-
gusztus 15-én Zenés nyári es-
ten kapcsolódhatunk ki Nagy
Balázzsal és barátaival, 16-án
pedig Takács Nikolas lép fel. A
koncertek 20.30-kor kezdőd-
nek a Széchenyi téren.

1 KONCERT + 1 KIÁLLÍTÁS
– rendhagyó tárlatvezetésen ve-
hetnek részt az érdeklődők,
melyet Körösfői Kriesch Aladár
festő és iparművész életművét
bemutató művészettörténeti
előadás követ hárfakoncerttel,
a festőművész unokája és déd-
unokája előadásában. További
információ: online@romer.hu

„SZERETEM GYŐRT” címmel fotókiállítás nyílik augusztus 8-án 17
órakor az Esterházy-palotában. A pályázat célja Győr épített örökségének
és természeti kincseinek bemutatása mellett annak kifejezése, hogy mi-
ért szeretjük városunkat. A kiállítás szeptember 21-ig, hétfő kivételével
naponta 10-től 18 óráig látogatható.
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szerző és kép: nagy viktor
viktornagy.net

A Golf 7 az alsó középkategóriában
etalonnak számít. Mégis tudott a
Volkswagen ezen javítani egy bő-
röndnyit a csomagtér, és két kate-
góriányit a lábtér javára. Így vált
az egyik legjobb kompakt családi
egyterűvé az új Sportsvan.

Tisztességes helykínálat egy sportos
megjelenésű családi autóban. Mindez
társítva a kor szellemében elérhető
szinte összes biztonsági és kényelmi
extrával, illetve prémiumközeli minő-
séggel. Ez a korábbi Golf Plus – nem
egyenes ági – leszármazottjának két-
mondatos összegzése. Valójában a
Golf Sportsvan ennél sokkal több. A
külső követi a wolfsburgiak aktuális
sémáját: klasszikus hűtőrácsvonalak,
melyek élesre vágott fényszórókba
csapnak át az orron; lendületes oldal-
lemezél a kilincs magasságában; tet-
szetős és szélesnek láttatott
far szép részletmegoldások-
kal (aerodinamikailag töké-
letesített csomagtérajtó-
spoiler). A forma lendületes,
kortalan és azonosíthatóan
„népautó”.

Beülve hihetetlenül jó tér -
érzet kerített hatalmába elöl
és hátul is. A műszerpult di-
zájnja emlékeztet a kettővel
nagyobb Sharanra, ami jót
jelent. Egyértelműen Golf minőség fo-
gadott minden szinten. Az anyagok ki-
választása, látványa és tapintása nem
okozott csalódást. Ami bőrnek néz kis
bőr, az alu alumínimium és szinte min-

den gumírozott, illetve puha. Nagyon
jó fogású az alul lecsapott kormány és
a 6 fokozatú váltó is, ami az alapmoto-
rok (1.2 85 LE és 1.6 TDI) kivételével
széria. A tesztautó Trendline felszerelt-
ségi szintjéhez már szinte minden jár,
ami feltétlenül kell: digit-klíma, rendes
rádió, 9 légzsák, elektromos kézifék,
ESP, start-stop rendszer és így to-
vább. És ami a legfontosabb, a variál-
ható tér. A hátsó ülések alapból feje-
delmi lábteret kínálnak, viszont előre-
tolhatók (például gyerekeknél), így to-
vább növelhető az 500 literes cso-
magtér. Okosan kitalált részletekkel
teli az utas- és csomagtér. Így sok
kampó, rekesz, kétszintes csomagtér-
padló várja a család minden tagjának
holmiját, valamint az ülések ledönté-
sekor az üregek elnyelik a kalaptartót,
könnyen sík rakodóhelyet alakítha-
tunk ki – ilyenkor jön elő a „van”, azaz
kisteherautó vérvonal.

Mi az 1.4 literes 125 lóerős, közepe-
sen motorizált változatot teszteltük. A

motor ismerős volt a konszerntárs mo-
dellekből, de azóta finomítottak rajta. A
lényeg, hogy nehezen hozható zavarba
a kis turbós benzines, és könnyen elbá-
nik a közel 1,3 tonnás kocsiszekrény-

Teszt: VW Golf Sportsvan 1.4 TSI

nyel. Csak a legalsó fordulatszám-tar-
tományban viselkedik szívómotorként,
körülbelül 1500-tól minden fokozat-
ban kilő, hála a 200 Nm-es nyomaték-
nak. A futómű társ az okos cikázásban
városban, és kényelmes országúton is.
A fogyasztás is korrekt, 6-7 liter között
tartható különösebb odafigyelés nél-
kül. Létezik gyengébb 1,2 literes, illetve

Óriás kompakt

egy 150 lóerős ugyanilyen lökettérfo-
gatú benzines változat, illetve megfon-
tolandó választás lehet az egyhatos
110 vagy kétliteres 150 lóerős TDI dí-
zel. Az alapár vonzó 4,75 milliótól indul,
de egy ajánlott, akár DSG automatavál-
tós verzióért érdemes kifizetni a 6,8-7
millió forintot. Megéri a család minden
tagjának beszállni.
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FORMULA STUDENT

Minden eddiginél nagyobb érdek-
lődés kíséri az 5. Formula Student
Hungary egyetemi autóversenyt,
amit ezúttal is a győr-gönyűi ki-
kötőben rendeznek augusztus 21–
24-én. 14 ország 44 csapata érke-
zik a látványos megmérettetésre.
A szervezők megduplázták a lelá-
tókat, a diákok és az audisok in-
gyen látogathatják a rendez-
vényt, mely idén először kiemelt
városi program is.

