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4. oldal Aki itt nőtt fel, hasonlót
képzel a gyerekeinek – mondja la-
punk Miért szeretem Győrt? rova-
tában a kisalföldi megyeszékhely-
ről  Andréka György, a Xantus Já-
nos Állatkert igazgatója.

9. oldal Mintegy 420 millió fo-
rintból bővítették a szentiváni Su-
gár utcai óvodát. A fejlesztésre töb-
bek között a növekvő gyermeklét-
szám miatt volt szükség. Az épület
most teljesen akadálymentes lett.

11. oldal Két és fél milliárdos költséggel új telephelyet hozott létre
a győri Qualitatíve Production Gépipari és Kereskdelemi Zrt. az ipari
parkban. A napokban felavatott új csarnokban hengerfej-megmun-
kálással foglalkoznak, éves kapacitása egymillió darab. Az ünnepé-
lyes avatón Borkai Zsolt azt hangsúlyozta, a QP Zrt. tulajdonosa, Bo-
gisich Ferenc olyan ember, aki a válság alatt előremenekült.
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Megoldódhat közel másfél száz ná-
dorvárosi lakás bérlőjének és tulajdo-
nosának gondja, a közösség a Corvin,
a Tihanyi és a Nemzetőr utcai házak
közös belső udvarának rendbetételé-
hez kért segítséget a városrész önkor-
mányzati képviselőjétől. Dr. Dézsi Csa-
ba András a területet kezelő Győr-
Szol szakembereinek társaságában
találkozott a parkoló idegen autók, a
letarolt növényzet és az udvar köze-

Az út- és járdafelújítás mellett a csapadékvíz-el-
vezető rendszer kiépítése is megvalósult az önkor-
mányzati beruházás keretében.

„Az itt lakók régi vágya teljesült ezzel a beru-
házással, mert az útfelújítással és a vízelvezetés
megfelelő kiépítésével egy sokáig fennálló prob-
léma oldódott meg az utcában” – fogalmazott
Borkai Zsolt polgármester a helyszínen. Hangsú-
lyozta, az önkormányzat nagy figyelmet fordít ar-
ra, hogy a város minden területe kiegyensúlyo-
zottan fejlődjön, s a rossz állapotú lakóutcák
megújuljanak.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester, a terület
önkormányzati képviselője hozzátette, a Pöltenberg
utcai lakosok folyamatosan jelezték igényüket a fel-
újításra, és most, hogy elkészült a beruházás, az út-
felület is méltó lett a szép környezethez. Mint mond-
ta, a városrészben az elmúlt években számos utcát

Udvarszemle Nádorvárosban  
pén tóvá duzzadt esővíz miatt panasz-
kodó lakókkal.

A múlt pénteki szemlén elfogadott
forgatókönyv szerint műszaki terv ké-
szül a forgalom sorompós korlátozá-
sára, a lakóknak fenntartott parkoló-
helyek kiépítésére, a csapadékvíz el-
vezetésére, a terület parkosítására, ál-
talános rendezésére. A terveket a
szakemberek szeptember közepén
mutatják be a lakások és az udvari ga-
rázssor bérlőinek, tulajdonosainak,
akiknek a véleményét kikérik a kivite-
lezés előtt.   

Megújult
a Pöltenberg
utca

Napelemes fejlesztés Győrújfalun
A napokban adták át Győrújfalun azt a beruházást,
amelynek eredményeként napelemes rendszereket te-
lepítettek a Polgármesteri Hivatal és a Sportegyesületi
öltöző épületére. A mintegy 14,2 millió forint összköltsé-
gű projekthez az önkormányzat a Környezet és Energia
Operatív Program és az Önerőalap pályázatain nyert for-
rást, így a település önerő hozzáadása nélkül valósíthatta
meg a projektet – tájékoztatta lapunkat Nagy Imre Attila.
A polgármester hozzátette, a faluban ma már minden
önkormányzati tulajdonú épületen van hasonló rendszer,
így a nap energiájával éves szinten közel másfél millió fo-
rintot tudnak megtakarítani. A napelemes rendszer át-
adásánál jelen volt dr. Nagy István államtitkár is, aki úgy
fogalmazott, a kormány kiemelt figyelmet fordít a meg-
újuló energiaforrások kiaknázására és ezen projektek
megvalósításának támogatására. 

Gripenek Győr felett

A 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred katonái szeptemberben részt vesznek a Cooperativ Sa-
rex 2014 elnevezésű nemzetközi kutató-mentő gyakorlaton, emiatt Győr felett katonai helikop-
terek és Gripen vadászgépek tűnhetnek fel a következő napokban. Az ezred tájékoztatójából ki-
derül: a gyakorlat keretében repülési feladatokat hajtanak majd végre, ami fokozott zajterheléssel
jár. Szeptember 8. és 11. között elsősorban a délutáni órákban MI–8 típusú szállító helikopterek,
valamint Gripen JAS–39 típusú vadászgép hasíthatják majd felettünk a légteret.
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Nagy intenzitással folyik a sétányok meg-
újítása, a régi padokat újak váltják, és a
szabadtéri sportszerek helyét is kijelölték
már.

Lapunk augusztus 15-i számában számoltunk
be arról, hogy a Batthyány parkban nagyszabású
felújítási munkák kezdődtek. Hogy hol tart most
a munka, arról dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
tert kérdeztük: 

„A tényleges felújítás két hete kezdődött, jelenleg
a kavicsos sétányok megújítása zajlik. A régi, rossz
állapotú padokat már leszerelték, helyükre hamaro-
san 30 új kerül” – fogalmazott a terület önkormány-
zati képviselője, aki azt is elmondta, sikerült megál-
lapodni a Vill-Korr Hungária Kft.-vel arról, hogy a
harminc-negyven éves, ma már korszerűtlen lám-
pákat modern, LED-es izzójúakra cserélik, és a
meglévők mellett további négyet is elhelyeznek an-
nak érdekében, hogy az eddig nem megfelelően
megvilágított Batthyány- és Gárdonyi-szobor terü-
lete is kellően megvilágított legyen.

„Szinte minden nap ott vagyok a téren, személye-
sen is figyelemmel kísérem a beruházást, és közben
örömmel veszem a járókelők javaslatait, észrevéte-
leit. Rengeteg pozitív visszajelzést kapok, a kutyá-
sok felvetésére válaszolva pedig azt tudom monda-
ni, egyelőre még vizsgáljuk, a zárt kutyafuttató meg-
valósításának lehetőségét.” 

A képviselő azt is hangsúlyozta, a tervezésnél a
rekortán borítás is felmerült, hiszen a sétányon so-
kan futnak, kocognak, de azt utcai cipőben nem le-
hetne igénybe venni, a parkot viszont sok idős em-
ber és kisgyermekes anyuka is használja, ezért a
megfelelő megoldást a döngölt, sárga kavicsos bo-

Fogadóóra. Kara Ákos győri országgyűlési képviselő szeptember 9-én fogadóórát tart
délután kettő és három óra között Marcalváros I. városrészben a Szent-Györgyi Albert
Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolában (9024 Győr, Cuha utca 2.), valamint
délután 4 és 5 óra között Adyvárosban a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépis-
kolában (9023 Győr, Kodály Zoltán út 20–24.). 

Szeptember 6-án szombaton 8 és 12
óra között a Vásárcsarnok előtti piac-
téren dedikál a nyomdászból lett nép-
szerű győri író-újságíró, Hámor Vil-
mos. A jelenleg 13. kötetén dolgozó
szerző legfontosabb feladatának tart-
ja, hogy mosolyt varázsoljon olvasói
arcára. A sokak által már ismert „há-
morgások" különösen népszerűek a
szépkorúak körében, de valamennyi
korosztály bátran meríthet az írásokat
átható derűből, pozitív gondolatokból.

ezer munkavállalónak sikerült megőrizni a munka-
helyét Győr-Moson-Sopron Megyében a Munka-
helyvédelmi Akció keretében. A pályakezdő fiatalok,
a munka világába gyesről, gyedről visszatérő kisma-
mák, a nyugdíj előtt álló dolgozók és az alacsony is-
kolai végzettséggel rendelkezők kaphatnak a mun-
káltatókon keresztül támogatást álláshelyük meg-
őrzéséhez. 

sikerült felújítani, és ezt a programot a jövőben is
folytatni kívánja a győri önkormányzat.

Prédl Antal, a beruházást koordináló győri Út-
kezelő Szervezet vezetője kifejtette, a 130 méter
hosszú révfalui utca útburkolatcseréje mellett el-
készült a vízelvezetés rendszere, amely a Rozma-
ring utcai csatornába csatlakozik. A szűk utcá-
ban lehetővé vált az útpadkán fél kerékkel törté-
nő parkolás, emellett felújították a járdák burko-
latát, rendezték a zöldsávok területét. A felújítás
során mintegy 300 tonna aszfaltot és 200 köb-
méter útalapot építettek be.

Az elmúlt években a környéken már megvaló-
sult a Hédervári út, a Rozmaring utca, a Selmeci
utca és a Zemplén utca felújítása, a program
idén a Pöltenberg utca teljes megújításával foly-
tatódott. Az önkormányzati beruházás értéke 53
millió forint.

Hámor Vilmos
dedikál 

Hamarosan elkészül
a Batthyány park felújítása

1537

37

első osztályos kezdte meg tanulmányait Győr va-
lamelyik általános iskolájában szeptember else-
jén. Az ő biztonságukra is figyelnek az iskola-
rendőrök, akik az oktatási intézmények környé-
kén segítik az autósok és a gyalogosok baleset-
mentes közlekedését.

rítás jelenti a többfunkciós belvárosi parkban. A
négy kültéri sporteszköz akár a bemelegítéshez,
akár a megfáradt izmok átmozgatásához is jó szol-
gálatot tesz majd.

A közel harmincmillió forintos felújítás Borkai
Zsolt polgármesteri keretéből, dr. Somogyi Tivadar
képviselői keretéből és a Győr-Szol Zrt. támogatá-
sából valósul meg. A sétányok megújítása várható-
an szeptember 20-ra készül el, s a lámpák cseréje
sem várat sokat magára.

Jóságsüti. Az elmúlt két évben, Fehérné Francsics Liselotte
gasztro blogger felhívására több száz önkéntes csatlakozott
a Jóságsüti akcióhoz. Otthon készített süteményeiket becsü-
letkasszás rendszerben értékesítették. A 2012-es, és 2013-
as adventi időszakban közel 1,2 millió forint gyűlt össze,
mellyel a győri Lurkó Alapítványt támogatták. A pénzből egy
fülvizsgáló mikroszkóppal lett gazdagabb a megyei kórház. 
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Andréka Györgynek izgalmas gyerekkora volt, azt mondja,
az igazi győri srácok hétköznapjait élhette olyan csodálatos
játszóhelyeken, mint a Kálóczy téri teniszpálya, a dunai sza-
bad strand, vagy éppen a Püspökvár és az óváros öreg há-
zai alatt húzódó kazamatarendszer, a kamasz bátorságpró-
bák múlt században még járható pályái. Szép gyerekkori
emlék egy lyukas ladik is, a szigetközi erdész nagypapa ha-
gyatéka a tizenéves unokának. Másfél nyár munkája kellett,
hogy úszni tudjon, Győr hálából megmutatta egy másik,
nagyon szerethető arcát, azt, amelyik csak a vízről látható. 

A Xántus János Állatkert irodájában beszélgetünk, az
igazgató a városról mesél. Azt mondja, azért él itt, hogy há-
rom fiának és nevelt lányának az övéhez hasonló gyerekko-
ra lehessen, ugyanattól az iskolától kapjanak szárnyakat, s
ugyanattól a nagy családtól gyökereket. Ők a kilencedik
győri generáció, az ősök, néhány boldog bohémet leszá-
mítva, gyarapító polgárok, katonatisztek, ügyvédek, orvo-
sok voltak. A gyerekek, ahogy kinéz, jól érzik magukat, értik
a szülői kötődést, s mint egykor apjuk, odaadóan hallgatják
a Kazinczy utcai nagypapa tudós helytörténeti előadásait. 

Az lesz belőlük, amik szeretnének lenni, mondja André-
ka György, s bizonyságul elmeséli saját pályaválasztásának
történetét. A régi győri május elsejék felvonulásai Kiskút-li-
getben értek véget, az állatkert az évi negyvenezer látogató
közel felét a munka ünnepnapján üdvözölhette. Nagy volt
a tolongás, de azért látni lehetett a muflont, a tigrist, a há-
romlábú pumát. Nyolcévesen szerette meg az állatokat, a
vonzódást a pécsi zoo-táborok és a híres magyar Afrika-
kutatók klasszikus útleírásai mélyítették. A szülők orvosi hi-
vatását a báty, az idősebb fiú folytatta, így a kisebbik, üsse
kő, elkallódhatott. Állatorvosnak tanult. 

Andréka György egyetemistaként járt először Afrikában.
Tanzánia nemzeti parkjaiban felcserkedett, a vadőrök adták
kézről kézre a fehér diákot. Jó patrónus állt mögötte, Nagy
Endrének, a balatonedericsi Afrika Múzeum alapítójának ne-
vét még egy tó is őrzi Tanzániában. A nagy kalandnak sok ho-
zadéka volt, köztük egy szakdolgozat az afrikai fajok befogá-
sáról, s egy álomállás a fővárosi állatkertben. A doktor a tíz-
hektáros park kellős közepén élt Budapest szívében, ezt az
otthont cserélte visz-
sza a győrire. Ahogy
mondta: aki itt nőtt
fel, hasonlót képzel
a gyerekeinek.      

A hazaköltözés-
nek volt persze egy
praktikusabb fonala
is, nevezetesen az,
hogy a kilencvenes évek közepén komolyan felvetődött a győri
állatkert bezárásának ötlete. A városi közgyűlés az általános
civil felháborodást látva, szakvéleményt kért a fővárosi állat-
kert igazgatójától, aki győri származású beosztottjának pasz-
szolta át a helyszíni munka javát. Az önkormányzat végül a fej-
lesztés mellett döntött, a közalkalmazotti státusokat felmond-
va, gazdasági társaságra bízta az üzemeltetést, és Andréka
György pályázatát fogadta el a vezetői posztra.

Ott álltam egy új csapattal, huszonöt évesen, állatorvos-
nak kiképezve, könyvelői, menedzseri tapasztalatok nélkül,
mondja az igazgató, aki máig hálás a városháza segítően
türelmes pénzügyeseinek. Ma már tudjuk, az idő Andréka
Györgyöt igazolta, a győri állatkert európai mintára épült
újjá, éves közönsége negyvenezerről százötvenezerre gya-
rapodott, a belépődíj közel harmadát euróval fizetik a láto-
gatók. A város minden turisztikai és kulturális produkcióját
egybevetve, ezek a legmagasabb számok.  

Andréka György: aki itt nőtt fel,
hasonlót képzel a gyerekeinek 

Az állatkert
„Az állatkert már ré-
gen nem az állatok be-
mutatásáról szól, mi
itt a saját mesénket
meséljük, s az emb e -
rek újra meg újra visz-
szajönnek, hogy hall-
ják, lássák a folytatást.
Fizetnek is érte, a láto-
gatókból élünk, amit
tőlük kapunk, vissza-
forgatjuk, mindig épí-
tünk valami szépet.
Most például egy ját-
szóteret, azt az elfele-
dett oázist, amit Al-
másy László keresett
a Szaharában. A belvá-
rosi Füles Bástya is
egy mese rólunk, Győr
történelméről, a vár
kazamatáiról, saját ál-
maimról, hatszáz
négyzetméteren, húsz
fajjal.”     

Győr 
„Apám az ebédlőasztal-
nál azzal dicsekedett,
hogy ő hetedik generá-
ciós győri. A bátyám
meg én összenéztünk
és azt mondtuk, az
semmi, vannak itt ré-
gebbi gyökerű győriek
is. Mi ketten, a fiai.”  

Az állatkert 
európai mintára
épült újjá
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Ismét kampány van Magyaror-
szágon, a jelöltek múlt hét hétfő
óta gyűjthették városunkban is
az induláshoz szükséges ajánlá-
sokat. Ez már a harmadik az
idén, hiszen tavasszal ország-
gyűlési szavazást rendeztek,
amit az Európai Parlamenti vok-
solás követett, október 12-én pe-
dig az önkormányzati választá-
sokat tartják meg hazánkban.
Vannak, akik már soknak érzik,
és belefáradtak a választásokkal
járó politikai üzenetekbe, viták-
ba, s vannak, akik emiatt tudato-
san igyekeznek távol tartani ma-
gukat mindezektől. Tudnunk
kell azonban, hogy a helyhatósá-
gi választás fontos esemény, an-
nak kimenetele minden ember
életére hatással van. A legutóbbi,
európai uniós voksnapon sokan
azért nem járultak az urnák elé,
mert úgy gondolták, egy távoli
szervezet összetételének apró
szeletéről szavazunk csupán.
Bár már ez a felvetés is sántít, hi-
szen a nemzetek alkotta apró
szeletek teszik össze a nagy
egészt, de az önkormányzati vá-
lasztásokra ez a gondolatmenet
még ennyire sem ráhúzható. Ok-
tóberben a legszűkebb lakókör-
nyezetünk fejlődésének további
irányáról szavazunk. Arról, hogy
elégedettek vagyunk-e mindaz-
zal, ami eddig történt városunk-
ban, vagy új utakat keresünk.
Hogy mit gondolunk Győrről,
annak változásáról, arról min-
denkinek kell, hogy legyen véle-
ménye. Hogy ezt két egymást
metsző vonallal ki is fejtjük, az
pedig már az egyéni felelősség
kérdése. Ha tehát felelősséget ér-
zünk városunk és a győriek
iránt, akkor nem mondjuk azt,
hogy én idén már kétszer el-
mentem, a harmadikra menje-
nek mások! Ha úgy tetszik, há-
rom a magyar igazság! 
Ja, és ne feledjük, az önkor-
mányzatival egy időben nem-
zetiségi választásokat is tarta-
nak – mert egy a ráadás!

Papp Zsolt

Három
a magyar
igazság

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: marcali gábor 

Követ dobott az állóvízbe a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Né-
bih), amikor a közelmúltban bejelentet-
te: több tízezer liter, tizenkét különböző
fajta ásványvíz forgalmazását tiltotta
meg, és kötelezte a gyártókat a termé-
kek visszahívására. A hatóság a nitriti-
on-koncentráció és a pseudomonas
aeruginosa baktérium engedélyezett
határértéket átlépő mennyisége miatt
döntött így – utóbbi például egyáltalán
nem fordulhat elő a palackozott ás-
ványvizekben. A Nébih szerint ugyan-
akkor a szennyeződések nem okozhat-
tak megbetegedést. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti ható-
ság egyébként folyamatosan ellenőrzi
az ásványvíz-előállítókat, a palackokba
kerülő vizet a kémiai-biztonsági, a mik-
robiológiai, a minőség-ellenőrzési és a
radioanalitikai monitoring terv kereté-
ben is mintázza, ez közel 500 darab té-
tel vizsgálatát jelenti évente. 

Van mit ellenőrizni, hiszen a Magyar
Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital
Szövetség adatai szerint kevés olyan
élelmiszer van ma Magyarországon,
amelynek az egy főre eső fogyasztása
évről évre olyan mértékben növeked-
ne, mint a palackozott természetes ás-
ványvízé. Míg 20 évvel ezelőtt átlago-
san 10 liter, jellemzően szénsavas ás-
ványvizet ittunk meg fejenként egy év-
ben, 10 évvel ezelőtt pedig 60-at, ad-
dig 2013-ban közel 120 litert fogyasz-
tott egy átlag magyar. (A szénsavas és
a mentes vizet kedvelők aránya pedig
kezd kiegyenlítődni.) Ezzel egyébként
a szövetség honlapján található 2012-
es rangsor szerint az EU-ban az ötödik
legtöbbet fogyasztó nemzet vagyunk,
csak az olaszok, a németek, a belgák
és a spanyolok előznek meg minket. 

