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3. oldal Ősztől további 11,1
százalékkal kell majd kevesebbet
fizetni a gázért, az áramért és a
távhőért. Egy átlagos négytagú
család évente így százezer forint-
nál is többet spórolhat.

8–9. oldal „Ez egy jó élet volt” –
mondta lapunknak adott interjújá-
ban a vidék újságíró „nagyasszo-
nya”, Maróti Zsuzsa, aki 38 éven át
tollforgatóként szolgálta a várost és a
megyét.

12. oldal Átadták a Győri Nemzeti Színházban a társulat szavaza-
tai alapján a Kisfaludy-díjakat: idén a színésznők közül Mózes Anita,
a színészeknél Fejszés Attila kapta meg az elismerést. „Valahol, a
tarkójában gondol rá a színész, milyen jó lenne majd egyszer ezt a
díjat megkapni” – árulta el lapunknak Fejszés Attila, s kiderül az is, a
díjazottak olyanok, mintha testvérek volnának. 

Tiszta levegő,
mozdulj érte!

Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

28. oldal  A házigazda Győri ETO FC a harma-
dik helyen végzett az Audi Hungaria ETO U16
nemzetközi labdarúgókupán. A fiatal focisták a
Barcelonát és a Benficát is legyőzték.
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forintra csökkent a benzin ára, a gázolajé pedig 433 forintra
pénteken. A MOL február elejétől heti két alkalommal dönt
az üzemanyagár-változásokról, így már nemcsak a hét első
munkanapján, hanem a hét közepén is határoz az aktuális
valutaárfolyam és a tőzsdei jegyzések alapján az árról.

409 6,6 millió euróból megvalósuló újabb fejlesztés során a péri
repteret Boeing-737-es és Airbus 320-as kategóriájú gé-
pek fogadására teszik alkalmassá. A felszállópálya meg-
hosszabbításával és több, ehhez kapcsolódó beruházás-
sal jelenleg már 180 fős gépeket is tudnak fogadni.

NAPRÓL NAPRA

Szeptember 13.

Szeptember 14.

Szeptember 15.

Szeptember 16.

Szeptember 17.

Szeptember 18.

Szeptember 19.

Útépítés. Ütemterv szerint halad az
M85-ös főút Győr és Csorna közötti sza-
kaszának részét képező, 12,5 kilométe-
res, Csornát keletről elkerülő út építése,
amely 2015 nyarára készül el.  

Audi. Kinyitották az Audi Hungaria Mo-
tor Kft. kapuit a nagyközönség előtt: a
vendégek a motorgyártással ismerked-
ve alkatrész- és robotbemutatón vehet-
tek részt, valamint többek között a kísér-
leti motorgyártó központot is megtekint-
hették.

Kiállítás. Az Apátúr-házba érkezett az
erényöv titkos történetét bemutató ván-
dorkiállítás. A közönség korabeli szövegek,
képek és tárgyak segítségével ismerhet
meg egy titokzatos és sejtelmes, közép-
korba visszanyúló, igaz történetet. A kiállí-
tást csak 16 éven felüliek látogathatják.

Bringa. Az Európai Mobilitási Hét első
napján „bringás reggeli” keretében ellen-
őrizték a rendőrök a kerékpárok felsze-
reltségét a Baross híd lábánál.  Almával
jutalmazták azokat, akiknek kétkerekűje
az előírásoknak megfelelő volt. A hiányos
bringák tulajdonosai citromot kaptak.

Buszbaleset. Senki nem sérült meg,
amikor árokba csúszott egy távolsági
busz a 83-as főút bevezető szakaszán. A
tűzoltók daruval támasztották meg a jár-
művet, majd létrával szabadították ki a
27 utast és a sofőrt.

Vesztegetés. Megpróbálta megvesz-
tegetni a pénzügyőröket egy török ka -
mio nos, akinek járművében két szíriai il-
legális bevándorlót találtak. A sofőr ellen
hivatali vesztegetés és embercsempé-
szés bűntette miatt tettek feljelentést.