Alig három másodperc alatt telt be a
nevezési lista az interneten a 44 csa-
pattal, annyira népszerűvé vált az
XMEDITOR által rendezett magyar
Formula Student Hungary egyetemi
autóverseny Európában.

Az augusztus 21–24-én megren-
dezendő verseny a magyar járműipar
népszerű találkozóhelyévé is vált:
nemzetközi autóipari cégek, kutatóin-
tézetek, felsőoktatási intézmények ve-
zetői, szakemberei összesen hét szak-
mai rendezvényt tartanak itt. 

A versenyző csapatok a világ min-
den pontjáról érkező, a felsőoktatás-
ban tanuló diákokból állnak. Nem-

Két hét múlva – hétvégén ismét benépesül a kikötő

Formula autók versenye Gönyűn
csak mérnökhallgatók vesznek részt
a versenyben, hanem más tudomány-
területek hallgatói is, mivel a feladat
összetettségéből adódóan, más szak-
ismeretekre is szükség van.

A statikus versenyszámok után a
második két nap, azaz augusztus 23–
24-én lesznek a látványos dinamikus
versenyszámok, amikor a gönyűi kikötő
betonján mérik össze tudásukat a for-
mulaautók. Érdekessége a magyar fu-
tamnak, hogy egy kategóriában, egy-
más ellen indulnak a hagyományos, bel-
ső égésű és az elektromos motorral fel-
szerelt járművek. A dinamikus verseny-
számok csúcsa a vasárnapi úgyneve-
zett endurance-futam, amelyben 38 ki-
lométert kell megtenniük a versenyzők-
nek, és a tüzelőanyag-takarékosságot,
az időt és az állóképességet vizsgálják.

A rendezvényen a fő szponzorok
saját pavilonokban mutatják be után-
pótlás, tréning, ösztöndíj és egyéb
programjaikat, valamint látványos, já-
tékos vetélkedőket rendeznek. Több
szakmai esemény is erősíti a jármű-
ipari találkozóhely jelleget.

A Széchenyi István Egyetem, mint
az FS-mozgalom egyik hazai fellegvá-

ra, úgy tekint e versenyekre, mint a du-
ális képzést kiegészítő „harmadik láb-
ra“, mely az egyetemi elmélet és az
ipari gyakorlat mellé az önképzést
igénylő erős motivációs tényezőként
zárkózik fel. Újdonságként a verse-
nyen lesz a világpremierje a győri Szé-
chenyi István Egyetemen kifejlesztett
formula student motornak.

A versenyző csapatok számára kü-
lön szakmai előadásokat is tartanak a
szponzorok képviselői: az Audi, a Con-
tinental, az AVL és a National Instru-
ments hazai és külföldi szakemberei.
Az 5. Formula Student Hungary-n
nemzetközi benchmarking találkozón
cserélik ki tapasztalataikat a járműipa-
ri cégek HR- és PR-vezetői, valamint
megvitatják azt is, milyen módon tud-
nák jobban támogatni műszakilag az
egyetemisták, főiskolások autóépítő
tevékenységét. Ezekbe a konzultáci-
ókba bekapcsolódik a többi szponzor-
cég is, így a Knorr-Bremse, a Trigon
vagy épp a világ legnagyobb autóvisz-
szapillantó-tükör gyártója, a moson-
magyaróvári SMR szakemberei.

Az idei, ötödik Formula Student Hun-
gary bekerült Győr kiemelt programjai

közé, a város önkormányzata is belépett
a támogatók közé. A nagy érdeklődésre
tekintettel, a rendezők duplájára emel-
ték a lelátók, és több mint kétszeresére
a férőhelyek számát. Az Audi – mint az
FSH főszponzora – saját dolgozói és
családtagjaik számára ingyenes belé-
pési lehetőséget kínál.

A rendezők – ugyancsak a várossal
összefogva – külön turisztikai csoma-
gokat állítottak össze diákok és felnőt-
tek részére, mely a szálláson és az
FSH-n kívül tartalmazza a városi ren-
dezvényeket, így az akkor zajló borna-
pokat és a külföldről is nagy érdeklő-
déssel várt, augusztus 23-i esti nyár-
záró koncertet: Tom Jones szabadtéri
show-műsorát. Külön autóbuszokkal
érkeznek a hazai és a szomszédos or-
szágok egyetemeinek hallgatói a ren-
dezvényre.

Az egyetemisták, főiskolások, közép-
iskolások és családjuk – a rendezvény
http://hu.fshungary.hu/regisztracio
honlapján történő regisztrációval – in-
gyenesen tekinthetik meg az egyik leg-
különlegesebb és legizgalmasabb nyári
szakmai programot, a Formula Student
Hungary 2014. évi versenyét.
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KÖZSZOLGÁLTATÓK  

kép és szöveg: pannon-víz 

A napokban felhőszakadás érte el Győrt,
amire az Országos Meteorológiai Intézet
riasztásának köszönhetően, időben fel-
készülhetett a vízmű. Az ügyeletesek nyi-
tott záporkiömlőkkel és megduplázott
létszámmal várták a vihart. Teljes kapa-
citással működött az elvezető rendszer,
így is közel húsz perc alatt feltelt a csa-
tornahálózat. A záporkiömlőkön 45 ezer
köbméter csapadékvizet zsilipeltek a
Mosoni-Dunába és a Rábába.