Így talán nem véletlen, hogy a Pan-
nonhalmi Főapátságban is úgy gon-
dolták, érdemes a borok és a gyógyte-
ák után a közelben lévő Béla király kútja
adottságait is kihasználni. Rábai Lász-
ló, főapáti titkártól megtudtuk, jelenleg
még próbaüzem alatt van az apátság
palackozója, azaz csak saját rendezvé-
nyeiken, illetve vendéglátóhelyeiken kí-
nálják az egyébként egyedi csomago-
lású, ásványianyagtartalmát tekintve
kiemelkedő magnézium-aránnyal ren-
delkező, mégis kiegyensúlyozott ösz-
szetételű vizet. A Szent Márton hegyén
egy 1238-as dokumentumra hivatkoz-
va szent forrásként emlegetett kút víz-
bázisából nyert, Vis Vitalis néven forga-
lomba kerülő új márka piacra való be-
vezetését egyébként még az idén meg-
kezdik, ám Rábai László szerint a kút
vízhozama alapján kiszámolt maxi-
mum évi 10 millió palack a magyar pi-
ac 1 százalékát sem teszi majd ki. Min-
denesetre a felső középkategóriás kö-
zönséget megcélzó ásványvízzel jól jár-
hat majd Ravazd önkormányzata is, hi-

szen a kútnak helyet adó településként
kisebbségi tulajdonrésze van a palac-
kozót működtető cégben. 

De nemcsak Ravazdon palackoz-
nak, hanem a révfalui vízműtelepen is.
Igaz, egy kicsit másképp: a Pannon-Víz
Zrt. elsősorban külső partnerei, győri
és környékbeli vállalkozások, intézmé-
nyek részére tölti tele a 19 literes tartá-

lyokat a szigetközi parti szűrésű kutak
vastalanított vizével, amely munkahelyi
hideg-meleg védőitalként szolgál.
Egyébként ez folyik a csapból is –
mondja Tóth László, a társaság kom-
munikációs munkatársa. Nincs szük-
ség semmilyen vegyszeres kezelésre,
egyedül a vízben lévő vasat és man-
gánt távolítják el természetes eljárás-
sal, levegőztetéssel és szűréssel. A
Pannon-Víznél azt mondják, a sziget-
közi vízbázis – a parti szűrésű kutakkal
együtt – európai léptékkel mérve is ki-
magasló értékű. A győri csapvizet
nemrég összehasonlították néhány pi-
acvezető ásványvízzel, és minden ösz-
szetevő tekintetében kiállta a próbát. A
kitűnő adottságokra persze vigyáznak
is. Nem véletlen, hogy – ahogy Tóth
László magyarázza – figyelő kutak sora
veszi körül a víztermelő kutakat, szigo-
rúan ellenőrzik a vízhálózatokat, rend-
szeresen öblítik a vízvezetékeket. A ki-
váló minőség ellenére azonban a tíz év-
vel ezelőtti adatokhoz képest szemé-
lyenként naponta 20-30 literrel csök-

kent a vízfogyasztás a társaság-
hoz tartozó területen, egy átla-
gos négyfős család ma napi 550-
600 liter vizet használ el. Ebben
csak 1–1,5 százalék az ivóvíz há-
nyada. A kommunikációs mun-
katárs szerint a csökkenés egyik
fő oka a takarékosság, emellett
pedig a modernebb háztartási
gépek, berendezések is keve-
sebb vizet igényelnek. 

Akárhogy is, a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal a napi ajánlott
ásványvízmennyiséget firtató kérdé-
sünkre azt válaszolta: hozzávetőlege-
sen  napi 2 liter folyadék fogyasztása
ajánlott, ennek tetszőleges része lehet
ásványvíz. A szervezet vízigényének ki-
elégítésére azonban a csapvíz teljes
mértékben megfelelő.

Mi folyik itt?

Az egy főre jutó
ásványvíz-
fogyasztás
évről évre nő
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Népi kezdeményezést indít három,
álláspontjuk szerint sarkalatos kér-
désben a Demokratikus Koalíció
(DK) Győrben – közölte sajtótájékoz-
tatón Neupor Zsolt, aki a polgármes-
teri posztért indul az ellenzéki párt
színeiben.

Elmondta: azt szeretnék elérni,
hogy a megyei jogú város közgyűlése
tárgyaljon és foglaljon állást a belváro-
si fizetőparkolás eltörlése, a tömeg-

A Jobbik Magyarországért Mozgalom
megyei listáját Magyar Zoltán ország-
gyűlési képviselő mutatta be szeptem-
ber 1-jén, a párt megyei facebook ol-
dalán.

A megyei lista első helyére Lipovits
Máté, a Jobbik megyei alelnöke került.
Az aspiráns a megye fejlődéséért a vá-
rosi szemlélet mellett a kistelepülése-
ket szeretné helyzetbe hozni, elősegít-
ve a falvak megtartó erejét.

Célunk a vidék Magyarországának
újbóli felvirágoztatása, a falvak hanyat-
lásának megállítása és a folyamat
visszafordítása, ezt pedig csak a helyi

Az intelligens szakosodás alapú kutatási és inno-
vációs stratégia (S3) az Európai Unió új típusú, a
tudás alapú gazdasági fejlődést célzó stratégiája.
A 2014–2020-as tervezési időszakban kutatás-
fejlesztésre és innovációra hazánk várhatóan
több mint 700 milliárd forint támogatást költhet
el az Európai Unió társfinanszírozásával. A kor-
mány most a megyei szereplőknek nyújt lehető-
séget arra, hogy térségük szempontjából tartós
fejlődést eredményező, a jövő innovációival kap-
csolatos jelenbeli döntéseket saját maguk hoz-
zanak meg. A tervezés folyamatában a megyei
kereskedelmi és iparkamara, a kormányhivatal

Workshop a fejlesztési prioritásokról
és a megyei önkormányzat is kiemelkedő szere-
pet vállal. 

A tervezés egy nagyon jelentős szakaszát va-
lósítják meg az érintettek egy szakmai rendez-
vény (workshop) keretében, melynek célja, hogy
a megyék meghatározzák a 2020-ig tartó fejlesz-
tési prioritásaikat. Ezen keresztül a megye sze-
replőinek lehetőségük van arra, hogy a követke-
ző 7 év KFI-támogatásainak irányát megnevez-
zék, befolyásolják. 

Mondja el Ön, hogy Győr-Moson-Sopron me-
gyében a gazdaság mely területeit érdemes fej-
leszteni, döntsünk közösen arról, hogy a követke-

ző 7 évben a több mint 700 milliárd forint támo-
gatás Győr-Moson-Sopron megyére jutó hánya-
da milyen területeken kerüljön felhasználásra! 

Erre megyénkben szeptember 9-én, kedden
a megyei kormányhivatal épületében (Győr, Ár-
pád út 32.) tartandó konzultáció, workshop so-
rán lesz lehetőségünk. 

Részvételi szándékát regisztrációval jelezze a
kabinet@gyorkozig.hu e-mail címen!

Az S3 stratégiáról bővebb információ, valamint
Győr-Moson-Sopron megye gazdaságáról készí-
tett rövid összefoglaló anyagok a www.s3magyar-
orszag.gov.hu oldalon találhatók meg.

DK: Népi kezdeményezést indít Győrben 
közlekedés fejlesztése és a hiányszak-
mákat tanulók ösztöndíjprogramjá-
nak újraindítása kérdésében. Szeret-
nék elérni, hogy ne csak a középfokú,
hanem a felsőfokú képzésben részt
vevők is ösztöndíjhoz jussanak.

Neupor Zsolt megjegyezte: noha a
választással kapcsolatos törvények-
ből kikerült ez az intézmény, Győr ön-
kormányzatának szervezeti és műkö-
dési szabályzata továbbra is rendelke-

zik a népi kezdeményezésekről, így
hétfőn be is nyújtják hitelesítésre a he-
lyi választási iroda vezetőjének; ezt kö-
vetően kezdik meg az aláírások gyűj-
tését.

A választási kampány lehetőséget
ad arra, hogy ezeket a város szem-
pontjából fontos kérdéseket „megtár-
gyaljuk, hiszen ezekben az ügyekben
nem a pártokról, hanem Győrről dön-
tünk" – tette hozzá a politikus.

Jobbik: Bemutatták a megyei listát
gazdaság megerősítésével, a bizton-
ságos élet szavatolásával, tisztessé-
ges és felelősségteljes munkával le-
het elérni – mondta a listavezető. Eh-
hez a gondolatkörhöz illeszkedik a lis-
ta többi tagjának elképzelése is.

Második helyen Szmik Lajos áll, aki
a megye erősödő gazdaságáért és a
települések fejlődéséért szeretne dol-
gozni. Harmadikként Szemerits Sza-
bolcs egy biztonságosabb megyét
képzel el. Ezt is tette meg mottójának:
„Biztonságot mindenkinek!” A lista ne-
gyedik helyén dr. Nagy Gergely szere-
pel, aki mindenekelőtt tisztességet

szeretne a közéletben. Átlátható, el-
számoltatható és becsületes munkát
ígért.

A Jobbik teljes megyei listája:
1. Lipovits Máté, 2. Szmik Lajos, 3.

Szemerits Szabolcs, 4. Dr. Nagy Ger-
gely, 5. Csiszár Gyula, 6. Csákány An-
namária, 7. Nagy Imre, 8. Jávor Mik-
lós, 9. Szemerits Zsolt, 10. Tuba Kál-
mán, 11. Lengyel Márk, 12. Horváth
Tibor, 13. Karácsony Krisztián, 14. Vaj-
da Richárd, 15. Kiss Balázs, 16. Varga
Sándor, 17. Nagy Zoltán, 18. Horváth
Zsolt, 19. Sipos Adriána, 20. Banga
Richárd, 21. Magyar Zoltán.

Az LMP 12 pontból álló győri
programjából ezen a héten
újabb két pontot ismertetett
Nógrádi László polgármesterje-
lölt. A Belváros kereskedelmi
rangjának visszaállítását célzó
intézkedéscsomagot, valamint
egy olyan integrált, okostelefo-
nokkal elérhető alkalmazást,
amely helyieknek és turistáknak
fontos szolgáltatást nyújtana. 

A párt véleménye szerint a Bel-
város mihamarabbi rehabilitációja
elengedhetetlen, mert lüktető
centrum nélkül nem létezik mo-
dern nagyváros. A tucatnyi ötlet-

LMP: Lüktető Belvárost bevásárlószombattal
ből a teljesség igénye nélkül né-
hány: a parkolási rendszer gyöke-
res átdolgozása, családi progra-
mok kidolgozása gyermekmegőr-
ző  és játszóházzal,  havonta egy-
szer összehangolt kedvezmények-
kel bevásárlószombat szervezése.

Az okostelefonokon futtatha-
tó mobil alkalmazások már roha-
mosan terjednek Nyugat-Euró-
pában, amely többek között a he-
lyi időjárás, bankok és ATM-ek,
parkolók, bérelhető kerékpárok,
műemlékek, koncertek, színházi
és egyéb előadások köréből
nyújtanak tájékoztatást, míg a

helyieknek például az orvosi
ügyeletek adatait és a hivatalok
nyitva tartását tenné mindenkor
elérhetővé. 

Nógrádi László a sajtótájékoz-
tatón elmondta azt is, időarányo-
san jól állnak az ajánlások gyűjté-
sével, néhány körzetben már meg-
szerezték az elegendő ajánlást, s
úgy tűnik, hogy minden körzetben
veszik az akadályt.

Kedvező tapasztalatokat szerez-
tünk, negatív érzelmeket nem táp-
lálnak irántunk, nem vagyunk meg-
osztó párt – fogalmazott az LMP
győri polgármesterjelöltje.
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Kedves Győriek!
Köszönjük a bizalmat és a támogatást,

amellyel megtiszteltek engem
és a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjeit.

A támogató nyilatkozatokat továbbra
is gyűjtjük, hiszen célunk, hogy

személyesen találkozzunk Önökkel.
A Fidesz győri irodájában is leadhatják
támogató aláírásukat a Bécsi kapu tér

és a Király utca sarkán.
Nyitva: h.–p.: 9–17 óráig.
Telefon: 06-96/328-785.

KÖSZÖNJÜK az ajánlásokat!

Borkai Zsolt, a Fidesz-KDNP polgár-
mester-jelöltje, jelenlegi polgármes-
ter már korábban bejelentette: Győr
fejlődéséért szeretne a jövőben is
dolgozni, országos politikai ambíciói
nincsenek, polgármester maradna,

amennyiben a győriek ismét bizal-
mat szavaznak neki. „Győr az elmúlt
években jelentős fejlődésen ment
keresztül, erős gazdasága újabb és
újabb munkahelyeket teremt, és ter-
vezhető életpályát kínál a fiataloknak.
Pezsgő élete, kultúrája, sportja ki -
emeli a hazai városok sorából” – fo-
galmazott. 

A nők diszkriminációja volt a témája
a Magyar Szocialista Párt Győr és
Környéke Szervezete, valamint az
Együtt – A Korszakváltók Pártjának
közös sajtótájékoztatójának.  Szelé-
nyi Zsuzsanna, országgyűlési képvi-

selő, az Együtt – A Korszakváltók
Pártja elnökségi tagja, Szabó Sán-
dorné, a Győri Baloldal polgármes-
terjelöltje és Szuchy Brigitta, a Győri
Baloldal képviselőjelöltje azt hangsú-

Fidesz: „Célunk a város töretlen fejlődése”
Borkai Zsolt a Fidesz-KDNP önkor-

mányzati képviselő-jelöltjeivel kap-
csolatban elmondta, a 16 egyéni jelölt
közül 13 jelenleg is önkormányzati
képviselő, akik már bizonyították ráter-
mettségüket. „A három új jelöltet
Morvay Lászlót (Révfalu, Bácsa, Kis-
bácsa, Sárás), Gancz Tamást (Adyvá-
ros) és Diligens Tibort (Szabadhegy,
Kismegyer) ugyancsak jó szívvel aján-
lom a választók figyelmébe.”

A Fidesz-KDNP képviselőjelöltjei: 1.
Szeles Szabolcs (Újváros, Sziget, Piny-
nyéd) 2. Fekete Dávid (Belváros, Révfa-
lu, Újváros) 3. Dr. Somogyi Tivadar (Bel-
város, Révfalu) 4. Morvay László (Rév-
falu, Bácsa, Kisbácsa, Sárás) 5. Dr. Dé-
zsi Csaba András (Nádorváros) 6. Kal-
már Ákos (Jancsifalu, Gyárváros, Li-
kócs) 7. Radnóti Ákos (Adyváros, Jan-
csifalu) 8. Gancz Tamás (Adyváros) 9.
Kovács Tamás (Marcalváros I, Nádorvá-
ros, Adyváros) 10. Borsi Róbert (Mar-
calváros I, Nádorváros, Adyváros) 11.
Rózsavölgyi László (Marcalváros I, Mar-
calváros II) 12. Hajszán Gyula (Szabad-
hegy) KDNP 13. Diligens Tibor (Sza-
badhegy, Kismegyer) 14. Dr. Sík Sán-
dor (Győrszentiván) KDNP 15. Takács
Tímea (Ménfőcsanak) 16. Szabó Jenő
(Ménfőcsanak, Gyirmót).

MSZP-Együtt: több nőt a közéletbe!
lyozták, több hölgyre van  szükség
mind az országos, mind pedig a helyi
közéletben.

Szelényi Zsuzsanna úgy véleke-
dett, a férfias, macsó vezetésű város-
ban az MSZP és az Együtt – A Kor-
szakváltók Pártja jó példával jár elöl,
mert polgármesterjelöltjük is nő, kép-
viselőjelöltjeiknek pedig 25 százaléka
hölgy. A képviselőasszony elmondta,
csak férfiak nem tudnak jó minőségű
politikát csinálni, s a nők bevonásával
a politikába Magyarország brutális el-
maradottságot mutat. Szabó Sándor-
né arról beszélt a sajtótájékoztatón, a
női érzékenységre, látásmódra szük-
ség van a politikában is, Szuchy Brigit-
ta pedig azt emelte ki, sok helyen hát-
rány éri a nőket a munkahelyen,
ugyanazt a munkát kevesebb bérért
látják el, mint a férfiak, s olyan társa-
dalmat szeretne, ahol a nőknek nem
kell választani a gyermekvállalás és a
munka között.

Szelényi Zsuzsanna úgy véleke-
dett, Győr, mint az ország egyik leg-
fejlettebb városa közel van a Nyu-
gathoz, közel van Európához, s a
győrieknek biztosan nem érdeke,
hogy kelet felé forduljunk, ahogy azt
Orbán Viktor teszi. 

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉSEK
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HIRDETÉS  OKTATÁS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az idén is ingyenes füzetcsomaggal segíti
az elsős kisdiákok iskolakezdését a győri
önkormányzat.

A szeptemberi tanévkezdés minden gyermekes
családban többletkiadással jár. Az önkormányzat
azzal is próbál a terheken enyhíteni, hogy az elsősök
számára évek óta térítésmentesen biztosítja azt az
induló csomagot, amely nem csupán a füzeteket,
de többek között órarendet, rajzlapokat, számoló-
korongot, színes ceruzákat, festéket, ecseteket, ra-
gasztót, papírcentit és radírt is tartalmaz – mondta
el lapunknak Borkai Zsolt polgármester, aki a Győri
Nádorvárosi Ének-Zenei Általános Iskola kis elsőse-
inek személyesen adta át az ajándékot.

Az összeállítás az idén egy igazi különlegességet
is tartalmaz, méghozzá a Győri Meséskönyvem fog-
lalkoztató füzetsorozat harmadik részét, amely ver-
ses, játékos formában mutatja be Hugoo kakas ve-
zetésével a 2017-es győri Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál sportágait a gyerekeknek. Érdekesség,
hogy a kiadvány verseit és játékait az önkormányzat
Marketing, Turizmus és Kommunikációs Osztályá -
nak munkatársai írták, készítették.

A polgármester azt is elmondta, hogy bár már

Fennállásának 100 éves jubileumát ünnepelte vasár-
napi évnyitóján a Deák Ferenc Közgazdasági és Infor-
matikai Szakközépiskola. Győr egyik legrégebbi okta-
tási intézményét 1915-ben alapították, akkor még
Győr Szabad Királyi Város Női Felsőkereskedelmi Is-
kola néven. Az intézményben már akkoriban is a ke-
reskedelmi és a közgazdasági ismereteket oktatták fő-
ként – ez a mai napig sem változott sokat.

A centenáriumi tanévnyitón Fekete Dávid alpolgár-
mester is méltatta az iskolában folyó munkát. Beszé-
dében kiemelte, hogy Győr összes középiskolájában
olyan szintű oktatás folyik, amelynek köszönhetően a
diákok biztosan megállják a helyüket az egyetemeken,
majd később a munkahelyükön. Az iskola évszázadnyi
munkáját elismerve, az alpolgármester a város ezüst
emlékérmét nyújtotta át az intézmény vezetőjének.

Szívesen jelentkeznek a diákok az általános iskola
után a Deákba – árulta el lapunk kérdésére Kovácsné
Zimborás Ágnes igazgatónő, aki hozzátette, szerinte
az iskola fő értéke az – és ezt a 100 év alatt be is bizo-
nyította –, hogy olyan szakmai és emberi értékeket ta-
nít a diákoknak, amelyekkel később bármilyen társa-
dalmi közegben boldogulni tudnak. Az ünnepi műsor-
ba természetesen az iskola jelenlegi diákjai is bekap-
csolódtak: volt, aki énekkel, volt, aki verssel, sőt táncos
produkcióval tette szebbé a jeles alkalmat.

Ingyenes füzetcsomag
a város ajándékaként

nem az önkormányzat az iskolák fenntartója, a vá-
ros nem engedi el az oktatási intézmények kezét, hi-
szen ez esetben is a győri fiatalok neveléséről, jövő-
jéről van szó. Az önkormányzat ezért elsősorban a
tanulás fizikai körülményeinek javításával tud hoz-
zájárulni a színvonalas oktatás fenntartásához.

Az ajándékért Szöllősi Zoltánné igazgató mon-
dott köszönetet. Kiemelte, az iskola nap mint nap
érzi azt a figyelmet és gondoskodást, amit az önkor-
mányzat tanúsít az oktatási intézmények iránt. Az
idén egyébként több mint 1500 kis elsős kezdi meg
tanulmányait városunkban, és a füzetcsomag mind-
nyájukhoz eljut, függetlenül attól, hogy állami, egy-
házi vagy alapítványi iskolákba járnak.

