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5. oldal Az egyik győri szak-
képző iskolában napi rendszeres-
séggel háborgatta tanulótársait
négy diák. Cikkünkben az okoknak
és a lehetséges megoldásoknak
mentünk utána a szakemberrel.

13. oldal A Győri Filharmonikus
Zenekarnál már egy hónapja elkez-
dődött az évad. Múlt héten Bécs-
ben koncerteztek, szombaton pe-
dig Kínába utaznak. Az igazgató,
Fűke Géza adott interjút a lapnak.

28. oldal A győri teniszsportnak rég volt kiemelkedő egyénisége,
a közelmúltban azonban feltűnt egy fiatal tehetség, Kéki Márk, aki ki-
emelkedik a tömegből. Lapunk sportportré rovatában őt mutatjuk be.
A Győri Atlétikai Club színeiben induló versenyző szerint mindenben,
így a sportban, a teniszben is, legfontosabb az alázat. Hozzátette, a
teniszpályán mindenki jót akar a másiknak.
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Az FCI Agility Világbajnokságát Luxemburgban ren-
dezték meg a közelmúltban. A győriekből is álló ma-
gyar midi csapat, Ács-Kövesi Ágnes, Both Eszter,
Rády Rebeka és Pirity Árpád futamukkal 26 orszá-
got utasítottak maguk mögé, és ezzel elhozták a vi-
lágbajnokság egyik aranyérmét.

A Kantharosz gála jóvoltából a
Bakony festői szépségű táján tá-
borozó gyerekekkel indul a Civil
Kurázsi mai műsora. A Bakony
után Torontóba repülünk a mű-
sorral. A 2014–15-ös Lions-év-
ben ugyanis Győr adja Magyaror-
szág kormányzóját, dr. Solymosi-
né dr. Kiss Ilona a világ valameny-
nyi lion vezetőjével együtt Toron-
tóban kapta meg a megbízatást.
A műsor ma este 20.30-kor kez-
dődik, 21.30-kor és 22.30-kor is-
métli a Győr+ Televízió. 

Az új arculat mellett még nyitottabbá,
még betegbarátabbá vált a patika –
vallja dr. Zlinszky János, a Pharmanova
Zrt. igazgatósági tagja, aki elmondta,
az Árpád úti már a második BENU
gyógyszertár Győrben. Az átalakításnál
szabadpolcos, a termékeket tematizáló
rendszert dolgoztak ki, így a vásárlók
könnyebben megtalálják a számukra
fontos termékeket. Hozzátette, az itt
dolgozó gyógyszerészek nem csak „el-
adók”, de hasznos tanácsokkal is el tud-
ják látni a hozzájuk forduló betegeket.
Takács Tímea, az önkormányzat Szoci-
ális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizott-
ságának alelnöke üdvözölte a város
központi részén fekvő, sokak által kere-
sett gyógyszertár megújítását. Kiemel-
te, értékes az a szemléletmód, amely a
beteg és a gyógyszerész közti bizalom-
ra helyezi a hangsúlyt, ezzel is segítve a
gyógyulást, vagy épp a megelőzést.

A Horváth Ede Emlékala-
pítvány Kuratóriuma leg-
utóbbi ülésén megemlé-
kezett a névadó Horváth
Ede születésének 90. év-
fordulójáról. A kuratórium
méltatta az esztergályos-
ból a magyar közúti jár -
műgyártás legnagyobb
vállalata, a Rába Magyar
Vagon és Gépgyár vezér-
igazgatójává lett szakem-
ber kimagasló érdemeit.
Örömmel nyugtázta,
hogy a Győr Díszpolgára
címmel bíró Horváth Ede
tevékenységére alapozva,
Győr városa napjainkra is
mind hazai, mind nem-
zetközi viszonylatban a
magyarországi közúti
járműgyártás kiemelke-
dően fejlődő központja. 

Korponayné Géczy Julianna, a lő-
csei fehér asszony győri kivégzé-
sének háromszázadik évforduló-
jára emlékezve nyílik kiállítás a
Bécsi kapu téri Múzeumházban,
szeptember 25-én, csütörtökön
délután öt órakor. A városi levél-
tár igazgatója, Bana József sze-
rint a kiállítás minden korábbinál
gazdagabb anyaggal idézi fel a
magyar történelem kiemelkedő
legendáját, számos Lőcsén őr-
zött dokumentum, kultusztárgy
mellett a Géczy Juliannáról éle -
tében készült, egyetlen hiteles
festményt is kölcsönadta a Nem-
zeti Múzeum. A levéltári kutatá-
sok új eredményeként már azt is
tudjuk, hogy a lőcsei fehér asz-
szonyt a bazilika főbejáratához
közel temették el, itt koszorúzás
lesz csütörtökön fél ötkor. A kiál-
lítást Fekete Dávid alpolgármes-
ter nyitja meg, a lőcsi fehér asz-
szony igaz történetét Barna Attila
egyetemi docens ismerteti. Az
utolsó szó jogán megszólal
Géczy Julianna is, Iván Orsolya
színművész tolmácsolásában.

Civil Kurázsi

Asszony
a vérpadon 

millió forintot költött idén a győri önkormányzat szú-
nyoggyérítésre. A város vezetése évek óta kiemel-
ten kezeli a vérszívó rovar irtásának kérdését, a ta-
valyi évben több mint kétszázmillió forintot fordítot-
tak a gyérítésre. 

100 ezer autó készült eddig a 2013-as sorozat-
gyártás megkezdése óta az Audi Hungaria új
járműgyárában. A százezredik jubileumi mo-
dell, egy gleccserfehér Audi S3 Limousine, az
Egyesült Államokban talált gazdára.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Új játszóeszközökkel és
pihenőpadokkal bővült a
Szent István út 55. mö-
götti park.

„A Belváros sétálóövezetének re-
habilitációja mellett a környező
lakóterületekre is kiemelt figyel-
met fordít az önkormányzat. En-
nek keretében most egy sokak
által használt pihenőpark újult
meg” – mondta el lapunknak Fe-
kete Dávid alpolgármester, a vá-
rosrész önkormányzati képvise-
lője. Hozzátette, a környéken sok
gyermekes család és idős em-
ber lakik, ezért a már meglévő
játszótér játszóeszközeinek bőví-
tése mellett a park pihenő funk-

Új eszközök a Szent
István úti játszótéren

cióját is erősítették, új padokat
és hulladékgyűjtő edényeket is
kihelyeztek.

A 6,5 millió forintos beruhá-
zás megvalósításáért a képvi-
selő köszönetet mondott a
Győr-Szol Zrt.-nek, valamint a
JC Decaux Hungary Zrt.-nek,
amely közérdekű kötelezett-
ségvállalás keretében járult
hozzá a park megszépítéséhez.

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt.
elnök-vezérigazgatója kifejtette,
a vállalat nem csak az új beruhá-
zásokat igyekszik a lehető leg-
jobb minőségben megvalósíta-
ni, de a már meglévő területek
gondozására is nagy figyelmet
fordít. Az elmúlt időszakban emi-
att több parkot és pihenőöveze-
tet is felújítottak, és ezt a gyakor-
latot a jövőben is folytatják.

Agility-gyôzelem

Megújult a patika
az Árpád úton

Horváth Edére
emlékeztek
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A közelmúltban rehabilitált tó a
jövőben igazi közösségi központ
lehet. Ennek első lépéseként
megtörtént a környék terepren-
dezése és füvesítése.

Morvay László, az önkormányzat Gaz-
dasági és Tulajdonosi Bizottságának
tagja lapunknak elmondta, örömteli,
hogy egy európai uniós nagy projekt ke-
retében a városrész sokáig elhanyagolt
területe is megújulhatott. Az évtizedek
óta előkészítés alatt álló kotrás végre
megtörténhetett, amely utat nyitott egy,

A szeptember 16–22. között zajló Mobi-
litási Hét visszatérő programja a bringás
reggeli, amelyet az idén a Deák-iskola
előtt rendeztek. Az iskolába, munkába
tartó éhes bicikliseket reggel hat órától
várták a szervezők, és a délelőtt kilencig
tartó programnak számos pozitív ta-
pasztalata volt. Az érdeklődést mutatja,
hogy elfogyott 200 kakaós csiga, 150
kifli, de 20 kiló almát is elmajszoltak a ke-
rekesek. A reggeli kiosztásában a Teke-
rés az élet mozgalom önkéntesei segéd-
keztek. A rendhagyó reggeli alkalmával
a rendőrség átnézte a bicikliket, amelyik
az előírásoknak megfelelően volt felsze-
relve, azok tulajdonosai jutalmul almát
kaptak, a hiányosan felszerelt kerékpá-
rok gazdái pedig a tájékoztatás mellett
egy citromot vehettek át.

A Rába Quelle Gyógy-, Termál-
fürdő gyógyászati akcióval várja a
nyugdíjasokat: 60 kezelés 23.250
forint helyett 11.000 forintba ke-
rül. A részlegen dr. Nemes Tibor
András reumatológus, fizioterápi-
ás szakorvos rendel.

Gyógyászati akció

Szépül a Bácsai tó környéke
a szabadidő eltöltésére tökéletesen al-
kalmas pihenőhely kialakítása felé.

„Bár a tó rendezése elkészült, saj-
nos annak környéke rendezetlen ma-
radt, és mivel szívügyemnek tekintem
a városrész sorsát, ezért fontosnak
tartottam, hogy megoldást találjak a
problémára. Az ügy mellé sikerült tá-
mogatókat szereznem, így rövid időn
belül megvalósulhatott a tereprende-
zés és a terület füvesítése. Ez azért lé-
nyeges, mert a füvesítés nélkül járha-
tatlan talaj alakul ki, a fejlesztésnek kö-
szönhetően azonban lehetőség nyílik
egy valódi, élő és hangulatos közössé-
gi hely kialakítására Bácsa városrész-
ben” – mutattot rá Morvay László. 

szöveg: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Tizenkét rendelő várja a fogbe-
tegeket  a vadonatúj épületben,
a Kálvária úton.

Feleségét és két lányát is virágcsokor-
ral köszöntötte dr. Solymosi Péter, a
Solydent Kft. ügyvezetője az új fogásza-
ti rendelő megnyitásakor.  Családi vál-
lalkozásuk legújabb sikerét szimbolizál-
ja a 2300 négyzetméteres új épület,
melyben tizenkét rendelőt alakítottak ki.

A beruházás 278 millió forint uniós
támogatásból valósult meg. Az épület
alatt huszonhét kocsi parkolására al-
kalmas mélygarázst alakítottak ki. A
korszerűen felszerelt rendelőkben ma-
gyar és külföldi fogbetegeket is kezel-

Reggeli
a kerékpáron

Dr. Dézsi Csaba András, Nádorváros önkormányzati képviselője fontosnak
tartja, hogy közbenjárására a kerület játszótereit mára nem csak modern esz-
közökkel szerelték fel, de a Bem téren, a Malom ligetben és a Kálvária út mind-
két végén a gyerekeknek biztonságot nyújtó kerítéssel is elkerítették. 

Új rendelôt avatott a Solydent
nek. Dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter azt hangsúlyozta, hogy ez nem csu-
pán egy fogorvosi rendelő, hanem
olyan centrum, ahol szájsebészeti be -
avatkozásokat is elvégeznek, s akár al-
tatásban is kezelik a pácienseket.

Az alpolgármester kitért arra: nem a
vadprivatizáció során alapozta meg vál-
lalkozását dr. Solymosi Péter és felesége,
dr. Kiss Ilona, hanem lépésről lépésre fej-
lesztették föl. Dr. Solymosi Péter megkö-
szönte az épület tervezőjének, kivitelező-
jének, belsőépítészének és a többi közre-
működőnek a munkáját. A Győri Balett
táncosai pedig a Győri  Ütősök alkotásá-
ra meglepetésműsort adtak. Ismert,
hogy a Solydent tulajdonosai Carmen-dí-
jat alapítottak a balettművészek számára,
s a győri kultúra jelentős támogatói. 

A Fidesz országjáró kampánya keretében 2014. szeptember 19-én 18 órától
önkormányzati választási fórumot szervez Győrött. A rendezvény helyszíne:
NYME Apáczai Csere János Kar – Dr. Karácson Imre Terem. A fórumot Czu-
nyiné dr. Bertalan Judit az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért
felelős államtitkára, Borkai Zsolt polgármester és Simon Róbert Balázs or-
szággyűlési képviselő tartják. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Önkormányzati választási fórum
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A ciklus utolsó városi közgyűlésén fogadták
el a Győr városfejlesztési irányait kijelölő do-
kumentumokat, amelyek közép- és hosszú
távra gondolkodnak a Győrben épülő jövőről.

Az elmúlt hónapokban lapunk többször is hírt adott a
város integrált településfejlesztési stratégiája (ITS) ké-
szítésének állásáról. Lapunk kérdésére Fekete Dávid al-
polgármester kifejtette, a településfejlesztési koncep-
ció hosszú távra, 15-
20 évre, míg az in-
tegrált településfej-
lesztési stratégia kö-
zéptávra, vagyis a
2014–2020 közötti
időszakra határozza
meg a főbb fejlesz-
tési irányokat, Győr gazdasági, társadalmi és környezeti
célkitűzéseit. Az Aczél Városépítész Bt. által elkészített
tanulmányok a széles körű társadalmasítás után –
amely során a vállalkozások, hatóságok és civil szerve-
zetek mellett a lakosság is véleményezhette az abban
foglaltakat – kerültek a szeptember 12-i közgyűlés elé. 

Az alpolgármester hozzátette, az ITS a város minden
részére tartalmaz fejlesztési elképzeléseket, köztük a

A fejlesztés étlapja
különleges fogásokkal

2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra készülő
sportlétesítményeket, a Belváros és Újváros rehabilitá-
ciójának folytatását vagy éppen a csapadékvíz-elveze-
tési projektek, valamint a bölcsőde- és óvodafejleszté-
sek folytatását. A célkitűzések egy része értelemszerű-
en az európai uniós pályázati lehetőségek révén tud
megvalósulni. „A stratégiára átvitt értelemben tehát te-
kinthetünk úgy is, mint egy étlapra, amelyből a város
fejlődését szolgáló fogások közül válogathatunk a jövő-
beni lehetőségek, pályázati kiírások függvényében. Ez-
zel együtt úgy gondoljuk, hogy az ITS számos eleme va-
lósággá válhat, hiszen az többek között éppen a város

sikeres pályázati tevékenységét készíti elő a
2014–20 közötti uniós költségvetési időszakra
vonatkozólag.” Az alpolgármester kiemelte, a
stratégiához beérkezett közel száz javaslat és
észrevétel többségét sikerült beépíteni, amit az-
tán a közgyűlés egyhangúlag el is fogadott. 

Az ITS célkitűzései között szerepel többek
között további munkahelyek teremtése, az

egészségügyi és szociális szolgáltatások bővítése, a
sportolási lehetőségek fejlesztése, az időskorúak védel-
me, a város kulturális központ szerepének erősítése.

Polgári István, az önkormányzat stratégiai csoport-
vezetője hozzátette, az átfogó tervezésből nem maradt
ki a 2014–2020-as időszakra vonatkozó városi egész-
ségfejlesztési terv megvalósítása, és az idősügyi prog-
ram sem, utóbbi az idősek életminőségének további

javítását tűzi ki céljául. A gazdaságfejlesztés terén töb-
bek között az ipari park további bővítése, új ipari terü-
letek kijelölése, a logisztikai és kreatív iparágak, vagyis
a tudásigényes ágazatok fejlesztése, a járműipari regi-
onális innovációs és technológiai tudáscentrum, vala-
mint a hozzá kapcsolódó technológiai park létrehozá-
sa kerül fókuszba. A turizmusfejlesztés tekintetében
többek között a vízi turizmus, a turisztikai információs
rendszer, a kerékpáros turizmus fejlesztése kap szere-
pet. A Smart City Győr projekt célja pedig az, hogy
2020-ra Győr egyértelműen vezető pozíciót szerezzen
a magyarországi városok között a tudásra és az infor-
mációs technológiák alkalmazására épülő szolgáltatá-
sok elterjedése terén, azaz Győr váljon a leginkább
„okos” („smart”) magyar várossá.

Az önkormányzat a stratégia elkészítéséhez a nyu-
gat-dunántúli operatív program keretében meghirde-
tett „Fenntartható városfejlesztési programok előké-
szítése” című pályázati konstrukción nyert el 40 millió
forintos támogatást, amelynek intenzitása 100 száza-
lékos, vagyis önrészt nem igényelt. 

Valósággá 
válhat az ITS
számos eleme

INGYENES, SZAKÉRTÔ TANÁCSADÁS HELYBEN 

• A TISZTA VERSENYÉRT • A FOGYASZTÓI JOGOKÉRT
• A TUDATOS FOGYASZTÓKÉRT

Gyôr, Arany János u. 28–32., Tel.: 06-30/891-6625 
E-mail: gyor@versenyugyi-tanacsadoiroda.hu 
www.versenyugyi-tanacsadoiroda.hu 

SEGÍTÜNK 
• Fogyasztói panaszok (pl. fogyasztók megtévesztése,
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok) 

• Tisztességes verseny követelményeibe ütközô, vagy a 
• Gazdasági versenyt korlátozó piaci magatartások, 
• Üzletfelek megtévesztése, 
• Stb.

A tanácsadó iroda a Gazdasági Versenyhivatal támogatásával jött létre és a Fogyasztóvédôk Magyarországi Egyesülete mûködteti.

ESETEIBEN
Tanácsadással 
Panaszlevél, beadvány
elkészítésével 
Igényérvényesítéshez nyújtott
szakszerû tanácsokkal 

Jelentkezés módja: fényképes önéletrajzzal e-mailben a raktar@somogyi.hu
vagy postai úton Somogyi Elektronic Kft. 9027 GyŐr, Gesztenyefa út 3. címre.

A Somogyi Elektronic Kft. győri központjába
keres munkatársat a következő pozícióra:

Raktáros-áru-összekészítő
Főbb feladatok:
• Áru-összekészítés
• Raktári munka

Elvárások:
• Önálló, precíz munkavégzés
• Megbizhatóság, pontosság
• Megfelelő fizikai állapot
• Targoncavezetői jogosítvány

előnyt jelent

Munkavégzés ideje:
• 1 műszak, napi 8 óra

Jelentkezési határidő:
• 2014. szeptember 26.

DIÁKOK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
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A HÉT TÉMÁJA  LAPSZÉL 

Zsúfolt reggel volt a rendelő-
ben, amikor 8.30 körül bejött
egy bekötözött ujjú idős úr.
Rögtön szólt, hogy siet, mert 9
órakor van egy fontos találko-
zója. Kértem, hogy foglaljon
helyet, tudván, hogy eltelik
még fél óra, míg megérkezik
az orvos. Türelmetlenül nézett
percenként az órájára, ezért
megkérdeztem, hogy mennyi-
re fontos a találkozója, és hogy
nem szeretné-e mégis meg-
várni az orvost. Feltétlenül az
idősek otthonába kell mennie,
ahogyan évek óta mindig te-
szi, hogy együtt reggelizzen a
feleségével – válaszolta.
Udvariasan, a felesége egészsé-
ge felől érdeklődtem, mire az
idős úr kedvesen elmesélte,
hogy a hölgy hét éve él az idő-
sek otthonában, Alzheimer-
kórban szenved, ami miatt öt
éve nem ismeri fel. Ekkor cso-
dálkozva megkérdeztem: „és
ön minden reggel elmegy hoz-
zá, hogy együtt reggelizzenek?”
Egy édes mosoly, és egy lágy
kézsimogatás közben vála-
szolta: „Az igaz, hogy Ő már
nem tudja, én ki vagyok, de én
jól tudom, ki Ő.”
Ezzel a megható történettel
mutatták be az Alzheimer ká-
vézó szervezői, hogyan változ-
tatja meg a szeretettek életét
a gyógyíthatatlan betegség. 
A kór nem válogat, befészkel-
heti magát 40 éves házasok kö-
zé, nagy sportemberek és orvo-
sok életébe is. A problémára
nincs gyógymód, viszont a be-
tegnek szabott hátralévő időt
meg tudják szépíteni a hozzá-
tartozók és a barátok. A csoda-
szert nem írják fel receptre, a
kezelés csak rajtunk múlik. Az
összetevőkért sem kell messze
menni, mindenkinek rendel-
kezésére állnak a hatóanya-
gok: a türelem és a szeretet. A
kettő alkalmazásával egy éle -
tet változtathatunk meg.
Az Alzheimer kávézóról töb-
bet megtudhat a 9. oldalon lé-
vő cikkünkből.

Sz. T.