A zápor frontvonala, a legintenzí-
vebb szakasz Révfalu környékét érin-
tette. Ügyeleteseink szippantós ko-
csikkal tehermentesítették a rend-
szert. Vámosszabadiban, Győrszent -
ivánon és Ménfőcsanakon is szükség
volt kisebb beavatkozásokra. A Gyep-
szél utcából is érkeztek telefonok az éj-
szaka, de beavatkozás nélkül is jól mű-
ködött az elvezetés.

Sokat segítettek a külső kerületek-
ben megépült fejlesztések. Szabadhegy
mélyebb fekvésű részén, a vasút melletti

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Napelemes rendszert telepítettek a Sarutlan
Karmelita Rendtartomány Gyôri Rendháza épületére

Pályázati támogatás segítségével napelemes rendszer került telepítésre a Sa-
rutlan Karmelita Rendtartomány Gyôri Rendháza és Temploma épületére, amely
összességében 34,56 kW-os teljesítményû. 
A napelemes rendszer úgynevezett háztartási méretû kiserômû, amely a villamos köz-
üzemi hálózatra csatlakozik. Lényege, hogy a nap sugárzását villamos energiává ala-
kítja át a fényelektromos jelenség segítségével, így ezt saját fogyasztásra termeli meg. 
A Rendtartomány az Új Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív Program kere-
tében kiírt „Helyi hô és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”
(Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/A) címû felhívásra pályázatot nyújtott be, melyre „Sa-
rutlan Karmelita Rendtartomány Gyôri Rendháza és Temploma épületének energetikai
fejlesztése napelemes rendszerrel” címmel, KEOP-4.10.0/A/12-2013-0145 azonosító
számú projektben 20.132.266 Ft vissza nem térítendô támogatást nyert.
A Rendtartomány folyamatos kihasználtsága során igen jelentôs áramfogyasztással
bír, így a projekt során közvetlen cél volt a vételezett villamos energia nagymértékû
kiváltása, emiatt a beruházás keretében, 144 db áramtermelô napelempanel került
elhelyezésre, amelyek összesen 34,56 kW teljesítményûek. Ezek a napelempanelek
lehetôvé teszik az épület energiafogyasztásának kielégítését, így az intézmény vil-
lamosenergia-fogyasztásának jelentôs része 2014. nyarától már megújuló energián
alapul, jelentôs megtakarítást eredményezve, továbbá a megújuló energia megter-
melése során a környezetterhelés minimalizálódik, valamint csökken az üvegház-
hatású gázok kibocsátásának mértéke.
A projekt során példamutató a megújuló energiahordozó felhasználásának növelése,
illetve a fenntarthatóság irányába fejlôdô életforma kialakításának elôsegítése.  

Pályázati hirdetmény
A GYŐR-SZOL Zrt. pályázatot hirdet
önkormányzati bérlakás határozott
idejű bérleti jogának elnyerésére.

Bérlemény: Apáca utca 15. 1. emelet. Alap-
terület: 101 m2. Szoba: 2 és fél. Bérleti
díj/hó: 120.000 Ft. Megtekintés időpontja:
2014. 08. 14., 10–10.20. Várható költözés:
2014. szeptember eleje

A pályázat benyújtásának helye, határide-
je: GYŐ R-SZOL Zrt. Központi Ügyfélszol-
gálat (Orgona u. 10.) 2014. augusztus 29.
12 óra. A pályázati feltételekrŐl részletes
információk a www.gyorszol.hu internetes
oldalon olvashatóak.

Itt a zivatarszezon 

Kiadók

Gyümölcsből és zöldségből is nagy a kí-
nálat a Vásárcsarnokban. Kissné Adri-
enn az emeleti feljáró rámpa mellett kí-
nálja a terményeket, amelyek közül most
a magyar dinnye fogy a legjobban. Kér-
hetünk nála zöldbabot, friss csemege-
kukoricát, de paprikát és paradicsomot
is. A csarnokban áll Némethné Réti Re-
náta standja. Nála sokan keresnek őszi-
barackot, különösen a magvaváló nép-
szerű. A sárgabarackot már viszik lekvár-
nak is. Ugyanitt kapható a kovászolni va-
ló uborka is. Kuti Ferenc minden más-
nap szedi le a csarnokba bekerülő, foly-
ton érő tövekről származó málnát. A bor-
dó csemege egészen az őszi fagyokig
kapható lesz pultjánál.

A csarnok nyitva tartása augusztus
elsejétől megváltozott. Az óriáspiac
kedden és csütörtökön egy-egy órá-
val hamarabb zár, ugyanakkor szom-
baton és vasárnap egy-egy órával to-
vább lesz nyitva. Az új nyitva tartás
jobban igazodik a vásárlók igényeihez
és a lehetőségekhez.