Százéves jubileum
a Deákban

Ha egy tanár elmegy, legtöbbször tanítvá-
nyai emlegetik fel, esetleg közvetlen mun-
katársai, pályatársai kevésbé. Éva emléké-
re nemcsak ez utóbbi hiány pótlásaként,
hanem egyedülálló személyiségének és
teljesítményének megörökítése érdeké-
ben is alapítottuk a nevét viselő díjat. 

Éva 1992-ben vette át a győri Apá -
czai Csere János Tanítóképző Főiskola
Idegen Nyelvi Tanszékének vezetését.
Angol–német szakos tanárként, hallat-
lan energiával használta fel a hazai és
külföldi továbbképzési és szakmai al-
kalmakat a számára új terület megis-
merésére. Ugyanakkor – neveltetésé-
ből, családi indíttatásából fakadóan –
mindig ügyelt arra, hogy az ő és mun-
katársai külföldi tapasztalatszerzései
ne csak a máshol felhalmozott tudás
és kultúra „importjára” szorítkozzanak,
hanem a magyarság és Magyarország
nemzetközi megbecsülésének növelé-
sét is célozzák. 

Hamarosan a tanítóképző főiskolák
közül az egyik legjobb idegennyelv-okta-
tó tanítóképzést az ő tanszéke biztosítot-
ta. Kollégáit szakmailag és emberileg is
a legjobb tudása szerint menedzselte.

Pályázati felhívás

Díj a kiváló nyelvoktatásért
Dr. Szenténé dr. Vida Éva emlékére  

Szervezési ké-
pessége és tel-
jesítőképessé-
ge átlagon fe-
lüli volt, tanít-
ványainak so-
ha nem mon-
dott nemet. 

Kik érdemesek a „Kiváló Nyelvokta-
tásért – Vida Éva Díjra”? 

Azok nevezését várjuk, akik nyelvok-
tatói tevékenységükkel, szakmai odaa-
dásukkal, tanítványaik érdekeinek szem
előtt tartásával, innovatív tevékenysé-
gükkel nagymértékben hozzájárulnak
az idegen nyelvek megkedveltetéséhez,
népszerűsítéséhez, és esetleg olyan új
módszereket alkalmaznak, amelyek
minden nyelvoktató kolléga számára
példaértékűek lehetnek.

Díjátadás: Az Európai Nyelvek Napja
alkalmából, minden év szeptember 26-
án.  A  díjazott 50.000 Ft pénzjutalmat
és egy emlékplakettet kap.

Hatos és Társa Nyelviskola
Győr, 2014



tében a korábban két csoport-
szobát és kiszolgáló helyiségeit
magában foglaló, alig több mint
kétszáz négyzetméteres épületet
mintegy ezer négyzetméterrel
bővítették. Négy új csoportszo-
bát, kiszolgáló helyiségeket,
egyéni fejlesztő szobát, nevelő-
testületi szobákat, tornaszobát,
aulát alakítottak ki, emellett az

óvoda játszóudvara is megújult.
A foglalkoztatók közül kettőben
fix indukciós rendszert építettek
ki, a tornaszoba padlójába épített
hurok pedig a nagyobb óvodai
rendezvényeken segíti majd a
hallássérültek tájékozódását. A
játszóudvarra új, készségfejlesz-
tő játékok kerültek, és az óvoda
működéséhez szükséges eszköz-
beszerzés során is arra töreked-
tek, hogy minél szélesebb körű
pedagógiai program megvalósí-
tására nyújtson lehetőséget. Az
egyéni fejlesztő szoba nyugodt
környezetet biztosít azoknak a
foglalkozásoknak, amelyek célja,
a felzárkóztatás az iskoláskor el-
éréséig.

Győr Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata sikeresen vett részt
a „Nevelési intézmények fejlesz-
tése” című, NYDOP-5.3.1/B-12
kódszámú pályázaton „A győr-
szentiváni Sugár Úti Óvoda épü-
letének átalakítása, felújítása, bő-
vítése” címmel. A Nyugat-dunán-
túli Regionális Operatív Program
pályázatán a város 200 millió fo-
rintos támogatást nyert, de az
önkormányzat a megvalósítás-
hoz további 220 millió forintot
biztosított.
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FEJLESZTÉS HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A fejlesztés a folyamatosan
növekvő gyermeklétszám
miatt kialakult óvodai férő-
helyhiányt orvosolja Győr-
szentivánon.

A szentiváni óvoda korábban
négy feladatellátási helyen mű-
ködött, ebből kettő a helyi Móricz
Zsigmond és Váci Mihály Általá-
nos Iskolákban. Az ideiglenes
megoldás nem volt tovább tart-
ható. Borkai Zsolt polgármester
a megvalósult fejlesztéssel kap-
csolatban elmondta, a bővítéssel
egy olyan huszonegyedik századi
létesítménnyel gazdagodott a vá-
rosrész, amely nem csak orvosol-
ja a dinamikus ütemben gyara-
podó Győrszentiván férőhely-
problémáit, de minden igényt ki-
elégítően biztosítja az akadály-
mentes környezetet a fogyaték-
kal élők számára. A polgármes-
ter hozzátette, Győrszentiván fo-
lyamatos fejlődése révén a fiatal
családok egyik kedvelt célpontja,
ezért a növekvő gyermekszám
tette indokolttá a beruházást,
amelyet az uniós támogatás mel-
lett az önkormányzat finanszíroz.

Dr. Sík Sándor, a településrész
önkormányzati képviselője hozzá-

tette, az idén számos, az itt élők
számára régóta várt beruházás
valósult meg, elég csak a tározó-
tavak kiépítésére, a Vonal úti fej-
lesztésre vagy a lakóutca-felújítá-
sokra gondolni. Ezek közé a fon-

420 millió forintos fejlesztés
a Sugár utcai óvodában

tos fejlesztések közé tartozik a Su-
gár Úti Óvoda bővítése is, amely
Győrszentiván egyik „kellemes
problémáját” a gyermeklétszám
jelentős növekedése miatti férő-
helyek kérdését oldja meg, ráadá-
sul egy újabb nívós létesítmény-
nyel gazdagítja a városrészt.

Fortuna Lászlóné, a győr -
szent iváni óvoda óvodavezetője

köszönetet mondott a fejleszté-
sért az önkormányzatnak, mint
mondta, ezzel sok szentiváni óvo-
dás, szülő és dolgozó álma vált
valósággá. A korszerű és jól fel-
szerelt létesítmény a gyermekek

sokoldalú, harmonikus fejleszté-
sét kiválóan szolgálja, és kitűnő
hátteret biztosít a kicsik egyéni
fejlesztésére is.

A Sugár utca 40. szám alatt
található tagóvoda bővítése kere-
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HIRDETÉS  PR-CIKK

szerző: győr+
fotó: PwC

Nick Kóssal, a PwC Magyaror-
szág vezérigazgatójával és Rad-
ványi Lászlóval, a cég könyv-
vizsgálati üzletágának igazga-
tójával beszélgettünk a város
lehetőségeiről és jövőjéről. 

Miért támogat egy nemzetkö-
zi tanácsadó cég kézilabda-
tornát? 

Radványi László: Négy éve vagyunk
jelen a városban, azóta tart az együtt-
működésünk a Győri Audi ETO KC-val.
Példátlan sikert értek el a lányok a két
egymás utáni Bajnokok Ligája győze-
lemmel, amivel napjaink legeredmé-
nyesebb magyar klubcsapatává váltak.
Nemcsak támogatjuk a klubot, hanem
közös társadalmi felelősségvállalási
programunk is van, jómagam pedig az
elnökség tagja vagyok.  

Önök, mint tanácsadók mit
látnak: miként válhat egy olyan
város, mint Győr hosszú távon is
élhetővé? 

Nick Kós: A kihívások alapvetően
ugyanazt a problémakört járják körül
mindenhol: miként válhat egy nagyvá-
ros hosszú távon is fenntarthatóvá. Ezt
a célt szolgálja az a fajta integrált város-
szemlélet, amely láthatóan a Győrben
történt fejlesztéseket is megalapozza.
Győr napjainkban Magyarország egyik
előremutató, komoly fejlődési potenci-
állal rendelkező városa. Évek óta ta-
pasztaljuk nyitottságát olyan progra-
mok megvalósítására, amelyek egész
évben élhetőbbé, vonzóvá teszik a vá-
rost a lakosság, a vállalati szféra és az
idelátogatók számára. 

Mire kellene kiemelten figyel-
ni a városfejlesztési projektek
során?  

PwC a lelátón és Győrben: 
hosszú távú és sokrétű 
kapcsolatban gondolkodunk

Radványi László: Nem lehet figyel-
men kívül hagyni azt a tényt, hogy a
mai 50%-os városi lakosságarány
2030-ra 60%-ra nő, ráadásul a folya-
mat Magyarországon a globális trend-
nél is előrehaladottabb: az ország
mintegy 70 százaléka már most váro-
sokban él. Az infrastruktúrának pedig
ezt a növekedést ki kell szolgálnia. A
megnövekedett városi népesség so-
sem látott kihívások elé állítja az ön-
kormányzatokat, többek között a köz-
lekedés, az energiahatékonyság és a
térkihasználás tekintetében.

Hogyan kapcsolódik a PwC és
Győr? 

Nick Kós: Győri irodánk megnyitá-
sa óta mi is elválaszthatatlanul része-
sei vagyunk a város kulturális, egyete-
mi és üzleti életének. Cégünk a város-
vezetéssel évek óta együttműködve
igyekszik segíteni, támogatni ezen
kezdeményezéseket. Örömmel vet-
tünk részt az idén augusztusban már
második alkalommal megrendezett
PwC Handball Fiesta kézilabda-ünne-
pen vagy éppen zsűriztek a kollégák a
Formula Student Hungary megméret-
tetésen, Gönyűn.

A jövőre nézve milyen tervei
vannak a cégnek Győrben? 

Radványi László: Cégünk nemzet-
közi tudásbázisa és számos iparág-
ban jártas szakértői, valamint a Győr-
rel való hosszú múltra visszatekintő és
szoros együttműködésünk lehetősé-
get biztosít arra is, hogy a tervek sze-
rint a jövőben is közösen dolgozhas-
sunk olyan, a fenntartható városfej-
lesztés irányába mutató kezdeménye-
zéseken, melyek modern, élhető, ur-
bánus környezetet teremtenek. Győr-
nek minden esélye megvan arra, hogy
jó alapokról indulva, tovább tágítsa a
lehetőségeit. Ebben szeretnénk a
partnerei lenni a városnak. 

KÖLYÖKCENTRUM+: 2014. szeptember 8-án, hétfőn 16 és 17 órakor English gym&fun  szintfel-
mérőt és nyílt órát tartunk kedvezményes beiratkozási díjjal. Előzetes bejelentkezés szükséges. Várjuk a 2-8 év
közötti gyermekeket. Az foglalkozásokon a gyerekek online játékokkal is ismerkednek, táblagépeket kapnak.

2014. szeptember 16. 16.30 Az első baba-mama foglalkozás: Játék a Babával.

TAPPANCS játszóház+: 2014. szeptember 6-tól minden szombaton hosszított nyitva tar-
tással MOZI estet tartunk. Mozi a felnőtteknek, a játszóházban vetítés a gyerekeknek tea és 1 db
szendvics társaságában.
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GAZDASÁG HIRDETÉS

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Két és fél milliárdos költséggel új telephelyet hozott
létre a győri Qualitatíve Production Gépipari és Ke-
reskdelemi Zrt. az ipari parkban. A múlt pénteken
felavatott új csarnokban hengerfej-megmunkálás-
sal foglalkoznak, éves kapacitása egymillió darab.
Az ünnepélyes avatón Borkai Zsolt polgármester
azt hangsúlyozta, a QP Zrt. tulajdonosa, Bogisich
Ferenc olyan ember, aki a válság alatt előremene-
kült, s az idő őt igazolta.

Az 1993-ban alapított QP Zrt. Rozgonyi utcai te-
lephelye mellett immár a második gyártócsarnokát
avatta fel. Az új üzem kétezer négyzetméter nagysá-
gú, amelyhez ötszáz négyzetméter kiszolgáló terület
is tartozik.  A beruházást a cég saját forrásból, banki
hitelből és európai uniós támogatásból fedezte.

Ünnepi köszöntőjében Bogisich Ferenc a cég
életének eddigi legjelentősebb mérföldkövének ne-
vezte az egy év alatt elkészült beruházást, köszöne-
tet mondott mindazoknak, akik a mérföldkő létre-
jöttében segítették. Mindenekelőtt a Nemak Győr
Kft.-nek, amely a válság alatt is megrendelésekkel
bizonyította, bízik a QP-ban. Kijutott a dicséretből
a Budapest Banknak, amely a fejlesztésekhez hitelt
adott, s a győri városvezetésnek, amely versenyké-
pes feltételeket biztosít a város cégeinek.

Bogisich Ferenc személyes példával érzékeltette a
QP fejlődésének mérföldköveit. Az első nagy beruhá-

zást akkor hajtotta végre, amikor fia elkezdte az általá-
nos iskolát. A következőt akkor, amikor fia középisko-
lás lett. A mostani csarnokavató pedig éppen arra az
évre esett, amikor gyermeke megkezdi az egyetemet.

Hat év az egyetem, a következő beruházással nem
fogok a diplomaosztóig várni –, jelezte a tulajdonos,
nagy terveket szövöget a következő évekre is. 

A város nevében Borkai Zsolt polgármester gra-
tulált a tulajdonosnak. Bogisich Ferenc sikeres üz-
letember, aki megkeresi és meg is találja a helyes
irányt, 2008-ban a válság kitörésekor előremene-
kült, és az idő őt igazolta – fogalmazott az avatóün-
nepségen Borkai Zsolt. 

A polgármester úgy vélekedett, a városve-
zetésnek az a feladata, hogy olyan gazdasági
keretfeltételeket biztosítson, amelyben a vál-
lalkozások sikeresek lehetnek. Legyenek
azok kis- és közepes vállalkozások, amelyek
a nagy multi cégek mellett megtalálják a bol-
dogulásukat. 

Borkai Zsolt utalt arra is, az a cél, hogy az
iparűzési adó 1,8 százalékra csökkentésével

újabb beruházásokat generáljanak.
A Nemak Győr Kft.-t David

Toth ügyvezető képviselte a
csarnokavatón. Úgy fogalma-
zott, a QP Zrt.-t nem beszállító-
ként tartják számon a mexikói
tulajdonban levő győri cégnél,
hanem együttműködő partner-

ként, aki megbízhatóságával és precizitásával szer-
zett magának tekintélyt. 

Bogisich Ferenctől megtudtuk, az új csarnokban
14 csúcstechnológiát képviselő japán megmunkáló
központ és mérőgépek kaptak helyet. A hengerfej-
megmunkálás a hét valamennyi napján, huszonnégy
órában zajlik. A régi, Rozgonyi utcai telephelyen to-
vábbra is egyedi gépeket és berendezéseket gyárta-
nak. A két telephely kétszáz embert foglalkoztat. 

Az ünnepség végén szép momentuma volt a
gyáravatónak, hogy Bogisich Ferenc atya, aki nem
csak névrokona, hanem nagybátyja is a tulajdonos-
nak, áldást kért az itt dolgozókra.

Új gyártócsarnokot avatott a QP Zrt.

A GYÔR PROJEKT KFT. licit útján bérbe adja az új 

A részvételi dokumentáció a Gyôr Projekt Kft. székhelyén 
(9024 Gyôr, Orgona u. 10. B épület, 203 iroda) 

2014. szeptember 9-tôl kivehetô. 

A benyújtás idôpontja: 2014. október 10. 10 óra
További információk: 96/505-059
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KULTÚRA  INTERJÚ

„Az, hogy mi másik kultúrából is
részesülhetünk, gazdagítja az
összmagyar kultúrát” – mondta
lapunknak adott interjújában
Nagy Alfréd, a sepsiszentgyörgyi
Tamási Áron Színház művésze.

Mit szól a jelöléshez? Milyen érzé-
sekkel készül a színészünnepre?

Meglepett a jelölés, ugyanakkor jól is
esett, hogy a kollégák engem javasoltak.
Ahogy közeledik az esemény, izgalom
vegyül a vérembe. Várom a fellépést,
ugyanis még nem volt alkalmam Győ-
rött szerepelni. Megtiszteltetés, hogy be-
kerültem a hármas csapatba. 

Pogány Judit az Örkény István
Színházzal a Macskajátékot
hozza el Győrbe, mely a ma-
gányról, a kiszolgáltatottságról,
a szeretetvágyról mesél.

Ha a filmszerepeit nézzük, min-
dig jobban vonzotta a szakmai,
mint a közönségsiker. A Kaszás
Attila-díjban mindkettő lehető-
sége rejlik, hiszen végül a nézők
döntenek. Mit szól a jelöléshez?

Óriási megtiszteltetés volt, úgy
képzeltem, fiatalokat választunk, én
szeptember 10-én leszek hetvenéves.
Fantasztikusan jólesett, a társulat visz-
szajelezte a végtelen szeretet és kötő-
dést, amit érzek irántuk. A következő
körben a szakma választotta ki a há-
rom embert, ennek az értékrendnek
is igazán jólesik megfelelni. Tényleg
mindig jobban motivált a szakmai
megbecsülés, mint hogy a legszéle-

Színészünnep a győri nemzetiben

A Győri Nemzeti Színház ad otthont idén a Kaszás Attila Díjátadó Gálának. A péntektől hétfőig tartó színészünnepen a díjra jelölt három
művész színházának egy-egy előadását tekinthetik meg a nézők, illetve ennek keretében tartja a teátrum a már hagyománnyá vált „1 nap
a kulisszák mögött” elnevezésű nyílt napját is. Rövid interjúinkban az elismerésre pályázó színészeket kérdeztük.

„A szerelem képességéből az ember
idősebb korára sem gyógyul ki, sajnos”

sebb publikum szeretetét elérjem. Na-
gyobb örömet okozott, ha egy általam
nagyra tartott filmrendező kemény fel-
adatra hívott. Sokan a Hyppolitból, a
Meseautóból, netán a Megy a gőzös-
ből ismernek, de a legnagyobb örö-
möket például Tarr Béla Panelkapcso-
lata, vagy Gothár Péter Ajándék ez a
napja okozta a pályámon. Bár egyszer
csak eljön az a kor, amikor már az em-
ber minden visszajelzésnek örül.
Hogy kié lesz a díj, azon nem gondol-
kodom, jó, hogy eljuthattam idáig.

Milyen emléket őriz Kaszás
Attiláról?

Csak filmben játszottunk együtt, a
Zuhanás közbent forgattuk, szinte egy
nyarat együtt töltöttünk. Meggyőző-
désem, hogy csodálatos ember, kollé-
ga, s ami ennek koronája, hogy zseni-
ális színész volt.

A Macskajátékban megrázó
szerepet alakít, hogy éli meg?

A Macskajáték számomra szerelem,
s Orbánné szerepe ebben a feldolgo-
zásban még mélyebb, hatalmasabb,
még többet lehet elmondani vele a ma-
gányról, a kiszolgáltatottságról, szere-
tetvágyról. A szerelem képességéből
sajnos az ember idősebb korára sem
gyógyul ki, és ez megalázó helyzetet, ki-
szolgáltatottságot okoz. Attól pedig,
hogy Orbánnét nem egy óriási színész-
nő formálja meg, hanem egy esen-
dőbb figura, mint én, még intenzívebb,
humorosabb, fájdalmasabb alakítást
láthatnak a nézők.

„Megtiszteltetés, hogy bekerültem a hármas csapatba”
A sepsiszentgyörgyi színház-

ban játszik. Mennyire látja kü-
lönbözőnek az erdélyi és a ma-
gyarországi színjátszást?

A mi erdélyi színjátszásunkban keve-
rednek a magyar és a román jegyek. Mi-
után volt szerencsénk nagy román rende-
zőkkel dolgozni, némileg másképp látjuk
a színházat, mint Magyarországon. Az,
hogy egy másik kultúrából is részesülhe-
tünk, gazdagítja az összmagyar kultúrát.