A megoldás:
szeretet 

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor, illusztráció

Az egyik győri szakképző iskolában na-
pi rendszerességgel háborgatta tanu-
lótársait négy diák. A megyei főügyész-
ség sajtóközleménye szerint a fiatalko-
rú vádlottak belekötöttek társaikba,
konfliktusokat provokáltak, szóban és
tettleg bántalmazták a gyengébb, el -
esettebb tanulókat. Késsel fenyegetve
elvették tőlük telefonjaikat, napi gya-
korlatként cigarettájukat, ennivalóju-
kat, pénzüket. A közlemény kitér a leg-
durvább támadásokra, s azzal a hírrel
zárul, hogy a járási ügyészség súlyos

fenyegetéssel elkövetett zsarolás, vala-
mint felfegyverkezve, csoportosan el-
követett rablás bűntettének kísérlete
miatt emelt vádat, szabadságvesztés
kiszabására téve indítványt.

A négy diák bíróság elé áll, mi meg
Éhnné Walczer Zsuzsanna rendőr őr-
naggyal a többiekről, minden iskolába
járó győri fiatal biztonságáról beszélget-
tünk. A városi kapitányság bűnügyi osz-
tályának főelőadója tizenhat éve foglal-
kozik bűnmegelőzéssel, ezen belül ifjú-
ságvédelemmel. Egyike annak a száz ki-

képzett rendőrnek, akik immár a máso-
dik tanévben működtetik a diákokat, ta-
nárokat és szülőket segítő, országos
bűnmegelőzési tanácsadó programot.
A tankerület által kijelölt iskolákban dol-
gozik, s úgy látja, az intézményvezetők
felismerték a rendőri közreműködés elő-
nyeit. Egyre többen látják be, hogy nem
akkor tartják meg az iskola jó hírnevét,
ha megpróbálják eltitkolni a problémá-
kat, hanem ha felvállalva, mindent meg-
tesznek a megoldásért. 

Az őrnagy szerint az iskolai bajok min-
dig csúfolódással, pletykálkodással, szó-
beli fenyegetőzéssel kezdődnek, ez a ver-
bális erőszak vált át lelki, majd fizikai erő-

szakká, ha a felnőttek nem
lépnek közbe időben. Az
igazán biztonságos iskolá-
ban a pedagógusok való-
ban egész nap, tudatosan
figyelnek a gyerekekre.
Nem tűrik a zaklatás sem-
milyen formáját, egyértel-
mű szabályokat hoznak, a
szabályszegőket büntetik.

A sikeres megelőzéshez szükség van
még az összetartó, szolidáris osztálykö-
zösségre, s adott esetben egy tanácsadó
rendőrre is, aki bemutatja, milyen kes-
keny tud lenni a határ a diákcsíny és a jog-
sértés között. Egy osztálytársat vécéfül-
kébe zárni nem vicc, hanem bűncselek-
mény, a személyi szabadság megsértése. 

Éhnné Walczer Zsuzsanna elmond-
ta, a kicsikkel kevés a baj, az általános
iskolák pedagógusai többségükben
anyjuk helyett anyjuk, apjuk helyett ap-
juk a gyerekeknek. A megelőzés itt

többnyire szerepjátékból áll, a szituáci-
ók azt tanítják, ha magabiztos vagy, ha
tudod, mit szabad, mit nem, és azt vá-
lasztod, amiből nem lesz baj, akkor se
áldozat, se elkövető nem leszel. A kö-
zépiskolákban megtörtént esetekből
merít a szituációs játék, a cél a konflik-
tusok felismerése és megoldása. Egy
kérés nélkül elvett ceruza miatt kár ve-
rekedni, legtöbbször elegendő használ-
ni a bocsánat, a kérem szépen szavakat.

Ha egy bizonytalan diák kapható
arra, hogy megírja erőszakos társa há-
zi feladatát, az intő jel. Ha a csicskázta-
tás rendszeres és megalázó, azt már is-
kolai zaklatásnak hívják. A kényszerí-
tés, a zsarolás, a rablás az iskolában is
bűncselekmény, a tanácsadónak ilyen-
kor rendőrként kell eljárnia. Az őrnagy
szerint erre ritkán van szükség, a négy
szakképzős diák esete szélsőségesen
durva. Az iskolai erőszak megelőzhető,
annyi kell hozzá, hogy minden érdekelt
rendben elvégezze feladatát. Ideértve
a szülőt, akinek gyerekével közösen
kell keresnie a problémák legjobb
megoldását, s a diákokat is, akiknek
tudniuk kell, ha nem állnak az áldozat
mellé, ők is bármikor azzá válhatnak. 

Egy osztálytársat
vécéfülkébe zárni
nem vicc, hanem 
bűncselekmény 

Az iskolai erőszak
megelőzhető 
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A héten lenne kilencvenéves a Rába-
gyár egykori legendás vezérigazgatója,
Horváth Ede, aki életével, tevékenységé-
vel rászolgált arra, hogy Győrben, lehető-
leg Gyárvárosban utca vagy tér viselje a
nevét – jelentette be szerdai sajtótájékoz-
tatón Neupor Zsolt, a Demokratikus Ko-
alíció polgármesterjelöltje és Póczik Jó-
zsef, a párt gyárvárosi képviselőjelöltje.

Póczik József úgy fogalmazott,
Horváth Ede Győr történetének egyik
legmeghatározóbb személyisége, aki
harminc évig volt a Rába vezérigazga-
tója, s ezalatt a Rába a magyar ipar
zászlóshajójává vált. Szerepe és jelen-
tősége nagyobb volt, mint most az Au-
dinak – vélekedett a DK polgármester-
és képviselőjelöltje. 

Neupor Zsolt emlékeztetett arra,
hogy Győrben számos épület emlé-

szerző: gaál józsef 
fotó: o. jakócs péter

A magyar–lengyel kapcsolatok ápolására és bő-
vítésére kötött együttműködési megállapodást
nyolc civil szervezet szerdán délután, a győri Vá-
rosháza Bisinger Termében. Az aláírási ceremó-
niára egybegyűlteket a szervező Lengyel–Ma-
gyar Pilsudski Történelmi Társaság elnöke, Kollár
János köszöntötte, a szerződés szövegét az alel-
nök, Bana József olvasta fel.

Az együttműködési megállapodás arról szól,
hogy a magyar–lengyel barátság kiállta az idő
próbáját, de a korszellemhez, a fiatalok igényei-
hez illő kapcsolódási pontokat újra meg újra ke-

Civilek a barátságért
resni kell. Az aláírók támogatják a két nemzet kö-
zötti barátság napjának évenkénti megrendezé-
sét, s szorgalmazzák, hogy 2016-ban Győr le-
gyen a két országra szóló esemény helyszíne.

Kollár János szerint a 2006-os, úgynevezett
Győri Nyilatkozat óta a város szimbóluma a ma-
gyarok és lengyelek közötti barátságnak, ezért
adhatott otthont most is a nyolc szervezet együtt-
működését szentesítő aláírásnak. A ceremónián
országos, megyei és győri civil szervezetek is
részt vettek, a Pilsudski-társaság mellett aláírt
két nemzetőr szövetség, egy lovagrend, egy
szakszervezet, egy iskolai baráti kör, egy polgári
egyesület és a Történelmi Igazságtétel Bizottság
képviselője.  

DK: Nevezzenek el közteret Horváth Edéről Győrben
gyűlése dönthet, ezért az önkormány-
zati választások után összeülő új tes-
tületnek beterjesztjük javaslatunkat,
hogy nevezzenek el közteret Horváth
Edéről – fogalmazott a sajtótájékozta-
tón Neupor Zsolt. 

Póczik Józsefet, az egykori neves
labdarúgót, a DK gyárvárosi képvise-
lőjelöltjét arról kérdeztük, őriz-e sze-
mélyes emléket a már életében vörös
báróként emlegetett Horváth Edéről.

Az egykori legendás vezérigazgató
nagyon szerette a futballt, amikor a csa-
pat rosszul játszott és nem jöttek az
eredmények, behívatott bennünket és jó
alapos fejmosást kaptunk – emlékezett
aktív pályafutására Póczik József, aki fel-
idézte azt is, miután eligazolt a Honvéd-
ba, Horváth Ede még azután is figyelem-
mel kísérte sorsának alakulását. 

LMP: bemutatták a képviselőjelölteket
Az LMP csütörtöki sajtótájékoztatóján
bemutatta képviselőjelöltjeinek első cso-
portját. Az 1. körzetben Nógrádiné Far-
kas Mónika indul, aki az egyik győri álta-
lános iskolában tanít. Két nyelvből van
középfokú nyelvvizsgája, illetve a BME-n
közoktatás-vezetői diplomát is szerzett.

2. körzetben polgármesterjelölt:
Nógrádi László István, tősgyökeres
győri lakos, itt szerezte első két diplo-
máját is a KTMF-en (autógépész üzem-
mérnök, műszaki tanár). A veszprémi
egyetemen informatikatanár, a BME-n
közoktatás-vezetői diplomát szerzett.
Korábban döntően a versenyszférában
tevékenykedett, 8 éve pedig a közokta-
tásban is dolgozik. 14 szakkönyvet írt.
A folyópartok rehabilitációjáért, a lük-
tető, tisztább, élhetőbb Belvárosért
szeretne tenni elsősorban.

3. körzet: dr. Szigeti Cecília. Gazdasá-
gi agrármérnöki és mérnök-tanári diplo-
máit a Gödöllői Egyetemen szerezte. Az
SZE habilitált egyetemi docense. Szak-
területe a környezetvédelem (ökológiai
lábnyom), számos ismeretterjesztő elő-
adás szervezője, előadója. Vallja, hogy az
érték alapú társadalom sokszínű, de-
mokratikus és rettegéstől mentes.

11. körzet: dr. Szeri Béla. A Petz Aladár
Kórház 4. belgyógyászatának osztályveze-
tő-helyetteseként dolgozott nyugdíjba vo-
nulásáig. Három kiváló minősítésű orvosi
szakvizsgát szerzett, szakmai előadóként
számos konferencián vett részt, illetve pub-
likált. Az Öböl-háborúban az orvoscsoport
tagjaként vett részt, Al Gore alelnöktől ki-
tüntetést vehetett át. A környezetvédelem,
a szociális érzékenység, az egészségügyi
kérdések állnak legközelebb hozzá.

keztet az egykori vezérigazgatóra,
ilyen például a színház vagy a Kápta-

landombon levő Vendégház. Tudjuk
azt, hogy utcanevekről a város köz-
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MÉDIA

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

HETILAP, ONLINE, RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ

AGG ZSUZSANNA
+36 20 774 2740

KISS-MÁTÉ NOÉMI
+36 20 430 7214

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246

Kedves Győriek!
Köszönjük a bizalmat, a Fidesz-KDNP

eddig több mint 20.000 darab
támogató ajánlást gyűjtött össze.

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!

Korózs Lajos országgyűlési képviselő,
szociológus volt a vendége a Győri
Baloldal polgármesterjelöltjének, Sza-
bó Sándornénak. Közös sajtótájékoz-
tatójukon főként az idősügy
és a nyugdíjrendszer került te-
rítékre. Korózs Lajos szerint a
magyar nyugdíjrendszer élet-
veszélyes állapotban van. Úgy
fogalmazott, közel 350 ezer
embert kivezettek a nyugdíj-
rendszerből, miközben nőtt
az időskorúak száma, és 350
milliárd forintot kivontak a
nyugdíjkasszából. A képviselő
egyetért azzal, hogy a nyug-
díjrendszer jövőbeni biztonsá-
ga valóban az új munkahe-
lyekre épül. Ez azt jelenti,
hogy az elkövetkezendő tíz év-
ben öt-hétszázezer valódi, piaci mun-
kahelyet kell teremteni. Ebben az eset-
ben a járulékbevétel valóban nő, és
képes kitermelni az elkövetkezendő
évek nyugdíjfedezetét – jegyezte meg.

Szabó Sándorné arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az országos probléma
alól Győr sem kivétel, hiába van jelen
az Audi, és hiába biztosít jelen pillanat-
ban stabil egzisztenciát. A polgármes-
terjelölt hozzátette, szükség van a győ-

MSZP: Szükség van a nyugdíjasklubok
további támogatására

ri nyugdíjasklubok további támogatá-
sára, erősítésére, ez egyrészről az
uszodai bérletek, színházbelépők szá-
mának emelését jelenti, másrészről

olyan stratégia kidolgozását, amely
hosszú távon képes fejleszteni a nyug-
díjasok ellátását. Szabó Sándorné
tarthatatlannak tartja, hogy a magyar
alkotmányban, Európában egyedülál-
ló módon, a társadalombiztosításhoz
való jog nem alkotmányos jog, azaz
bármikor el lehet venni az özvegyi
nyugdíjat, a baleseti és a rokkantsági
nyugdíjat, ha arra a hatalomnak szük-
sége van.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉSEK

A rezsicsökkentés és a devizahitelek
problémája az elmúlt időszak két leg-
fontosabb kérdésköre. A rezsicsökken-
tés kedvező hatásait minden győri csa-

lád érzi, a devizahitelek pedig Magyar-
országon több mint egymillió embert
érintenek – mondta lapunknak Borsi
Róbert. A győri fideszes önkormányza-
ti képviselő hozzátette, a parlamenti Fi-
desz–KDNP-frakció szerint a kormány-
zati ciklus második feléig vezethetők ki
teljes egészében a lakossági devizahi-
telek. Rámutatott, 2015 az elszámolás,
elszámoltatás éve a bankrendszer irá-
nyában, és majd döntenünk kell a devi-

Két non-profit rezsiszolgáltató jöhet létre
zahitelek forintosításáról is. Az esetle-
ges forintosítás időpontját és folyama-
tát firtató kérdésre azt válaszolta: ez na-
gyon sok szemponttól függ, és határo-
zottan el kell választani a bankok elszá-
moltatásától.

Borsi Róbert beszélt arról is, hogy
a Fidesz–KDNP-frakció döntött arról,
hogy felhatalmazzák a kormányt egy
nonprofit, közösségi tulajdonban lévő
rezsiszolgáltató létrehozásáról szóló
munka elindítására. Mint mondta, két-
féle ilyen cég áll majd fel. Az egyikhez
azok a területek tartoznának, amelyek
eddig inkább piaci szolgáltatások vol-
tak, így elsősorban a gáz, a villamos
energia és a távhő, bár utóbbi jellem-
zően önkormányzati szolgáltatás. A
másik, szintén nonprofit cég azokat a
szolgáltatásokat fogná össze, ame-
lyek eddig is leginkább önkormányza-
tiak voltak, így például a víziközmű-
szolgáltatást és a hulladékszállítást.
Borsi Róbert rámutatott, lehetővé kell
tenni, hogy az országban – a lakosság
körében – bárki választhassa ezt a két
nagy nonprofit társaságot, amelyek
gyakorlatilag egyetemes szolgáltatók
lennének – hangsúlyozta.
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT? 

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Czigány Tamás hozzászokhatott ahhoz, hogy időnként ki-
tüntetik, most mégis meglepetésként érte a jelöltség a Pri-
ma Primissima díjra. Azt mondja, ez most más, társadalmi
elismertséget jelez, korábban a szakma figyelt fel munkáira.
Az építész nem akar kampányt, így a saját szakállamra jegy-
zem meg, a jelöltek, vagyis a Primák, a közönség díjáért is
versenyeznek, a győri internetes meg telefonos voksok jól
jöhetnek Czigány Tamásnak. Fogalmazzunk úgy, jár neki,
indoklásként meg következzen egy felsorolás: Apor-iskola-
központ, szentiváni közösségi tér, Bartók-ház, apátsági bo-
rászat, egyetemi műteremház, Széchenyi tér. Ez utóbbi
munka az, ami talán a leginkább önmagáért beszél, az új-
jávarázsolt tér az avatás pillanatától a városlakók kedvenc
helye. Tetszés szerint válogathatunk, a győri építész alkotá-
sainak jelentős része két városhoz, Győrhöz és a szomszé-
dos Pannonhalmához kötődik.

Czigány Tamás a bencés gimnázium harmadik osztályá -
ban gondolt először arra, hogy építész lesz. Azt mondja, ap-
jától, a humán érdeklődésű villamosmérnöktől örökölte azt
a kettősséget, amely a pályára terelte. Egy gimnáziumi nya-
rat grazi nagybácsikája tervezőirodájában meg építkezése-
in töltött, aztán jöhetett Budapest, ahonnan a friss diplo-
más építészt, saját bevallása szerint, három fontos dolog,
a szerelem, a munkalehetőség és a barátok hívták vissza a
szülővárosba. Pályafutása a nyolcvanas évek legelején egy
tervezővállalatnál kezdődött, ott volt a Dimenzió Kft. alapí-
tásánál, végül, úgy húsz évvel ezelőtt, életre hívta saját, Czi-
ta névre keresztelt építészirodáját. Első sikerként Pro Archi-
tectura-díjat érdemelt ki az Apor-iskolaközpont terveivel,
az ezredfordulón az Ybl Miklós-díjat kapta meg magas szín-
vonalú, letisztult, harmonikus alkotó tevékenységéért. 

„Nincs kedvenc épületem, az embert mindig azok a gon-
dolatok foglalkoztatják, amelyek az újat, a következő épületet
hozzák létre”, mondja Czigány Tamás, hozzáfűzve, hogy a raj-
zolás előtti gondolkodáson, a feladat, a megbízó, a környezet
megismerésén dől el sok minden, a ház használhatósága is.
Nincs kedvenc, de minden épület életét figyelemmel kíséri,
örömmel veszi, ha a problémák miatt őt hívják vissza. Az
egyetem építész műhelyházában beszélgetünk, itt Czigány
Tamás szerint min-
den rendben van, a
nap huszonnégy
órájában használ-
ják, szeretik és min-
den szegletét belak-
ták a hallgatók. Az
építész egy másik
munkájáról, saját
otthonáról is szívesen mesél, azt mondja, szerény családi
ház Újvárosban, a Rába partján, közel a Belvároshoz meg a
természethez. Újvárosnak van egy sajátos építészeti arcula-
ta, ehhez illeszkedik a logikus, egyszerű ház. Másnak is ilyet
tervezett volna.

Befejezésül következzen egy szakvélemény, az Ybl-díjas,
Prima Primissima díjra jelölt egyetemi tanszékvezető do-
cens válasza arra a kérdésre, építész szemmel milyennek
látja szülővárosát: „Nos, Győr jó léptékű, élhető város, nin-
csenek nagy távolságok, fontos, hogy kerékpárral eljuthat
az ember bárhova. Jól tagolt, belvárosa köztudottan szép,
műemlékekben gazdag, de a kapcsolódó területek is sajá-
tos karakterrel, szépséggel bírnak, kiegészítik egymást. En-
nek köszönhető, hogy Győr, bár nem nagyváros, mégis vál-
tozatos képet mutat. Kedvezőtlen adottság, hogy a vasút
kettészeli a várost, mindent el kellene követni, hogy a déli
városrész minél több szállal kötődjön a Belvároshoz.”

Czigány Tamás:
Győr jó léptékű, élhető város 

Újsághír
„Kihirdették a Prima
Primissima díj idei je-
löltjeit. A magyar szel-
lemi élet, művészet,
tudomány, sport jeles
képviselői számára
odaítélt díjra tíz kate-
góriában három-há-
rom főt jelölt az alapít-
vány kuratóriuma, kö-
zülük a decemberi díj -
átadó gálaest előtt vá-
lasztják ki a Prima Pri-
missimákat. A közön-
ség szeptember 30-tól
adhatja le szavazatát.
A magyar építészet és
építőművészet kategó-
ria jelöltje Czigány Ta-
más, Pálfy Sándor és U.
Nagy Gábor.”  

Méltatás 
„Czigány Tamás lakó-
épületein a gondos, vi-
lágos, ésszerű szerkesz-
tést, az arányosságot, a
sallangmentességet, a
természetes otthonos-
ságot érzékelhetjük. A
diákkápolna és az apát-
sági kápolna szintén
sallangmentesen, ará-
nyos és ihletett szer-
kesztéssel simul bele a
meglévő épületbe. Az
építész képessége a
meglévő folytatására
más munkáinál, példá-
ul a Bartók Béla Me-
gyei Művelődési Köz-
pont esetében is szem-
betűnő. A mesterje-
gyek az apátsági borá-
szaton is láthatók, a
szemlélődő itt még va-
lami titokzatosságot is
érez, ami talán az át-
változásra utal. Ezek-
ben a művekben az
örökkévalóság jegyeit
vélem fölfedezni.”  