Győr-Gyirmóton földszinti, 2 szoba, nap-
pali-konyhás, 66 m2 nagyságú, új építésű,
egyedi fűtésű, lakás kiadó. Parkolási lehető-
ség az udvarban. Bérleti díj:1300 Ft/m2/hó.
Érdeklődni lehet: ingatlanhasznositas@gyor-
szol.hu, tel.: 96/511-420/195.

Győr-Gyirmóton 1. emeleti, 2,5 szoba,
nappali-konyhás, teraszos 89 m2 nagyságú
új építésű, egyedi fűtésű, lakás kiadó. Parko-
lási lehetőség az udvarban. Bérleti díj:1300
Ft/m2/hó. Érdeklődni lehet: ingatlanhaszno-
sitas@gyorszol.hu, tel.: 96/511-420/195.

Az ingatlanokról fotók megtekinthetŐk
a www.gyorszol.hu honlapon.

Bő választék
a csarnokban

utcákban és Kisbácsán már nem terheli
a csapadékvíz a szennyvízcsatornákat.
Ménfőcsanakon és Győrszentivánon to-
vábbra is előfordul, hogy záporesőknél
csapadékvíz kerül a szennyvízelvezető
rendszerekbe. Néhány ingatlanról a
többszöri tiltás ellenére is belevezetik a
csapadékvizet a szennyvízcsatornákba.

Győrben  hatezer víznyelőt üzemel-
tet a Pannon-Víz Zrt., ezek inkább a
belső városrészekben találhatók. Ha
valahol olvasóink olyan víznyelőt lát-
nak, ami nem nyeli el a vizet, azt a +36-
80/204-086-os ingyenesen hívható
zöld számon éjjel nappal bejelenthe-
tik. Ilyenkor diszpécserszolgálatunk
néhány órán belül kiküldi az ügyelete-
seket, akik elhárítják a hibát. Bácsa és
Szabadhegy elvezető rendszereit a vá-
rosi útkezelő üzemelteti, a hibaelhárí-
tást is ők végzik. A hozzánk érkező hi-
babejelentést továbbítjuk nekik.
Ugyanez történik a Magyar Közút Kht.
és a Győr-Szol által üzemeltetett vízel-
vezető rendszereket érintő panaszok
esetén is.

Üzleteink: CBA Delikát Gyôr, Virágpiac tér 2.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51. CBA Delikát
Gyôr, Mónus I. u. 24/b. CBA Delikát Gyôr,
Kodály Z. u. 29. CBA Delikát Gyôr, Szigethy A.
út 80. CBA Prima Gyôr, Ifjuság krt. 36. CBA Prima
Gyôrújbarát, Széchenyi krt.18. CBA Prima
Gyôrzámoly, Ancsali u. CBA Prima Gyôr, Új-Élet
u. 19. CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Ajándék, hideg-melegétkezési utalványt
elfogadunk! Üzletünkben telefonkártya
egyenleg feltöltés is igénybe vehetô!

1099,- kg

Akció idôtartama: 2014. 08. 08—08. 15-ig

Faros csirkecomb 1 kg

699,- db

519,- kg

15,- db

199,- db

Farmer tejföl
20%-os, 330 gr

603,03 Ft/kg

Hajdúsági parasztkolbász
1 kg

Tomi mosó-
kapszula
14x25 gr
49,93 Ft/db

Szendvicszsemle
48—52 gr

HB Lager dobozos sör 
kartonos 0,5 l 298 Ft/l

149,- db
kartonos ár
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Török kávé: ..........................200 Ft
Cay: ........................................200 Ft
Baklava: ................................200 Ft
Lencseleves: ........................200 Ft
Bárány saslik dürüm: ....1190 Ft
Csirke saslik dürüm: ......1090 Ft
Döner box: ..........................790 Ft
Köfte: ....................................790 Ft
Sajtos- zöldséges ..........................
kebap......................................890 Ft
Rántott Zöldséges ........................
vegetáriánus kebap: ........790 Ft
Vegetáriánus dürüm ........990 Ft
Vegetáriánus ....................................
zöldséges kebap:................790 Ft
Lahmacun tál: ....................750 Ft
Csirke saslik tál: ..............1590 Ft
Adana kebabi: ..................1590 Ft
Bárány saslik tál: ..........1990 Ft
Kebap tál rizzsel: ..........1190 Ft
Kicsi kebap tál ................................
rizzsel: ................................ 990 Ft
Kebap tál: ........................1190 Ft
Dürüm kebap: ....................990 Ft
Döner kebap: ......................790 Ft
Vegetáriánus döner: ........790 Ft
Rántott csirke mell:..........990 Ft
Rántott zöldséges..........................
kebap: ....................................790 Ft

Gyors házhozszállítással! Telefon: 96/310-325 
Házhoz szállítás rendelés felvétel: 10:30—21:30-ig

RENDELJ MOST!

ÁLLÁS
Elektronikai iparban tevé-
kenykedő ügyfelünkhöz keresünk Győrbe
operátor munkatársakat. Elvárások:  több mű-
szakos munkarend vállalása,  8 általános isko-
lai végzettség, jó kézügyesség,  állóképesség.
Jelentkezni: monika.scheier@kellyservices.hu
vagy 06/30 581-9820

Megváltozott munkaképessé-
gű bolti eladókat keresünk kereskedelmi üz-
letláncba, győri munkavégzéssel. Érdeklődni
/jelentkezni: 06-30/616-4077 vagy lajos.ba-
log@kellyservices.hu

Gépkezelő és összeszere-
lő munkatársakat keresünk
Győrladamérra. Feladat: Munkaállomá-
sokon végzett, betanított jellegű, könnyű
fizikai állómunka. Elvárás: Minimum 8 ál-
talános iskolai végzettség. Jelentkezni:
06-30/581-9820 vagy monika.schei-
er@kellyservices.hu

Mindenféle házimunkát, idős-
gondozást vállalok ott lakással. Tel.:06-
70/516-0079.