Mi a küldetése a Tamási Áron
Színháznak?

Régebben talán nyelvmegőrző sze-
repet töltött be, de mivel Sepsiszent-
györgy magyar többségű város, egye-

lőre nem fenyeget a veszély, hogy el-
veszíthetjük nyelvünket. Igyekszünk
magas igényű színházat létrehozni.

Az Ilja próféta című darabban
mutatkozik be nálunk. Milyen
üzenetet hordoz az előadás?

Az Ilja próféta Tadeusz Słobodzia-
nek 1992-ben született darabja. Az
egyik legjobban sikerült előadása a
Tamási Áron Színháznak, többször
színpadra vittük. Mély tartalmat hor-
doz, miközben rendkívül humoros,
szórakoztató az előadás. Dióhéjban
a története az, hogy egy maréknyi fa-
lusi ember között elterjed a hír, hogy
a szomszéd faluban élő Ilja, egy pró-
féta, a másodjára eljövő Jézus Krisz-
tus. Keresztre akarják feszíteni, mert
azt hiszik, hogy ettől híresek lesznek,
s nem kell tovább dolgozniuk. Végül
egy csoda miatt a keresztre feszítés
elmarad. 

„Egy kétszereplős darab
mindenképpen jutalomjáték”
Ingmar Bergman Jelenetek egy
házasságból című darabjában a
férfi főszerepet alakítja Schnei-
der Zoltán. A színművészt is je-
lölték a Kaszás Attila-díjra.

Amióta a Kaszás Attila-díj léte-
zik, önt jelöli a Radnóti Színház
társulata az elismerésre. Tizen-
három éve játszik a Radnótiban,
milyen az ottani közösség?

Azt szoktuk mondani, hogy szűk
családias: kicsi a társulat, kevés a
színész, mindenki tud a másikról
mindent. 

Nem bánta meg, hogy annak
idején átszerződött az Új Szín-
házból a Radnótiba?

Az embernek muszáj döntéseket
hoznia. A főiskola után az osztályfőnö-
köm, Zsámbéki Gábor révén volt lehe-
tőségem, hogy a Katona Színházban
dolgozzak, ennek ellenére én bevállal-
tam a bizonytalant, és elmentem az
Új Színházba. A következő lépés is
egy hasonlóan nagy döntés volt: Bá-
lint András, a Radnóti igazgatója hí-
vott, mire én azt mondtam, próbáljunk
meg egy vendégjátékot, nézzük meg,
hogy egyáltalán beférek-e arra a kis
színpadra. Belement. Egy év múlva új-
ra hívott, akkor már nem tétováztam.

Milyen emlékei vannak Ka-
szás Attiláról?

Kétszer játszottam vele, még az Új
Színházban, a Hermelinben és az Éjje-
li menedékhelyben. Jó hangulatú pró-

bák voltak, jó volt vele dolgozni. Nem
voltak allűrjei, és mindig segítőkész
volt. Neki a produkció volt a legfonto-
sabb, és ha ehhez két jó mondatot kel-

lett mondania valamelyik kollégának,
hát megtette. 

A Jelenetek egy házasságból
– amit Győrben is bemutatnak
szeptember 6-án – férfi főszere-
pét tekinthetjük egyfajta juta-
lomjátéknak a pályáján?

Egy kétszereplős darab minden-
képpen jutalomjáték, és persze köz-
ben nehéz is. Mondjuk, az ezt megelő-
ző Spiró-darab, a Prah is hasonló volt,
ott Börcsök Enikő volt a partnerem.

Bergmann mindent elmond,
amit egy férfi és egy nő kapcso-
latáról tudni érdemes?

Azért fontos megjegyezni, hogy itt
egy svéd nőről és svéd férfiról van szó.
Ez a darab egy eléggé specifikus há-
zasság jellemzése, ami aztán szét-
megy. Szerintem a magyarok na-
gyobb dérrel-dúrral válnak el, és a vé-
gén nem jönnek össze megint. De
szép jellemrajzot ad Bergmann. 
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A gyermekek világnapja alkalmából ingyenes isme-
retterjesztő városi sétára hívja az érdeklődő csalá-
dokat a Győri Látogatóközpont „Győr gyerekszem-
mel” címmel. A sétát Csobayné Pintér Éva vezeti. A
séta időpontja: szeptember 12. (péntek) 16.00-
18.00 óra. Találkozó a Baross úti Látogatóközpont
előtt. A részvétel előzetes jelentkezéshez kötött a
gyor@tourinform.hu címen, vagy a 96/311-771-es
telefonszámon.

Ingyenes idegenvezetés:
Győr gyerekszemmel

Hasonló sétákra invitálnak még szeptember 17-én
és 22-én, akkor a Mobilitási hét és autómentes naphoz
kapcsolódóan Legendák és igaz történetek – Győr ut-
catörténelme címmel várják az érdeklődőket szintén 16
és 18 óra között. Szeptember 27-én 15 és 17 óra között
a Turizmus Világnapja apropóján Győr látványosságai
turisztikai fejlődésének tükrében címmel, míg október
elsején 17 és 19 óra között  A város zenei életének em-
lékei címmel lesz ingyenes idegenvezetés.

A Nikisch Artur-bérlet első elő-
adása a 2014/15-ös évadban
szeptember 13-án, szombaton
19 órakor lesz a Richter Terem-
ben. A műsoron A. Hacsaturjan:
Adagio a „Spartacus” című ba-
lettből, A. Hacsaturjan: d-moll
hegedűverseny, Bartók Béla: A
Kékszakállú herceg vára művek
lesznek.

Pannon Filharmonikusok
a Richter Teremben

Zenél a Pannon Filharmoni-
kus Zenekar, vezényel Bogányi
Tibor, közreműködik Baráti Kris-
tóf, hegedű, Komlósi Ildikó, mez-
zoszoprán, valamint Palerdi And-
rás, basszus.

A Győri Filharmonikus Zene-
kar tájékoztatja tisztelt közön-
ségét, hogy a Nikisch Artur-
bérletsorozat 2014. szeptem-

ber 13-ai előadásának műsorá-
ban szereplőváltozás történt.
Bartók Béla A Kékszakállú her-
ceg vára című operában Judit
szerepében, Meláth Andrea he-
lyett a világhírű Komlósi Ildikót,
míg a Kékszakállú herceg sze-
repében, Cser Krisztián helyett
Palerdi Andrást hallhatják a
hangversenyen.

szerző: sz. t.
fotó: marcali gábor

Gőzerővel zajlanak a próbák a Győri Balett-
nél, a társulat előtt ugyanis nehezebb évad
áll, mint a tavalyi – mondta az évadnyitó
társulati ülésen Kiss János igazgató.

Fontos a múlt, de fontosabb a jelen és a jövő – így kezd-
te évadnyitó társulati ülésén beszédét Kiss János igaz-
gató. Kifejtette, a tavalyi év erőpróba volt, de az idei
még nehezebb lesz. A próbák augusztus közepe óta
gőzerővel zajlanak, a táncosok készülnek az október

Pörgős évad vár a balettre
11-én debütáló Generációk című darabra, amelynek
első felvonásában Lukács András gondolja újra a Bo-
lerót, a másodikban pedig Vámos György a Carmina
Buranát. Kiss János elmondta, az előadással kicsit
mindenki nosztalgiázhat, visszatekintenek a darabon
keresztül egészen a kezdetekig. 

Az igazgató közölte, több fellépésük lesz az évad-
ban itthon, viszont a határon túli szereplésekből
nem lesz kevesebb, sok meghívásnak tesznek ele-
get, többek között a balett bölcsőjének számító
Oroszországban is szerepel majd a társulat.

Az októberi premier mellett, még egy új bemutatót
tervez a társulat, a 11. Magyar Táncfesztiválon egy kor-
társ darabot mutatnak be, a világhírű koreográfus,
Cayetano Soto alkotását tűzik műsorra. A két premier
mellett öt már futó darab marad a repertoárban, töb-
bek között a Vaskakas című mesebalett is.

Kiss János beszélt a szeptember 5-i nyílt napról
is, hangsúlyozta, ezen a napon – mivel 35 éves a tár-
sulat – 35 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók
jegyek az előpremierre. A társulat egyébként a hét-
végén mutatkozik be először a szezonban, amikor
a belvárosban tartandó operagála részeként felele-
venítik A hattyúk tavát.

Borkai Zsolt polgármester sok sikert kívánt a tán-
cosoknak, hiszen ők ebből táplálkoznak. Kifejtette,
a sikerhez az önkormányzat is hozzájárul, a város-
ban kiemelt helye van a kultúrának, a kulturális
programoknak. A polgármester elmondta, öröm,
hogy a táncosaink amellett, hogy sokszor szerepel-
nek hazai színpadon, a világ minden pontjára elvi-
szik Győr hírét.

KULTÚRA HIRDETÉS
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KONCERT  VOICES OF 2014

Győr meghívja Önt!
A szeptember 6-i „Voices of 2014!” koncerten fellé-
pő művészek, a kaliforniai, nemzetközi hírnevű An-
gel Blue, a fiatal, ünnepelt tenor, Stefan Pop, és a
görög sztárkarmester, Michalis Economou már
szerdán, Mariangela Sicilia olasz szoprán, a Los An-
geles Operában megrendezett Plácido Domingo’s
Operalia idei egyik díjnyertese csütörtökön este ér-
kezett Győrbe.

A világverseny után egy héttel a Széchenyi téren
lépnek színpadra az operavilág új sztárjai. A nagy-
szabású, nemzetközi érdeklődéssel kísért zenei
eseményen a legnépszerűbb opera-, operett-, és
musicalslágerek fognak felcsendülni. 

Kovács Márton, a koncertet szervező GuliAnd
Management operatív igazgatója elmondta, hogy
szerda este kezdődtek el a zenekari próbák. Az ez
évi produkció igen feszített tempóval jön létre, mivel
közvetlenül az augusztus 30-án befejeződött Ope-
ralia után kerül megrendezésre a „Voices of 2014!”.
A koncerten a közönség a világkarrier elején járó, ki-
váló hangú, a nemzetközileg legjelentősebb színpa-
dokon fellépő művészekkel találkozhat.

Matuza Adrienn és Artem Pozdeev, a Győri Balett
ifjú magántáncosai, valamint Vörös Ádám trombitamű-
vész lesznek az est vendégei, Mesterházy Gyula szín-
művész a program moderátoraként lép színpadra. A

zenei esemény állandó közreműködőjét, a Győri Filhar-
monikus Zenekart a népszerű görög dirigens, Michalis
Economou vezényli. A koncertnek Velekei László a ko-
reográfusa. A szín padtechnika ez évben is a legendás
zenész, Frenreisz Károly irányításával épül.

A „Voices of 2014!” koncertturné-premiert ma
már a magyar operaélet egyik legjelentősebb ese-
ményeként jegyzik. A Győr város kiemelt támogatá-
sával megvalósuló ajándékkoncertre idén is díjmen-
tes lesz a belépés. Az est fővédnöke és házigazdája
Borkai Zsolt polgármester, az egyik fő támogatója
pedig a Győr-Szol Zrt.

Lendva Péter

Az Operalia döntőjét évről évre a világsztár tenor, Plácido Domingo dirigálja

Az Operalia 2014 saj-
tótájékoztatóján az
LA Opera vezérigaz-
gatója, Christopher
Koelsch, az LA Opera
elnöke, Marc Stern,
Plácido Domingo és
az Operalia alelnöke,
Alvaro Domingo. 

Fotó: Mathew Craig

Plácido Domingo és az Operalia 2014 díjnyer-
tesei, a Győrben fellépő Mariangela Sicilia
olasz, és Anais Constans francia szoprán.

Fotó: Mathew Craig

A briliáns és szexi szoprán

Fotó: GA

Stefan Pop, napjaink
ünnepelt fiatal ope-
rasztárja

Fotó: GA
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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

• Ôszi nyelvtanfolyamok szeptember 20-tól
• Angol gyerektanfolyamok szombatonként szeptember 20-tól
• Angol és német GazdálKODÓ idegenforgalmi, és ZÖLD út gazdasági vizsgára

felkészítô tanfolyam 
• EURO, ECL, TársalKODÓ nyelvvizsga-felkészítés csoportban 

és magánbérletes rendszerben is
• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok 

szeptember 5-tôl több szinten is  
• Egészségügyi szaknyelv orvosok és szakápolók számára német nyelven
• Spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten
• SVÉD nyelvtanfolyamok 
• Fordítások szakképzett fordítók által

SZEPTEMBER 7., VASÁRNAP
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Úton-útfélen
09:05 Katolikus krónika
09:45 Útmutató
10:10 Biblia és irodalom
10:30 Metodista magazin
10:55 Evangélikus ifjúsági műsor
11:05 Böszörményi Gergely portré
11:30 Mai hitvallások – Pánczél 

Tivadar nyugalmazott lelkész
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Melissa és Joey 
12:30 Melissa és Joey 
12:55 Telesport
13:30 Forma–1
16:30 Főzni úton-útfélen
17:00 A Lényeg
17:35 Magyarország–Észak-Írország
20:05 Híradó este
20:45 Sporthírek
20:50 Időjárás-jelentés
21:00 Holtpont 
23:00 Koncz Zsuzsa Aréna Koncert
00:00 Nők férfiak nélkül 
01:35 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi 
04:40 Ezel – Bosszú mindhalálig 
05:30 Ezel – Bosszú mindhalálig 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:50 EgészségKalauz 
10:20 Teleshop
11:15 Kalandor 
11:40 4ütem 
12:15 A Muzsika TV bemutatja
12:55 Egy rém modern család 
13:25 Tru Calling – Az őrangyal 
14:25 Tru Calling – Az őrangyal
15:25 Piedone Hongkongban 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Taxi 
20:00 Alkonyat – 

Hajnalhasadás 1. rész 

22:10 A tengerészgyalogos 
00:00 Portré 
00:40 Négyen egy gatyában 
02:50 Gálvölgyi-show 
03:10 Taxi 
03:40 Nincs információ

04:05 Briliáns elmék 
04:55 Hazugságok gyűrűjében 
06:00 Időnyomozó
06:25 Tv2 matiné
10:25 Astro-Világ
11:30 Stílusvadász 
12:00 Stahl konyhája 
12:30 Több mint TestŐr 
13:00 Édes élet 
14:15 Édes élet 
15:30 A szupercsapat 
18:00 Tények
19:00 Sztárban sztár 
21:40 Csak szexre kellesz 

23:50 A félszemű 
01:50 Eureka 
02:40 Szellemdoktor 
03:30 Napló 

05:25 Élő népzene
05:50 Élő világegyház
06:25 Gazdakör
06:50 Világ-nézet
07:20 Isten kezében
07:45 Lyukasóra
08:15 Mesélő cégtáblák
08:40 Rome Riports
09:05 Törzsasztal 
10:00 Nyelvőrző
10:30 Kultikon +
11:00 Református istentisztelet 

közvetítése a budapesti 
Káposztásmegyerről

12:00 Déli harangszó
12:05 Nótacsokor
12:35 Zápor 
13:55 Hazajáró 
14:25 Szerelmes földrajz
15:00 100 éves Debreceni Egyetem 

tanévnyitója
16:15 Légy jó mindhalálig 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Önök kérték!
20:30 A sziget 
21:35 Szakadt függöny 
23:40 Dunasport
23:55 Heti Hírmondó

08:20 Credo (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 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
11:45 Konkrét (ism.)
11:55 Képújság
19:00 Konkrét (ism.)
19:15 Fröccs (ism.)
19:45 Válogatás a Göcsej Filmszemle

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

versenyfilmjeiből (ism.)
22:30 Reklám III.
22:35 Műsorzárás

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 6., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este
05:55 Magyar gazda
06:25 Építészkorzó – 

Winkler Barnabás
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Történetek a nagyvilágból 
09:30 Vízitúra
10:05 Kapán innen, kaszán túl
11:00 Aranymetszés – Aranyfeszt
11:30 Rubik 70HD
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89
12:50 A világörökség kincsei
13:10 Boxutca – Forma–1 magazin
13:45 Forma–1HD
15:30 Főzni úton-útfélen
16:00 Szeretettel Hollywoodból 
16:30 Majd, ha fagy! 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 A nemzet aranya 
22:35 A láthatatlan seb 
23:05 Megérzés 
00:40 Shrink – Dilidoki kiütve 
02:20 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi 
04:40 Ezel – Bosszú mindhalálig 
05:30 Ezel – Bosszú mindhalálig 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:25 Ízes élet – Mautner Zsófival 
09:45 Teleshop
10:40 XXI. század – 

a legendák velünk élnek 
11:15 Házon kívül 
11:45 TRENDmánia 
12:15 a'la CAR 
12:50 Kung-fu 
13:50 Tökéletes célpont 
14:55 Tökéletes célpont 
15:55 Piszkos tizenkettő: 

A második küldetés 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 X-Faktor 
21:10 Rossz tanár 
23:10 Borat – Kazah nép nagy fehér 

gyermeke menni művelődni 
Amerika 

00:50 Az utolsó skót király 
03:05 Az éden titkai 

04:20 Waikiki páros 
05:05 Babavilág 
05:30 Super Car 
06:00 Időnyomozó
06:25 Tv2 matiné
09:40 Astro-Világ
10:45 Otthon a kertben 
11:15 Állatőrség 
11:45 Babavilág 
12:15 Apák gyesen 
13:15 Monk – Flúgos nyomozó 
14:30 Édes élet 
15:45 Édes élet 
17:00 Napló 
18:00 Tények
19:00 A szupercsapat 
21:35 Cowboyok és űrlények 

23:55 Kegyetlen játékok 2. 
01:35 M, mint muskétás 
02:25 M, mint muskétás 
03:15 Franklin és Bash 

07:15 Gazdakör
07:45 Élő egyház
08:10 Isten kezében
08:40 Akadálytalanul
09:10 Nóvum 
09:35 Határtalanul magyar
10:05 Székely kapu 
10:35 Hagyaték
11:00 Sírjaik hol domborulnak...
11:30 Talpalatnyi zöld
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Nótacsokor
12:20 Vendégségben 

Magyarországon
13:15 Nálatok, laknak állatok?
13:45 Nálatok, laknak állatok?
14:20 Holtan érkezett 
15:45 Önök kérték!
16:40 Egy pofon, egy csók 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Hogy volt!?
20:30 Az élet sava-borsa 
21:15 A nagy balhé 
23:25 Kultikon +
23:55 Dunasport
00:10 MüpArt – Lovasi András 

szerzői estje – 22 év dalai 

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 Képújság
17:30 Credo
18:00 Zooo+ (ism.)
18:30 Innovella (ism.)
18:45 Konkrét (ism.)
19:00 Fröccs (ism.)
19:30 Fröccs (ism.)
20:00 Vény nélkül  (ism.)
20:25 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
21:30 Konkrét (ism.)
21:45 Konkrét (ism.)
21:55 Fröccs (ism.)
22:25 Fröccs (ism.)
22:55 Vény nélkül  (ism.)
23:20 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
00:25 Konkrét (ism.)
00:35 Műsorzárás (ism.)

GYŐR+ TV



16 / + / 2014. szeptember 5.

Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
08:00 Reklám II.
07:30 Győr+ Sport (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Győr+ Sport (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Győr+ Sport (ism.)
10:05 Képújság
17:35 Rába ETO FC–Szombathelyi

Haladás NB I-es bajnoki futsal-
mérkőzés 

18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Épí-Tech (ism.)
20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Épí-Tech (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Épí-Tech (ism.)
22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Épí-Tech (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 10, SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 Capri – Az álmok szigete 
10:00 Sophie szerint a világ 
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru
13:30 Szentágothai János – ahogy 

a tanítványok emlékeznek
13:55 Cédrusliget 
14:45 Párizsi helyszínelők 
15:40 Zorro 
16:25 Jövő-időben
16:35 Híradó+
16:45 Charly, majom a családban 
17:35 Híradó
17:45 Rex felügyelő 
18:35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szabadság tér '89
21:05 Rámenős páros 
21:55 Az Este
22:30 Híradó
22:45 Sporthírek
22:50 Határúton 
23:50 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
00:40 Párizsi helyszínelők 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 Vadmacskák 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz 
13:45 Éjjel-nappal Budapest 
15:00 A Konyhafőnök 
16:10 Az örökség
17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 A Konyhafőnök 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 Szulejmán 
23:15 RTL Klub Híradó
23:50 Házon kívül 
00:20 Reflektor 
00:40 Elfelejtve 
01:40 Kémpárbaj 
02:35 Gálvölgyi-show 
03:10 Az éden titkai 

04:15 Családi titkok 
05:15 Waikiki páros 
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 A gonosz álarca 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
17:30 A Macska 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Zsaruk 
21:15 Édes élet 
22:30 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:30 Hawaii Five-0 
00:30 Tények Este
01:15 Aktív 
01:35 Sportos
01:45 Wallace és Gromit: 

Az elvetemült veteménylény
03:05 Maricruz 
03:30 A Macska 
03:55 Családi Titkok 

SZEPTEMBER 9, KEDD
M1
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 Capri – Az álmok szigete 
10:00 Főzni úton-útfélen 
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Srpski Ekran
13:00 Unser Bildschirm
13:35 1100 év Európa közepén
13:50 1100 év Európa közepén
14:05 Párizsi helyszínelők 
15:00 Párizsi helyszínelők 
15:45 Zorro 
16:35 Híradó+
16:50 Charly, majom a családban 
17:35 Híradó
17:45 Rex felügyelő 
18:35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Cédrusliget 
21:10 Grand Hotel 
22:00 Az Este
22:35 Híradó
22:50 Sporthírek
22:55 Bauxit expedíció
23:55 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
00:40 Párizsi helyszínelők 
01:30 Párizsi helyszínelők 
02:15 Szívtipró gimi 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 Vadmacskák 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz 
13:45 Éjjel-nappal Budapest 
15:00 A Konyhafőnök 
16:10 Az örökség 
17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 A Konyhafőnök 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 A mentalista 
23:05 RTL Klub Híradó
23:40 XXI. század – 

a legendák velünk élnek 
00:10 Reflektor 
00:30 A főnök 
01:30 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
02:10 EgészségKalauz 
02:45 Apa-csata 
03:05 Az éden titkai 

04:50 Aktív 
05:15 Waikiki páros 
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 A gonosz álarca 
16:00 Családi Titkok 
17:00 Maricruz 
17:30 A Macska 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Zsaruk 
21:15 Édes élet 
22:30 Csak szexre kellesz 
00:40 Tények Este
01:25 Aktív 
01:45 Sportos
01:55 A fény ösvényei 
03:25 Maricruz 
03:50 A Macska 

07:35 Nóvum 
08:00 Talpalatnyi zöld
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:25 Váratlan utazás
10:10 Szelek szárnyán 
11:00 Linda 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:25 Az öreg bánya titka
15:00 Mesélő cégtáblák
15:25 Kevés pénzzel Európában
15:55 Múzeumtúra – Francia módra 
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Bűvölet 
19:35 Rózsák harca 
20:20 Szelek szárnyán 
21:10 Hírek
21:15 Dunasport
21:25 Ecc, pecc, kimehetsz! 
22:55 Könyvajánló
23:05 Egyszer volt 

egy bolondok városa 

SZEPTEMBER 8., HÉTFŐ
M1
05:20 A Lényeg
05:50 Ma Reggel
09:00 Capri – Az álmok szigete 
10:00 Főzni úton-útfélen 
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:30 Roma Magazin
13:00 Domovina
13:30 Virágzó Magyarország
13:50 Magyarlakta – vidékek króniká-
ja
14:50 Párizsi helyszínelők 
15:40 Zorro 
16:25 Jövő-időben
16:35 Híradó+
16:50 Charly, majom a családban 
17:35 Híradó
17:45 Rex felügyelő 
18:35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Kékfény 
21:20 Római helyszínelők – 

Árulkodó nyomok 
22:20 Az Este
22:55 Híradó
23:05 Sporthírek
23:15 Aranymetszés – Aranyfeszt
23:45 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
00:35 Párizsi helyszínelők 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 Vadmacskák 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz 
13:45 Éjjel-nappal Budapest 
15:00 A Konyhafőnök 
16:10 Az örökség 
17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 A Konyhafőnök 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 Dr. Csont 
23:05 RTL Klub Híradó
23:40 Reflektor 
00:00 A család kicsi kincse 
02:00 Döglött akták 
02:50 Apa-csata 
03:10 Az éden titkai 

04:25 Napló 
05:15 Waikiki páros 
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 A gonosz álarca 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
17:30 A Macska 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Zsaruk 
21:15 Édes élet 
22:30 Cowboyok és űrlények 
00:55 Tények Este
01:40 Aktív 
02:00 Sportos
02:10 Zsaruvér 
03:00 Maricruz 
03:25 A Macska 
03:50 Családi titkok 

08:00 Isten kezében
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:10 Magyar elsők
09:25 Váratlan utazás
10:15 Hagyaték
10:45 Hazajáró
11:15 Az élet sava-borsa 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:30 Az öreg bánya titka
15:00 Büszkeségeink 

a Hungarikumok
15:30 Erdélyi kalandozások 
16:00 Mundruc 
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Bűvölet 
19:35 Linda 
20:30 Szelek szárnyán 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:35 Kolompok nyelvén 
22:30 Könyvajánló
22:35 Belépési nyilatkozat 
23:30 A magyar alma

07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Épí-Tech (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Épí-Tech (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Épí-Tech (ism.)
10:05 Rába ETO FC–Szombathelyi 

Haladás NB I-es bajnoki futsal-
mérkőzés 

11:25 Képújság
18:45 Műsorkezdés
18:50 Konkrét
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 KultÓra
20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 KultÓra (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 KultÓra (ism.)
22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 KultÓra (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

08:00 Konkrét (ism.)
08:15 Fröccs (ism.)
08:45 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
09:50 Képújság
18:45 Műsorkezdés
18:50 Konkrét
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Győr+ Sport
20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Győr+ Sport (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Győr+ Sport (ism.)
22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Győr+ Sport (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

08:00 Lyukasóra
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:10 Magyar elsők
09:35 Váratlan utazás
10:25 Szelek szárnyán 
11:15 Rózsák harca 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:30 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:25 Az öreg bánya titka
15:00 Voyager – A múlt titkai 

és legendái 
15:30 A "Bihar grófja" Czárán Gyula
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Bűvölet 
19:35 Öregberény 
20:05 Öregberény 
20:35 Szelek szárnyán 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:40 Privát kopó 
22:40 Könyvajánló
22:50 Friss és máris a szemétben 
23:45 Ösvény a Viharsarokban 
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TELKEK ELADÓK

Érdeklődni lehet:
Győri Nemzetközi Ipari Park Kft. Tel.: +36 96 506-978;
mail: info@ipgyor.hu; honlap: www.ipgyor.hu

5.000, 10.000, 15.000 m2

07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
08:00 Reklám II.
07:30 KultÓra (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 KultÓra (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 KultÓra (ism.)
10:05 Képújság
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Credo (ism.)
20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Vény nélkül 
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.)
22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Vény nélkül  (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:30 Műsorzárás

SZEPTEMBER 11., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 12., PÉNTEK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

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.)
10:05 Képújság
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Credo (ism.)
20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Credo (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Credo (ism.)
22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Credo (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 Capri – Az álmok szigete 
10:00 Sophie szerint a világ 
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 P'amende
13:00 Esély
13:30 Vízitúra
14:00 Rámenős páros 
14:50 Párizsi helyszínelők 
15:40 Zorro 
16:25 Jövő-időben
16:35 Híradó+
16:45 Charly, majom a családban 
17:35 Híradó
17:45 Rex felügyelő 
18:35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Jane Eyre 
21:20 Jane Eyre 
22:15 Az Este
22:50 Híradó
23:00 Sporthírek
23:10 Dupla vagy minden 
00:50 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 

04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 Vadmacskák
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz 
13:45 Éjjel-nappal Budapest 
15:00 A Konyhafőnök 
16:10 Az örökség 
17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 A Konyhafőnök 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 CSI: A helyszínelők 
23:05 RTL Klub Híradó
23:40 Reflektor 
23:55 Kemény motorosok 
01:00 Kalandor
01:30 Mr. és Mrs. Bloom 
02:20 4ütem 
02:45 Apa-csata 
03:10 Az éden titkai 

04:10 A Macska 
04:35 Családi titkok 
05:15 Waikiki páros 
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 A gonosz álarca 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
17:30 A Macska 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Zsaruk 
21:15 Édes élet 
22:30 Világok harca 
00:50 Tények Este
01:35 Aktív 
01:55 Sportos
02:05 Grimm 
02:50 Maricruz 
03:15 A Macska 
03:40 Családi titkok 

05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este 
05:50 Ma Reggel
09:00 Capri – Az álmok szigete 
10:00 Sophie szerint a világ 
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Slovenski Utrinki
13:00 Kvartett
13:25 Útravaló
13:45 Párizsi helyszínelők 
14:40 Párizsi helyszínelők 
15:35 Zorro 
16:20 Híradó+
16:35 Charly, majom a családban 
17:20 Szerencse Híradó 
17:35 Híradó
17:45 Rex felügyelő 
18:35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 World Trade Center 
22:30 Az Este
23:05 Híradó
23:20 Sporthírek
23:25 A rejtélyes XX. század 
23:55 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
00:45 Párizsi helyszínelők 

04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 Vadmacskák 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz 
13:45 Éjjel-nappal Budapest 
15:00 A Konyhafőnök 
16:10 Az örökség 
17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 A Konyhafőnök 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 Kolibrikód 
00:05 RTL Klub Híradó
00:35 Brandmánia 
01:15 Reflektor 
01:35 Sötét zsaruk 
02:35 a'la CAR 
03:05 Az éden titkai 

04:50 Aktív 
05:15 Waikiki páros 
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 A gonosz álarca 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
17:30 A Macska 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Zsaruk 
21:15 Édes élet 
22:30 NCIS 
23:30 22-es körzet – A bűn utcái 
00:30 Tények Este
01:15 Aktív 
01:35 Sportos
01:45 Így készült 
02:15 Grimm 
03:00 Hawaii Five-0 
03:45 Maricruz 

07:35 Kultikon +
08:00 Akadálytalanul
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:00 Könyvajánló
09:20 Emily 
10:10 Szelek szárnyán 
10:55 Öregberény 
11:25 Öregberény 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 Pocok, az ördögmotoros
15:00 ELIXÍR avagy hogyan legyünk

fittek, derűsek, aktívak 50+?
15:30 Szép, szőke szerelmünk, a Tisza
16:30 Térkép
17:05 Emily 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Bűvölet 
19:35 Angyalbőrben 
20:30 Szelek szárnyán 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:35 Kalandorok 
23:25 Könyvajánló

06:35 Slovenski Utrinki
07:00 Kvartett
07:30 Híradó
07:35 Rome Riports
08:00 Szerelmes földrajz
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:25 Emily 
10:15 Szelek szárnyán 
11:00 Angyalbőrben 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Pocok, az ördögmotoros
15:00 Mediterraneo
15:30 Labdarúgás
17:30 Térkép
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Bűvölet 
19:35 Rocca parancsnok 
20:30 Szelek szárnyán 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:35 Columbo és az 

MM7-es robot 
22:45 Könyvajánló
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KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

DIE RÁBA ETO HALLEN-
F U S S B A L L- M A N N  -
SCHAFT empfängt den Hala-
dás Verein in ihrer provisori -
schen Hauptbasis, dem Mol-
nár Vid Bertalan Művelődési
Bildungszentrum, dies am 8.
September ab18.15 Uhr.

MIT DERVERABSCHIEDUNG DES SOMMERS
„beginnt eine neue Jahreszeit” im Újvároser Bil-
dungshaus am 6. September ab 15 Uhr. An diesem
Tag trifft die Kraft der Tradition auf das Versprechen
der Erneuerung.  Das Reich der Kinder und das
Spiel haus der Gézengúz Stiftung erwarten Klein
und Gross. Eine Volkstanzshow begrüßt die Gäste,
auch können während des Nachmittags die Aus -
stellung des Wurzel-Bildhauers Fazekes, die Bilder
von Ámonné Tóth Éva és Dr. Puha Katalin unter dem
Motto „Selle und Harmonie” betrachtet werden.
Moderne Tanzphantasie, Bohnengulasch, Somloer
Weine und eine Tombola bereichern das Prog-
ramm. Es wird der Preis  „Für die Dienste an Újvá-
ros” übergeben. Konzerte und Musikalisches Feiern
schließen die Veranstaltung. Detailliertes Prog-
ramm: auf der Webseite www.ujvarosiportal.hu 

Am 6. September finden ab 12 Uhr in Győrszent -
iván im Hof des Kossuth Lajos Bildungshauses
die WEINLESETAGE statt. Die Familien dür-
fen sich auf Kochwettbewerb, Weinleseaufzug,
„Pindur Weinlese” und Holzspiele freuen. Ab 18
Uhr hingegen beginnt dann die Weinlesefeier
im Molnár Vid Bertalan Gemeindehaus, wo der
Preis „Mensch des Dorfes” übergeben wird und
u.a. Bunyós Pityu und Nótár Mary auftreten.

Ein FARBENFEST findet vom
5.-8. September im Győrer Natio -
naltheater statt, wo zum Anlass
der Feier der Kaszás Attila-Preis
übergeben wird. Am Samstag
können alle Interessierten einen
Blick hinter die Kulissen werfen,
die neugierigen Besucher wer-
den mit Modeshow, Soufleur-
produktion und anderen interes-
santen Sachen erwartet. Der
Abend schließt mit einem aus
dem in der nächsten Saison ins
Programm kommende Jesus-
Christ-Superstar-Musikal zu-
sammengestellten Konzert.

Unter dem Motto
"FRANZÖSISCHE
GESCHMÄCKER"
gibt Deák László, der
Sieger mehrerer in-
ternationaler Orgel-
wettbewerbe, am 7.
September ab 18
Uhr im in der Győrer
Heiligengeistkirche
(Szentlélek Kirche)
ein Konzert. Der Eint-
ritt ist frei.
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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!

SZÜRETI MULATSÁG
veszi kezdetét szeptember
13-án 15 órakor Ménfőcsa-
nakon. A felvonuláson lovas
kocsik, lovasok, huszárok, a sza-
nyi Bokréta Néptáncegyüttes, a Marcal
Néptáncegyüttes táncosai és a Jánossomorjai Fúvós-
együttes csalogatják az érdeklődőket. A gyermekeket a
Cserefa együttes gyermekkoncertje szórakoztatja, vala-
mint népi játékokban, kézműves foglalkozásokon vehet-
nek részt a délután folyamán. A résztvevők, a hordókészí-
tés rejtelmeibe is betekinthetnek Videmann János kádár-
mester vezetésével. A Bezerédj-kastély udvarán bogrács-
ban főtt ételekkel, vadpörköltekkel, borkóstolóval várják a
kikapcsolódásra vágyókat.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló

"FRANCIA ÍZEK" címmel Deák László, több
nemzetközi orgonaverseny győztese ad orgo-
na hangversenyt szeptember 7-én 18 órától a
Szentlélek-templomban. A belépés díjtalan.

SZÜRETI NAPOT
RENDEZNEK Győr-
szentivánon szeptem-
ber 6-án 12 órától. A
Kossuth Lajos Műve-
lődési Ház udvarán.
Főzőverseny, szüreti

felvonulás, „Pindur szüret”, fajátékok várják a
családokat. 18 órától Szüreti mulatság kezdő-
dik a Molnár Vid Bertalan Közösségi Házban,
ahol átadják a „Falu Embere” díjat, fellép töb-
bek között Bunyós Pityu, Nótár Mary.

SZÍNÉSZÜNNEP lesz a Győri Nemzeti Színházban, szep-
tember 5–8-án. Az ünnep alkalmából átadják a Kaszás At-
tila-díjakat. Szombaton a kulisszák mögé is betekinthetnek
az érdeklődők, reggelivel, divatbemutatóval, súgó produk-
cióval, s más érdekes dologgal várják a kíváncsi látogatókat.
Az estét, a következő évadban műsorra kerülő Jézus Krisz-
tus Szupersztár című musicalből összeállított koncert zárja.
Részletek: gyoriszinhaz.hu.

SZOBROK ÜZENETE címmel, Kovács Ildikó kerámiaszobrász,
család, gyermek, szeretet témájú kiállítása nyílik szeptember 5-én
16:30 órakor, a lébényi Látogatóközpontban. A kiállítás szeptember
végéig tekinthető meg a Látogatóközpont nyitvatartási ideje alatt,
hétfő kivételével, naponta 9–17 óra között.

GYIRMÓTI FALUNAPRA
VÁRJÁK az érdeklődőket szep-
tember 6-án 15 órakor az Arany-
hal Szabadidő Központban. Lo-
vaskocsikázás, pónilovaglás,
sportvetélkedők várják a gyer-
mekeket. Fellép a Bezerédj-kó-
rus, a Bóbita együttes, a Téti fú-
vószenekar, a Marcal Néptánc
Együttes. Az est sztárvendége:
Keresztes Ildikó. Retró zenét
szolgáltat: Hosszúék zenekara
az esti mulatsághoz. A rendez-
vénnyel párhuzamosan, Gyirmót
FC Győr–Kaposvár Rákóczi FC
NB II-es mérkőzésén szurkolhat-
nak a foci kedvelői.

Felelős kiadó: a Heart Care Kft. ügyvezető igazgatója.
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Jövő hétvégén újra családi nap 
és főzőverseny lesz Szabadhegyen
szerző: gy. p.

Szeptember 13-án ismét megren-
dezik a Szabadhegyi jótékonysá-
gi főzőverseny és családi napot a
Rozgonyi úti sportpályán. Az ér-
deklődőket gyerekprogramokkal,
zenével, focival és finom ételekkel
várják. Az eseménnyel a Radó-is-
kolát és a nemrég elhunyt daga-
natos kisfiú, Horváth Dominik
családját támogatják.

Családi napot először a 1990-es évek-
ben rendezett a Szabadhegyen élő Ud-
vardi László a Rozgonyi, Szalma, Széna,
Dobó, Rövid és Bornemissza utcák kö-
zösségeinek részvételével. 2010-ben
Pusztai Péter is bekapcsolódott a szer-
vezésbe, s megfogalmazódott bennük
az ötlet: a családi nappal másokon is se-
gíthetnek, elhatározták, hogy beteg
gyermekeket fognak támogatni. Az el-
képzeléssel megkeresték a városrész
képviselőit, hogy segítsenek a rendez-
vény szervezésében, ők pedig azonnal
igent mondtak.

„Kötelességemnek érzem, hogy az
ilyen nemes célokat támogassam” –
hangsúlyozta Simon Róbert Balázs
országgyűlési képviselő, alpolgármes-
ter, aki az önkormányzati választáso-
kig Szabadhegy képviselője is. El-

mondta, a szervezők a családi nappal
korábban már támogatták a Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény
és Gyermekotthont, s idén újra sajá-
tos nevelési igényű gyerekek fejleszté-
sével foglalkozó iskola, a Radó Tibor
Általános Iskola és Gyógypedagógiai

Módszertani Intézmény számára gyűj-
tenek támogatást. Simon Róbert Ba-
lázs mindig is nagy hangsúlyt fekte-

tett a közösségépítésre, így lesz ez a
jövőben is – ígérte. „Örülök ennek a jó
szándékú civil kezdeményezésnek.
Nagyon fontos, hogy együtt tudunk
lenni. Szabadhegyen élek a csalá-
dommal, s ez így marad a jövőben is ”
– tette hozzá.

Hajszán Gyula, Szabadhegy másik ön-
kormányzati képviselője szintén a rendez-
vény nemes célját hangsúlyozta, illetve
annak közösségformáló erejét. A jóté-
konysági nap a gyerekeket, felnőtteket
egyaránt megmozgatja, elárulta, hatal-
mas az érdeklődés, rengetegen szeretné-
nek benevezni a sportrendezvényekre és
a főzőversenyre. A családi nap kispályás
labdarúgó-mérkőzéssel indul, melyen
nyolc csapat vehet részt, délután pedig
gyerekeknek is szerveznek focimérkőzést,
a kereteket Hajszán Gyula állítja össze, aki
az ETO egykori aranycsapatának tagja
volt. „Úgy próbáljuk összeállítani őket,
hogy egyenlő küzdelemben játszhassa-
nak egymással” – fűzte hozzá, illetve el-
mondta, a gyerekeket számos más prog-
rammal is várják, lesz többek között ugrá-
lóvár, fa körhinta, csigafuttató, rodeobika,
bohócműsor, arcfestés és pónilovaglás.