A megbízó 
megismerésén
sok dől el
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szerző: sz. t.
fotó: marcali gábor

Azért jöttünk a találkozóra, hogy megta-
nuljuk, hogy a nekünk szabott hátralévő
időben hogyan szépíthetnénk meg egymás
életét, hogyan enyhíthetjük a gyógyítha-
tatlan betegség nehézségeit – mondták
többen a nemrég létrehozott Alzheimer ká-
vézóban, ahol az érintettek a jövőben rend-
szeresen tehetnek fel kérdéseket szakem-
bereknek, tapasztalatokat cserélhetnek
egymással.

Szeretettel, türelemmel lassítható az Alzheimer-kór
Győrben hozták létre Magyarország első Alzheimer
kávézóját dr. Menyhárt Miklós háziorvos kezdeménye-
zésére. Az Alzheimer kávézó tulajdonképpen rendsze-
resen megtartott klubfoglalkozásokat jelent, amelye-
ken főleg a gyógyíthatatlan kórban szenvedőket és
családtagjaikat segítik. Menyhárt Miklós szerint fon-
tos, hogy minél többen megismerjék a betegséget,
mert a statisztikák sze-
rint rohamosan nő az
érintettek száma. Ha-
zánkban pontos adatok-
kal nem tudnak szolgál-
ni, viszont a nyugati or-
szágokban a 65 év felet-
tiek több mint tíz, a 85
éven túliak több mint
negyven százalékát ke-
zelik a betegséggel, ami egyfajta elbutulással, az agy
folyamatos leépülésével jár. A lefolyás egyénenként
változik, de általában 8-10 év után alakul ki a súlyos ál-
lapot. Az okok sajnos nem ismertek.

Az első összejövetelt szeptember elején tartot-
ták a Rába Hotel éttermében, ami zsúfolásig meg-
telt érdeklődőkkel, akik rengeteg, a kórral kapcso-
latos kérdésre vártak választ.

„Mintha elvették volna tőlem a másik felemet” –
mondta a találkozón egy 60-as éveiben járó hölgy,
akinek ikertestvére a betegség utolsó stádiumában
előforduló tünetektől szenved. Azért jött el, hogy ta-
nácsot kapjon, hogyan tudják a még hátralévő időt
a szerettüknek jobbá tenni.

Temérdek kimondatlan kérdésre remélt választ
egy idősebb házaspár is, a 73 éves férjnél tavasszal
állapították meg: Alzheimer-kór támadta meg. A fe-
leség elmondta, tudják, hogy gyógyíthatatlan a be-
tegség, abban bíztak, kapnak tanácsokat, hogyan
lassítható a leépülés, hogy a még közösen eltölthe-
tő időben örömet tudjanak szerezni egymásnak.

A választ dr. Kappéter István
gyógypedagógus, pszichiáter,
neurológus adta meg, aki Alz -
heimer típusú gondolkodási za-
varral küzd. Azt mondta, a leg-
fontosabb a szeretet és a türe-
lem. A szakember szerint na-
gyon fontos, hogy időben felfe-
dezzék a betegséget, akkor te-
hetünk a legtöbbet azért, hogy

szerettünknek minőségi életet biztosítsunk. Nála 2005-
ben állították fel a diagnózist, s a korai kezeléssel sike-
rült jó eredményeket elérni. Ma, 83 évesen másokon
is próbál segíteni a nehézségek feldolgozásában.

A szervező Menyhárt Miklós kifejtette, nagyon
fontos, hogy beszéljünk a betegségről, ismerjék
meg az emberek a problémát, ez is hozzájárulhat
ugyanis ahhoz, hogy időben felismerjék a kórt. Az
ingyenes Alzheimer kávézó találkozók kiváló alkal-
mat adhatnak erre. Az összejövetelek kötetlensége,
családias légköre azt szolgálja, hogy a betegben és
a családjában az elszigeteltség érzése csökkenjen. 

A következő Alzheimer kávézó rendezvényt októ-
ber elsején tartják a Rába Hotel éttermében.

Nagyon fontos,
hogy beszéljünk
a betegségről

Az M-M Vonal Ifjúságsegítő Lelki
Elsősegély Szolgálata telefonos
segítőket keres hosszú távú ön-
kéntes munkára. 

A fiatalok segítése érdekében az M-M
Vonal 18-65 év közötti önkénteseket
keres hosszú távra, akik egy speciális
tanfolyamot követően fogadják a hívá-
sokat. Bárki jelentkezhet, aki számára
fontos mások segítése, aki érdeklődik
a pszichológia iránt, toleráns,
jól kommunikál, és sok szabad -
ideje van hétköznap esténként.
A stáb különösen örül férfiak
jelentkezésének is, hiszen a fi-
atalokkal foglalkozó szakembe-
rek – mint például a pedagógu-
sok – többsége nő, és fontos a férfi
minta is a serdülők életében. Fiatalos,
szellemileg friss nyugdíjasokat is vár-
nak a csapatba, akik szeretnének
hasznos tevékenységet folytatni, és
szívükön viselik a fiatalabb generáció
problémáit. Végzettséget tekintve mi-
nimum elvárás az érettségi. Ami lénye-
ges, az a személyes adottságok, a fej-
lett önismeret, empátia és a lelki ter-
helhetőség.

Önkéntes segítőket keres
az ifjúsági  lelki elsősegély

A munka feltétele egy 100 órás, in-
gyenes képzés sikeres elvégzése,
melynek része az önismereti csoport-
foglalkozás, az elméleti rész és a gya-
korlati modul. Folyamatosak a tovább-
képzések, és havi szupervízió, stáb-
megbeszélés támogatja az ügyelők
munkáját.

A szervezet 1995 óta foglalkozik fi-
atalok lelki segítésével, kríziskezelésé-
vel, öngyilkosság-megelőzésével. A

szolgálat a Gyermek és Ifjúsági Telefo-
nos Lelkisegély Szolgálatok Országos
Szövetségének tagja, néhány hónapja
egységes hívószámon érhető el hétfő-
től szombatig 9–21 óra között a 137-
00 ingyenes telefonszámon. Sajnos
az átállás technikai megoldása időigé-
nyes, így egyelőre csak vezetékes
számról és 30-as mobilról hívható, de
más szolgáltatókkal is folyamatban
van az egyeztetés.

A szolgálat szeptember 30-ig várja az
önkéntes munkára a jelentkezést az
elnok@gyitosz.hu e-mail címen Farkas
Imréné szolgálatvezetőnél.
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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. szeptember 19–26-ig

Cif

250
folyékony súrolószer, többféle
360 g, 555,55 Ft/kg

Ft/db
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M. André Goodfriend, az Ameri-
kai Egyesült Államok magyaror-
szági nagykövetségének ideigle-
nes ügyvivője szerdán tett látoga-
tást városunkban, ahol gazdasá-
gi lehetőségekről is tárgyalt.

Az ügyvivő a Fekete Dávid al-
polgármesterrel folytatott megbe-
szélés után a Győr+-nak elmond-
ta, nagyon pozitívak a benyomásai
Győrről, hiszen egy gyönyörű és
pezsgő életű város. Hozzátette, a
jó hangulatú megbeszélés során
kitértek a város és az Egyesült Ál-
lamok közötti esetleges kapcsoló-
dási pontokra is. Mint mondta, a
kultúra terén ez már meg is való-
sult, erre jó példa épp a szerda esti
Magyar Holokauszt 70. emlékkon-
cert, amelyet a győri zsinagógá-
ban rendeznek a magyarországi
holokauszt áldozatainak emlékére,
és amelyet többek között az ame-
rikai nagykövetség is támogatott. 

Ezen felül természetesen a gaz-
dasági befektetési lehetőségekről
is tárgyaltak. Ezzel kapcsolatban az
ügyvivő kifejtette, az amerikai cé-

geknek nagyon szigorúak az elvá-
rásaik, de úgy látja, Győrben adot-
tak a feltételek, jó a befektetési kör-
nyezet, ezért lát esélyt arra, hogy
amerikai befektetők érkezzenek a
jövőben városunkba.

Fekete Dávid alpolgármester
kérdésünkre kiemelte, már ön-
magában az pozitívum, hogy az
amerikai nagykövetség érdeklő-
dik Győr és a városunk kínálta le-

hetőségek iránt. A megbeszélé-
sen a gazdasági együttműködés
lehetőségeivel kapcsolatban tá-
jékoztatta az ügyvivőt Győr gaz-
dasági erejéről, ipari fókuszpont-
jairól, a jól képzett munkaerő
meglétéről, és a befektetést ösz-
tönző önkormányzati háttérről.
Hozzátette, a folyamatosan bővü-
lő ipari park tárt kapukkal várja
az amerikai vállalatokat is.

Az amerikai nagykövetség
ügyvivője Győrben

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Tiszteletbeli doktori címet adományozott a
Széchenyi István Egyetem Thomas Faust-
mann-nak, a győri Audi Hungaria Motor Kft.
vezetőjének. Az ügyvezetés elnöke a szená-
tus csütörtökön tartott ünnepi ülésén vette át
az erről szóló címet, ahol Borkai Zsolt polgár-
mester a város elismerő oklevelét adta át a
győri Audi első emberének. 

Dr. Földesi Péter rektor köszöntőjében kiemelte, a
jövő Győrben épül, amit nem elég újra és újra ismé-
telni, a gyakorlatban bizonyítani is kell. Borkai Zsolt
polgármester pedig azt hangsúlyozta, a jövő nem
csak Győrben épül, hanem az egyetemen is.

A város és a térség sikerének az a titka, hogy a
város és az egyetem összefogott és tud együtt gon-
dolkodni – hangsúlyozta a polgármester. Borkai
Zsolt úgy vélekedett, van győri modell, amelyben a
város és az egyetem mellett meghatározó szereplő
a gazdaság, s mindenekelőtt azok a győriek, akik a
városban élnek és dolgoznak.

A szenátus tiszteletbeli doktori címet adományozott
Thomas Faustmann-nak, a győri Audi vezetőjének, aki
2004 óta az Audi Hungaria Motor Kft. ügyvezetésének
elnöke. Tevékenysége alatt új dimenziót kapott az egye-
tem és az Audi kapcsolata – hangzott el a méltatásban.
Az Audi már négy tanszéket működtet az egyetemen,
s rövidesen feláll az ötödik is. 

Thomas Faustmann, miután átvette a tiszteletbeli
doktori címet, egy újabb kitüntetésben is részesült. A
város elismerő oklevelét Borkai Zsolt polgármester ad-
ta át az ügyvezetés elnökének, megköszönve azt, hogy
az Audi a város életének meghatározója, s támogatja
egyebek mellett az oktatást és a kultúrát. 

Az Akadémiai nap keretében adták át a Széche-
nyi-egyetemen azt a csúcsmodern mérőberende-
zésekkel felszerelt laboratóriumot, amely az Audi tá-
mogatásával jött létre. 

A város és az egyetem is
kitüntette az Audi vezetőjét
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15 éves az ITAG Könyvvizsgáló Kft.
Az ITAG Könyvvizsgáló Kft. közel 100
vendég részvételével a Pannonhalmi
VIATOR Étteremben ünnepelte 15
éves évfordulóját. 

Az ünnepségen a meghívott ven-
dégek – ügyfelek, klubtársak és a cég-
gel együttműködő szakemberek –
pincelátogatáson és gyógynövény-
kert-látogatáson is részt vehettek.

A vacsora alatt Bősze Bea and The
George can play szolgáltatott jazz-ze-
nét. Az ünnepségen Niczki Éva ügyve-
zető és Novák Nóra cégvezető mon-
dott köszöntő beszédet.

A Győr, Kálvária u. 55. szám alatti iro-
daházban működő ITAG Könyvvizsgáló
Kft. a világ egyik vezető nemzetközi
könyvvizsgáló és adótanácsadó szövet-
sége, a NEXIA International tagjaként,

együttműködve az IT-BILANZ Tanács -
adó és Könyvelő Kft.-vel hazai és nem-
zetközi ügyfélkörének komplex számvi-
teli, adó-tanácsadási szolgáltatásokat
nyújt. Mindezt magas szintű szakmai
tudással, német és angol nyelvtudás-
sal, sokéves hazai és nemzetközi ta-
pasztalattal rendelkező, stabil munka-
társakból álló csapattal végzi.  

Az ITAG Könyvvizsgáló Kft. auditál-
ja kis-, közép- és multinacionális válla-
latok magyar leányvállalatainak ma-
gyar és az egyes európai országok
szabványai, IFRS-szerint készített
egyedi és konszolidált beszámolóit.
Rendelkezik jogosultsággal, szaktu-
dással és megbízásokkal nyugdíj-, ön-
segélyező és egészségpénztárak audi-
tálására is. 

A könyvvizsgálat mellett másik fő
területük a transzferár-tanácsadás,
közreműködés transzferár-dokumen-
táció összeállításában.

Ezenkívül végeznek cégátvilágítá-
sokat, vagyonértékeléseket, auditál-
nak átalakulási vagyonmérlegeket is.

Az ITAG Könyvvizsgáló Kft. ügyfél-
köre és ezzel párhuzamosan a munka-
társak létszáma is folyamatosan bő-
vül. Jelenleg 5 fő aláíró könyvvizsgáló-
val, 2 tanácsadóval és 3 asszisztens-
sel dolgoznak. 

A velük együttműködő IT-BILANZ
Kft. szintén folyamatosan fejlődik, je-
lenleg 4 fő, idegen nyelvet is beszélő

munkatárssal végeznek számviteli
szolgáltatást ügyfeleiknek.

Ügyfélkörükbe különböző tulajdo-
nosi szerkezetű, különböző iparágban
működő cégek tartoznak.

Könyvvizsgálói, tanácsadói szolgál-
tatásokat nyújt autóipari beszállító,
ipari termelést végző, kereskedelmi,
energiatermelő és egyéb üzletágban
tevékenykedő magyar, német, oszt-
rák, francia, angol, holland, japán,
spanyol, ír, és cseh tulajdonú vállalko-
zásoknak. 

Az ITAG Könyvvizsgáló Kft. munka-
társai rendszeresen részt vesznek
nemzetközi konferenciákon, képzési
programokon, szakmai rendezvénye-
ken, közös tapasztalatcseréken.

Folyamatosan megjelenő hírlevele-
ikkel, szakmai konzultációkkal segítik
ügyfeleik munkáját, amire a jogszabá-
lyok sűrű változása miatt egyre na-
gyobb szükség van.

A cégről bővebb információ a
www.itag-audit.hu-n olvasható. (x)

Még az egyetem kedvéért sem volt hajlan-
dó elhagyni szülővárosát Borbély Attila, az
MKB Bécsi kapu téri bankfiókjának vezető-
je, aki kamaszkorától és nagyon eltökélten
készült a banki pályára. 

Egy tipikus kisfiú pilóta szeretne lenni.
Hogy indul el valaki a pénzügyek felé?

– Gyerekként még más gondolatok foglal-
koztatják az embert, de a kamaszkor más.
Tisztán emlékszem a napra: tizenöt
éves voltam, amikor egy nagyon jól öl-
tözött úriembert láttam bemenni egy
impozáns győri banképületbe. Akkor
és ott elhatároztam, hogy pont ilyen
akarok lenni: onnantól tudatosan
alakítgattam így az életemet.

A híres-neves Révai pél-
dául egész jó kis előszoba
lehetett ehhez.

Így van, bár a jó tanuló – jó
sportoló kitüntetésemmel a ke-
zemben azért kicsit vacilláltam.
De ez csak pár pillanatig tartott,
és úgy döntöttem, inkább jó szak-
ember leszek, úgyhogy a sport meg -
maradt hobbinak. 

Nono, ahogy sportot űz, az kicsit
megszállott...

Én inkább tudatos építkezésnek mon-
danám (nevet). Amikor egy évvel ezelőtt

komolyabban kezdtem foglal-
kozni a futással, az elsőként ki-
tűzött két kilométeres táv ször-
nyen megizzasztott. Nyáron
már rajthoz álltam egy félma-
ratoni versenyen, és mivel a
mezőny első harmadában ér-

tem célba, elhatároztam, hogy
jövőre a maratoni távot szeret-

ném kipipálni.
Nincsenek kétsége-

im, hogy meg is teszi.
A kitartás genetikai
adottság?

Abban az értelemben
kétségtelenül, hogy
Győrben születtem, itt
nőttem fel, itt jártam is-
kolába, és még a felső-

fokú tanulmányaimat
is inkább a Széche-
nyi István Egyete-
men végeztem, pe-
dig a pesti közgázra
is felvettek. Igaz, a
kiegészítő egyete-
mi képzés miatt

Sop ronba kény-
szerültem, de
ezt is a győri
munkám mel-

lett tudtam le, levelező tagozaton. De a kitartás
csak öncélú csökönyösség tudatos fejlődés,
szisztematikus építkezés nélkül.

A beosztottaival is ilyen szigorú?
Meglepne, ha ezt mondanák rólam. Igyekszem

világosan megfogalmazni a célokat, és együtt haj-
tunk ezek eléréséért. Ha hiszi, ha nem, ez egy ko-
moly csapatmunka, amelynek jelentős részében
gyakorlatilag ugyanazt csinálom, mint a kollégáim.

Azaz?
Napról napra több helyi cég, vállalkozás intézi

pénzügyeit bankfiókunkban, és egyre többen van-
nak a lakossági ügyfeleink is. Az ő pénzügyi problé-
máikat oldjuk meg, többnyire sikeresen. Verseny -
előnyt jelent, hogy egyedi számlavezetési megoldá-
sokban, kondíciókban is tudunk gondolkozni a vál-
lalati ügyfélkör esetében, lakossági oldalon pedig
kedvezményes számlavezetési ajánlatokat, verseny-
képes hitelkonstrukciókat, továbbá nagyon széles,
minden igényt kielégítő befektetési termékpalettát
tudunk felmutatni. 

Mit hozhat a nyáron bejelentett tulajdo-
nosváltás?

A személyre szabott, az egyedi igények szerinti
kiszolgálásban nem lesz változás. Az ügyfeleknek
ez a legfontosabb, hiszen ez már-már személyes kö-
tődést feltételez. Nem része a munkaköri leírásunk-
nak, csak önmagunkkal szembeni elvárás, hogy a
Bécsi kapu tér 12. szám alatti épületbe elégedett,
mosolygó emberek térjenek be – és dolguk végez-
tével is ugyanilyen derűsen távozzanak. (x)

Akinek a maraton a riviéra
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A Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
szeretettel meghívja az Ipari Parkban
megvalósult iparvágány-bôvítés iránt
érdeklôdôket „A Gyôri Ipari Park
1. számú iparvágányának bôvítése”
címû projekt keretében tartandó

LAKOSSÁGI FÓRUMRA.

Idôpont: 2014. szeptember 23.
kedd, 8:00-9:00

Helyszín: Gyôri Ipari Park,
Szolgáltatóház tárgyalója
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

MEGHÍVÓ

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Tavaly, advent idején kezdődött,
győri idegenvezetők angyalnézőbe
invitálták az ünnepre készülőket.
Csobayné Pintér Éva, a vállalkozás
ügyvezetője szerint a tematikus vá-
rosi séta elsőre sikert aratott, a
programra az éppen itt időző turis-
ták mellett az angyalokra kíváncsi
helybeliek is szép számmal jelent-
keztek. A módszer már csak azért
is életrevaló, mert Győr hazánk
műemlékekben harmadik leggaz-
dagabb városa, értékeit nem lehet
egy rohanással megmutatni. Kel-
lemesebb a séta, ha a vendég a
kedve, az érdeklődése alapján vá-
laszt témát, s az ehhez illő látniva-
lóhoz, meséhez, élményhez jut
hozzá az idegenvezető jóvoltából.    

A kitűnő helyi szakembereket,
történészeket, egyetemi oktató-
kat is foglalkoztató vállalkozás
advent óta harminc témában
szervezett sétákat, aktuális slá-
gerként a város hét csodáját és

A Győr+ szerkesztősége a fenti programból
kiindulva összeállította, hogy véleménye sze-
rint, melyek Győr csodái, (ezekről fotókat is
közlünk): a könnyező Szűzanya-kegykép, a
Szent László herma, a Rába-part, a győri
járműgyártás, a Jedlik-híd fényjátéka (címlap-
fotó), a profi- és tömegsport. A 7. csodát
azonban keressük, arra kérjük olvasóinkat,
szeptember 24-ig írják meg a szerkeszto-
seg@gyorplusz.hu e-mail címre, hogy önök
szerint mi Győr 7. csodája. Az eredményről
szeptember 26-án beszámolunk. A beküldők
között 3x4darab mozijegyet sorsolunk ki.

Keressük
a 7. csodát!