Fodrászt és pedikűröst keresek
Szabadhegyen most nyitott szépségszalonom-
ba. Tel.: 06-20/529-9346.

Cicáim gondozására egyedülálló
hölgyet keresek, havi juttatás fejében. Kérem,
csak olyan jelentkezzen, akinek nincs más há-
ziállata. 06-70/635-3975

SZOLGÁLTATÁS

Beton és téglafalra tárgyak
felfúrása, rögzítése és min-
dennemű villanyszerelés,
bojlertisztítás.Érdeklődni:
06-30/314-3370.

A BOMBA alakért irány 
a Fitt Pont Alakformáló Stúdió!
OTO Chili és Flabélos edzések
Alakformálás felsőfokon, 
természetes anyagokkal,
négyszeres hatékonysággal.
Karcsúsítunk, feszesítünk,
méregtelenítünk, 
eltüntetjük a  cellulitiszt.
Győr, Pátzay Pál utca 34. 
(fotószerviz mellett)
Tel.: 06-20/437-8485.
www.facebook.com/ fittpont

Kutyakozmetika! Tanuló keres
kozmetikázandó kutyákat, amiken gyako-
rolni tudna. 06-30/393-5687

Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás, díszítő festések, homlokzatfestés és
gipszkarton rendszerek kivitelezése. Precizi-
tás, minőség! Tel.: 06-70/245-8931.

Kőműves-, festő- és burkoló-
munkát, bontást, tetőfedést, tető, oldalfal
szigetelését vállalnám megfizethető áron! Családi
és irodaházak takarítása! Tel.: 06-70/428-1785.

Kaszálás, fűnyírás, sövényvágás, fakivá-
gás, gyökérkivétel, metszés, gyepszellőztetés, kert-
fenntartás! Tel.: 06-96/826-322, 06-30/403-6810.

Hívjon bizalommal! Teljes körű lomta-
lanítást vállalok. Tárolóját, garázsát kitakarítom.
Feleslegessé vált holmiját ingyen elszállítom.
Stuka Tibor: 06-30/217-0848.

Lomtalanítás! Vállalunk minden típusú
lomtalanítást, igény szerint rakodókkal, teljes
körű elszállítással, akár díjmentesen, hétvégén
is. 06-20/944-6667 

Régi kapuk, kerítések felújítása,
újak készítése, lakatosmunkák,
ajtó- és ablakzárjavítás, költ-
ségkímélő megoldások. Tel.: 06-
70/223-7957.

Belvárosi 1 szoba, 32 nm-es, komfortos, fa-
tüzelésű, cserépkályhával fűtött, felújított, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cserélne, 2 szobás,
40–55 nm-es győri bérleményre. (Hirdetésszám:
194.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 2 szoba, 50 nm-es, gázfűtéses,
határozatlan bérleti szerződéses lakást cserél-
ne nádorvárosi vagy adyvárosi 2 szobás, határo-
zatlan bérleti szerződéses bérleményre. (Hirde-
tésszám: 196.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

GARÁZS
Garázs eladó 21 nm, Győr (Ba-
ross híd közelében). 96/525-060, 06-
70/321-3764.

OKTATÁS
Matematika, fizika, kémia au-
gusztusi pótvizsgára felkészítés általános és
középiskolásoknak. Sokéves tapasztalattal, re-
ferenciákkal. Érd.: 06-30/897-0405.

TÁRSKERESÉS
Igényes és korrekt társkereső
várja hölgyek, urak jelentkezését, életkortól füg-
getlenül. Tel.: 06-30/369-7305.

ÉPÍTŐANYAG

EGYÉB 
SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
vány elfogadása és beváltása. 06-70/564-2280

Magas áron vásárolok antik
bútorokat, antik órákat, porcelánokat,
festményeket, pénzérméket, képeslapot
és teljes hagyatékot! Díjmentesen házhoz
megyek! 06-30/458-7765

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitüntetést
(náci, Waffen-SS is), jelvényt, könyvet, egyéb
régiséget vásárol magángyűjtő. Pál István. Tel.:
06-20/947-3928.

ALBÉRLET 
Győrben kiadó albérleteket ke-
resek 40.000–150.000 Ft-ig. Tel.: 06-20/260-
0336. E-mail: bironeaniko03@gmail.com

LAKÁSCSERE 
Székesfehérvári, felújított, 60 nm-es ta-
nácsi bérlakásomat győri lakásra cserélném! Min-
den megoldás érdekel! Tel.: 06-70/386-0689.