Délután fellépnek a Radó-iskola diák-
jai is egy vidám zenés műsorral, majd a
Black Diamond Jazzbalett csoport, ope-
rettgála-műsorával a Baráti Dal-szín-
ház, a Rábca Néptáncegyüttes, este pe-
dig a Hellokids Zenekar játszik.

A rendezvény napján 8–24 óráig
útlezárással kell számolni a Roz-
gonyi út 37. után (Szalma út cso-
mópontját követően) a Rozgonyi
úti Märklin-gyár bejáratáig.

HIRDETÉS CSALÁDI NAP
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www.edesotthongyor.hu

ÉDES  OTTHON  INGATLAN

Győr-Ménfőcsanakon eladó ez a 93 nm-
es ikerház, 73 nm-es saját kerttel emelt
szintű fűtés készen. Pár héten belül köl-
tözhető! Ár: 19,9 M Ft. Tel.: 06-70/425-
5590, info@edesotthongyor.hu

A Százszorszép lakóparkban  eladó ez a
62 nm-es kertkapcsolatos földszinti lakás.
Zárt kocsibeállóval az ára: 13,8 M Ft. Vár-
ható átadás: december. Tel.: 06-70/425-
5590, info@edesotthongyor.hu

Győr-Szigetben eladó ez a 67 nm-es te-
tőtéri lakás, mely kulcsrakészen is kér-
hető, elosztása nappali+2 szoba. Ár:
16,9 M Ft. Tel.: 06-70/425-5590, info@
edesotthongyor.hu

Győr-Szabadhegyen eladó ez a 65 nm-es
erkélyes lakás a Szabadi utca sarkán,
emelt szintű fűtés készen. Várható átadás:
2015. március. Ár: 19,9 M Ft. Tel.: 06-
70/425-5590, info@edesotthongyor.hu

Nádorváros legjobb részén 11 lakásos tár-
sasházban leköthető ez a földszinti 48 nm-
es lakás emelt szintű fűtés készen. Ár:
17,4 M Ft. Tel.: 06-70/866-7426, info@
edesotthongyor.hu

Győr-belváros frek-
ventált részén épül ez
a 10 lakásos társas-
ház. Utolsó tetőtéri
netto 55 nm-es lakás
eladó. Átadás: 2014.
november Ár: 22,9 M
Ft. Tel.: 06-70/866-
7426, info@edesott-
hongyor.hu

Győr-Révfaluban új formában, elegáns tár-
sasházi környezetben 2015. évi átadással
lakások leköthetőek.  44 nm-es lakás + 6
nm-es terasz, zöld területtel és kocsibeál-
lóval. Ár: 14,9 M Ft. Tel.: 06-70/866-7426,
info@edesotthongyor.hu

Győr-Sziget dinamikusan fejlődő ré-
szén, a Termálhoz közel 32 lakásos tár-
sasházban eladó ez az utolsó földszinti
74 nm-es, nappali + 3 szoba. Ár: 23,4 M
Ft. Tel.: 06-70/866-7426, info@edesott-
hongyor.hu

Győr-Révfalu csendes utcájában épül ez
a 9 lakásos társasház őszi átadással. Az
emeleten eladó ez a 60 nm-es 3 szobás la-
kás, 6 nm-es erkéllyel. Szerkezetkész ár:
18,7 M Ft. Tel.: 06-70/866-7426, info@
edesotthongyor.hu 

Győr-Gyárvárosban eladó egy I. emeleti
50 nm-es lakás 6 nm-es erkéllyel. 2015.
tavaszi átadás. Emelt szintű fűtés kész ár:
13,7 M Ft. Tel.: 06-70/866-7426, info@
edesotthongyor.hu

Változnak a lakossági
hitelfelvétel szabályai 
2015. január 1-jétől
A jegybank bejelentése szerint jövő év elejétől
bevezetésre kerülnek a hitelnyújtásra vonatkozó
új előírások. Három ponton várható korlátozás:

• Jövedelemarányos
törlesztőrészlet mutató

• A hitelfedezeti arányok módosulása 
• Jövedelemigazolás 

Az új szabályozás, mely várhatóan jövő hónap-
ban kerül kihirdetésre a Magyar Közlönyben, az
MNB szerint nem korlátozza jelentősen a lakos-
sági hitelfelvételt, ellenben megfelelő eszköz le-
het a túlzott eladósodás megakadályozására.
– Mire terjednek ki az új előírások?
Az új szabályozás, mely 2015. január else-

jétől lesz érvényben, az új hitelfelvételeket
érinti, de nem hagyhatók figyelmen kívül az
adós korábban felvett kölcsönei sem. A sza-
bályozás 3 eleme a következő:
1. Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató
(JTM): A felvenni kívánt hitel törlesztő részlete
nem lehet magasabb az adós hivatalosan iga-
zolható jövedelmének 50%-ánál 400.000 Ft
alatti, illetőleg 60%-ánál 400.000 Ft-ot megha-
ladó havi kereset esetén. A deviza alapú köl-
csönökre lényegesen szigorúbb előírások vo-
natkoznak: euró alapú finanszírozás esetén
25%, illetve 30%, egyéb deviza esetén 10%, il-
letve 15% a két felső limit. Az adóstársak jöve-
delme összevonható és a korlátozás is az össze-
vont jövedelmekre vonatkozik. A jövedelem-
arányos mutatót miden új, 200.000 Ft-nál ma-
gasabb összegű hitelfelvételre alkalmazni kell.
2. Hitelfedezeti mutató (HFM): jelzálog alapú
hitelek felvételénél a kölcsön összege nem ha-
ladhatja meg a fedezetül felajánlott ingatlan for-
galmi értékének 80%-át, gépjármű-finanszíro-
zás esetén a 75%-ot. A deviza alapú hitelekre
e mutató esetén is szigorúbb szabályok vonat-
koznak: euró alapú kölcsönöknél 50%, illetve
45%, egyéb deviza alapú hiteleknél 35%, illet-
ve 30% a maximális finanszírozási arány. Lí-
zingkonstrukcióknál az előzőeknél 5%-kal ma-
gasabb arányú finanszírozás lesz érvényben.
3. A háztartás jövedelmeként csak az iga-
zolt, hivatalos nettó jövedelem vehető figye-
lembe, mint például munkabér, nyugdíj, csa-
ládtámogatási juttatások, stb.
– Melyek a jelenleg érvényben lévő szabályok?
1. Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató: e
tekintetben nincsen egységes előírás, a vonatkozó
kormányrendelet szerint a pénzintézeteknek bel-
ső szabályzatuk szerint kell vizsgálniuk a hitelké-
pességet, úgynevezett hitelezhetőségi limit meg-
határozásával. A hitelezhetőségi limitet a háztar-
tás igazolt jövedelme és meglévő hiteltartozásai-
nak figyelembevételével kell meghatározniuk.
2. Hitelfedezeti mutató: forint alapú jelzáloghi-
tel igénylésénél a hitelösszeg nem lehet több az
ingatlanfedezet értékbecslő által megállapított
piaci értékének 80%-ánál. Építkezés esetén a
várható jövőbeni értéket kell alapul venni.
3. Jövedelemigazolás: alkalmazottak esetén
munkáltatói igazolás, vállalkozók esetén NAV
jövedelemigazolás benyújtása szükséges. Az al-
kalmazotti munkabért 3-6 havi bankszámla ki-
vonattal vagy szintén NAV jövedelemigazolás-
sal kell alátámasztani.

Egyre többen vágynak zöldövezeti részre, jó levegőre, csendre,   karnyújtás-
nyira a várostól. Ezeknek az embereknek Pinnyéd lehet a megoldás. Hihetetlen
fejlődésnek indult pár éve ez a terület, aztán a válságkor megtorpant, de most
úgy tűnik újra virágkorát éli. Óriási igény lett ezen a területen a lakásokra, mely
köszönhető egyfelől az elérhető áraknak, másfelől annak a vadregényes környe-
zetnek, amiben itt élhetünk. Közelében található a Püspökerdő, ami a győriek
kedvelt kirándulóhelyévé vált, ezt Győr tüdejének is nevezik. De azt sem lehet
figyelmen kívül hagyni, hogy várható Szigetet Pinnyéddel  összekötő híd is,
mely átadása után fordulatot vehetnek a környék közlekedési szokásai. 

Mindazoknak, akik most kedvet kaptak szeretnénk figyelmébe ajánlani ezt
az emeleti ingatlant, ami utolsóként vásárolható még meg ebből a 6 lakásos pro-
jektből. Viszont, azok se keseredjenek el, akik lemaradnak, mert tovább folytató-
dik a társasházak kivitelezése, várhatóan jövő tavaszi átadással. Az árak válto-
zatlanul nagyon kedvezőek lesznek, a földszinti lakások saját kertkapcsolattal
fognak rendelkezni. Hívjon bátran, hogy Önnek is megtaláljuk az Édes Otthont! 

Lélegezzen Győr tüdejével Pinnyéden

ÉDES OTTHON GYŐR INGATLAN   www.edesotthongyor.hu

Győr, Mónus I. u. 38.   Tel.: 06-70/425-5590, 06-70/866-7426 

Alapterülete: 57 nm + 9 nm erkéllyel 
és gépkocsibeállóval. Ára: 14,3 M Ft.

Érd.: KELEMEN ILDIKÓ 06 70/866-7426

Projektek utolsó lakásai Bomba áron!



22 / + / 2014. szeptember 5.

HIRDETÉS GASZTRONÓMIA

Búcsú a nyártól
szerző: gaál józsef
recept: egyházi gergely
fotó: marcali gábor  

Egyházi Gergely mesterszakács
gyümölcsből és zöldségből ké-
szült könnyed levese szép búcsú
a nyártól, míg főétele, a különle-
ges körettel tálalt sült kacsa-
comb már az ősz előtt tiszteleg.
A receptek egyszerűek és biztos

Hozzávalók két személyre: 1db  egész sárgadinnye,
1 db közepes cukkini, 1 db egész citrom, kristálycu-
kor, csipet só, őrölt fahéj, 2 dl főzőtejszín, méz.

Elkészítése: A sárgadinnyét megtisztítjuk, meg-
pucoljuk, szeletekre vágjuk, edénybe tesszük, s
annyi vizet öntünk rá, hogy ellepje. Csipet sót, íz-
lés szerint cukrot, citromlevet, reszelt citromhéjat,
pici fahéjat adunk hozzá, majd megfőzzük. Ha
kész, lehűtjük és botmixerrel simára keverjük, ke-
vés tejszínnel dúsítjuk.

A cukkinit megtisztítjuk, pucoljuk, a magrészt el-
távolítjuk. Egyik felét formára faragjuk, pároljuk
vagy sütjük, a másik felét lereszeljük, pici sóval, víz-
zel pároljuk. Leszűrjük, mézzel és tejszínnel ízesít-
jük, robotgéppel habosítjuk, majd habzsák segítsé-
gével visszatöltjük a cukkini formába. Díszítésként
fahéjat használunk. 

Hozzávalók egy adaghoz: 2 db egész kacsacomb, 10
dkg szezámmag, 5 dkg szeletelt mandula, kevés kó-
kuszreszelék, 2 evőkanál mazsola, méz, 1 dl főzőtejszín.

Elkészítése: A kacsacombokat ízlés szerint fű-
szerezve pirosra sütjük. A köretként szolgáló sze-
zámmagot, mandulát, kókuszt és mazsolát serpe-

Hideg sárgadinnye-krémleves cukkini-kapucsínóval 

sikert ígérnek, mondjuk vasárna-
pi ebédként elkészítve. 

A fotóinkon látható fogások
a Marcal étterem konyháját di-
csérik, a séf szerint jó példák
arra, hogy a magyar konyha ha-
gyományait megőrizve is lehet
izgalmasan, változatosan,
egészségesen sütni-főzni. A
marcalvárosi Marcal a magyar
ízek specialistája, étlapján a

klasszikus pörkölttől az elfele-
dett szalontüdőig minden meg-
található, ami hazai.  

Sült kacsacomb szezámmagos mézes terrinnel
nyőben, kis lángon aranybarnára pirítjuk, mézzel és
tejszínnel masszává dolgozzuk, majd formázzuk go-
lyó, henger vagy kocka alakúra. Tálaláskor meglo-
csolhatjuk a kacsacomb sütése közben visszama-
radt zsírral, díszíthetjük pirított magvakkal, piros
szőlőszemekkel, bogyós gyümölcsökkel.

Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb em-
bernél tartósan el van mozdulva?  Ez  a körülmény egész sor testi
és szellemi zavart okozhat. 22 éve egy svájci bioenergetikus, dr.
Rene-Claudius Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta mód-
szerét, amelyet már a világ több mint 30 országában több mint

300 Atlasprof specialista alkalmaz. Az egysze-
rű és biztonságos vibrációs gépi masszázs-
technikát és eszközt kidolgozta  és személye-
sen oktatja. Az Atlas a fej, nyak, gerinc és csí-
pő egyensúlyát meghatározó első nyaki csi-
golya. Az eredmény tartós, mert az Atlas az
anatómiailag korrekt helyére kerül. A techni-

ka egyedülálló, természetes, nem orvostudományi módszer, nem
gyakorol hatást a csigolyatestre, nem manuálterápia és nem
csontkovácsolás. A módszer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs
masszázs speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat és szala-
gokat. A szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmusának
köszönhetően indul be a javulás. Magyarországon 11 Atlasprof
specialista van, aki alkalmazza a metódust. A nagykanizsai  dr.
Varga Imre az egyikőjük, akinek több mint három éve az Atlas-
Profilax® vibrációs masszázs után az addig évek óta fennálló pa-
naszai, mint a derékfájás, nyaki és vállfájdalom, szédülés és  fej-
fájás rövidebb-hosszabb idő alatt megszûntek.

Az Atlas
nem csak a fej
hordozója

Dr. Varga Imre Győrben 2014. szeptember 12-én
(pénteken) 18 órakor INGYENES ismertető

előadást tart a Nemzetközi Kereskedelmi Központban
(Szent István út 10/A, az IBIS Hotel mellett).

Minden érdeklődőt szeretettel vár.

Győr (belváros) Szent István u. 19.
Ny.: h–p. 8–18, szo. 8–13, v. zárva
Győr (Duna Center) Csipkegyári út 11.
Ny.: h-szo. 8–20, v. 9–18

2014. szetember 4–14-ig
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HÖLGYVILÁG HIRDETÉS

2014 
szeptemberében

kezdődő 
1. évfolyamára

Győrben

Jelentkezni lehet a 06-30/553-4328 
és a 06-20/9256-510-es számon, 

illetve a www.kirko.hu honlapunkon.

PARAPSZICHOLÓGUS
KÉPZÉST INDÍT,

ÉS FELVÉTELT HIRDET

A 2 év alatt a tanulók speciális, szakrális be-
avatási rendszerek átélésével sokféle, köny-
vekből meg nem szerezhető tudásra is szert
tesznek, miközben sorsuk javul, emberi kap-
csolataik normalizálódnak, illetve javulnak.

Mindenkiben speciális képességek fejlődnek ki
(auralátás, telepátia, stb.), melyet nagyon sok

meditáció és csoportos gyakorlás is segít.

Az egyetem elvégzése után lehetőség van 
plusz 1 éves transzperszonális pszichológus

szak elvégzésére is.

Az egyetem 2 éves, és a sikeres diplomavédés
után a végzett személyek 

PARAPSZICHOLÓGUS diplomát kapnak.

NYILAS
Változtassanak életükön, itt az ideje,
hogy kiálljanak önmagukért mind munkájuk-
ban, mind pedig magánéletükben. Ne várják
meg, míg elérnek saját határukig, onnan sokkal
nehezebb talpra állniuk. Az igazságtalanságot ne
tűrjék tovább. Családjuk Önök mellett áll, min-
denben támogatja Önöket. 

BAK 
Nagyon jól alakul párkapcsolatuk, csak
egyszerűen élvezzék ezt. Tervezzenek inkább,
azon gondolkozzanak, hogyan tovább. Ez munká-
jukban is pozitívumokat hoz, változások várha-
tók, amit már előre megéreztek. Ne ijedjenek
meg ettől. 

VÍZÖNTŐ 
Ne menjenek bele a héten vitás, veszekedős hely-
zetekbe, nem jönnének ki jól belőle. A humor és
a hosszabb beszélgetések most oldani tudják
ezeket a helyzeteket. Ha tudnak, vonuljanak el
párjukkal, töltődjenek fel, és csak egymással fog-
lalkozzanak. Ez előbbre viszi kapcsolatukat. 

HALAK 
Álljanak ki önmagukért a héten, szedjék
össze minden önbizalmukat, ne keseredjenek el.
Nem is kell megmagyarázniuk, mit miért csinál-
nak, csak tegyék meg. Ez változásokat hoz mun-
kájukban, párjuk is jobban elismeri Önöket. Ne
hagyják, hogy munkahelyükön irigyeik kereked-
jenek felül. 

KOS 
Csak úgy pörögnek a héten, nem is lehet
megálljt parancsolni Önöknek. Ez munkájukban
sok pozitív eredményt és elismerést is hoz. Párjuk
alig tudja követni Önöket, de azért legyen idejük ar-
ra, hogy a vitás kérdéseket megbeszéljék egymással.
Szüleikkel beszélgessenek, nyugtassák meg őket.

BIKA
Élvezik munkájukat, sok változás, előre-
lépés várható a héten. Pénzügyeiket,
kintlévőségeiket, tartozásaikat próbálják rendez-
ni, vagy legalább indítsák el a folyamatokat. Pár-
jukkal konfliktusok alakulhatnak ki, ne halogas-
sák a beszélgetéseket, érdemes frissiben rendez-
ni ügyeiket egymással és magukkal. 

IKREK 
Nem lesz nyugodt ez a hét az Önök számára,
konfliktusokkal találják szembe magukat. Jobb, ha ki-
mondják, amit gondolnak, amit éreznek, legalább ez
ne nyomja a lelküket. Akik becsapták Önöket, most
végleg kikerülnek életükből. Ezt ne sajnálják, legye-
nek határozottak, aki Önökkel marad, az igaz barát. 

RÁK 
Nagyon vigyázzanak lelki békéjükre a
héten, mintha kereszttűzben lennének, úgy ér-
zik magukat. Gyűjtsék össze az információkat és
a szerint döntsenek. Munkájuk kicsit zűrös
most, ne hagyják, hogy az otthoni hangulatra rá-
nyomja a bélyegét. Otthon lazítsanak, töltődje-
nek fel, párjukkal beszélgessenek.

OROSZLÁN 
Minden forrong Önök körül, kiderül, ki
van Önökkel, illetve ki Önök ellen. Összekuszá-
lódnak némileg így kapcsolataik, de a hét végére
kiegyenesedik a görbe és tudni fogják az igazsá-
got. Maradjanak nyugodtak, higgadtak. Menje-
nek sportolni, vezessék le feszültségeiket ilyen
módon. Lazítsanak, pihenjenek. 

SZŰZ 
Nagyon ügyeljenek párkapcsolatukra a hé-
ten, ne engedjék, hogy a viták átvegyék a vezető sze-
repet. Magyarázzák meg párjuknak, amiben úgy
gondolják, téved. De ne engedjék elhatalmasodni a
vitát, a sértődést. Ha úgy érzik, újuljanak meg kül-
sőleg, menjenek el fodrászhoz, vegyenek új ruhát. 

MÉRLEG 
Nem szabad most félreértésekbe keve-
redniük, főleg nem a párkapcsolatukban. Konk-
rét véleményt várnak most Önöktől, és ez azt je-
lenti, ki kell állniuk önmagukért. Legyenek
őszinték, mondják el gondolataikat, még ha nem
is értenek egyet Önökkel. Ez fejlődést hoz életük-
be, megváltoznak kapcsolataik.