éjszakai életét ismerhetik meg az
online bejelentkező vendégek.
Az ügyvezető szerint csodák min-
dig bőven termettek errefelé, s
egy olyan is akad közöttük, ame-
lyik Európa-szerte vitte hírét a vá-
rosnak. Egy rablógyilkos, a me-
gyeháza kis udvarában kivégzett
Takács János feltámadásáról van
szó, az 1880-as esetnek máig
nincs megfejtése. Hacsak az
nem, hogy Jedlik Ányos villa -
nyozta meg az akasztott embert,
feltalálva a defibrillátort.          

A hét csodát Csobayné Pintér
Éva nem sorolta fel lapunknak,
azt mondta, mindig az aktuális
séta előtt dől el, mit láthatnak a
vendégek, a számtalan lehetsé-
ges helyszín közül melyik fogadó-
képes. Az egyik csoportot elkí-
sértük egy darabon, Anikó, a so-
ros idegenvezető már az első ál-
lomáson két csodát prezentált. A
káptalandombi bazilikában őrzik
Szent László hermáját, amely
előtt az 1763-as nagy földrengés
idején sikerrel imádkoztak váro-

sukért a győriek, s itt látható az Ír-
országból származó Könnyező
Szűz Mária kegykép, amelynek
nőalakja hatvanhat évvel koráb-
ban véres könnyekkel siratta
meg az ír püspökök kiűzetését
hazájukból. 

A társaság továbbsétált más
helyszíneket keresve, mi meg le-
ültünk egy kávéra Csobayné Pin-
tér Évával, hogy szót ejtsünk a
vállalkozás másik műsoron lévő
slágersétájáról, arról, amelyik a
győri éjszaka csodái közt kalau-
zolja a vendégeket. A rövid válto-
zat szerint a fények szépsége és
története ihlette a sétát, meséje
a sötét középkortól vezet a fény-
ben pompázó barokk Győr mai
látványáig. Itt is a hangulat a fon-
tos, mindenkit elvarázsol a Bel-
város éjszakai arca. Nem egy Pá-
rizs, de megér egy estét rejtel-
mes vízpartjaival, impozáns fő-
terével, népes teraszaival, han-
gulatos kiskocsmáival, ahol
megkóstolható a hamisítatlan
győri fröccs.  

GGyyőőrr  hhéétt  ccssooddáájjaa  
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szerző: z. a.
fotó: gyfz

A Győri Filharmonikus Ze-
nekarnál egy hónapja már
elkezdődött az évad, múlt
héten Bécsben koncertez-
tek, szombaton pedig ismét
Kínába utaznak. A győri ze-
nei szezon múlt héten a
Pannon Filharmonikus Ze-
nekar vendégszereplésével
indult, a mi muzsikusaink
pedig október 1-jén, a zene
világnapján állnak először a
Richter Terem színpadára.
A két külföldi szereplés kö-
zött sikerült elérnünk Fűke
Géza igazgatót, akivel töb-
bek között az előttünk álló
évadról beszélgettünk.

Újra csomagol a zenekar, is-
mét Kínába utaznak. Mi lesz
a program?

Két hangversenyünk lesz,
méghozzá egy malajziai zongo-
raművésszel, aki kínai és magyar
zeneszerzőkkel írt zongoraver-
senyt, ennek lesz Pekingben az
ősbemutatója. De játszunk euró-
pai zeneszerzők tollából is,
Brahms-, Csajkovszkij-, Dvořák-
és Rossini-művek is felcsendül-
nek a kinti hangversenyeken.

A zene világnapját vi-
szont már itthon ünneplik,
nem is akárkivel...

Nagyon fontos koncertünk lesz
október 1-jén, a Magyar Rádió is
közvetíti: a kétszeres Kossuth-díjas
Ránki Dezsőt köszönthetjük ven-
dégként, aki Magyarország egyik
legkiválóbb zongoristája. Ez lesz a
Richter-bérlet évadnyitó koncertje.
A bérletet egyébként mindenkinek
nagyon ajánlom, hiszen olyan kitű-
nő előadások szerepelnek a műso-
rán, mint Rossini Sevillai borbély
című operájának koncertszerű elő-
adása, vagy a ritkán hallható, mo-
numentális VIII. szimfónia Bruck-
nertől Kocsis Zoltán vezényletével.
Az ezt követő koncert A mi szólis-
táink címet viseli, az utolsó pedig
ebben a sorozatban a világhírű Jo-
se Cura áriaestje lesz az Audi Aré-
nában, ahol ez alkalommal fogunk
először játszani, reményeink sze-
rint ötezer ember előtt.

Milyen várakozással te-
kintenek egyébként az új
helyszínre?

Élményteli évadot ígérnek
a filharmonikusok

Nagyon várjuk, hogy az aréna
felépüljön, hiszen korábban is vol-
tak olyan produkcióink, ahol bebi-
zonyosodott, hogy a Richter Terem
befogadóképessége nem elég
sem az érdeklődés, sem a gazda-
ságosság tekintetében. A folyama-
tosan bővülő referenciáinknak kö-
szönhetően a zenekarhoz egyre
több olyan világhírű művész érke-
zik, akikre rengetegen kíváncsiak.
Az akusztikáját tekintve is biztattak,

itt minden esetben hangosított
koncertekről kell beszélni, jó tech-
nikával, kiváló hangmérnökökkel a
professzionális hangzás számunk-
ra minden esetben kötelező. Biztos
vagyok benne, hogy sok szép
hangverseny helyszíne lesz a mul-
tifunkcionális csarnok.

A bérletekre visszatérve:
mire számíthatnak még a
zenekedvelők?

Győrben öt hangversenysoro-
zatot kínálunk, melyek közül a Ni-
kisch Artur-bérle-
tet már nem lehet
kapni. Ennek zá-
rókoncertje Ko-
bajasival olyany-
nyira népszerű,
hogy már a jegyek
is elfogytak, ám
Ve s z p r é m b e n
lesz ismétlése ennek az előadás-
nak, itt találkozhatnak a japán
karmesterrel azok is, akik lema-
radtak a győri szereplésről. A
Flesch Károly kamarazene bérle-
tünk a hónap végén indul, helyszí-
ne az Egyetemi Hangversenyte-
rem. Ez a sorozatunk azért is na-
gyon fontos, mert a kamaramu-
zsikán keresztül a muzsikusaink
egyéni képzése, a stílusérzék és
az összjáték is kitűnően fejleszt-

hető. A koncertek fontos ismérve,
hogy mindig szerepel a műsoron
egy nagy klasszikus kamaraze-
nekari darab, mellette pedig egy
20. századi, vagy kortárs magyar
mű. Sokszor a mi felkérésünkre
is írnak darabot, a közönség eb-
ben az évben is találkozhat ős-
bemutatóval. A Flesch- és a
Richter-bérlet árusítása a hónap
végén befejeződik. Jose Cura
koncertje a Sándor- és a Varga-
bérletben is szerepel. Utóbbi to-
vábbra is a populárisabb vonalat
képviseli, ami a műfaji kereszte-
ződéseken, illetve társművésze-
tek bevonásán alapul, Dolhai At-
tila például operett- és opera-
melódiákat is énekel. De ne fe-
ledkezzünk meg a legfiatalabb,
Sándor János-bérletünkről sem,
ami kihagyhatatlan programokat
kínál: Kocsis Zoltán ebben a so-
rozatban zongoraművészként
fog fellépni. A Nemzeti Filhar-
monikus Zenekar főzeneigazga-
tója tulajdonképpen az évad re-
zidens művésze, három bérle-
tünkben is szerepet kap.

Bérleteladások idején
számokban is mérhető a si-
ker, milyen visszajelzése-
ket kapnak a győri közön-
ségtől?

Imádott városunk közönsége
mindig a legfontosabb marad
számunkra. Egyértelmű, hogy
van igény Győrben a komolyzene
iránt, a törzsközönségünk folya-
matosan nő, már most több mint
tíz százalékkal több a bérlete-
sünk, mint tavaly volt. Nagyon

büszke vagyok a társulatra, fan-
tasztikus, amit az elmúlt öt-hat
évben elértek, minden nálunk
megforduló külföldi karmester,
hazai szakember egy kis irigy-
séggel fűszerezett csodálattal
beszél rólunk. Amíg a világon
sok, a miénknél nagyobb váro-
sokban szűnnek meg zenekarok,
addig a győriek, a legnagyobb
örömünkre, szeretik és megbe-
csülik az együttesünket.

Imádott városunk
közönsége mindig
a legfontosabb
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

ANTIQUITÄTENMARKT
werden alle Liebhaber alter
Sachen am 21. September
von 7-14 Uhr auf dem
Marktplatz hinter dem Ár-
kád-Einkaufszentrum er-
wartet. Die Märkte finden an
jedem 3. Sonntag des Mo-
nats statt, auch im Winter.

Am 20. September von 15-19 Uhr findet auf der Bercsényi Liget ein
FAMILIENTAG statt. Die Veranstaltung findet unter dem Zeichen der
Begegnung der Kulturen statt. Es treten auf: Németh Dénes und Band,
Violienenkünstler Baranyai István und Band, Sänger Tolnai András.
Stargast: Radics Gigi. Die Veranstaltung findet in gemeinsamer Orga-
nisation des Vereins der Újvároser Lokalpatrioten und des Újvároser
Bildungshauses statt. 

Am 19. September beginnt auf dem Szé-
chenyi-Platz das FESTIVAL UNGARI -
SCHER BRÄUCHE statt. Die bis zum
21. dauernde Veranstaltung beinhaltet
Volkstanz- und Volksmusiksfeiern und
auch das Schnaps-Festival. Auftritte hera-
usragender Musiker und Tänzer und die
hervorragendsten ungarischen Schnäpse
erwarten die Besucher, ebenso wir in die-
sem Jahr auch der Schnaps der Stadt
Győr gewählt. Heisse Tänze schliessen
abends das Programm. 

„SEIDEN UND AHNUN-
GEN” ist der Titel der
Ausstellung der Designe-
rin Csurák Erzsébet, die
als Sammlung eines neu-
en Zeitabschnittes im Ró-
mer Museum in der Ma-
gyar Ispitá bis zum 31. Ok-
tober zu sehen ist. 

PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

LEGENDEN UND WAHRE GESCHICHTEN ist das Motto des
Stadtspazierganges zu dem alle Interessierten im Rahmen der Woche
der Mobilität und des Autofreien Tages am 22. September von 16-
18 Uhr eingeladen sind herzlich eingeladen sind. Alle, die sich für
die Vergangenheit der Stadt interessieren können mehr über die
Historie von Győrs Strassen erfahren. Weitere Informationen:
gyor@tourinform.hu bzw. unter der Telefonnummer 96/311-771 .

Am 22. September
um 18:15 Uhr be -
tritt die RÁBA
ETO KLEINFELD -
F U S S B A L L -
MANNSCHAFT
im Molnár Vid Ber-
talan Bildungshaus
den Platz. Der Geg-
ner wird der ewige
Rivale Berettyóújfa-
lu sein.
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A programokról a látogatóközpontban (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu) és a gyorplusz.hu programajánlójában is tájékozódhat. 
A programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló

FILIPP SZUBBOTYIN zongoraművész és
JAN PAŘÍK klarinétművész ad koncertet az
Orosz–Magyar Egyesület meghívására szep-
tember 20-án 15 órakor a Széchenyi István
Egyetem Hangversenytermében. A kulturális
örökség napjai rendezvénysorozat keretein
belül fellépő művészek többek között: Mozart,
Schumann, Chopin, Poulenc és Bartók mű-
veit adják elő.

RÉGISÉGVÁSÁR várja az öreg ereklyék szerelmeseit az Árkád mögötti
piactéren, szeptember 21-én 7–14 óráig. A vásárok minden hónap 3. va-
sárnapján, télen is meg lesznek tartva.

LEGENDÁK ÉS IGAZ
TÖRTÉNETEK cím-
mel városi sétára hívják
az érdeklődőket a Mo-
bilitás Hét és az Autó-
mentes nap keretében
szeptember 22-én,
16-18 óra között. Győr
utcáinak történelmé-
ről tudhatnak meg töb-
bet a város múltja iránt
érdeklődők. Bővebb
információ: gyor@tou-
rinform.hu és a 96/311-
771 telefonszámon.

Az OKOS HELY – nyárzáró bulival várja a gyermekeket, felnőt-
teket a Marcalvárosi aluljáróban, szeptember 19-én 15.30 órá-
tól. A rendezvény vidám perceket ígér a kicsiknek: mindenki
hozhatja a kedvenc járművét, melyet bemutathat a közönség-
nek, gyermekkönyv- és játékvásár, mágnesek cseréje, babasa-
rok, lufibohóc s még sok más program várja az érdeklődőket.
Frank Cafka együttes ad koncertet a délután folyamán.

„SELYMEK ÉS SEJTELMEK” címmel, Csurák
Erzsébet iparművész önálló kiállítása nyílik szep-
tember 19-én 17 órakor a Rómer Múzeum új idő-
szaki tárlataként a Magyar Ispitában. A kiállítás ok-
tóber 31-ig látogatható.
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Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

SZEPTEMBER 20., SZOMBAT
M1
05:25 Hajnali gondolatok 05:28 Az
Este 06:00 Magyar gazda 06:25
Szent Pál nyomain Máltán  06:55
Család-barát Hétvége 09:00 Törté-
netek a nagyvilágból  09:35 Pe-
catúra 10:05 Madártávlatból 11:00
Aranymetszés 11:30 Shakespeare
450 – a Globe Színház  12:00 Dé-
li harangszó 12:01 Hírek 12:05 Sza-
badság tér '89 12:50 Jövő-időben
– Álmatlanság kora 13:00 Vadász-
mese  14:15 Boxutca 14:45 For-
ma-1 16:25 Telesport 18:30 Sze-
rencseSzombat  19:30 Híradó es-
te 20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-
jelentés 20:20 Szálka, avagy Bagi
és Nacsa megakad a torkán 
21:30 Magyar Ring Profi Ökölvívó
Gála  23:50 Cry-Baby  01:15
Woodstock a kertemben  03:10
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
09:30 Ízes élet – Mautner Zsófi-
val  09:50 Teleshop 10:45 XXI.
század – a legendák velünk élnek
 11:15 Házon kívül  11:45
TRENDmánia  12:15 a'la CAR 
12:45 Kung-fu  13:50 Aquama-
rine  15:50 Még zöldebb a
szomszéd nője  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz Plusz 
19:30 X-Faktor  21:15 Parker
23:35 Csendestárs  01:35
Osztályon felül  03:30 Apa-csa-
ta 

04:35 Waikiki páros  05:15 Baba-
világ  05:35 Super Car  06:00
Időnyomozó 06:25 Tv2 matiné
09:25 Astro-Világ 10:30 Otthon a
kertben  11:00 Kalandjárat – az
útitárs: Kandász Andrea  11:30
ÁllatoZOO a PreVital támogatásá-
val  12:00 Babavilág  12:30
Apák gyesen  13:30 Monk - Flú-
gos nyomozó  14:30 Édes élet
 15:45 Édes élet  17:00 Napló
 18:00 Tények 19:00 Men in
Black – Sötét zsaruk  21:00 Bad
Boys – Mire jók a rosszfiúk? 
23:30 Elhagyott szoba  01:15
Sportos 01:25 Sue Thomas – FBI
 02:10 Sue Thomas – FBI 
02:55 Franklin és Bash  03:40
Briliáns elmék 

07:15 Isten kezében 07:45 Aka-
dálytalanul 08:10 Nóvum  08:45
Határtalanul magyar 09:15 Hagya-
ték 09:45 Sírjaik hol domborul-
nak... 10:15 Mesélő cégtáblák
10:45 Hatholdas rózsakert  12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:05
Vers 12:10 Ízőrzők: Dunavecse
12:50 Nálatok, laknak állatok?
13:20 Nálatok, laknak állatok?
13:55 Godfrey, a lakáj  15:30
Önök kérték! 16:25 3:1 a szerelem
javára  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet  19:05 Hogy volt!?
20:00 Az élet sava-borsa  20:50
Dr. No  22:35 Kultikon + 23:05
Szimfonik Live Kolozsváron 00:00
Dunasport 00:15 MüpArt - Sárik
Péter Trió - Jazz Kívánságműsor
01:35 Világ-nézet 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthí-
rek (ism.) 07:30 Konkrét (ism.)
07:40 Innovella (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Konkrét (ism.) 08:40 Innovel-
la (ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Civil kurá-
zsi (ism.) 10:00 Képújság 18:00
Zooo+ (ism.) 18:30 Innovella
(ism.) 18:45 Konkrét (ism.) 19:00
Győr+ Sport (ism.) 19:35 Konkrét
(ism.) 19:45 Vény nélkül  (ism.)
20:10 Zooo+ (ism.) 20:40 Innovel-
la (ism.) 20:55 Konkrét (ism.)
21:10 Győr+ Sport (ism.) 21:45
Konkrét (ism.) 21:55 Vény nélkül
 (ism.) 22:20 Zooo+ (ism.) 22:50
Műsorzárás (ism.) 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 21., VASÁRNAP
M1
06:25 Európai szemmel  06:55
Család-barát Hétvége 09:00 Kato-
likus krónika 09:40 A sokszínű val-
lás 09:50 Evangélikus magazin
10:15 Evangélikus ifjúsági műsor
10:25 Bibliai jelenetek könyvköté-
seken 10:35 Mai hitvallások – Páll
Sándor 11:05 Itt van a helyem, a
Délvidéken... 11:30 Az utódok re-
ménysége 12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek 12:05 Így készült 12:35
Ybl 200 – A Danubius-kút, a Glori-
ette és Ganz Ábrahám mauzóleu-
ma 12:45 Telesport 13:30 Forma-1
16:00 Nemzeti Vágta 18:50 A Lé-
nyeg 19:30 Híradó este 20:05
Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Romantikus lelkek  22:00
Szeretettel Hollywoodból  22:30
Államtrükkök  00:15 Instant do-
hány  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
09:50 EgészségKalauz  10:20
Teleshop 11:15 Kalandor 11:45
4ütem  12:20 A Muzsika TV be-
mutatja 12:55 Agymenők 
13:20 Tru Calling – Az őrangyal 
14:25 Tru Calling – Az őrangyal
15:25 Piedone Afrikában  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 Taxi 
20:00 Harry Potter és a félvér her-
ceg v23:05 A nagy kaszálás 
00:55 Portré  01:35 Hülyék pa-
radicsoma  03:00 Taxi  03:30
Nincs információ

04:25 Hazugságok gyűrűjében 
05:10 Hazugságok gyűrűjében 
06:00 Időnyomozó 06:25 Tv2 ma-
tiné 09:30 Astro-Világ 10:35 Stí-
lusvadász  11:05 Stahl konyhá-
ja  11:35 Több mint TestŐr 
12:05 Édes élet  13:20 Édes
élet  14:35 Édes élet  15:50
Grease  18:00 Tények 19:00
Sztárban sztár  21:40 Párterá-
pia  23:45 Komfortos mennyor-
szág  02:15 Sportos 02:25 Eu-
reka  03:10 Szellemdoktor 
03:55 Napló 

04:30 Táncvarázs 05:25 Élő népze-
ne 05:50 Önkéntesek  06:20 Gaz-
dakör 06:50 Világ-nézet 07:20 Szé-
kely kapu 07:45 Lyukasóra 08:15
Nyelvőrző 08:40 Rome Riports
09:05 Törzsasztal  10:00 Kultikon
+ 10:30 Római katolikus szentmise
Gyimesfelsőlok 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:05 Ízőrzök:
Hévíz 12:40 Már nem olyan időket
élünk  14:05 Hazajáró 14:35 Sze-
relmes földrajz 15:05 Hogy volt!?
16:15 Labdarúgás 18:30 Híradó
18:55 Dunasport 19:00 Időjárás-je-
lentés 19:05 Önök kérték! 20:00 A
sziget 20:55 Tükreim  22:45
Szimfonik Live Kolozsváron 23:40
Dunasport 23:55 Heti Hírmondó
00:20 Törzsasztal  01:15 Vers
01:25 Himnusz 01:35 Lyukasóra
02:05 Hazajáró