Szigeti 1 szoba, 34 nm-es, gázfűtéses, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakást cserélne 2-3
szobás, 36–60 nm-es, belvárosi, nádorvárosi, gyár-
városi vagy szabadhegyi bérleményre. (Hirdetés -
szám: 187.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 2 +fél szobás, távfűtéses, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses, igényesen felújí-
tott lakást cserélne belvárosi, első emeleti, 3-
4 szobás, táv- vagy gázfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses bérleményre. (Hirdetés -
szám: 189.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti 2 szobás, 53 nm-es, egyedi fűtéses
lakást cserélne ráfizetéssel 2 vagy 1 +2 fél szobás,
bérleti szerződéses bérleményre. (Hirdetésszám:
190.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

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
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Téti Takarékszövetkezet, 9100 Tét, Fô u. 86.

Telefon:(96) 561-240 • Fax:(96) 561-243
kozpont@tet.tksz.hu • www.tetitakarek.hu

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

Tét, Fô u. 86. • 96/561-245 • 96/561-246

A tájékoztatás nem teljes körû, 
további részletekért kérjük érdeklôdjön kirendeltségeinken.

PIACI SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ 
JELZÁLOGHITEL igényelhetô

• szabadon választott
hitelcélra, hitel -
kiváltásra nyújtott
kölcsön, ingatlan -
fedezet mellett.

• THM: 7,45 %

• (5.000.000 Ft hitelösszeg
20 év futamidôre számolva)

• Kamat: 
3 havi BUBOR + 
4,5 % kamatfelár

Július 24. és augusztus 8. között rendezték meg a
hollandiai Rotterdamban a Európai Egyetemi Játé-
kokat. A viadalon a kosárlabdások és az evezősök
képviselték Magyarországot, utóbbi sportágban
pedig győriek is bizonyíthattak. A kéthetes viadalon
tíz sportág, 35 ország, majdnem 3000 egyetemis-
tája mutatta be felkészültségét. 

A kosarasok között az idei Magyar Egyetemi–Főis-
kolai Országos Bajnokság (MEFOB) férfi bajnokcsa-
pata, a DEAC és az év női MEFOB-győztese, a Buda-
pesti Corvinus Egyetem kosaras hölgyei utaztak ha-
zánk képviseletében az Európai Egyetemi Játékokra. 

A győri színeket a Széchenyi István Egyetem és
a Győri Vízügy Spartacus Evezős Klub evezősei kép-
viselték, akik bravúrosan szerepeltek a viadalon. Az
Európai Egyetemi Játékokon ugyanis két aranyat és
egy ezüstérmet szereztek a széchenyisek. Az Euró-
pai Egyetemi Játékok történetének első magyar
aranyérmét a férfi kormányos nélküli kettes, vagyis
Juhász Adrián és Simon Béla nyerték. Ezután a
szintén széchenyis Dohovics Virág remekelt, aki a
könnyűsúlyú egypárevezősök mezőnyében lett má-
sodik. A győriek teljesítményére a koronát a 8-as ha-

Győriek az egyetemi játékokon

A Honvéd győzelemmel, az ETO viszont vereséggel
kezdte az OTP Bank Liga idei sorozatát, vagyis a zöld-fe-
héreknek mindenképp javítaniuk kellett a 2. fordulóban,
azaz az első hazai bajnokin. Ehhez képest az első veszé-
lyes helyzet a budapestiek előtt adódott a 13. percben.
Aztán a túloldalon is hatalmas ziccer maradt ki, Rudolf
lőtt az oldalhálóba. Valamivel több, mint negyedórányi
játék után azonban Priskin megszerezte a vezetést az
ETO-nak (1–0). A játékrész derekán jött az egyenlítés,
Alcibiade ívelt középre, Youla emelkedett és a léc alá fe-
jelt (1–1). Bár lehetősége volt még mindkét csapatnak,
az első félidőben nem változott már az eredmény.

Fordulás után megint Priskin, majd nem sokkal
később Pátkai okozott veszélyt a vendég kapujánál,
ám gól nem lett a helyzetekből. A játékrész közepén
aztán megfogyatkozott a Honvéd.  Alcibiade szö-
vegelt a játékvezetővel, aki cserébe zuhanyozni
küldte a játékost. A 76. percben Rudolf harcolt ki
egy 11-est, amit gólra is váltott, így újra vezetett a
hazai gárda (2–1). A hajrához érve aztán Pátkai ta-
lált még egy gólt, így végül 3–1-re nyert az ETO.

Javítottak

jó aranyérme tette fel, amely most már Európában
sem talált legyőzőre. Az aranyérmes hajó tagjai: Ba-
kaity Attila, Lovass Márk, Bártfai Péter, Bíró Márk,
Lacsik Péter, Simon Béla, Juhász Adrián, Po-
rubszky Norbert és a kormányos Horváth Ferenc. A
csapat felkészítő edzője Kiss László. 

Vasárnap délután a Győri Vízügy-Spartacus Eve-
zős Klub telephelyén családtagok, barátok, evezőstár-
sak izgatottan várták, hogy beguruljon a hajószállító,
rajta a rotterdami bajnokokkal. Egy kis meglepetésün-
nepséggel várták haza ugyanis az aranyos fiúkat és az
ezüstérmes Dohovics Virágot. Másnap pedig a város-

vezetés is köszöntötte a győzteseket. Simon Róbert
Balázs alpolgármester is méltatta az evezősöket. A vá-
rosvezető úgy fogalmazott, büszkék vagyunk a győri
sportolók sikereire, legyen szó evezésről vagy labda-
játékról. Ám ezek a fiúk nap mint nap küzdöttek és ké-
szültek, hogy most olyan teljesítményre legyenek ké-
pesek, amire egész Európa felfigyelhet. 