SKORPIÓ 
Nagyon kreatívak a héten, és ez megelége-
dettséggel tölti el Önöket. Csak úgy pörögnek mun-
kahelyükön, nagy terhet vesznek le így munkatársa-
ik válláról. Kezdjék megvalósítani önmagukat, legye-
nek ebben pontosak, ne hibázzanak. Családjuk is
örül ennek a kreativitásnak, párjuk elismeri Önöket. 

Horoszkóp

Az erős nyári napsütés, a hőingadozá-
sok, a tartós kánikula megviselhette
bőrünket. Az ősz beköszönte előtt
hasznos az alapos arcra és dekoltázs-
ra, esetenként a hátra is kiterjedő bőr-
tisztítás. Miután bőrünk fellélegzett,
következhet a táplálás, a hidratálás –
mondja Bertleff Rita kozmetikus.

A szakember kifejtette, a túlzásba
vitt napfürdőzéstől jelentkezhetnek
vízhiányos tünetek, bőrünk rugal-
masságát veszti, felgyorsulnak az
öregedési folyamatok, ezért arcunkat
fel kell készíteni a szeles, hideg idő-
szakra. Bertleff Rita tisztítást, nagy
kezelést követően feszesítő, regene-
ráló Antigravity kúrát ajánl, elsősor-
ban a negyvenes korosztálynak. A
kozmetikus szerint, a bőr állapotától
függően, ezt célszerű 6–12 alkalom-
mal megismételni.

Az arckezelés részét képező gipsz-
maszkhoz a bandázst egyenletesen
kell felvinni. A kezdetben puha és ru-
galmas csíkok lehetővé teszik a haté-
kony formázást. Pár perc elteltével a
maszk megkeményedik, alatta inten-
zívebbé válik a hatóanyagok bőrbe ju-

Hogyan készítsük fel
bőrünket az őszre?

tási folyamata. Az izmok elernyednek
a relaxáló hatás révén, a kezelés így
egy komplex pihentető és bőrmegújí-
tó program.

Bertleff Rita a kezelésbe szereti be-
lecsempészni a bazaltköves szem-
masszázst is. A kövekkel és kézzel fel-
váltva végzett nyirokmasszázzsal elér-
hető, hogy fáradt, karikás szemből, ra-
gyogó tekintetet kapjunk.

A hosszan tartó hatás érdekében fi-
gyelni kell az otthoni ápolásra is. Eb-
ben Bertleff Rita személyre szabottan
ad tanácsot minden vendégének.
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

A 130 éves Pannon-Víz Zrt. a jubileum
alkalmából minden 130. jelentkezőt
megajándékoz öt darab állatkerti belé-
pővel. A játékban való részvételhez
mindössze egy e-mailre van szükség,
amely tartalmazza a játékos (számlán is
szereplő fizető) azonosítószámát és sa-
ját telefonszámát. Más adatra nincs
szükség. Az e-mail tárgyához a „Jubile-
um 130” szöveget kérjük beírni. A jelent-

Hamarosan értesítést küld a Győr-Szol
Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága a
melegvíz-mérők hitelesítéséről az érin-
tett, mintegy 2900 ügyfelének.  A mé-
résügyről szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező kormányrendelet a meleg-
víz-mérők hitelességének időtartamát
8 évben állapítja meg, így Győrben eb-
ben az évben mintegy 2900 mérő cse-
réjét vagy újrahitelesítését kell megol-
dania az eszköz tulajdonosának, azaz
jelen esetben közel háromezer fogyasz-
tónak. . (A szabályok szerint a szolgálta-
tó azoknak az elszámolási mérőknek,
pl. hőközponti hőmennyiségmérőknek
hitelesítéséről köteles gondoskodni,
amelyek az ő tulajdonában vannak.)

A hamarosan a postaládákba kerülő
tájékoztató szerint a hitelesítésre kétféle
módon van lehetőség. Az ügyfél meg-
rendelése esetén a hiteles mérést a me-
legvíz-mérő cseréjével a Győr-Szol Zrt.
teremti meg egy új, hiteles mérő beépí-
tésével, melyre 2 év garancia van.
Amennyiben a fogyasztó a hitelesítés-
nek ezt a módját választja, a postázott tá-
jékoztatóhoz mellékelt megrendelőlapot
kell leadnia, a kézhezvételtől számított
15 napon belül, személyesen, a társa-

A Győr-Szol Zrt. augusztus végéig biz-
tosította a vízben tartózkodás bizton-
ságos feltételeit az Aranypart I. sza-
bad strandon. Az Aranypart II-n, a
nem megfelelő vízminőség miatt, már
augusztus 5-e óta tilos volt a fürdés.
2014. szeptember 1-jétől a nyári sze-
zon lezárultával immár mindkét sza-
bad strandon tilos a vízben tartózko-
dás – tájékoztatott Nagy Csaba, a tár-
saság kommunikációs menedzsere. 

A Győr-Szol Zrt. munkatársai a sza-
bad strandokról a vízmélységet és a
fürdési helyet jelző bójákat, az élet-

Irány az állatkert!

Ajándék belépőjegyek
a Pannon-Víz Zrt. fogyasztóinak

kezési e-mail cím: jubileum130@pan-
non-viz.hu. A játékban csak lejárt tarto-
zással nem rendelkező lakossági fo-
gyasztók vehetnek részt. Egy fizető azo-
nosító szám csak egyszer regisztrálhat.
A belépők a győri állatkertben, 2014. év
végéig használhatók fel, készpénzre
nem válthatók. A nyerteseket az általuk
megadott telefonszámon, szeptember
30-ig értesítik a játék szervezői. 

Melegvíz-mérők
hitelesítése

ság ügyfélszolgálati irodáinak valamelyi-
kében (Orgona u. 10., Jókai u. 7–9., ETO
Park, Nagysándor J. út 31.), vagy postai
úton eljuttatni  a Győr-Szol Zrt. címére:
9024 Győr, Orgona u. 10. 

A hiteles mérés megvalósításának
másik lehetősége a jelenleg beépített
melegvíz-mérő saját szervezésében
történő újrahitelesítése. Ez esetben a
mérőhitelesítést teljes körűen a tulaj-
donos intézi, a szolgáltató csak a mé-
rővel kapcsolatos adatváltozást re-
gisztrálja, illetve leplombálja a mérőt
a visszaszerelés után.

Amennyiben a melegvíz-mérő hitele-
sítésére sem a mérő cseréjére, sem újra-
hitelesítésére nem kerül sor, úgy a szol-
gáltató az ügyfelet kénytelen mérővel
nem rendelkező díjfizetőnek tekinteni.

A hitelesítés lehetséges módjairól,
annak költségeiről, a szükséges eljárás-
ról részletes információkat tartalmaz az
érintetteknek kiküldött tájékoztató, de
további felvilágosítást kaphatnak a fo-
gyasztók a 96/50-50-50-es telefonszá-
mon vagy személyesen az ügyfélszolgá-
lati irodákban. A hitelesítésről szóló tájé-
koztató szövege a www.gyorszol.hu in-
ternetes oldalon is olvasható.

Bezárnak a szabad strandok 

mentő csónakokat és más eszközöket
raktárba szállítják, a fürdőházat télie-
sítik és lezárják.

Kiadó helyiségek
Hosszú távra kiadók Győr Belvárosában, a Liszt Ferenc utcában földszinti,
97 m2, illetve 58 m2 nagyságú helyiségek irodai vagy üzleti célú tevékenységre.

Bérleti díj: 1300 Ft+ÁFA/m2/hó

ÉrdeklŐdni az ingatlanhasznositas@gyorszol.hu e-mail címen vagy a 96/50-50-53-as telefonon lehet.

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Likócsi Komposztáló telepére, gumikerekes HOMLOKRAKODÓ
kezelésére alkalmas OKJ-s végzettséggel és új típusú kiskönyvvel rendelkező munka -
társat keres hosszú távra, 12 órás munkavégzéssel Győrből és környékéről.

Előnyt jelent: műszaki tapasztalat, javításban, karbantartásban szerzett ismeret,
számítógép ismerete, kis csoport vezetésében szerzett tapasztalat, egyéb techno-
lógiai gépek kezelésében szerzett ismeret.

Fényképes önéletrajzát a varosuzemeltetes@gyorszol.hu e-mail címre várjuk.
Jelentkezési határidŐ 2014.09.12. További információ hétköznap 7–15 óra között
a 96/414-466 telefonszám 231-es melléken kérhetŐ.
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak
azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét
szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló
megfejtő a Megérintő szavak című könyvet nyerheti meg. Címünk: Győr Plusz, 9023
Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény.
Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Otthon hagytad a gyerek békatalpját.
Nyertes: Berkes Zsuzsa (Győr). Nyereményét a szerkesztőségünkben veheti át.

SUDOKU
A sudoku japán eredetű, napjainkban egy-
re népszerűbb logikai játék. Szabálya egy-
szerű. A nagy négyzet üresen hagyott kis
négyzeteibe számokat kell elhelyezni 1-től
9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy 3x3-
as négyzetben mindegyik szám csak egy-
szer fordulhat elő. Feladványaink nehézsé-
gi fokát „+” jelzi.    
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támogatással új pályát építettek, mely
esős időben is biztonsággal használható.

Jakab Tibor emellett rendszeresen tú-
rázik, baráti társaságával gyakran baran-

golnak a Bakonyban, idén már húsz éve,
hogy lóháton fedezik fel az izgalmas útvo-
nalakat Győrladamértól a Balaton-partig.

Vágtass velünk!

A lovas világ kellékese
Rovatunkban a lovakkal kapcsolatos
információk mellett Győr és környéke
lovas világának egy-egy szereplőjét is
bemutatjuk.

Jakab Tiborról elmondható, szinte
a nap 24 órájában lovakkal foglalko-
zik 1992 óta, amikor egy baráttal lipi-
cai lovakat vásároltak. Nagyon meg-
tetszett neki a lipicai temperamentu-
ma, formája, s mivel ez a fajta nagyon
jó fogathajtó, versenyekre is elkezd-
tek járni: kiváló eredményekkel, egé-
szen az A kategóriáig jutottak. Ezzel
párhuzamosan 2002-ben megnyitot-
ták a Lovasvilág szakáruházat, amely
hamar népszerű lett a környék lovasa-
inak körében, sőt messzebbről is jár-
nak ide a széles árukészlet miatt. Az
üzletben a lovasfelszerelésektől a
western ruházatokon, s a lóápolási
cikkeken át a takarmányokig minden
megtalálható. Az eladók pedig szak-
tanáccsal látják el a lótartásról, lovas-
sportokról kérdezőket.

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

A boltban gyakran érdeklődtek lovag-
lási lehetőség iránt, így 2008-ban elkezd-
ték felépíteni a Szigetköz szívében, a Mo-
soni-Duna partjánál a Ladaméri Lovasklu-

bot. Jelenleg tizenhat lóval és két oktatóval
várják a hobbiszinten lovagolni vágyó 6–
16 éves korosztályt. A közelmúltban uniós

kép és szöveg: xantus-állatkert

A korábbi méreteihez képest szinte há-
romszorosára növelt Afrika kifutóban
bőven akad hely a szavannai állatok kép-
viselőinek. Az új lakók érkezésének sora

Solongóval, a zsiráfbikával
k e z d ő -

d ö t t ,
aki Cseh-

országból
érkezett a fo-
lyók városá-
ba. Őt szintén
zsiráfok követ-

ték név szerint:
N’Dogo és Fok-

ke, ezután két fe-
kete lóantiloppal

Fakó lóantilopok az állatkertben
miután 32-34 hónapos korukban elér-
ték az ivarérettséget, akár 10-10,5 ha-
vonta képesek életet adni egy-egy kis ló-
antilopnak. A kis fakó lóantilopok a ma-
gas fűben rejtőznek 4-5 héten keresztül,
anyjuk pedig rendszeresen visszatér hoz-
zájuk, hogy táplálja őket. Ezt követően a
már megerősödött borjak csatlakoznak
az anyai csorda hasonló korú tagjaihoz.

Az egy bikából és négy tehénből álló
csapat egyelőre ismerkedik környezeté-
vel és új lakótársaikkal. Hétvégétől már
az állatkert látogatói is megcsodálhatják
őket, a komótosan sétáló zsiráfok, vág-
tázó zebrák és a hatalmas füves terüle-
ten legelésző jávorantilopok mellett. 

Látogasson el a győri állatkertbe és
töltsön el egy tartalmas, élményekben
gazdag napot nálunk! A lóantilopok és
az állatkert többi lakója is szeretettel vár-
ja az állatkertbe látogatókat!

www.zoogyor.com

bővült a kifutó. Nemrég egy egész csa-
pat fakó lóantiloppal lett teljes a létszám. 

A fakó lóantilopok a világ második
legtermetesebb antilopfaja. A fakó lóan-
tilopok a nap kevéssé meleg szakasza-
iban, reggel, késő délután és estefelé le-
gelésznek, a többi órát a fák árnyékában
töltik. Elsősorban fűféléket fogyasztanak.
A csordában uralkodó hierarchia folya-
matos küzdelmek során alakul, amely a
tehenek körében sem ritka. A szarvcsata
többnyire „térdelő” pozícióban zajlik: a
szembenálló felek mellső lábukra eresz-
kednek, és egymásnak feszülnek. A do-
mináns bikák a csordájuk nőstényeivel
párosodnak, és fáradhatatlanul óvják
őket az illetéktelen érdeklődőktől. A csor-
dákért szarvukkal vívott küzdelmek rit-
kán járnak súlyos sérülésekkel. A fakó ló-
antilop szaporodása nem évszakhoz kö-
tött. A tehenek már 2-3 héttel borjuk vi-
lágrajötte után termékennyé válnak, és

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. 09. 05—09. 12.

Faros csirkecomb 1 kg

4299,- cs

499,- kg

199,- db

199,- db

Farmer tejföl
20%-os

330 gr., 603,03 Ft/kg

Hajdúsági
parasztkolbász
1 kg

Ariel mosógélkapszula
2x32 db,
67,17 Ft/kg

Bükki paraszt-
kenyér 500 gr.
398 Ft/kg

HB Lager dobozos sör
0,5 l, 298 Ft/l

DELIKÁT

149,- db
kartonos ár
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www.kardirex.hu 

9024 Gyôr, Táncsics Mihály u. 43.

+36 96/516-320

DR. GÁL VERONIKA
rendelési ideje a Kardirex Egészségügyi Központban

Felnôtt endokrinológia
hétfô 11—19 óra
szerda 8—16 óra
péntek 8—16 óra

Gyermekgyógyászat
kedd 8—16 óra
csütörtök 11—19 óra

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!

A Velencei-tótól és a gyógyfürdôtôl 10 percre, zöld övezet-
ben, zárt területen, szövetkezeti házban 2 szobás, 5 férô-
helyes, 41 m2-es teraszos, összkomfortos apartman évente
2×2 hetes üdülôhasználati joga tulajdonostól eladó. A la-
kás saját terasszal, kompletten felszerelt teakonyhával,
hûtôvel, színes TV-vel és telefonnal rendelkezik.

AGÁRDON ELADÓ

Irányár: 260.000 Ft
Érdeklôdni: 20/553-85-45

ÁLLÁS

Irodai munkára keresünk 4-8 órában
számítógépes ismerettel és B. kat. jogosítvány-
nyal rendelkező munkatársat. Könyvelői ta-
pasztalat, ill. német, angol nyelvtudás előnyt
jelent. Tel.: 06-20/400-9720.

Audi-gyárba keresünk állandó
szombat éjszakára takarítókat. Bejelentett
munka. Tel.: 06-20/993-5575.

Gépkezelő és összeszere-
lő munkatársakat keresünk
Győrladamérra. Feladat: munkaállomáso-
kon végzett, betanított jellegű, könnyű fi-
zikai 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.

TÁRSKERESŐ
Igényes és korrekt társkereső
várja hölgyek, urak jelentkezését, életkor-
tól függetlenül. Hajrá, Urak! Tel.: 06-
30/369-7305.

67 éves férfi megismerkedne 65-66
éves, sovány testalkatú hölggyel. Tel.:
96/824-066.

SZOLGÁLTATÁS

KEZDŐ ETKA-JÓGA IN-
DUL szeptember 16-tól! KEDD,
CSÜTÖRTÖK 18–19.30. A
Mónus Illés Óvoda tornatermében. Győr,
Mónus I. u. 39. (Kardirex mellett.) Érdek-
lődni: 06-30/998- 2133.

Tanulási, iskolai stressz, cigistop,
fogyókúra, allergia, fájdalmak. Orbán Csilla: 06-
70/295- 0855.

Költöztetés, fuvarozás, lom-
talanítás, bútor, műszaki termék szállítá-
sa kedvező áron, 2900 Ft-tól! 06-
30/542-0720

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

Kamionok, terepjárók,
teherautók, munkagépek teljes
kézi mosása. Alváz- és motormosás,
Győr egyetlen kézi alsó mosójában!
Tartályok, tartálykamionok akciós mo-
sása. Nálunk sár, olaj nem akadály!
Bejelentkezés esetén minden időpont
megfelel. Tel.: 06-20/952-2938. Ép-
fu-Autómosó Győr, Fehérvári út 80.
(Porta a Zöld út felől.)

Régi kapuk, kerítések felújítása,
újak készítése, lakatos munkák,
ajtó-, ablak- és zárjavítás, költ-
ségkímélő megoldások. Tel.: 06-
70/ 223-7957.

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

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

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

Kaszálás, fűnyírás, sövényvágás, fa-
kivágás, gyökérkivétel, metszés, gyepszellőzte-
tés, kertfenntartás! Tel.: 06-96/826-322, 06-
30/403-6810.

Hívjon bizalommal! Teljes körű lomtala-
nítást vállalok. Tárolóját, garázsát kitakarítom. Fe-
leslegessé vált holmiját ingyen elszállítom. Stu-
ka Tibor: 06-30/ 217-0848.

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk felesle-
ges holmiját pincéjéből, padlásáról, lakás-
ából, ill. udvaráról. Hívjon bizalommal!
Non-stop tel.: 06-70/675-0654.

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

EGYÉB 
3 db jó minőségű műanyag ablak,
redőnnyel, kedvezményesen eladó. Érd.:
96/421-014.

1db üzemképes SINGER lábhajtós varró-
gép 10.000 Ft-ért eladó. Tel.: 96/329-526.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány 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.

GARÁZS
Vezér úton felújított, 15 nm-es garázs el-
adó. Tel.: 06-20/581-4727.

Garázs eladó 21 nm, Győr (Ba-
ross híd közelében). 06-70/321-3764,
06-70/321-3763.

INGATLAN
Osztrák Alpokban Villachi sípályák-
nál 60 nm felújított öröklakás eladó/kiadó. Tel.:
06-30/646-7574.

Belvárosi, 4 szobás, 74 nm-es sa-
roklakás eladó vagy kiadó. Érdeklődni: 06-
20/328-3006.

Győr-Kertvárosi söröző, élelmi-
szerbolt tulajdonjoga, teljes berendezéssel el-
adó. 4.950.000 Ft, 3.900.000 Ft. Tel.: 06-
30/994-8001.

Győrben belterületi, 300 nm, össz-
közműves építési telek sürgősen eladó. Ár:
3.900.000 Ft. Tel.: 06-30/994-8001.