08:30 Zooo+ (ism.) 09:00 Innovella
(ism.) 09:15 Konkrét (ism.) 09:30
Győr+ Sport (ism.) 10:05 Konkrét
(ism.) 10:15 Vény nélkül  (ism.)
10:40 Zooo+ (ism.) 19:00 Konk-
rét (ism.) 19:15 Innovella (ism.)
19:30 KultÓra (ism.) 20:05 Civil
kurázsi (ism.) 20:35 Konkrét
(ism.) 20:50 Innovella (ism.)
21:05 KultÓra (ism.) 21:35 Civil
kurázsi (ism.) 22:05 Konkrét
(ism.) 22:20 Innovella (ism.)
22:35 KultÓra (ism.) 23:05 Civil
kurázsi (ism.) 23:35 Műsorzárás 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 22., HÉTFŐ
M1
05:20 A Lényeg 05:50 Ma Reggel
09:00 Capri – Az álmok szigete 
10:00 Sophie szerint a világ 
10:30 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt 12:55 Roma
Magazin 13:25 Domovina 14:00
Magyarlakta – vidékek krónikája
14:40 Zorro  15:25 Charly, ma-
jom a családban  16:15 Jövő-idő-
ben 16:25 Híradó+ 16:40 J.A.G. –
Becsületbeli ügyek  17:25 Híradó
17:40 Ridikül  18:30 Élet menete
 19:30 Híradó este 20:05 Sporthí-
rek 20:15 Időjárás-jelentés 20:20
Kékfény  21:20 Római helyszíne-
lők – Árulkodó nyomok  22:20 Az
Este 22:55 Híradó 23:05 Sporthí-
rek 23:10 Aranymetszés 23:45
J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
00:30 Szívtipró gimi 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok
közt  04:45 Eastwicki boszorkák
 05:30 Top Shop 06:00 Jó reg-
gelt, skacok! 07:35 RTL Klub Hír-
adó 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 Konyha-
főnök  20:05 Éjjel-nappal Buda-
pest  21:30 Barátok közt 
22:05 Dr. Csont  23:05 RTL
Klub Híradó 23:40 Reflektor 
00:00 Domino  02:25 Kung-fu
 03:05 Az éden titkai 

04:45 Stahl konyhája  05:15 Wai-
kiki páros  06:00 Csapdába csal-
va 06:25 Tények Reggel 06:55
Mokka  09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:40 TeleS-
hop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek 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
 21:10 Édes élet  22:25Ika-
rusz  00:15 Tények Este 01:00
Aktív 01:20 Sportos 01:30 Zsaru-
vér  02:20 Maricruz  02:45 A
Macska  03:10 Szellemdoktor 

06:30 Híradó 06:35 Székely kapu
07:00 Életkerék 07:30 Híradó
07:35 Élő egyház 08:00 Isten kezé-
ben 08:30 Híradó 08:35 Térkép
09:00 Könyvajánló 09:05 Magyar
elsők 09:25 Emily  10:15 Hagya-
ték 10:45 Hazajáró 11:15 Az élet
sava-borsa  12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:20 Vers 12:25
Napirend előtt 12:55 Kapcsoljuk
az Országházat 16:30 Térkép
17:05 Emily  18:00 Híradó 18:25
Dunasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Bűvölet 
19:35 Őrjárat az égen  20:30 Sze-
lek szárnyán  21:15 Hírek 21:20
Dunasport 21:30 Három királyok 
22:25 Három királyok  23:15
Könyvajánló 23:25 Négy lábbal a
földön  00:20 Liszt: h-moll szoná-
ta 00:50 Vers 

08:00 Konkrét (ism.) 08:15 Innovel-
la (ism.) 08:30 KultÓra (ism.) 09:05
Civil kurázsi (ism.) 09:35 Képújság
17:25 Nyíregyháza–Győri ETO FC
NB I-es bajnoki labdarúgó mérkő-
zés 18:45 Műsorkezdés 18:50
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Győr+ Sport 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Győr+ Sport (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Győr+ Sport (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Győr+ Sport (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 23., KEDD
M1
05:20 Az Este 05:50 Ma Reggel
09:00 Capri – Az álmok szigete 
09:55 Sophie szerint a világ 
10:30 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran 12:55 Unser
Bildschirm 13:30 Örkény lovas tá-
bor  14:00 II. Erzsébet gyémánt-
jubileuma  14:55 Zorro  15:40
Charly, majom a családban 
16:30 Híradó+ 16:45 Rex felügyelő
 17:35 Híradó 17:45 Ridikül 
18:35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek
 19:30 Híradó este 20:05 Sporthí-
rek 20:15 Időjárás-jelentés 20:20
Cédrusliget  21:10 Grand Hotel
 22:00 Az Este 22:35 Híradó
22:50 Sporthírek 22:55 Kényszer-
szinglik  23:50 J.A.G. – Becsület-
beli ügyek  00:40 Szívtipró gimi
 01:25 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:45 Eastwicki boszorkák 
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 Ref-
lektor  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 Fó-
kusz  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 mu-
zsikus lelkek 02:15 EgészségKala-
uz  02:45 Apa-csata  03:05 Az
éden titkai 

04:00 Családi titkok  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-Vi-
lág 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 Ma-
ricruz  17:30 A Macska  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Zsaruk  21:10 Édes élet
 22:25 Párterápia  00:20 Té-
nyek Este 01:05 Aktív  01:25
Sportos 01:35 Az ember, aki nap-
pal aludt  03:25 Maricruz 
03:50 A Macska 

05:40 Híradó 06:00 Kárpát Exp-
ressz 06:30 Híradó 06:35 Roma
Magazin 07:00 Domovina 07:30
Híradó 07:35 Nóvum  08:00 Ka-
pásjelző 08:30 Híradó 08:35 Tér-
kép 09:00 Kapcsoljuk az Országhá-
zat 16:00 Múzeumtúra – Francia
módra  16:30 Térkép 17:05 Emily
 18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Köz-
beszéd 19:05 Bűvölet  19:35 Ró-
zsák harca  20:20 Szelek szár-
nyán  21:10 Hírek 21:15 Du-
nasport 21:25 A végzet háza 
23:00 Könyvajánló 23:10 Homburg
hercege  00:30 Vers 00:35 Him-
nusz 00:40 Hírek 00:45 Hazajáró
01:25 Szerelmes földrajz 02:00
Pannon expressz 02:30 Hagyaték
03:00 Határtalanul magyar

06:50 Konkrét (ism.) 07:20 Sporthí-
rek (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 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Győr+ Sport (ism.) 10:05
Nyíregyháza–Győri ETO FC NB I-
es bajnoki labdarúgó mérkőzés
(ism.) 11:25 Képújság 17:35 Rába
ETO FC–MVFC-Berettyóújfalu NB
I-es bajnoki futsal mérkőzés 18:55
Műsorkezdés 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Zooo+ (ism.)
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthí-
rek (ism.) 20:30 Zooo+ (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Zooo+ (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Zooo+ (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 

GYŐR+ TV
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

TARGONCAVEZETÔKET

Jelentkezni
hétfôtôl péntekig

8–15 óráig
az alábbi

telefonszámon:

96/661-213

Elvárások:
Új típusú jogosítvány esetén:
• 3324 Elektromos vezetô üléses, állásos targonca

Régi típusú jogosítvány esetén 5 T alatt:
• 3331 Elektromos szállító targonca
• 3334 Elektromos teleszkópos targonca
• 3335 Elektromos vontató targonca

Juttatások:
• Megújult jövedelem csomag
• Cafeteria rendszer
• Munkába járás támogatása

Syncreon Hungary Kft. GYÔRI TELEPHELYÉRE
több mûszakos munkarendbe felvételre
keres gyakorlattal rendelkezô

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)
NMH SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Last minute tanfolyamokról érdeklôdjön honlapunkon: www.hatos.hu
• 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 15-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 24., SZERDA
M1
05:20 Az Este 05:50 Ma Reggel
09:00 Capri – Az álmok szigete 
09:55 Sophie szerint a világ 
10:30 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska kronika 12:55 Ecra-
nul nostru 13:25 Barangolások öt
kontinensen 14:00 Cédrusliget 
14:45 Zorro  15:35 Charly, ma-
jom a családban  16:20 Jövő-idő-
ben 16:30 Híradó+ 16:45 Rex Ró-
mában  17:30 Híradó 17:45 Ridi-
kül  18:35 J.A.G. – Becsületbeli
ügyek  19:30 Híradó este 20:05
Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szabadság tér '89 21:10 Rá-
menős páros  22:00 Az Este
22:35 Híradó 22:45 Sporthírek
22:50 Útitárs  23:15 J.A.G. – Be-
csületbeli ügyek  00:05 Szívtipró
gimi  00:50 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok
közt  04:45 Eastwicki boszorkák
 05:30 Top Shop 06:00 Jó reg-
gelt, skacok! 07:35 RTL Klub Hír-
adó 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  23:20 RTL Klub
Híradó 23:55 Házon kívül  00:30
Reflektor  00:45 Elfelejtve 
01:50 Kémpárbaj  02:45 Apa-
csata v 03:05 Az éden titkai 

04:15 Családi titkok  05:15 Waiki-
ki páros  06:00 Csapdába csalva
 06:25 Tények Reggel 06:55 Mok-
ka  09:30 Stahl konyhája  09:35
Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délután 12:25 Aktív  13:00 Wal-
ker, a Texas-i kopó  14:00 Walker,
a Texas-i kopó  15:00 A gonosz
álarca  16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz v 17:30 A Macska
 18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 Zsaruk  21:10
Édes élet  22:25 Frizbi Hajdú Pé-
terrel  23:25 Hawaii Five-0 
00:25 Tények Este 01:10 Aktív 
01:30 Sportos 01:40 Illegális kiván-
dorló  03:00 Maricruz  03:25 A
Macska  03:50 Családi titkok 

06:00 Kárpát Expressz 06:30 Hír-
adó 06:35 Srpski Ekran 07:00 Un-
ser Bildschirm 07:30 Híradó 07:35
Határtalanul magyar 08:00 Lyuka-
sóra 08:30 Híradó 08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló 09:10 Szelek
szárnyán  10:00 Kapcsoljuk az
Országházat 17:00 Voyager – A
múlt titkai és legendái  17:30 Tér-
kép 18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Köz-
beszéd 19:05 Bűvölet  19:35
Öregberény  20:10 Öregberény
 20:45 Szelek szárnyán  21:30
Hírek 21:35 Dunasport 21:45 Pri-
vát kopó  22:45 Könyvajánló
22:55 Besence Open  23:50 Bár-
ka vagy fészek? – Ökofalvak Ma-
gyarországon - Visnyeszéplak
00:45 Vers 00:50 Himnusz 00:55
Hírek 01:00 Hazajáró 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthí-
rek (ism.) 07:30 Zooo+ (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Zooo+ (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Zooo+ (ism.) 10:05 Rába
ETO FC–MVFC-Berettyóújfalu NB
I-es bajnoki futsal mérkőzés (ism.)
11:25 Képújság 18:45 Műsorkez-
dés 18:50 Konkrét 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 KultÓra
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthí-
rek (ism.) 20:30 KultÓra (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthí-
rek (ism.) 21:30 KultÓra (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthí-
rek (ism.) 22:30 KultÓra (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthí-
rek (ism.) 23:30 Műsorzárás 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 25., CSÜTÖRTÖK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 Capri
– Az álmok szigete  09:55 Sophie
szerint a világ  10:30 Család-ba-
rát 12:00 Déli harangszó 12:01 Hír-
adó 12:30 Slovenski Utrinki 13:00
Kvartett 13:30 Dávid – Michelan-
gelo márvány óriása  14:25 Útra-
való 14:40 Zorro  15:30 Charly,
majom a családban  16:20 Hír-
adó+ 16:35 Rex Rómában  17:20
Szerencse Híradó  17:30 Híradó
17:45 Ridikül  18:35 J.A.G. – Be-
csületbeli ügyek  19:30 Híradó
este 20:05 Sporthírek 20:15 Időjá-
rás-jelentés 20:20 Kőbunkó 
21:55 Az Este 22:30 Híradó 22:40
Sporthírek 22:45 A rejtélyes XX.
század  23:15 J.A.G. – Becsület-
beli ügyek  00:05 Szívtipró gimi
 00:50 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok
közt  04:45 Eastwicki boszorkák
 05:30 Top Shop 06:00 Jó reg-
gelt, skacok!  07:35 RTL Klub Hír-
adó  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-nap-
pal Budapest  15:00 A Konyhafő-
nök  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 Tuti szajré  00:05
RTL Klub Híradó 00:40 Brandmá-
nia  01:20 Reflektor  01:40 Sö-
tét zsaruk  02:40 a'la CAR 
03:05 Az éden titkai 

04:50 Aktív  05:15 M, mint mus-
kétás  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 Wal-
ker, 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  22:25 NCIS  23:25
22-es körzet – A bűn utcái  00:25
Tények Este 01:10 Aktív  01:30
Sportos 01:40 Grimm  02:30 Ha-
waii Five-0  03:20 Maricruz 
03:45 A Macska 

06:30 Híradó 06:35 Hrvatska kroni-
ka 07:00 Ecranul nostru 07:30 Hír-
adó 07:35 Kultikon + 08:00 Aka-
dálytalanul 08:30 Híradó 08:35 Tér-
kép 09:00 Könyvajánló 09:10 Emily
 10:00 Szelek szárnyán  10:45
Öregberény 11:20 Öregberény 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár 14:20 Vers
14:30 Gyalogbéka 15:00 Stressz
kétszer – Oktatófilm a munkahelyi
stresszről  15:30 Szép, szőke sze-
relmünk, 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 Sándor Mátyás  20:35 Sze-
lek szárnyán  21:25 Hírek 21:30
Dunasport 21:40 Üvegtigris 2. 
23:30 Könyvajánló  

06:50 Konkrét (ism.) 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 Mű-
sorkezdés 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Vény nélkül 
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Vény nél-
kül  21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Vény nél-
kül  (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Vény nélkül  (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 26., PÉNTEK
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-ba-
rát 12:00 Déli harangszó 12:01 Hír-
adó 12:25 P'amende 13:00 Esély
13:30 Virágzó Magyarország 13:55
Rámenős páros  14:40 Zorro 
15:30 Charly, majom a családban
 16:20 Jövő-időben 16:30 Hír-
adó+ 16:40 Rex Rómában  17:30
Híradó 17:45 Ridikül  18:35
J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
19:30 Híradó este 20:05 Sporthí-
rek 20:15 Időjárás-jelentés 20:20
Fleming – Rázva, nem keverve 
21:10 Fleming – Rázva, nem kever-
ve  22:00 Az Este 22:35 Híradó
22:50 Sporthírek 22:55 A rocker
csajok  00:40 J.A.G. – Becsület-
beli ügyek  01:30 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok
közt  04:45 Eastwicki boszorkák
 05:30 Top Shop 06:00 Jó reg-
gelt, skacok! 07:35 RTL Klub Hír-
adó 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 v 13:45 Éjjel-nappal
Budapest v 15:00 A Konyhafőnök
 16:10 Az örökség  17:25 Fó-
kusz  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 Ref-
lektor  23:55 Kemény motorosok
 01:00 Kalandor 01:30 CSI: A
helyszínelők  02:20 4ütem 
02:45 Apa-csata  03:10 Az éden
titkai 

04:10 Családi titkok  05:15 M,
mint muskétás  06:00 Csapdába
csalva  06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  09:30 Stahl kony-
hája  09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop 10:45 Astro-Vi-
lág 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 Ma-
ricruz  17:30 A Macska  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Zsaruk  21:10 Édes élet
 22:25 Becstelen Brigantyk 
01:20 Tények Este 02:05 Aktív 
02:25 Sportos 02:35 Grimm 
03:20 Maricruz  03:45 A Macs-
ka 

05:25 Gazdakör 05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz 06:30 Hír-
adó 06:35 Slovenski Utrinki 07:00
Kvartett 07:30 Híradó 07:35 Rome
Riports 07:55 Szerelmes földrajz
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:00
Kapcsoljuk az Országházat 15:30
Labdarúgás 17:30 Térkép 18:00
Híradó 18:25 Dunasport 18:30 Idő-
járás-jelentés 18:35 Közbeszéd
19:05 Bűvölet  19:35 Rocca pa-
rancsnok 20:25 Szelek szárnyán
 21:10 Hírek 21:20 Dunasport
21:25 Columbo: Embert barátjáról
 23:05 Könyvajánló 23:10 Jó reg-
gelt, Babilónia!  01:05 Vers 01:15
Himnusz 01:20 Hírek 01:25 Népraj-
zi értékeink 01:30 Szerelmes föld-
rajz 02:05 Pannon expressz 02:30
Hagyaték 03:00 Határtalanul ma-
gyar 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthí-
rek (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 18:45 Mű-
sorkezdés 18:50 Konkrét 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Szé-
chenyi Híradó (ism.) 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Széchenyi Híradó (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthí-
rek (ism.) 21:30 Széchenyi Híradó
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Széchenyi
Híradó (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Mű-
sorzárás 

GYŐR+ TV
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szerző: király pálinkárium 
és hungarikum

fotó: marcali gábor

Magyarként, ha meghalljuk a szót:
Hungarikum, legtöbben a kalocsai
hímzésre, a csabai kolbászra, a herendi
porcelánra, Puskás Ferencre vagy épp
a karcagi birkapörköltre gondolnak. De
mégis talán, ami mindenkinek legelő-
ször eszébe jut a szó hallatán, az a pá-
linka. Büszkén mutatjuk az ide érkező
külföldieknek, hogy mi az, amit a ma-
gyar ember iszik egészségben, beteg-
ségben, férfiörömre vagy férfibánatra,
mézesen egy csajos délután, ebéd
előtt és ebéd után. Kérkedve ecsetel-
jük bárkinek, hogy milyen műgond és
precíz odafigyelés folyamán változik át
a magyar gyümölcs egy hihetetlenül
erős, de magával ragadóan bársonyos,
zamatos nedűvé.

Mindannyian ismerjük, talán min-
denki kóstolta, de azt nem sokan tud-
ják, hogy mitől is igazán pálinka a pálin-
ka. Mitől olyan gyümölcsös, mitől olyan
zamatos, mitől olyan Hungarikum. Ho-
gyan fogyasszuk, mikor fogyasszuk, és
miből fogyasszuk, hogy miből készül-
het pálinka és miből nem.

VII. Győri Pálinkafesztivál: egy igazi hung
Nemzeti italunk hosszú múltra te-

kint vissza. Az első feljegyzés Károly Ró-
bert királyunk korából való, bár akkor
még csak égetett borként tettek emlí-
tést a pálinkáról. Felesége, Erzsébet ki-
rályné köszvényes volt, tüneteit pedig
rozmaringos borpárlattal enyhítette –
sikeresen. Ezért is kapta a párlat az

„Aqua vitae reginae Hungariae”, azaz „a
magyar királyné életvize” elnevezést. Az
első valóban szilvapálinkára utaló fel-
jegyzés 1684-ből maradt ránk Thököly
Imre számadásaiból: „néha szilvából is
jó égett bort vagy pálinkát főznek, ami-
kor ideje vagyon az gyümölcsnek”. 

A jelenleg is hatályban lévő Pálin-
katörvényt a magyar Országgyűlés
2008 novemberében fogadta el, mely
az Európai Unió jogrendszerével össz-
hangban kimondja, hogy pálinkának
kizárólag Magyarország gyümölcs-
párlatait nevezhetjük. Ezen törvény
szerint a valódi pálinkának a követke-
ző feltételeket kell teljesítenie: 100%-
ban gyümölcsből kell készülnie, sem-
milyen adalékanyagot és aromát nem
tartalmazhat. Kizárólag Magyarorszá-
gon termett és termelt nemes és vad-
gyümölcs, illetve szőlőtörköly és aszú-
szőlőtörköly lehet az alapanyaga,
mely gyümölcsöt, illetve törkölyt Ma-
gyarországon cefrézték, párolták le,
érlelték és palackozták. Minimum
37,5% v/v alkoholfokos kell, hogy le-
gyen, de maximum „csupán” 86% v/v
alkoholfokos lehet és csakis gyü -
mölcs ágyon, illetve fahordóban sza-
bad érlelni. Ebből adódóan sem mé-

HUNGARIKUM KULTÚRA

zes pálinka, sem erdélyi pálinka, sem
pedig zöldségpálinka nem létezik.
Méz hozzáadásával az italt már csak
likőrnek hívhatjuk, mivel a méz plusz
adalékanyagnak számít, amely meg-
változtatja a pálinka textúráját. A mé-
zes likőröket elsősorban hölgyeknek,
valamint azoknak ajánljuk, akik né-
hány rossz házi pálinka tapasztalat
után még csak ismerkednek a minő-
ségi pálinkákkal, vagy esetleg nem
kedvelik a 40% feletti ízeket. Az erdélyi
pálinkákat azért hívhatjuk csak párlat-
nak, mivel maga a gyümölcs nem Ma-
gyarországon termett, emellett általá-
ban nem itthon párolják le és nem is
az országhatáron belül palackozzák
azt. A zöldségpárlatoknál pedig az
alapanyag hagy némi kivetnivalót ma-
ga után, ugyanis pálinkát csak gyü-
mölcsből lehet főzni. Mi a helyzet
azonban az egzotikus gyümölcspárla-
tokkal, vagy pálinkákkal? Hívhatjuk-e
a narancs vagy banán párlatunkat pá-
linkának? Természetesen igen,
amennyiben a gyümölcs Magyaror-
szágon termett és nem külföldről hoz-
ták be azt. Bár kis hazánk természeti
adottságai kevésbé alkalmasak példá-
ul ananász- vagy banántermesztésre,

szerző: zoljánszky alexandra

A hétvégén újra zenés-táncos találkozó-
nak ad helyet a Széchenyi tér, ezúttal a
Magyar Hagyományok Fesztiváljára és
a VII. Győri Pálinkafesztiválra várják a fi-
nom italok, ételek kedvelőit. Az ország
legjobb pálinkafesztiválján 17 főzde árul-
ja majd mintegy 300 termékét.