A Széchenyi István Egyetem evezősei teljesítmé-
nyükkel esélyesek a pontverseny, azaz a legeredmé-
nyesebb egyetem cím megnyerésére, de a győztes
kiléte csak lapzártánk után derült ki. 
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Hétfő délután a Győri Audi ETO KC hi-
vatalosan bejelentette, hogy világ -
klasszis kapusa, Katrine Lunde anyai
örömök előtt áll. Lunde ebben a sze-
zonban biztosan nem védheti a zöld-
fehérek kapuját és a norvég váloga-
tottban sem szerepel. 

„Katrine a hétvégi mérkőzést köve-
tően tájékoztatta a csapatot állapotá-
ról. Természetesen mindannyian na-
gyon örültünk, és jó egészséget kívá-
nunk neki és születendő gyerme -
kének. Szülés után természetesen
visszavárjuk!" – mondta Kelecsényi
Ernő, a Győri Audi ETO KC elnöke.

A klubvezetésnek nem volt sok ideje,
gyorsan kellett dönteni, de az együttes
már meg is találta Lunde helyettesét. A
Győri Audi ETO KC vezetősége kedden
szerződést kötött a horvát válogatott ka-
pusával, Jelena Grubisiccsel. 

„Miután megtudtuk, hogy Katrine
állapotos, azonnal szétnéztünk a le-
hetséges játékosok után kutatva. Azt
gondolom, hogy a lehető legjobb op-
ciót sikerült megvalósítanunk Jelena
szerződtetésével. Jól ismerjük képes-
ségeit, biztos vagyok benne, hogy ha-
mar beilleszkedik csapatunkba, és ér-
tékes tagja lesz a keretnek!" – tette
hozzá Kelecsényi Ernő.

Grubisic váltja Lundét
a kapuban

Jelena Grubisic 1987. január 20-
án született Zágrábban, Horvátor-
szágban. Pályafutása során eddig két
csapatban szerepelt, nevelőegyesüle-

tében, a Lokomotiva Zágrábban, illet-
ve a szlovén Krim Ljubljanában. Utób-
biban az elmúlt öt évben kulcsjátéko-
sa volt a Bajnokok Ligájában szereplő
csapatnak. Klubszinten szlovén baj-
nok és kupagyőztes, a BL-ben elődön-
tőt játszott a Ljubljanával, a horvát vá-
logatottal pedig egy világbajnoki és
egy olimpiai hetedik hely eddigi leg-
jobb eredménye.

„Vegyes érzéseim vannak, hiszen
minden nagyon gyorsan történt. De
természetesen az öröm a nagyobb, hi-
szen a Bajnokok Ligáját zsinórban két-
szer megnyerő csapat keresett meg,
hogy játsszak náluk. Óriási megtisztel-
tetés ez nekem, illetve hatalmas lehe-
tőség, hogy együtt szerepelhetek a vi-
lág legjobb játékosaival. Tudom, hogy
Lundét kell pótolnom, ami nem egy-
szerű feladat, de megteszek minden
tőlem telhetőt, hogy megfeleljek az el-
várásoknak!” – mondta Jelena Grubi-
sic.

A Krim Ljubljanától érkező hálóőr-
rel 1+1 éves kontraktust kötött a Győri
Audi ETO KC. 
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Remekül szerepeltek a Gra-
boplast Győri Vízisport Egye-
sület kajak-kenusai a hétvé-
gén, a szegedi ifjúsági és U23-
as Magyar Bajnokságon. Váro-
sunkat 158 versenyző képvisel-
te, akik összesen 38 érmet sze-
reztek a különböző számok-
ban. Ennyi siker után joggal le-
het büszke a klub a fiataljaira,
és bizakodhat abban, hogy jó
alapokon áll a győri utánpótlás.

Friss hír a Magyar Kajak-ke-
nu Szövetség háza tájáról,
hogy a hétfői elnökségi ülésen
lemondott főtitkári tisztségéről
dr. Ábrahám Attila. A szakem-
ber azzal magyarázta dönté-
sét, hogy az utóbbi időben az
elnökség nagy részével kiala-
kult egyfajta állandó vélemény-

A hölgyek is elkezdték

Utánpótlás-sikerek
különbség, ami megnehezítet-
te a munkát. A szövetség el-
nöksége úgy határozott, hogy
nem ír ki pályázatot a megüre-
sedett poszt betöltésére, ha-
nem felkérte dr. Baráth Etelét
és Kadler Gusztávot, hogy tár-
gyaljanak Schmidt Gáborral,
az MKKSZ szakmai alelnöké-
vel, vállalja el a feladatot. 

Visszatérve a sportolókra, a
fiatalok után a héten a felnőt-
tekre is nagy feladat vár. Szer-
dától vasárnapig rendezik
ugyanis a világbajnokságot
Moszkvában, ahol győri ver-
senyzők is vízre szállnak. A
nemzetközi viadallal, kivált-
képp a győri eredményekkel jö-
vő heti lapszámunkban kiemel-
ten foglalkozunk. 