LAKÁSCSERE 
Belvárosi1 szobás, 34 nm-es, komfortos, fé-
lig felújított, határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 1 vagy 1+fél szobás 45-50 nm-es, hatá-
rozatlan idejű bérleményre. Sziget, Újváros kizárva.
Tartozás átvállalása lehetséges.  (Hirdetésszám:
412.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 1 szobás, 29 nm-es, komfortos,
zárt udvari, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 1-2 szobás, 30–70 nm-es, meg-
vásárolható, határozatlan idejű bérleményre.
Kossuth Lajos utca kizárva. (Hirdetésszám:
413.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Ménfőcsanaki 1 szobás, 55 nm-es,
összkomfortos, egyedi gázfűtéses, amerikai tí-
pusú, udvaros, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 55 nm-es, 2 szobás bérlemény-
re.  Kisebb tartozás átvállalása lehetséges. Bel-
város, Nádorváros előnyben. (Hirdetésszám:
414.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi 1 szobás, 36 nm-es, fél-
komfortos, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 1 vagy 1+fél szobás, 40 nm-es,
határozott-határozatlan idejű bérleti szerződé-
ses bérleményre. (Hirdetésszám: 415.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalváros I. 1+ 2 fél szobás, 53 nm-
es, összkomfortos, távfűtéses, félig felújított,
határozott bérleti szerződéses lakást cserélne
55–70 nm-es, 2 +fél szobás bérleményre.  Mi-
nimális tartozás átvállalása lehetséges. Adyvá-
ros, Szabadhegy előnyben. (Hirdetésszám:
416.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi2 szobás, 49 nm-es, összkomfor-
tos, távfűtéses, határozatlan idejű bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 2–4 szobás, határozatlan idejű
bérleti szerződéses bérleményre. Tartozás átválla-
lása lehetséges. Bán Aladár utca kizárva. (Hirde-
tésszám: 417.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 76 nm-es, 3 külön álló, tágas, ma-
gas belmagasságú, komfortos, központi helyen le-
vő, határozatlan bérleti szerződéses lakást cserélne
3-4 szobás, 75–100 nm-es, határozatlan idejű bér-
leti szerződéses, belvárosi és nádorvárosi bérle-
ményre. Tartozás kizárva. (Hirdetésszám: 418.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

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

Több mint 15 éves múlttal rendelkezô takarító cég keres
munkatársakat rendszeres hétvégi munkára, (alkalman-
ként 8—12 óra munkavégzésre) gyôri telephelyére,
takarítói munkakörbe. Másodállásban végezhetô! Gyôri
lakhely elôny. Fényképes önéletrajzát kérjük „gyôri
takarító” hivatkozással megküldeni szíveskedjék a
toborzas.hr2014@gmail.com e-mail címre.

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étteremben
Őszköszöntő zenés – művész est

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

Vacsora
Kacsamájraguval töltött sertéskaraj tepsiben sütve

• Jércemellfilé sokmagvas bundában 
• Burgonyakrokett-rizibizi • Saláta • Tiramisu kocka

19 órai kezdettel 
fellépnek:

Bede Fazekas Csaba
Dóka Zsuzsanna

Zongorán kísér: Somogyi Ferenc

A belépő ára vacsorával együtt: 5000,-Ft helyett 3800/Fő
Jegyek válthatók az étteremben!

2014. szeptember 20-án, (szombaton)
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A hétvégén ünnepelte az Egyet -
értés Torna Osztály, azaz az
ETO 110. évfordulóját. Zöld-fe-
hér színekben pompázott két
napon át a győri Belváros. A ki-
látogatók a Baross út elejétől el-
indulva egészen a Széchenyi té-
rig fotókon felidézhették az
ETO szakosztályainak legna-
gyobb sikereit, megnézhették
például, kik voltak egykor a bir-
kózók legjobbjai, vagy ki húzta
a legerősebben a lapátokat. 

A pénteki ünnepélyes meg-
nyitón Borkai Zsolt polgármes-
ter köszöntötte az egyesület
egykori és jelenlegi tagjait. A vá-
rosvezető beszédében elmond-
ta, hogy büszkék lehetünk arra,
hogy az ETO családjához tar-
tozhatunk, és hogy ez a család
a mai napig él és létezik. Ma is
számtalan szakosztállyal műkö-
dik az egyesület, amelyek folya-
matosan szebbnél szebb sike-
reket érnek el. A polgármester
szerint Tarsoly Csaba, a Győri
ETO FC elnökének személye a
garancia arra, hogy az ETO volt,
van és lesz is. A klubvezető
büszke az összes szakosztályra,
hiszen a sikereikkel öregbítet-
ték az ETO hírnevét. A labdarú-
gók mellett, a kézilabdázó höl-
gyek a világ felé kerekedtek, sőt
a „kistestvér”, azaz a futsalcsa-
pat is többszörös magyar baj-
nok. A győriek pénteki ünnepét
színházunk kiváló művészei,
Bogi és az Esti Egyenleg tette
teljessé.

Győrben igazi fiesztahan-
gulat volt, amin a szervezők
minden korosztálynak próbál-
tak valamilyen érdekességgel
kedveskedni. Kicsiket és na-
gyokat is várta az élő csocsó,
a foci, a minitenisz, az ergo-
méter vagy a súlyemelés, hi-

szen az ETO valaha volt és
jelenlegi szakosztályai is
bemutatkoztak. Mellettük
pedig a nyolc szakosztály
képviselői beszéltek jövő-
jükről és jelenükről, illetve
felidézték a kezdeteket is. A

kétnapos parádét a TNT-
koncert zárta.

Boldog
születésnapot,
ETO!

Végre megtört a jég a Győri ETO FC-
nél, és megszerezte idei második győ-
zelmét vasárnap délután. A zöld-fehé-
rek az OTP Bank Liga 6. fordulójában
az újonc Dunaújvárost fogadták az
ETO Parkban. 

Igaz, győri helyzettel indult a talál-
kozó, Priskin veszélyeztetett, mégis
a vendégek szerezték meg a veze-
tést a 17. percben. Csehi beadását
még védte Kamenár, ám a kipattanó
labda Peric elé került, aki nem hibá-
zott. A folytatásban eggyel nagyobb
sebességi fokozatra kapcsolt az
ETO. Nem sokkal később Liptákot
buktatták, amiért a bíró 11-est fújt
és a vendég Muscatot zuhanyozni
küldte. Rudolf állt a labda mögé, és

Talpon maradt az ETO-SZESE férfi kézilab-
dacsapat, igaz, nyáron volt olyan időszak,
amikor kétséges volt a jövő. A Széchenyi Ist-
ván Egyetemmel együttműködve, végül ösz-
szejött az NB I/B-s indulás. Bizakodva vár-
hatja a szeptember közepén rajtoló bajnok-
ságot Rosta Miklós, akinek fiaira még renge-
teg munka vár addig. 

„A lélegeztetőgépről lekerültünk, de ahhoz,
hogy teljesen felépüljünk, ezt az évet még min-
denképpen túl kell valahogy élnünk, vagyis
idén nem tűzünk ki mást a csapat elé, mint azt,
hogy maradjon bent az NB I/B-ben. A tavaly itt
szerepelt fiatalok már rutinosabbak, emellett
pedig jött néhány tapasztaltabb kézilabdázó is,
így visszatért hozzánk Nagy Dávid és Bella Vik-
tor, a tavalyi csapatból maradt Kalmár László,
érkezett az orosz átlövő, Dmitrij Petrenko, aki az
Audi-ETO-ban szereplő Anna Szen férje, s ko-
rábban a Krasznodarral a nemzetközi poron-
don is játszott. Erősítést jelenthet a két balke-

Kiütéses győzelemmel kezdte a sze-
zont a Rába ETO FC futsalcsapata. A
zöld-fehérek az NB I 2. fordulójában
8–1-re verték a Szegedet, és rögtön a
tabella élére ugrottak.

A tavalyi ezüstérmes a második
körben csatlakozott a bajnokság
küzdelmeihez, mert az első, Vesz -
prém elleni meccset elhalasztották.
Nos, a gólgyártást épp az ex-szege-
di Hegyesi Zsolt kezdte a 12. perc-
ben. Ezt aztán nem sokkal később
Tóth egalizálta, de még a szünet
előtt Dróth Zoltán gondoskodott ar-
ról, hogy ETO-előnnyel vonuljanak a
felek a pihenőre.

2–1-es vendég fórral fordultak a fe-
lek, és a második játékrész már egyér-
telműen az ETO-ról szólt. A fiatal Ser-

Megtört a jég
magabiztosan lőtt a vendégek kapu-
jába. A szünet után még inkább fel-
pörögtek a csapatok. Helyzet itt,
helyzet ott, sőt a következő gólra, gó-
lokra sem kellett sokat várni. Pátkai
rövid időn belül kétszer is betalált. A
Dunaújváros 10 emberrel sem adta
fel a mérkőzést. A második játékrész
derekán ráadásul 11-eshez is jutot-
tak, amit Böőr értékesített. A hátra-
lévő időben is pörögtek az esemé-
nyek. A 68. percben Pátkai fejesből
megszerezte a harmadik, az ETO ne-
gyedik gólját a találkozón. Majd még
a lefújás előtt a vendégek ismét 11-
esből szépítettek. 4–3-as hazai győ-
zelmével a zöld-fehérek a 9. helyen
állnak a bajnoki tabellán. 

Életben maradt a csapat
zes is, Zsigmond Ádám és Papp Márk. Előbbi
átlövő, s korábban megfordult Csurgón és Me-
zőkövesden. Egy komolyabb sérülésből épült
fel, itt folytatja tanulmányait, így került képbe
nálunk. Utóbbi játékos szélső, ő csapattársam
is volt Mezőkövesden, emellett tanári diplomá-
val rendelkezik, s a magánélete hozta Győrbe.
Belőlük kell egy ütőképes csapatot gyúrni, jó
úton haladunk, de még kemény munka vár
ránk” – mondta Rosta Miklós.

A csapat mérkőzéseire egyébiránt már
kaphatók a bérletek a Győr+ Média belváro-
si, Baross Gábor úti pavilonjában, hétközna-
pokon 9–16 óra között. ETO-SZESE-szezon-
bérlet 8.000 Ft. ETO-SZESE családi szezon-
bérlet 15.000 Ft (2 felnőtt, 2 gyerek – 18 év
alatti). ETO SZURKOLÓI bérlet 4.000 Ft . (A
110 éves ETO emlékévben, aki bármelyik
ETO-s csapat, foci-, futsal-, Audi ETO-bér-
lettel rendelkezik, vagy bármelyik csapat
szurkolói klubjának tagja, és ezt igazolja.)

Kiütéssel kezdett a Rába ETO

gio Solano játszotta ki a házigazdák
védelmét, majd a játékrész derekán a
szintén spanyol Palomeque révén már
4–1-re vezettek a Rába-partiak. Alig
egy perc telt el és Noé is beköszönt.
Futószalagon érkeztek a találatok, So-

lano például duplázott. A hajrában a fi-
atal Sáhó Kristóf rúgta a 7-et, majd az
utolsó minutumban Noé állította be a
8–1-es végeredményt. Kiütéssel kez-
dett az ETO, amely ezzel rögtön a baj-
noki tabella élére ugrott.
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Szombat délután végleg eldőlt, hogy
ki indulhat szeptember végén az okla-
homai Maraton Világbajnokságon. A
győri verseny volt ugyanis az utolsó
válogató, így nagy küzdelmekben
nem volt hiány.

Pénteken az egyéni számokat ren-
dezték, ahol volt olyan futam, ahol már
biztos volt a vb-induló. A kajakos Csay
Renáta és a kenus Kövér Márton ugyan-
is már május közepén kivívta a jogot a
szereplésre, miután egyéniben meg-
nyerték az első válogatót, és címvédő-

A Magyar Kézilabda Szövet-
ség kezdeményezésére 2014-
ben először rendezték meg a
kézilabda Szuperkupát, azaz a
női és férfi NB I 1–2. helyezett-
jeinek mérkőzését. Az idei ösz-
szecsapásokat Veszprémben
rendezték vasárnap délután,
ahol a nőknél a Győr a Ferenc-

Nem tetszik,
amit a tükörben
lát?

Szuperkupa-győztes

várossal, a férfiaknál a Veszp-
rém a Szegeddel találkozott. 

Nos a papírforma ez alka-
lommal is beigazolódott,
ugyanis a Győr, igaz szoros
mérkőzésen, 29–28-ra legyőz-
te a FTC-t, míg a Veszprém
33–24-es, fölényes sikert ara-
tott a Szeged ellen. 

Tornásztalálkozóra hívja egykori tanítványait a hazai tornasport
ikonja, Röck Samu. A mesteredző saját otthonába, Győrújbarátra
invitálja Győr egykori és jelenlegi tornászait egy jó hangulatú múl-
tidézésre, beszélgetésre szeptember 20-án 16 órára. (Helyszín:
Győrújbarát, Mátyás körút 34., telefon: +36-20/514-1060.)

Csay duplázhat 
ként védettséget kaptak. Az Európa-
bajnokságon jól szereplő Boros Adrián-
nak azonban meg kellett küzdenie az in-
dulásért K–1-ben, amit végül sikerült ki-
vívnia. Az U23-as kajakosoknál Havas
Balázs és Váczai Enikő, a kenusoknál
Szabó Kristóf indulhat, míg az ifjúsági-
aknál K1-benTakács Tamara és Kole-
szár Mátyás, C1-ben Balla Levente
utaz hat Amerikába. A szombati páros
futamokban indulási jogot szerzett a Kö-
vér–Dóczé kenu kettős, a kajakosoknál
a Noé testvérek, illetve a Csay Renáta–
Bara Alexandra duó. Csay így duplázhat
Oklahomában. Az ifjúságiak versenyé-
ben pedig ott lesznek a Fresiták–Vidál-
kovich, a Takács–Pupp és a Paufler–
Horváth párosok. 

A házigazda Graboplast GYVSE szá-
mára különösen fontos volt a jó szerve-
zés, hiszen a Nemzetközi Kajak-Kenu
Szövetség szakemberei a helyszínen jár-
tak, hogy ellenőrizzék a pályát, Győr ren-
dezheti majd ugyanis 2015-ben a Mara-
toni Kajak-Kenu Világbajnokságot. A pá-
lya jól vizsgázott, hiszen a szövetség ma-
ratoni bizottságának tagja, Allen Laws
úgy nyilatkozott ittjártakor, hogy a körül-
ményeket megfelelőnek tartja ahhoz,
hogy Győr jövőre is egy színvonalas vi-
lágbajnokság házigazdája legyen. 

Akkor jöjjön el a SPEEDFIT Fitnesz
Stúdió és a Kardirex Egészségügyi
Központ által közösen szervezett
programbemutatóra, melyen egész-
ségügyi szakemberekből és edzőkből
álló csapat segítségét kérheti ahhoz,
hogy eredményesen megszabaduljon
a felesleges kilóktól. A program része-
ként a Kardirex szakemberei állapot-
felmérő orvosi kivizsgálást, illetve in-
gyenes arteriográfiás vizsgálatot biz-
tosítanak, míg a SPEEDFIT edzői álla-
potfelméréssel, csoportos edzések-
kel, hasznos tippekkel segítenek.

Szeptember 8-án, hétfőn 18 órától
tartandó tájékoztatón meghallgathatja
a SPEEDFIT egyik vendégét is, aki 2 hó-
nap alatt 12 kg-tól szabadult meg. 

A 3 hónapig tartó „megmérettetés”
összegzéssel zárul, melyen a résztvevők
értékelése és a legeredményesebb
„Súlyfelejtők” jutalmazása történik.

Szeretettel várunk mindenkit Győrött,
a Táncsics Mihály utca 43. szám alatti
Kardirex Egészségügyi Központba. Éljen
a lehetőséggel, keressen fel minket!

Bögi Viktor

SPORT MOZAIK

www.vidrauszoiskola.hu

Bébiúszás:
szombatonként
8., 8.45, 9.30
Sátoros uszoda
Indul: szeptember 13., 20.

06-70/947-9409
Kovács Alíz
szervező menedzser

Beiratkozás:
szeptember 12. 15–17 óráig
a Sátoros uszodában

Jelentkezés a későbbiekben is folyamatosan!

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

Sátoros uszoda:
hétfő, szerda, péntek:
16–19 óráig
Indul: szeptember 5., 17.

Magyar Vilmos Uszoda:
kedd, csütörtök:
16–17 óráig
Indul: szeptember 16., 18.

Móra-uszoda:
kedd, csütörtök:
17–19 óráig
Indul: szeptember 16., 18.

Felnőtt úszásoktatás, edzés:
hétfő, szerda, péntek 19–20 óráig
Sátoros uszoda
Indul: szeptember 15., 17.

06-30/272-2064
Rákosfalvy Ferenc
ügyvezető

Jelentkezés,
érdeklődés:

Az ELSŐ

alkalom

mindenkinek

INGYENES!
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A Győr Gyárvárosi Horgász Egye-
sület augusztus 24-én rendezte
meg az Iparcsatornán a 19. Tro-
mos Kupa horgászversenyt. A ko-
ra reggeli eső utáni kellemes idő-
ben okkal reménykedtek a részt-
vevők a jó fogásokban, és végül
valóban jó eredmények születtek,
hiszen csaknem 40 kg halat fog-
tak a horgászok. A verseny alatt
és a mérlegelés után mindenki
számolgatott, hogy vajon egyéni-
ben és csapatban mire lesz elég
a kifogott halak súlya. Az ered-
ményhirdetéskor derült ki, hogy
fej fej melletti nagy küzdelemben
a házigazda Gyárvárosi SHE 1.
csapata győzött, megelőzve az
óvári MO-HO csapatát 1 ponttal,
és mivel ez egymás után három-
szor fordult elő, a vándorserleget
véglegesen a gyárvárosiak vihet-
ték haza. A harmadik helyen a Rá-
batext Horgász Egyesület csapa-
ta végzett. Egyéniben a Gyárvá-
rost képviselő Magyar Gábor győ-
zelme nem forgott kockán, esé-
lyeshez méltóan győzött, több
mint 6,5 kg fogott hallal nyert. 

Nagy Csaba

A Győr-Szol TC is megkezdte az idei
bajnoki szezont a hétvégén. A győri fi-
úk első ellenfele a Ferencváros volt,
amely felett fölényes sikert aratott. A
férfi Szuperliga 1. fordulójában 6–2-
re győzött a Győr-Szol TC az új csar-
nokában. Németh Gábor, a klub elnö-
ke is elégedett a hétvégi teljesítmény-
nyel. A legfontosabb célt, a győzelmet

sikerült teljesíteni. Természetesen ed-
zéseken van még mit javítani, de sze-
zonkezdésnek teljesen megfelelt ez a
teljesítmény. Az FTC-ből érkező két já-
tékos (Batki Tamás és Pete II. László)
is jól teljesített a mérkőzésen, hozták,
amit elvártak tőlük. 

Folytatás szeptember 6-án, a Rép-
celak otthonában.

Hét ország élcsapata és a házigazda
Győri ETO FC ismét megmérkőzik egy-
mással a város legrangosabb labdarú-
gó-utánpótlás tornáján, azaz az Audi
Hungaria ETO U16 Cup-on. A kupa fő
támogatója idén is az Audi Hungaria,
amely örömmel áll a fiatalok mellé – fo-
galmazott Czechmeister Mónika, a vál-
lalat kommunikációs vezetője. Fontos-
nak tarják, hogy már ebben a korban is
meg tudjanak mérettetni a labdarúgók
nemzetközi versenyen is, ehhez pedig
támogató partnerek is szükségesek. 

Hasonlóan vélekedik erről Győr kabi-
netfőnöke, Bolla Péter is, aki csodálatos-
nak tartja a városunkban folyó összefo-
gást. Azt, ahogy a város, a vállalatok és
az egyetem együtt tud dolgozni az egye-
sületekkel, hogy sikeresek legyenek. 

A szeptember 5-én kezdődő torna
csúcsmérkőzése a döntő mellett az
egyik nyitómeccs lesz, ahol a zöld-fehé-

Tromos Kupa

Európa sztárcsapatai jönnek

Győzelemmel
kezdtek

rek a világhírű FC Barcelona fiataljai ellen
léphetnek pályára. A rendezők csábító
nyereményeket is kínálnak a szurkolók
számára. A fődíj például két belépőjegy
a Barcelona egyik bajnoki mérkőzésére,
amihez a szállást is meg lehet nyerni.

Vincze Ottó versenyigazgató elárulta,
hogy a torna évről évre színvonalasabb,
hiszen már több élcsapat jelezte, már a
meghívás előtt, hogy szeretne részt ven-
ni a kupán. A volt válogatott labdarúgó
viccesen hozzátette, hogy bárcsak fiata-
labb lenne, és ő is játszhatna. 

Az Audi Hungaria ETO U16 Kupa
rangját mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy már versengenek a csapatok a
részvételért. A hétvégi tornán az ETO
mellett itt lesz a Barcelona, a Benfica, a
Besiktas, a Slavia Praha, a Rapid Wien, a
Dinamo Zagreb és a Partizan Beograd. 

Bővebb információ:
www.audietocup.hu
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