A szervezők (a Győri Művészeti és
Fesztiválközpont és a szintén helyi Ma-
gyar Hagyományok Háza) pedig termé-
szetesen kulturális programok sorát kí-
nálják. A három nap eseményeit egy-egy
téma köré rendezték, a péntek a palatkai
hagyományok jegyében telik. A mezősé-
gi és a moldvai, egyben a magyarországi
táncházmozgalom legszebb muzsikáit
hallhatjuk. Szombaton a hortobágyi hídi
vásárt idéző zenés forgatagra számítha-
tunk, a nap kiemelt vendégei a debrece-
ni Hajdú táncegyüttes és a nagykállói
Bürkös zenekar lesznek. 21 órától a Ma-
gashegyi Underground koncertezik, a
csapat énekesnője, Bocskor Bíborka a
Megasztár harmadik szériájában tűnt fel,
és büszke erdélyi származására; éneké-
ben mindig tetten érhetők az erdélyi tra-
díció elemei. Vasárnap, a Magyar Népze-

Élő hagyományok és
terményáldás a hétvégén

ne Ünnepén fellép az Apnoé, a Csángál-
ló zenekar és a Fonó együttes, 19 órától
pedig a Magyar Állami Népi Együttes
Magyar rapszódia című előadását láthat-
juk, mely méltó koronája a Magyar Ha-
gyományok Fesztiváljának.

Ezen a hétvégén, szombaton és va-
sárnap tartják a terményáldást is a Ba-
ross úton és a Kazinczy utcában. A ré-
gió nagy múltú kertészeti kiállítását
ugyancsak számos program, koncert
kíséri, a gyerekek például a Kalimpa
Kulturális Egyesület zenés bábelőadá-
sát, Az égig érő fát láthatják. A ter-
ményáldáson több ételszobrász és vi-
rágkötő is bemutatja kompozícióit, s
több kóstolóra is számíthatunk.
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garikum múltja és jelene
HIRDETÉS HUNGARIKUM

utóbbitól pedig savanyú, kissé égett
szagú és ízű lesz a párlat.   

A pálinka fogyasztására legalkal-
masabb eszköz a tulipán formájú pá-
linkáspohár. Ennek a formának kö-
szönhetően a pohár alsó, öblösebb ré-
szében összegyűlő aromákat a pohár
felfelé szűkülő szája közvetlenül és
koncentráltan vezeti az orrhoz, így gyö-
nyörűen kivehetőek a kellemes gyü-
mölcsös, törkölypálinkák esetében ál-
talában mazsolára emlékeztető, tölgy-
fahordós érlelésű pálinkáknál pedig
kissé füstös jellegű illatok. A pálinkát
szobahőmérsékleten – 16-18 °C – ér-
demes tárolni és szervírozni. A túlsá-
gosan lehűtött pálinkában eltompul-
nak a gyümölcsös jegyek és az ital el-
veszti ízgazdagságát, míg a túl meleg
párlatból hamar elillannak az illóolajok
és illatanyagok, így megint csak elve-
szíti az ital gyümölcsösségét. Nem
szabad egyből ledönteni az egész ku-
picával, hanem – miután kényeztettük
az orrunkat vele – lassan ízlelgessük
azt. Pár perccel azután hogy kiürült a
pohár, könnyedén szagoljunk bele és
érezni fogjuk a gyümölcs telt, karakte-
res, lekváros illatát. Ezt nevezik száraz-
próbának. Pálinkát gyakorlatilag a nap

bármelyik szakában lehet inni, de egy
finom ebéd vagy vacsora előtt aperitif-
ként, illetve étkezés után digesztívum-
ként fogyasztva fejti ki leginkább jóté-
kony hatásait. A kelet-magyarországi
régiókban például egy többfogásos
vasárnapi ebéd folyamán minden
egyes fogás után isznak egy pohárká-
val, hogy ezzel készítsék elő a helyet a
következő fogásoknak.  

Hazánkban egyre népszerűbbé vá-
lik a pálinkafogyasztás, így egyre töb-
ben ismerkednek meg a minőségi pá-
linkákkal és a kulturált pálinkafogyasz-

tás szokásaival. A magyar pálinkák vi-
lágszinten is elismertek, rendszere-
sen bizonyítanak a különböző nemzet-
közi párlatversenyeken és egyre több
komoly hazai megmérettetést és fesz-
tivált rendeznek országszerte. Az
egyik hazai fesztivál a Széchenyi téren
ma kezdődő Magyar Hagyományok
Fesztiválja – VII. Győri Pálinkafesztivál,
ahol 17 főzde jobbnál jobb pálinkáit

és párlatait lehet majd megkóstolni,
köztük a Magyarország legjobb pálin-
kája – 2014 címet elnyert Szicsek fe-
keteribizli- pálinkáját is. 

A fesztivál kiállítói
• Bolyhos Pálinka
• Savanya Pálinkaház
• Pannonhalmi Pálinkárium
• Nobilis Pálinka
• Etyeki Czimeres Pálinka
• Márkházi Pálinkafőző Társaság
• Szigetköz Lelke Pálinkaház
• Szicsek Pálinkafőzde
• Zimek Pálinka Manufaktúra
• Gyulai Pálinka Manufaktúra
• Brill Pálinkaház
• Csalló Pálinka Manufaktúra
• Michelberger Pálinkák
• Badacsonyi Pálinkaház
• Buti Pálinka
• Somló Spirit Pálinkaház
• Spiritus Primus 
• Vineum Borház
• Paperdő Borház

de azért lehet vele próbálkozni. Pálin-
kát csakis érett, egészséges gyü-
mölcsből szabad főzni, lepárlás köz-
ben pedig oda kell figyelni az elő- és
utópárlat precíz leválasztására! Előb-
bitől az ital szúrós szagú, kellemetlen,
acetonra emlékeztető illatú és ízű lesz,
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Teszt: ŠKODA Yeti 1.4 TSI Ambition

Láttam
a Yetit

szerző és kép: nagy viktor
viktornagy.net

Lehet-e alig több mint 4,2 méte-
ren 5 személyes, praktikus mini
SUV-ot kreálni? A választ a Ško-
dától megkapjuk a Yeti szemé-
lyében. Valóban kompakt, még-
is robusztus kinézetű a kis váro-
si terepes. A dobozforma – ami
nekem nagyon tetszik – illik a
dzsip-hatáshoz, de mit rejtenek
a lemezek valójában? 

A ŠKODA Yeti eddig szerényen elbújt
az Octavia mögött, és egyedi körlám-
páival csak rétegmodellnek tűnt.
Most megkomolyodott, hiszen meg-
kapta a sarkos cseh egyenruhát. Rá -
adásul van belőle városi és outdoor
változat, plusz megannyi motorvari-
áns, és természetesen összkerékhaj-
tás. Mi az első kerekes, 1.4, turbós,
benzines, közepesen felszerelt mo-
dellt próbáltuk ki. A kiállása – 4x4 hí-
ján, nem igazi terepjáróként is – sokat

sejtető, kategóriájából a formájával lóg
ki. Igazán kicsi alapterületre sikerült fel-
építeni a tágas karosszériát, ami kényel-
mesen magas a beszálláshoz, és ta-
pasztalatunk szerint elég magas a köny-
nyű terephez vagy a padkákhoz.

Belül az Octavia stílusú berendezés
fogad minket. Emiatt a minőség meg-
felelő, sok helyen van puha felület, és a
kemény részek is kellemes tapintású-
ak, szépek. Az Ambition szürke-fekete
színei nem a legvidámabbak, de a mű-
szeregység dizájnja még mindig kivé-

telesen letisztult, a középkonzol ke-
zelése pedig egyértelmű. Az első
sorban hihetetlenül tágas a ko-
csi, hátul pedig csak széltében

érezzük a kategória korlátait. A
hosszában, sínen mozgatható, há-
rom különálló ülés dönthető, előre-
hajtható és ki is vehető, akár egy
buszlimuzinban. Ezzel a megoldás-
sal igazi áruszállítóvá tehető az
amúgy kurta fenekű – ezért alap
esetben 416 literes csomagterű –
Yeti. A variálhatósága tehát szuper,
felszereltsége ideális (Start-stop
rendszer, tempomat, alufelnik, klíma,
elektromos ablakok és sok-sok lég-
zsák) és a motorizáltsága is kiváló.
A 1.4 literes, turbós, benzines a leg-

jobb választás, miután 122 lóerővel di-
namikusan mozog az autó, fogyasztá-
sa pedig könnyedén 7 liter körül tart-
ható – 1,4 tonnás tömege ellenére. 10
másodperc kell neki a százas sprint-
hez, és kellő tartaléka van az előzések-
nél, autópályán is. A hatsebességes
váltó jól kapcsolható, pontos, mint a
konszerntársaké, mégis a futómű a
négykerekű erőssége. Az elöl McPher-
son, hátul keresztlengőkaros, függet-

len rendszer a magyar utakra termett:
nem dobál, nem pattog, mégis bizton-
ságosan tart a kanyarokban, és kisi-
mítja a legtöbb úthibát. Az alap benzi-
nes is turbós (1.2 liter, 105 LE), ahogy
a csúcs 1,8 TSI (160 LE) is. Persze a
nagyobb motorok, például az 1.6 (105
LE) vagy 2 literes dízel (140 vagy 170
LE) összkerékhajtással kombinálva

hozza ki igazán a vadságot a Yetiből.
Viszont ennek megvan az ára. Míg a
tesztautó ötmillió forintot kóstál – és
teljesen újonnan egy 1.2 TSI is ennyi
most –, addig egy kétliteres gázolajos
4x4 közel hétmillió forinttól hozható el,
mivel a ŠKODA az összkerékmeghaj-
tást most felár nélkül odaadja. Ennyi-
ért lehet saját tulajdonú Yetink!
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GÁZFRÖCCS HIRDETÉS

Vadonatúj S-MAX
A Ford nagysikerű sportos nagy egyterű
modellje végre utódot kap. A Párizsi Au-
tószalonon bemutatkozó 5 vagy 7 ülé-
ses kocsi megjelenésében kevesebb,
részleteiben annál több újdonságot
hoz. A sikeres sziluett szinte válto-
zatlan maradt, csak hang-
súlyosabb lett az orrán a
trapéz alakú hűtőrács,
és persze tetten érhetők
a legújabb Fordok dina-
mikát növelő elemei – LED
lámpák, lemezdomborítá-
sok. Az új Mondeo alap-
jaira épülő családi mo-
dell érdekessége,
hogy a második és
harmadik sor ülései
is kérhetők lesznek
elektromosan állítha-
tó változatban. Amit
eddig tudunk az,
hogy lesz 1,5 literes
takarékos turbós
benzines 160 lóerő-
vel, és extra sportos
2 literes 240 paripá-
val. A dízelek kétlitere-
sek és 120, 150, 180 ló-
erővel kérhetők majd.

Mazda MX-5, az új legenda
Hamarosan minden információ kiderül a bemutatandó Mazda
sportautóról, a legendás MX-5-ről. Sikerült a hátsókerék-hajtá-
sú, szinte tökéletes súlyelosztású roadster tömegét 1020 kilóig
letornászni (100 kg mínusz elődjéhez képest), míg az alapmotor
(1,5 literes), 128 lóereje jobb, mint korábban. Várható egy 2 li-
teres erősebb motor is, de már a belépő erőforrással is biztosan
élményeket szerez tulajdonosának –ahogy korábban. Ráadásul
ütős lett a dizájn is!
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HOROSZKÓP CSALÁD

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Vannak olyan családok, akiknek nincs pén-
zük társasjátékokra. Egyre többen tudják,
hogy Győrben van egy hely számukra, ahol
a társasjátékok kedvelői jöhetnek össze,
sőt kölcsönözhetnek is játékokat. Segítsen
Ön is, segít a Győr+ is, hogy minél nagyobb-
ra dagadjon a győri Játéktár!

2013. novemberében nyitotta meg kapuit a győri
Családsegítő Szolgálat Sziget – Kék Közösségi Te-
rében a Játéktár nevű közösségi hely, ahová bát-
ran betérhetnek, s rendszeresen találkozhatnak
egymással a társasjátékokat kedvelő gyermekek
és szüleik. 

„Egy évvel ezelőtt azért indítottuk ezt a lehetősé-
get, mert láttuk, hogy sok családnak nincs lehető-
sége a drága játékokat megvásárolni, ráadásul a bi-
zonyos korosztálynak szóló társasokat a gyerekek
hamar kinövik – magyarázza Rákosi-Tóth Rita, a
Családsegítő Szolgálat igazgatója. Mint mondja,
sajnos sokszor a kellő motiváció sincs meg a közös
játékra, pedig ezek az alkalmak erősítik a család
egységét, és a gyermeki kreativitás is ezáltal tud ki-
teljesedni. A Játéktár életre hívása ezen tud változ-
tatni, az így eltöltött idő a családok összekovácso-
lódását szolgálja.

A Szigethy Attila út 109. szám alatt működő kö-
zösségi térben többszáz féle, jóminőségű társas,

Bővítsük együtt a győri játéktárat!
kártya és puzzle közül válogathatnak a játékok ked-
velői. A beiratkozás és kölcsönzés ráadásul ingye-
nes, az első alkalommal csupán egy otthonról ho-
zott társas a „beugró”. A látogatókat heti két alka-
lommal, kedden és csütörtökön 15.00–18.00 óra
között várják. 

„Állományunk felajánlásokból és adományokból
származik, korábban a város több általános iskolá-
jában is tartottunk gyűjtést. Bár mára szép számú
gyűjtemény jött össze, szerencsére az elmúlt idő-
szakban egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott a

Játéktár iránt. Hogy még több családot szolgálhas-
sunk ki, hogy közösségünk még nagyobbra nőhes-
sen, szeretnénk játékkészletünket bővíteni. Ehhez
kérjük a lakosság segítségét, az új vagy használt, de
jó állapotban lévő társasjátékok felajánlását!” – te-
szi hozzá az igazgató.

A hívó szóra a Győr+ is a kezdeményezés mellé
állt, szerkesztőségünk is segít a játékok összegyűj-
tésében. Arra kérjük olvasóinkat, hogy akinek van
otthon jó állapotú, de ritkán használt társasjátéka,
kártyája, memóriajátéka, hozza el a belvárosi Me-
gyeháza tér oldalában található Győr+ Pavilonba!
Segítsünk együtt, hogy minél nagyobb legyen a
győri Játéktár!

A felajánlásokat természetesen nem csak pa-
vilonunkban lehet leadni, azokat a szervezők az
otthonukhoz legközelebb lévő Családsegítő Köz-
pontba (bővebben: www.gyorcsaladsegito.hu)
vagy a Sziget – Kék Közösségi Térbe (Szigethy
Attila út 109.) is várják szeptember 29. és októ-
ber 17. között.

A beiratkozás
és kölcsönzés 
ráadásul ingyenes

KOS
Jobb lenne, ha a héten inkább nem ha-
markodnának el semmit, talán gondolják végig
életüket. A legfontosabb most a párjukkal való
kapcsolatuk rendezése.  

BIKA
Most nézzék végig, mit tettek le az asz-
talra ez idáig és próbálják azt élvezni egy kicsit.
Legyenek nagyon büszkék magukra, hiszen szép
sikerek vannak Önök mögött.

IKREK
Nem ártana, ha most a munkájukra kon-
centrálnának, amit szeretnének, az úgy is alakul.
Párjukkal beszéljenek meg mindent inkább, ne
veszekedjenek. 

RÁK
Figyeljenek munkájukra, nagyon pozitív
időszak kezdődik most. Új feladatok, akár új mun-
kahely is vár Önökre. Párjuk segíti Önöket min-
denben, Önök mellett áll.  

OROSZLÁN
Nem ártana Önöknek most kicsit pihenni,
megállni. Jusson idejük most azokra a dolgokra, ami-
ket eddig a munka miatt elhanyagoltak. Tervezgesse-
nek csak inkább, gondolják végig, hogyan tovább. 

SZŰZ
Túl vannak a nagy nehézségeken, életük
most már sínen van. Ne aggódjanak annyit, min-
den a helyére került, családjukban ismét rend
van. Most a változásokat kell megélniük. 

MÉRLEG
Hosszú távban gondolkozzanak, olyan
döntéseket hozzanak most, ami egy időre eldönti
a hogyan tovább kérdését. Lehet, ezzel felboríta-
nak egy-két kapcsolatot, ügyet maguk körül. 

SKORPIÓ
Életükben a párkapcsolat áll most a kö-
zéppontban. Koncentráljanak jobban közös életük-
re, terveikre. Akár új szerelem is léphet azok éle -
tébe, akik most még egyedül vannak. 

NYILAS
Önök előtt fontos munkahelyi, magánéle-
ti döntések állnak. Jobb, ha odafigyelnek, és na-
gyon pontosan végzik feladataikat. Ne vigyék haza
a munkát, ez nem tesz jót párkapcsolatuknak. 

BAK
Végre sínen van az életük, nem kell to-
vább aggódniuk. Munkájukban most sikeresek,
újabbnál újabb feladatokat kapnak. Pénzügyeik
rendben vannak, nem kell aggódniuk.  

VÍZÖNTŐ
Életükben a párkapcsolat játssza most a
főszerepet. Ne hagyjanak nyitva kérdéseket, ne
hagyjanak megbeszéletlenül bármit is. Ha kell,
kérjenek barátaiktól segítséget. 

HALAK
Önök most nagyon szerencsésnek mond-
hatják magukat, jól rálátnak feladataikra, sorsu-
kért most sokat tehetnek. Párkapcsolatuk is na-
gyon jól alakul, a szerelem ismét főszerepet kap.

Horoszkóp
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MOBILITÁSI HÉT HIRDETÉS

09:00–13:00 Közlekedésbiztonsági témanap
a Mobilisben  
13:00–14:00 Baleseti szimuláció
a Mobilisnél  

15:00–16:30 Fedezd fel faros
busszal Győrt!  
16:30–18:00 Telephely-látogatás
a Kisalföld Volán Zrt.-nél 

16:00–18:00 Tematikus séta
a Baross úti Látogatóközponttól, melynek
során megelevenedik Győr utcatörténelme 
16:00–19:00 Police 07 – Interaktív
társasjáték a város autóbuszain 
00:00–24:00 Jegy nélküli utazási
lehetőség a városi autóbuszokon 

Autómentes Nap

2014. 09. 19. (péntek) 

10:00-18:00 Civilek a téren: • Terasz Csoport – kiállítás, térformálás
• Tekerés az élet – kerékpáros túraajánlatok • Tolvajkergetők Győr –
lakatolási tanácsok • Keret Egyesület – kerékpáros vidámpark, koncert
• Kisalföld Volán Zrt. relikviák vására • ÉNYKK • Yakuza bemutató
10:00–12:00 Mobilis: látványos kísérleti bemutatók
15:00–18:00 Én és a biciklim fotózás
20:00–21:30 Kerékpáros felvonulás – Light Ride
23:15–04:30 Éjszakai buszjárat

2014. 09. 20. (szombat)

2014. 09. 22. (hétfő) A programokról
további részletek

a Győri Mobilitási Hét 
facebook oldalán

olvashatók.

Megyeház tér – Mobilitási megmozdulás
és Bringapolisz kerékpáros felvonulás

10:00–16:00 Kerékpártúra
Pannonhalmára
a Megyeház térről

2014. 09. 21. (vasárnap) 

Az Európai Mobilitási Hét
és Autómentes Nap győri programjainak

szervezője
Győr Megyei Jogú Város

Önkormányzata.

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A héten neves művészek és
sportolók gyűjtötték a szemetet
a győri diákokkal, szombaton
pedig bolondos kerékpárok le-
pik el a város útjait. A Mobilitási
hét rendhagyó módon nevel a
szemléletváltás fontosságára.