A Rába ETO Futsal Club női csapatánál is
megkezdődött már a felkészülési időszak. A
zöld-fehér lányok jelenleg a Nyugat-magyar-
országi Egyetem tornatermében készülnek
heti három labdás és egy szabadon válasz-
tott konditermi tréninggel. Később, a fiúkhoz
hasonlóan, ők is Győrszentivánon készülnek
majd a 2014/2015-ös bajnoki szezonra. A
zöld-fehérek Molnár Attila vezetőedző irányí-
tásával idén megjavítanák a tavalyi fantasz-
tikus teljesítményüket és szeretnének még
közelebb kerülni az Astrához is. Izgalma-
sabb lesz a bajnokság is, hiszen a 12 csapa-
tos bajnoki mezőnyt jövőre 10-re redukálják,
így több kieső lesz az idén.

A női futsalosoknál is történtek változások.
Egyrészt őket is érinti a Dunakeszi Kinizsivel
kötött fúzió, illetve a korábbi főhadiszállás át-
építése. Emellett a játékos keretben is volt jö-
vés-menés. Ketten, Reményi és Somogyi tá-
voztak, míg a két sérült, Szűcs és Csuti fel-
épült. Ám több futsalos és nagypályás labda-
rúgó hölggyel még tárgyalnak. A Rába partjá-
ra érkezhet például Pádár Anita, aki a nagypá-
lyás labdarúgás egyik meghatározó alakja, il-
letve Szekér Anita és Szalkai Kitti is. 

Az ETO-s lányok a tavalyi évhez hasonló-
an, szombaton és vasárnap fognak pályára
lépni a bajnokijaikon. Hazai találkozóikat pe-
dig a győrszentiváni Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központban fogják játszani. 
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Németh András szövetségi kapitány kihirdette a ma-
gyar női kézilabda-válogatott keretét, amely részt vesz
augusztus 8. és 10. között a kecskeméti felkészülési
tornán. A magyar csapat a kupán Angolával, Románi-
ával és a magyar B-válogatottal méri össze felkészült-
ségét. Az A-válogatott keretébe 22, míg a B-be 16 ké-
zilabdázó kapott behívót. A győriek közül ott lesz Bog-
nár-Bódi Bernadett, Orbán Adrienn, Planéta Szimo-
netta, Görbicz Anita és Kovacsics Anikó. Míg a B ke-
retben kapott csak helyet Herr Orsolya. 

Győriek a válogatott keretben

A magyar válogatott A kerete
Kapusok: Bíró Blanka (Ipress Center Vác), Kiss Éva
(Fehárvár KC), Víg Vivien (Dunaújvárosi KKA). Jobb-
szélsők: Bognár-Bódi Bernadett (Győri Audi ETO),
Kovacsicz Mónika (FTC Rail Cargo Hungaria), Orbán
Adrienn (Győri Audi ETO). Jobbátlövők: Planéta Szi-
monetta (Győri Audi ETO), Soós Viktória (FTC Rail
Cargo Hungaria), Tomori Zsuzsanna (FTC Rail Cargo
Hungaria). Irányítók: Görbicz Anita (Győri Audi ETO),
Szucsánszki Zita (FTC Rail Cargo Hungaria), Temes
Bernadett (Metzingen, német), Tóth Gabriella (Mo-
sonmagyaróvár). Beállók: Horváth Bernadett (Fehér-
vár KC), Mayer Szabina (Fehérvár KC), Szamornánsky
Piroska (FTC Rail Cargo Hungaria). Balátlövők: Bu-
lath Anita (Dunaújvárosi KKA), Klivinyi Kinga (Érd),
Triscsuk Krisztina (Érd). Balszélsők: Erdősi Ildikó (Si-
ófok Galérius Fürdő), Kovacsics Anikó (Győri Audi
ETO), Schatzl Nadine (Érd). Szövetségi kapitány: Né-
meth András. Csapatmenedzser: Pálinger Katalin.

A magyar B-válogatott kerete 
Kapusok: Herr Orsolya (Győri Audi
ETO), Szemerey Zsófi (Mosonmagyar -
óvár), Szikora Melinda (FTC Rail Cargo
Hungaria). Jobbszélsők: Azari Fruzsi-
na (Dunaújvárosi KKA), Lukács Viktória
(FTC Rail Cargo Hungaria). Jobb -
átlövők: Kovács Anna (Érd), Szeker -
czés Luca (Siófok Galérius Fürdő). Irá-
nyítók: Kudor Kitti (DVSC TVP), Ku-
rucz Ivett (Mosonmagyaróvár). Beál-
lók: Cifra Anita (FTC Rail Cargo Hun-
garia), Fülöp Andrea (Ipress Center
Vác). Balátlövők: Hornyák Dóra (Ipress
Center Vác), Szekeres Klára (Érd), Tilin-
ger Tamara (Fehérvár KC). Balszélsők:
Szarka Adrienn (FTC Rail Cargo Hun-
garia), Vincze Melinda (Dunaújvárosi
KKA). Edző: Köstner Vilmos

A kecskeméti felkészülési
torna programja
Augusztus 8., péntek: 15.30: An-
gola–Románia. 18.00: Magyaror-
szág–Magyarország B. Augusz-
tus 9., szombat: 16.00: Angola–
Magyarország.  18.30: Románia–
Magyarország B. Augusztus 10.,
vasárnap: 13.15: Magyarország
B–Angola. 14.55: Csörgőlabda-
bemutató 16.30: Magyarország–
Románia. 
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