A győri szemétszürethez 11 iskola csat-
lakozott, és több mint 700 diák vett részt
az intézmények környezetének megtisz-
tításában. A fiatalok segítségére számos
győri híresség sietett, köztük Gyurmán -
czi Diána balettművész, Kiss Tünde szín-
művésznő, Nagy Balázs, színművész,
Vincze Ottó és Korsós György egykori
válogatott labdarúgók, Orbán Adrienn
kézilabdázó és párja, Dudás Ádám, az
ETO focistája, Kiss János, a Győri Balett
igazgatója, Varga Anita bábművész,
Csay Renáta és Takács Tamara kajako-
sok, Jakabos Zsuzsanna és Takács
Krisztián úszók, a női kosarasaink és Pá-
linger Katalin, a kézilabda-válogatott, va-
lamint az ETO egykori kiváló kapusa.

„Első szóra igent mondtam a felké-
résre, hiszen fontosnak tartok minden a
környezetünk védelméről szóló kezde-

Szemétszüret és fényfüzéres kerékpárok
ményezést. Magam is próbálok odafi-
gyelni, hogy ne égessem a villanyt, ne fo-
lyassam feleslegesen a csapot. A győri
2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tivált „zöld olimpiaként” kívánják meg-
rendezni, ezért a verseny hivatalos arca-
ként nem csak a sportolás fontosságára,
de környezetünk megóvására is köteles-
ségem ráirányítani a fiatalok figyelmét!”
– nyilatkozta lapunknak Jakabos Zsu-
zsanna, aki a Váci Mihály Általános Isko-
la diákjaival gyűjtötte együtt a szemetet.

„Nem csak most, a hétköznapokban
is odafigyelünk a környezetünkre, a ház-
tartási hulladékot is szelektíven gyűjtjük”
– mondta kérdésünkre Nagy Balázs, a
Győri Nemzeti Színház művésze, aki pár-
jával, Gyurmánczi Diánával, a Győri Ba-
lett táncosával segített a Kazinczy Fe-
renc Gimnázium tanulóinak a környék

megtisztításában. „Kétlaki életet élek, hi-
szen a fővárosi Madách Színházban is
játszom, így nyugodtan mondhatom,
hogy Győr egy tiszta város, ezzel együtt
nevelés kérdése, hogy eldobjuk-e az ut-
cán a szemetünket vagy elsétálunk vele

a kukáig. Azért fontosak az ilyen akciók,
hogy ezt megtanulják a gyerekek.

„Egyrészt közszereplőként köteles-
ségemnek érzem, hogy jó példával jár-
jak elől, másrészt pedig magam is kör-
nyezettudatosan élek” – fogalmazott
lapunknak Vincze Ottó, aki az Eötvös
József Általános Iskola és Szakiskola
diákjainak segített. „Kilenc évig éltem
külföldön, ahol megtapasztaltam,
hogy sok helyütt mennyire alapvető a
lakókörnyezet tisztán tartása, a termé-
szet megóvása. Azért csatlakoztam a
kezdeményezéshez, mert azt szeret-

ném, hogy a mi fiataljainknak is alapve-
tő legyen a környezettudatos gondol-
kodásmód.”

A Mobilitási Hét további program-
jainak talán legnagyobb attrakciója a
Bringapolisz kerékpáros felvonulás
lesz, amely az idén rendhagyó módon
este zajlik majd. A szombaton 20.00
órakor induló városi túra alkalmával
versenyt hirdettek a legextrémebb
módon kivilágított kerékpárok között.
Az utakon tehát láthatunk karácsony-

faégőkkel, lampionokkal vagy bár-
mely más módon kivilágított bringá-
kat, a lehetőségeknek csak az indulók
képzelőereje szabhat határt. (A győri
önkormányzat és a Keret Kulturális
Egyesület által szervezett programok-
ról részletesen a „Mobilitási Hét Győr”
facebook oldalon olvashatnak!)



Raktárhelyiségek kiadók!
A GYŐR-SZOL Zrt. Szigethy Attila út 109. szám alatti telephelyén kiadó

1 db 44 m2, 2 db 35 m2 és 2 db 18 m2 alapterületű fűtött raktárhelyiség.
Bérleti díj: 800 Ft+ÁFA/m2/hó+REZSI

ÉrdeklŐdni lehet: ingatlanhasznositas@gyorszol.hu, tel.: 96/505-053
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KÖZSZOLGÁLTATÓK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

A korábban elindított kezdeményezés
folytatásaként ismét kihelyezett hulla-
dékudvart működtet a hétvégén a Győri
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(GYHG). Ezen a hétvégén a városrészek
önkormányzati képviselőivel, Takács Tí-
meával és Szabó Jenővel együttműköd-
ve, Ménfőcsanakon és Gyirmóton állít
fel gyűjtőpontot a szolgáltató. 

Gyirmóton szeptember 19-én, pén-
teken 12 és 19 óra között a Zúgó park
melletti murvás parkolóban helyezhetik
el a lakók feleslegessé vált holmijukat.
Ménfőcsanakon a kihelyezett hulladék-
udvar szeptember 20-án, szombaton 8
és 18 óra között üzemel a Vasútállomás
melletti rakodó téren, a Lavill telephely-
lyel szemben.

Mindkét gyűjtőhelyre igaz, hogy ve-
szélyes hulladéknak számító anyagokat

Töltse le az ingyenes Pannon-
Víz ügyfélszolgálati alkalma-
zást, intézze ügyeit kényelme-
sen, okoskészülékével!

Az alkalmazás számos funkciót kí-
nál. Ilyen a mérőállás beküldése, a
rögzített mérőállások megtekintése,
tájékoztatás kérése, az átlagfo-

gyasztás módosítása, részletfizeté-
si, haladékkérelem benyújtása, fize-
tésimód-változás bejelentése, rekla-
máció benyújtása, ügyfélszolgálati
időpont kérése és az ügyfélszolgála-
ti irodák listázása. Az alkalmazással
a vízmű legfrissebb híreihez is hoz-
zájuthat.

Az on-line ügyintézéshez regiszt-
rációra van szükség. A regisztrációt
elvégezheti az alkalmazáson belül
és a www.pannon-viz.hu oldalon is.

Hulladékudvarok Gyirmóton
és Ménfőcsanakon

nem lehet elhelyezni, erre az állandó he-
lyen működő hulladékudvarokban van
lehetőség. Az elektronikai, fém-, papír-,
műanyag hulladékokat, nyesedéket,
építési törmeléket, csomagolóanyago-
kat, bútorokat, berendezési tárgyakat a
hulladékudvarokra vonatkozó szabá-
lyok szerint, szétválogatva veszik át a
GYHG Kft. munkatársai. 

A hulladék lerakására a győri lakosok,
a Győrben szemétszállítási díjat fizetők jo-
gosultak. Jogosultságukat igazolhatják a
hulladékszállítási díj befizetéséről szóló
számlával. Azok, akiknek ilyen nincs, mert
a társasházuk közösen fizet, a korábban
kiadott Győr Kártyával vagy lakcímkártyá-
val, illetve személyi igazolvánnyal érkezze-
nek. A lomtalanítás mindkét helyszínen a
rendőrség és a közterület-felügyelet ki -
emelt biztosítása mellett zajlik.

Letölthető a Pannon-Víz
mobil alkalmazása

Az alkalmazás segítségével több fo-
gyasztási hely adatait is könnyen ke-
zelheti. Lehetőség van sablonok lét-
rehozására, amelyek megkönnyítik
az adatok beküldését, lekérdezését.
Az alkalmazásunkban értesítéseket
állíthat be, melyek közvetlenül ké-
szülékére érkeznek abban az eset-
ben, ha a www.pannon-viz.hu portá-
lon új, fontos cikk jelent meg. A
gyakran ismételt kérdések között
könnyedén megtalálhatja az Ön szá-
mára fontos információkat. Az alkal-
mazásban található memóriajáték-
ban elérhető helyi és internetes top-
lista, s csatlakozni lehet közösségi
játékeseményekhez.

A mobil alkalmazás Android alapú
telefonra és tabletre már letölthető a
mellékelt hivatkozás vagy QR-kód
segítségével. Alkalmazásunk rövide-
sen iPhone és iPad készülékekre is
elérhető lesz. Az alkalmazással kap-
csolatos észrevételeit, javaslatait,
kérjük, küldje el a mobilapp@pan-
non-viz.hu e-mail címre!

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

Bérlemény Alap- Szoba Bérleti díj/hó Megtekinthető
terület (időpont)

Apáca utca 101 m2 2 és fél 105.000 Ft 2014. 09. 24.
15. szám 10.00–10.15-ig
1. emelet

A pályázat benyújtásának helye, határideje:
GYŐR-SZOL Zrt. Központi Ügyfélszolgálat (Orgona u. 10.)
2014. október 20. 12.00 óra

A pályázati feltételekrŐl részletes információk
a www.gyorszol.hu internetes oldalon olvashatóak.
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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 és a Fitt Pont Alakformáló Stúdió (9024 Győr Pátzay Pál utca 34. Tel.:
20/437-8485) 3x10 perces Flabélos edzési lehetőségét nyerheti meg. Címünk: Győr
Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény.
Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Már csak száztíz év és elfogy a lakáshitelem!
Nyertes: Gulyás Ervin (Győr). Nyereményét a szerkesztőségünkben veheti át.

SUDOKU
Szabály: a nagy négyzet üresen hagyott
kis négyzeteibe számokat kell elhelyezni
1-től 9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy
3x3-as négyzetben mindegyik szám csak
egyszer fordulhat elő. Feladványaink ne-
hézségi fokát „+” jelzi.    

KERESZTREJTVÉNY SUDOKU
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lajdonosa elmondta, a versenyzők
ugyan más település színeiben indul-
nak, de mindannyian a Rodeo Sport-
egyesület tagjai és a lovak is a ranch-
hez tartoznak egy kivételével. A vasár-
napi döntő előtt pedig a Rodeo Ranch
lovas kaszkadőr csapata lép fel, látvá-
nyos és veszélyes bemutatókat láthat
a közönség Tóth Szilárd vezetésével.
A csapat tagjai: Garzó Kata, Nagy Ni-
cole, Domonkos Virág, Balogh Barba-
ra, Baán Dóra, Bokányné Zsuzsa, Var-
gyas Viktor, Horváth András, Benko-
vich Zoltán, Part Imre, Bokány Máté,
Csapó Zoltán és Szemenkár Dániel.

A lovas hagyományt felelevenítő
Nemzeti Vágtára vonatozóknak a
MÁV-START Bármely belföldi állo-
másról 50 százalékos alkalmi menet-
térti kedvezményt biztosít. A jegy visz-
szautazásra csak akkor érvényes, ha
azt a helyszínen, a Szépművészeti Mú-
zeum előtt felállított információs sátor-
ban a vasúttársaság munkatársai le-
bélyegzik.

Vágtass velünk!

Idén a győr-gyirmótiak igazán kitettek
magukért, ugyanis a Rodeo Team 13
lóval vesz részt a Nemzeti Vágta hét-

végi programjain. Hét lóval versenyző-
ként képviselik a különböző települé-
seket: Baán Dóra Gyirmótot, Csala

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

Adrienn Győrújfalut képviseli, Nagy
Nicole Sopron, Garnó Kata Cegléd
színeiben indul, Domonkos Virág Ér-

sekhalmáért, Vargyas Viktor Rába-
pusztáért, Kropf Laura pedig Újszil-
vásért vágtat. Tóth Szilárd, a ranch tu-

kép és szöveg: xantus-állatkert

Az elmúlt hét sem telt esemény nél-
kül a győri állatkertben. Meglepe-
téssel szolgáltak a Dél-Amerika ki-
futóban élő nagy marák – az egyik
nőstény két kölyköt hozott a világra,
melynek több látogató is szemtanú-
ja lehetett. 

A nagy marák, vagy másik nevükön
a pampanyulak az állatkert dél-ameri-
kai társas kifutóját a tapírokkal és vízi-
disznókkal osztják meg. A nagy marák
kisebb-nagyobb csoportban élő nap-
pali állatok, az éjszakát általában föld-
be ásott üregekben töltik, ahova az új
jövevények is szívesen elbújnak. A
nagy mara monogám, azaz egy párja
van egész életében. Vemhességi ideje
90-93 nap, egy-egy alom általában 1-
3 kölyökből áll. A talajszinten mozog-
nak, táplálékukat főként a fűfélék alkot-
ják. Meglepően gyorsak, szükség ese-
tén 45 km/h sebességet is képesek el-
érni. Nemcsak lépegetni és vágtázni
tudnak, hanem a nyulakhoz hasonlóan
ugrálni is, sőt arra is képesek, hogy

Nagy mara kölykök születtek
élő kölyöktapírral együtt.  És az állat-
kertben született további apróságok is
szeretettel várják látogatóikat a mó-

kusmajom-csemete, a kölyöklajhár, a
jávorantilop-borjak, a csuklyásmajom-
kölyök, és a látogatók legnagyobb
kedvence Nayra, a kisjaguár. 

www.zoogyor.com

négy lábukkal egyszerre ugráljanak. A
két aprócska pampanyúl és édesany-
juk remek egészségnek örvendenek,

kifutójukkal egyelőre csak ismerked-
nek, még sokszor szaladnak vissza a
biztonságos föld alatti üregükbe. A
szerencsés látogatók már megtekint-
hetik őket, az ugyanebben a kifutóban

A gyirmóti ranch az egyik főszereplő
a Nemzeti Vágtán

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!

Akció idôtartama: 2014. 09. 19—09. 26.

Sajttal-sonkával töltött
pulykaérme

1250 g,
799,20 Ft/kg

4299,- cs

199,- db

899,- cs

Finonimo
szendvicssonka

800 g, 1123,75 ft/kg

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

Bükki parasztkenyér
500 g, 398 Ft/kg

DELIKÁT

HB Lager dobozos sör
0,5 l, 298 Ft/l

169 Ft/db

149,- db
kartonos ár

1399,- kg

Füstölt Kolozsvári
szalonna vf. —
Viola Hús Kft.
1 kg

999,- cs

+25% ajándék
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Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Élvezze a langyos ôszi napsütést
az Amstel Hattyú Fogadó

Duna-parti teraszán!

Ôsszel is finom ételekkel, 
kíváló italokkal

várjuk Kedves Vendégeinket!

Favágást vállalok!
06 30 233 97 11

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

FANTÁZIA VIRÁG — AJÁNDÉK

Gyôrújbarát, István u. 13. Tel.: 96/355-759

ÁLLÁS

Kft. keres azonnali kezdés-
sel férfi, gyakorlattal rendelkező
operátorokat, több műszakos
munkarendbe, éves szintű, hosz-
szú távú munkára. Szállítás, na-
pi előleg megoldott. 130–150
ezer havi nettó kereset. Tel.: 06-
70/597-7837.

Raktáros-árukiadó
munkatársat keresünk győri
munkahelyre, darukezelő képe-
sítéssel. Tel.:+36-30/960-8008.

Mindenféle házimun-
kát, idősgondozást vállalok ott la-
kással. Tel.: 06-70/516-0079.

TÁRSKERESŐ

67 éves férfi megismerkedne 65-
66 éves, sovány testalkatú hölggyel.
Tel.: 06-30/516-0333.

SZOLGÁLTATÁS

MASSZÁZS, 
a kincset érő érintés
Svéd frissítőmasszázs,
hát/egész test.
Relaxáló arcmasszázs, 
frissítő talpmasszázs, 
a Fitt Pont Stúdióban.
Marcalváros II 
Győr, Pátzay Pál u. 34. 
(a Fotószerviz mellett)
Időpontkérés:  
06-20/437-8485

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást, igény sze-
rint rakodókkal, teljes körű elszállítás-
sal, akár díjmentesen, hétvégén is.
06-20/944-6667

Kutyakozmetika! Ta-
nuló keres kozmetikázandó ku-
tyákat, amiken gyakorolni tudna.
06-30/393-5687

Régi kapuk, kerítések
felújítása, újak készíté-
se, lakatosmunkák, aj-
tó-, ablak- és zárjavítás,
költségkímélő meg -
oldások. Tel.: 06-70/
223-7957.

Költöztetés, fuva-
rozás, lomtalanítás, bútor,
műszaki termék szállítása
kedvező áron, 2900 Ft-tól!
06-30/542-0720

Szobafestés, mázo-
lás, tapétázás, díszítő festé-
sek, homlokzatfestés és gipsz-
kartonrendszerek kivitelezése.
Precizitás, minőség! Tel.: 06-
70/245-8931.

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

Kaszálás, fűnyírás, sö-
vényvágás, fakivágás, gyökérkivétel,
metszés, gyepszellőztetés, kertfenn-
tartás! Tel.: 06-96/826-322, 06-
30/403-6810.

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

Lomtalanítást vál-
lalunk, igény szerint, in-
gyen elszállítjuk felesleges
holmiját pincéjéből, padlásá-
ról, lakásából, ill. udvaráról.
Hívjon bizalommal! Non-stop
tel.: 06-70/675-0654.

Lomtalanítást válla-
lok. Ingyen kitakarítom pincé-
jét, udvarát. Felesleges holmit
elszálltok. Akár egész lakás ürí-
tését is vállalom. Tel.: 06-
70/500-1291.

EGYÉB 

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása és
beváltása. 06-70/564-2280

Magas áron vásáro-
lok antik bútorokat, antik
órákat, porcelánokat, festmé-
nyeket, pénzérméket, képesla-
pot és teljes hagyatékot! Díj-
mentesen 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.

OKTATÁS

Matematika, fizika, ké-
mia korrepetálás általános
és középiskolásoknak. Sokéves ta-
pasztalattal, referenciákkal. Hívjál bi-
zalommal, segítek! A sikerhez
persze a Te szorgalmad-
ra is szükségünk lesz!
Érd./Tel: 06-30/897-0405.

LAKÁSCSERE 

Nádorvárosi 1 szobás, 43 nm-
es, összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2 szobás,
50-60 nm-es, határozott-határozatlan
idejű bérleti szerződéses, belvárosi, ná-
dorvárosi, marcalvárosi, adyvárosi, bér-
leményre. (Hirdetésszám: 419.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti3 szoba, 64 nm-es,  távfűté-
ses, erkélyes, határozatlan bérleti szer-
ződéses, rendszeresen felújított lakást
cserélne 2 szobás  45–60 nm-es, bel-
városi, nádorvárosi, József A. ltp.-i, sza-
badhegyi vagy kismegyeri lakásra. (Hir-
detésszám: 209.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi 2 szoba, 65 nm-es, fél-
komfortos, szilárd tüzelésű, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne 3-4
szobás 70-80 nm-es bérleményre. Szi-
get, Újváros kizárva.  (Hirdetésszám:
212.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi 43 nm-es, 1 szoba
+ hálós, távfűtéses, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 3 szobás, 60–80
nm-es bérleményre. (Hirdetésszám:
214.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420. 

Belvárosi 2 szoba, 56 nm-es,
félkomfortos, téglaépítésű, felújításra
szoruló, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 1 szoba, 30-40
nm-es, belvárosi vagy szigeti, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakásra.
(Hirdetésszám: 215.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 1 szoba, 45 nm-es,
összkomfortos, részben felújított, ha-
tározatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, 49–55 nm-es bér-
leményre.  Sziget, Újváros, Gyárvá-
ros kizárva. (Hirdetésszám: 217.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi 2 szobás, 53 nm-es,
határozott bérleti szerződéses lakást
cserélnének 2 szoba, 55 nm-es, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses belvárosi,
adyvárosi, marcalvárosi, gyárvárosi bér-
leményre. (Hirdetésszám: 218.) 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

JEGYET NYERTEK!

Gratulálunk!

Laár András: A szeretet az univerzum összetartó
ereje című, szeptember 25-én 18 óra-kor
kezdődő győri estéjére
jegyet nyertek: 

Galambos Gergő,
Pákozdi Jánosné, 
Hársfalvi Anett,
Bagdi Ferenc. 
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SPORT PORTRÉ

szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

A győri teniszsportnak rég volt ki-
emelkedő egyénisége, ám a kö-
zelmúltban feltűnt egy tehetsé-
ges fiatal teniszező, Kéki Márk,
aki kitűnik a tömegből. 

Márk jelenleg a Győri Atlétikai Club
színeiben versenyez és a korosztályos
viadalokat sorra nyeri, mind egyéni-
ben, mind párosban. A fiatal tehetség
nem véletlenül került kapcsolatba a
tenisszel, hiszen édesapja edző. 

„Már kiskorom óta imádtam a lab-
dát, nagyon kötődtem hozzá. Bár be-
vallom, azért apukámnak is volt eb-
ben része, hiszen teniszedző – mond-
ja Márk. Most is oktat kicsiket. – Én na-
gyon fiatalon, már 3-4 évesen elkezd-
tem teniszezni, már akkor is imádtam
ütni a labdát. Nagyjából három évvel
később már versenyezhettem is. Sze-
rencsére megvolt a szorgalmam és az
edzőm szerint a tehetségem is. 11-12
évesen már rendes korosztályos, F12-
es versenyekre jártam. Eleinte még
nem túl sok sikerrel. Aztán volt egy víz-
választó verseny Hódmezővásárhe-
lyen, ahol eggyel idősebbek között te-
niszeztem, és sikerült nyernem. Ez for-
dulópont volt az életemben, onnantól
sikerült belelendülnöm és folyamato-
san jöttek a győzelmek. Többször sike-
rült megnyernem a magyar bajnoki cí-
met és a vidékbajnokságot mind
egyéniben, mind párosban.”

Márk menetelése az elmúlt egy év-
ben, térdsérülése miatt, kicsit meg-
tört. Ám nem adta fel, két hónapja új-
ra a salakos pályát rója. 

„Épp külföldön voltam, ugyanúgy
készültem, mint itthon, ám kicsit túl-
erőltettem magam, amit nem bírt
olyan jól a térdem és az izmaim. A tér-
demben a csontfelszín berepedt és
ezért hat hónapot ki kellett hagynom.
A januári magyar bajnokságon tértem
vissza, akkor engedték az orvosok,
hogy újra játsszam. Az első körben
szerencsére nem volt semmi problé-
ma, sőt még nyertem is. A második-
ban azonban egy kitámasztott fonák-
nál a jobb térdem összecsuklott, meg-
nyúltak az izmok, ami szintén közel fél
éves kihagyást jelentett.”

Márk egész nyáron gyógytornára
járt, ami ahogy viccesen fogalmazott,
teljes tenisztilalommal járt.  

„A teniszpályán
mindenki jót akar a másiknak”

„Nagyon nehéz volt, mert örökmozgó
vagyok és otthon kellett ülnöm, pihen-
nem. Anyának többször kellett figyelmez-
tetnie, hogy ne menjek le a pályára, mert
már nagyon hiányzott a játék. Bevallom,
egy helyben játszottam is.”

A legfontosabb Márk számára a
szülői támogatás, akik nemcsak a
sportban, hanem a tanulásban is mel-
lette állnak, hiszen ez utóbbira is nagy
hangsúlyt fektet. 

„Mindenhol meg kell állnom a he-
lyem, legyen szó sportról vagy tanulás-
ról. Szerencsére jól megy az iskola is,
amit főként anyukámnak köszönhetek,
mert nagyon sokat foglalkozik velem.
Bármi gondom van, ő segít, és ha kell,
akár órákat együtt tanulunk. Szeren-
csére sok mindent már az iskolában
megjegyzek, igaz, na-
gyon figyelek, hogy
itthon minél keve-
sebbet kelljen tanul-
nom és annál többet
lehessek a pályán.”

A középiskolai és az egyetemi
tanulmány is nagyon fontos a fi-
atal tehetség számára. Már
most gondolkodik azon, hogy
merre tovább, hiszen saját
bevallása szerint arra is kell
gondolnia, mi lesz a tenisz
után. Visszatérve a sportra,
a tenisz szerelem volt első
látásra. Bár édesapja edző,
mégsem ő erőltette, hogy
itt bontogassa ki szárnyait. 

„Mindig megvolt a lehe-
tőség, hogy mást csináljak.
Ha meguntam volna, bár-

mikor mondhattam volna, hogy kö-
szönöm, elég. Volt pár év, amikor pél-
dául kipróbáltam a kézilabdát is, ahol
szintén versenyeztem az iskolai csa-
pattal. Ám idővel túl sok lett a két
sport egymás mellett, túl sok lett az
edzés, ezért választani kellett, én pe-
dig a tenisz mellett döntöttem.”

Az egyéni sportokban mindig meg-
van a veszély, főleg fiatalabb korban,
hogy monotonná válik a mindennapi

rutinmunka. Ám
Márkot ez sosem
zavarta, ilyenkor
mindig próbálta
valami mással mo-
tiválni magát. 

„Szerencsére
mindig találtam
valami pluszt, ami
továbblendített a

monotonitáson, és próbáltam mindig
valami újat tanulni. Elég volt az, hogy
más emberrel ütögethettem, és máris
nem volt monoton. Ide a Kálóczy térre
is nagyon sokan járnak le teniszezni,
akikkel én is játszhatom. Ráadásul
már zajlik az OB 3-as
csapatbajnokság,
így utazunk min-

denfelé. Nemrég például Almádiban
is voltunk, ahol egy nagyon jó ellenfél-
lel tudtam ütögetni. Tőle is tanultam.
Minél több emberrel játszhatom, an-
nál többfajta játékstílust ismerhetek
meg, ami csak a hasznomra van.”

Márk nagyon jól érzi magát Győr-
ben. „Nagyon jó a közösség és a han-
gulat, ráadásul mindenki segítőkész”
– teszi hozzá. 

„Nagyon hasznos, ha nemcsak az
edzőm tud beleszólni a munkába, ha-
nem mások, más trénerek is adnak ta-
nácsokat. Én pedig rájuk is hallgatok,
mert a teniszpályán mindenki jót akar
a másiknak.”

A véletlen úgy hozta, hogy Márk je-
lenlegi felkészítőjét, Rózsa Gábort
egykor még édesapja ismertette meg
a tenisszel. Ma pedig ő terelgeti a fiát
a céljai felé. 

„Csak rajtam múlik, meddig jutok el
a sportban, mert ha megvan a szorgal-
mam, az alázatom és a kitartásom, ak-
kor szerintem bármi elérhető. Ehhez
persze az is kell, hogy akkor is lejöjjek a
pályára, ha nincs kedvem, vagy épp
rossz napot fogtam ki. Akkor is csinálni
kell, mert csak így lehet eredményes az
ember. Szerintem a legfontosabb min-
denben az alázat, hogy tiszteld meg ma-
gadat és az edződet is, hogy rendesen
csinálod, amit vállaltál.”

Márk a jelenlegi világelső Novak
Djokovichoz szeretne hasonlítani,
hogy egyszer olyan szintű teniszes le-
gyen, mint példaképe. 

„Nagyon inspirál, az edzései, a
mentalitása, az, ahogy küzdeni tud.
Nagyon szeretnék olyan mentalitású
játékos lenni, mint ő.”

Adott edzésnapon mindig a követ-
kező verseny lebeg a győri teniszes
szeme előtt, az hogy ott hogy szeretne
szerepelni, hová kell fejlődnie. 

„Minden egyes mérkőzés után le
kell vonni a tanulságokat, hiszen min-
denből lehet tanulni. Főleg, ha külföldi
versenyző ellen játszhatom. Ha példá-
ul legyőz, akkor tudom, hova kell ne-
kem is eljutnom.”

Márk következő nagy versenye októ-
ber első hétvégéjén lesz, amit szeretne
megnyerni. Ráadásul különösen fontos
lenne neki a siker, hiszen ez egy pénzdí-
jas viadal lesz, amivel akár az egész téli
edzését tudná fedezni. Hogy sikerül-e,
az még egyelőre kérdéses, ám abban
biztosak lehetünk, hogy hallani fogunk
még róla a jövőben.

Szerintem
a legfontosabb
mindenben
az alázat
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A Szeged otthonában lépett pá-
lyára a női kézilabda NB I 3. fordu-
lójában a Győri Audi ETO KC. Az
első osztályú újonc ellen a zöld-fe-
hér hölgyek számítottak az egyér-
telmű esélyesnek, és ez be is bizo-
nyosodott. A címvédő fölényes,
38–16-os győzelmet aratott ide-
genben. Folytatás szeptember
20-án, a Siófok vendégeként.

A Győri Atlétikai Club már-már hagyo-
mányos havi sajtótájékoztatóján ezúttal
is rengeteg sikerről, érmekről számol-
hattak be a szakosztályok vezetői és
sportolói. Az elmúlt időben a tenisze-
zők, az atléták és a birkózók brillíroztak
a nemzetközi és a hazai versenyeken.

Újabb nemzetközi sportesemény hely-
színe volt Győr az elmúlt hétvégén, hi-
szen városunk rendezte a kadet vívó
Európa-kupát. A kontinens egyik leg-
nagyobb kadet versenyére közel 600
sportoló érkezett, hogy összemérjék
felkészültségüket a Széchenyi István
Egyetem sportcsarnokában.

A magyar vívók jó esélyekkel léptek
pástra, és be is bizonyították tehetsé-
güket. Bár a magyar kadet vívó válo-
gatott vezetőedzője, Érsek Zsolt sze-
rint még korai volt ez a szeptember kö-
zepi viadal. Nem sok pihenőt kaptak
ugyanis a vívók a tavalyi és az idei ver-
senyszezon között, így volt olyan spor-
toló, aki még nem volt ereje teljében. 

Ezt leszámítva mégis jól szerepel-
tek a magyarok, hiszen három érmet
is szereztek. Egy férfi párbajtőr ezüst
és egy női tőr, illetve egy férfi párbaj-
tőr bronz a hazai fiatalok mérlege.
Előbbit Nagy Dávid utóbbiakat Pász-
tor Flóra és Bende Bence szerezte.

A bérletek a Győr+ Média belvárosi, Baross Gá-
bor úti pavilonjában kaphatóak, hétköznapo-
kon 9–16 óra között. ETO-SZESE-szezonbérlet
8.000 Ft. ETO-SZESE családi szezonbérlet
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-bérlettel rendelkezik, vagy
bármelyik csapat szurkolói klubjának tagja, és
ezt igazolja.)

Az OTP Bank Liga 7. fordulójában
a Győri ETO FC Kecskemétre lá-
togatott, ám a mérkőzés a zuho-
gó eső miatt kaotikussá vált. Már
a kezdő sípszó előtt folyamatosan
szakadt az eső és villámlott az ég,
így csak az volt a kérdés, hogy
Solymosi játékvezető mikor sza-
kítja félbe a találkozót. Ezt végül az
59. percben tette meg. A mérkő-
zés ekkor Marek Strestík és Vla-
dan Savic találataival 1–1-re állt.
A találkozó sorsáról a héten dönt
az illetékes testület, ám ez lapzár-
tánkig nem történt meg.

Kezdésként
vereség
Idegenben kezdte meg a bajnoki
szezont az ETO-SZESE férfi kézi-
labdacsapata, amely az NB I/B
Nyugati bajnokságában szerepel
a 2014/2015-ös idényben. Első-
ként Dabas együttesével találkoz-
tak az egyetemisták, ahol három-
gólos vereséget szenvedtek, 34–
31-re győzött a hazai együttes. Az
ETO-s fiúk a 2. fordulóban a Csur-
gó U23-as csapatával találkoz-
nak, szintén idegenben.

22 gólos
gyôzelem
az újonc ellen

A nagy esô miatt
félbeszakadt
a mérkôzés 

GYAC-os sikerek itthon és külföldön

Sikeres kadet vívó Európa-kupa

Végeredmények
Férfi tőr: 1. Tourette (Amerikai

Egyesült Államok), 2. Barmakov
(Oroszország), 3. Knodt (Amerikai
Egyesült Államok) és Kumbla (Ameri-
kai Egyesült Államok).

Női tőr: 1. Partridge (Amerikai
Egyesült Államok), 2. Deschner (Ame-
rikai Egyesült Államok), 3. Pásztor Fló-

ra (Magyarország; edző: Beliczay Sán-
dor) és Binder (Amerikai Egyesült Ál-
lamok).

Férfi párbajtőr: 1. Limarev
(Oroszország), 2. Nagy Dávid (Ma-
gyarország; edző: Halla Péter), 3.
Bende Bence (Magyarország; ed-
ző: Patócs Zsolt) és Preziosi
(Olaszország).

A fiatal birkózók rendre éremmel tér-
tek haza a különböző hazai megmérette-
tésekről, míg a felnőtteknél augusztus vé-
gén, Belgrádban rendezték a Veterán Bir-
kózó Világbajnokságot, ahol három győri
ezüstérem született. Szalay Péter szabad
fogásban, a 69 kg-os súlycsoportban lett

második, míg Baumann Imre szabad és
kötött fogásban is ezüstérmes lett. Az
utolsó versenyén szőnyegre lépő Imre bá-
csi nem teljesen elégedett a teljesítmé-
nyével. Egy apró hiba minden küzdelem-
ben benne van, ezzel számolni kell –
mondja Baumann Imre, ez történt a dön-
tőben is, ahol csak egy pillanatra nem fi-
gyelt, és szőnyeghez vágták. 

A találkozóról a teniszezők sem hi-
ányozhattak, hiszen szépen termelték
ők is az érmeket a hazai viadalokon.
Közülük kiemelkedik Szőke Nóra és
Kéki Márk, akik ennek a sportágnak
nagy győri reménységei. 

Az atlétáknál a legnagyobb sikert a
gátfutó Sorok Klaudia érte el a közel-
múltban, aki a nanjingi ifjúsági olimpi-
án negyedik lett. Kószás Krisztina kor-
osztályában országos bajnok lett
5000 méteres síkfutásban, míg a fel-
nőttek között 3000 méter akadályon
harmadik. Szabó Dezső pedig a Szu-
perliga döntőjében lett első.

MOZAIK  SPORT
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4–1-re győzött a Győri ETO FC
a Gyirmót FC ellen a labdarúgó
Liga-kupa D-csoportjának má-
sodik fordulójában. A városi der-
bin sokáig egyenrangú volt egy-
mással a két fél, sőt a másod-
osztályú hazaiak még jó ideig
vezettek is a találkozón, ám a
zöld-fehérek az utolsó 20 perc-
ben eldöntötték a meccset. A
következő fordulót október 7-én
rendezik, az ETO ekkor Csákvár
ellen bizonyíthat.

A Győr-Szol TC a férfi Szuperliga
3. fordulójában a Zalaegerszeggel
csatázott hazai pályán. A tavalyi
ezüstérmes azonban nagy falat-
nak bizonyult, így 2–6-os veresé-
get szenvedtek a győri tekés fiúk.
Németh Gábor, a klub elnöke úgy
fogalmazott, hogy papírforma
eredmény született, hiszen az el-
lenfél csapatában több válogatott
játékos is van, sőt ők a tavalyi ezüst -
érmesek. Jobban meg lehetett
volna szorítani őket, ám összessé-
gében reális a végeredmény. Meg
kell tanulni jobban kihasználni a
hazai pálya előnyét. Psz.: Batki Ta-
más 593, Koller Dániel 597, Pete
II. László 578, Szőke Gábor 545,
Nákits Dániel 559, Németh Gábor
589.  Folytatás szeptember 20-án,
a Szeged otthonában.  

Idén már 13. alkalommal rendezte meg
az Arrabona Rally Club az egykori ver-
senyzőtárs, Horváth László emlékére a
Horváth „Boci” Emlékversenyt az écsi
Rábaringen. Az éjszakai futamra idén a
vártnál többen jelentkeztek – árulta el Ré-
gi Péter, a verseny szervezője. Külön
öröm számukra, hogy egyre népszerűbb
a viadal a határainkon túli pilóták körében
is. Teljesen más egy éjszakai verseny. 

Az emlékverseny egyben a Céltrans
Rally Sprint Bajnokság negyedik futa-
ma is volt a Metabond-kupáért. A viadal
abszolút győztese a Huszár Roland–Tö-
reki Bálint páros lett, amely egy BMW
E30-assal indult. Mögöttük második
lett az Ungvári Péter–Ünnep András
duó, szintén BMW-vel, harmadik pedig
a Mitsubishi EVO-t terelgető Fodor
Márton–Leimeiszter István kettős.

A Rába Sárkányhajó Club 84
versenyzővel vett részt a sport-
ág Bajnokok Ligájának számító
Ravennai Klub Legénység Vi-
lágbajnokságon a közelmúlt-
ban. A Nemzetközi Sárkányha-
jó Szövetség klub vb-jét két-
évente rendezik meg. Az idei
olaszországi viadalon 27 or-

szág több mint 5300 verseny-
zője vett részt. A Rába Sárkány-
hajó Klub 10 fős, kishajós pre-
mier női csapata remekül telje-
sített a vb-n. A 2000 m-es ver-

A múlt héten gyönyörű tengerparti olasz üdülővá-
ros,  Rimini adott otthont, a WAKO Kick-box Kadett
és Junior Világbajnokságnak, ahol  különböző sza-
bályrendszerekben, nyolc páston és két ringen zaj-
lottak a küzdelmek, hat napon át. A győri Unicentrál
Bulls SE-t a Magyar Kick-box Szövetség válogatott-
jának színében Nardelotti Zoltán képviselte junior I.
korosztályban, 75 kg-os súlycsoportban, K-1 sza-
bályrendszerben.

A győri sportoló a negyed döntőben, az oroszok
kiválóságát, Makszim Laguskint búcsúztatta 3:0-ás
pontozással. Ezzel a győzelemmel a döntőbe jutott,
ahol az izraeli Pavel Lozickit a második menetben
kiütötte és világbajnok lett. Ezzel az Unicentral Bulls
első világbajnoki aranyérmét is megszerezte. Felké-
szítő edzők: Csányi János és Horváth Gyula.

Remekül szerepel a magyar válo-
gatott a szeptember 6-án kezdő-
dött és még jelenleg is zajló gra-
nadai sportlövő világbajnoksá-
gon. A Patent Győri Lövészklub
versenyzői eddig két bronzérmet
zsebeltek be. Sike József a futó-
céllövők 50 m-es 40 vegyes szá-
mában állhatott a dobogó legal-
só fokára. Sike ezután Boros
Lászlóval és Tasi Tamással csa-
patban újabb bronzérmet szer-
zett a futócéllövők 10 méteres 40
vegyes számában.

Gyôzelem
a Liga-kupában

SPORT MOZAIK

Vereség itthon

Bronzérmek
a vb-rôl

www.vidrauszoiskola.hu

Bébiúszás:
szombatonként
8., 8.45, 9.30
Sátoros uszoda

06-70/947-9409
Kovács Alíz
szervező menedzser

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

Sátoros uszoda:
hétfő, szerda, péntek:
16–19 óráig

Magyar Vilmos Uszoda:
kedd, csütörtök:
16–17 óráig

Móra-uszoda:
kedd, csütörtök:
17–19 óráig

Felnőtt úszásoktatás, edzés:
hétfő, szerda, péntek 19–20 óráig
Sátoros uszoda

06-30/272-2064
Rákosfalvy Ferenc
ügyvezető

Jelentkezés,
érdeklődés:

Az ELSŐ

alkalom

mindenkinek

INGYENES!
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Horváth „Boci”
13.-szor

Nardelotti Zoltán
junior K-1 világbajnok

Világbajnokok lettek
a Rába sárkányhajósok

senyben aranyérmes lett, míg
500 m-en a negyedik, 200 m-
en az ötödik helyen ért célba.

A Rába veteránjai, az 50 év
felettiek mezőnyében, egy he-
tedik és két nyolcadik helye-
zést értek el. A nagyhajós pre-
mier kategóriában a férfiak a
2000 méteres távon tizedikek

lettek. Jövőre Magyarorszá-
gon találkozik újra a sárkány-
hajós társadalom, hiszen Bu-
dapest rendezi a Klub Legény-
ség Európa-bajnokságot. 
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A rövidpályás Európa-bajnok Jakabos
Zsuzsanna mellett újabb kiválóság csat-
lakozott a Győri Úszósport Egyesület-
hez. A jelenleg még dunaújvárosi Ta-
kács Krisztián – aki hazánk leggyorsabb
50 méteres gyorsúszója – a hét elejétől
már Petrov Iván edzéseit látogatja.

Leigazolásáról egyelőre nincs szó,
hiszen az országos csúcstartót még
szerződés köti jelenlegi klubjához, ám
könnyen elképzelhető, hogy később
Győrben folytatja pályafutását. Krisz-
tián bevallása szerint jót tenne neki a
környezetváltozás. Évek óta próbálja
rajttechnikáját fejleszteni, ám ezzel
mind a mai napig elégedetlen. Ezen
is szeretne Petrov Iván segítségével
változtatni Győrben, ráadásul a tré-
nerrel nagyon jó a kapcsolata, hiszen
régóta ismerik egymást.

A Krisztiánnal készült hosszabb be-
szélgetést a jövő heti újságunkban ol-
vashatják. 

A Győr+ Televízió hétfő esti Sport-
magazinjának vendégei az Arrabo-
na Rally Club tagjai lesznek. A be-
szélgetés alatt természetesen szó-
ba kerül a hétvégi XIII. Horváth
„Boci” Emlékverseny, a klub idei
szezonja és jövőbeli tervei.  Sport-
magazinunk játékában ezúttal a
Mezbolt által felajánlott értékes fo-
cilabdát sorsoljuk ki. Érdemes lesz
tehát hétfőn 19 óra 30 perckor a
Győr+ TV-re kapcsolni! 

Együtt készülnek

Magunkat
ajánljuk
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