Parkolóbővítés. Radnóti Ákos önkor-
mányzati képviselő és Szombati Bertold,
a Győr-Szol Zrt. ingatlangazdálkodási
igazgatója adott át a Barátság Park mel-
lett tíz új parkolóhelyet.

Sport-
eredmények
A Győri Speciális Szak-
iskola tanulói több ran-
gos sporteseményen
vettek részt nyáron.
Varsóban a nagypályás
Európa-bajnokságon
Hrutka János vezetésé-
vel a csapat a 2. divízió
2. helyezését szerezte
meg. A Tiszaújvárosban
megrendezett Grassro-
ots MLSZ-MSOSZ-UEFA
labdarúgótornán 28 di-
ák vett részt, ahol az ér-
telmileg és a tanulás-
ban akadályozottak csa-
patai is versengtek.
Előbbiek 1. helyezést,
míg az utóbbiak 2., il-
letve 4. helyezést értek
el. A legjobb kapusnak
(Döme Szabina), a leg-
jobb mezőnyjátékos-
nak (Németh Szabolcs),
illetve a gólkirálynak
(Bogdán Alexandra) ki-
járó különdíjat is a Spe-
ciális Szakiskola tanu-
lói érdemelték ki. Júli-
us közepén négy diák-
juk Göteborgból, az Eu-
rópa-bajnokságról a 2.
divízió 2. helyezésével
tért haza. Augusztus-
ban hat tanulójuk Zán-
káról, az Erzsébet-te-
nisztábor döntőiről
hozta el az 1-3-4-5-6. he-
lyezéseket. 

Sikeres hulladék-
gyűjtési akció
Hulladékgyűjtési ver-
senyt hirdetett a Győr-
Szol Zrt. a tavalyi tanév-
ben iskolák és óvodák kö-
rében, melynek elsődle-
ges célja a környezettuda-
tos szemléletmód nép-
szerűsítése, az újrahasz-
nosítás fontosságának
hangsúlyozása volt. Az
akcióban 146 tonna pa-
pírt, 20 tonna elektronikai
hulladékot és négy tonna
kupakot gyűjtöttek össze
az intézmények.
Iskolák körében a papír-
gyűjtés győztese a győr -
újbaráti II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola és
Pedagógiai Szakszolgá-
lat lett 18.980 kilogram-
mal. Az elektronikai be-
rendezések gyűjtésé-
ben a marcaltői Kmety
György Evangélikus Ál-
talános Iskola és Óvoda
járt az élen 2.740 kilo -
grammal. A kupakgyűj-
tésben a győri Kölcsey

Ferenc Általános Iskola
jeleskedett 1158 kilo -
grammal. Papírgyűjtés-
ben, illetve elektronikai
berendezések gyűjtésé-
ben az óvodák közül a
takácsi Bóbita Napközi
Otthonos Óvodát és a
győri Tárogató Óvoda
Móra Ferenc Tagóvodát
jutalmazták.
Dr. Somogyi Tivadar al-
polgármester a díjátadón
kiemelte, a szelektív hulla-
dékgyűjtés egy kis odafi-
gyelést igényel, de kifize-
tődő, és Földünk egész-
ségéhez is hozzájárulha-
tunk általa. Sági Géza, a
Győr-Szol Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója hozzátette,
a környezetünket óvó
szemlélet leginkább az is-
kolában alakítható ki, hi-
szen a fiatalok fogadóké-
pesek ezekre az informá-
ciókra. Azt is elárulta,
hogy az akciót az új tanév-
ben is meghirdetik majd.

Radnóti Ákos lett a győri Fidelitas elnöke, elnökségi
tagnak választották Fekete Dávidot, Takács Tímeát,
Németh Jenő Pétert, Tóth Tabita Georginát és Szabó
Anitát az elmúlt tisztújító ülésen. Radnóti Ákos munká-
juk fontos és hatékony részének tartja, hogy az elnök-
ségi tagok közül hárman is dolgoznak a közgyűlésben,
s eredményesen tudják képviselni a fiatalok érdekeit.
Fekete Dávid alelnök és alpolgármester a rezsicsök-
kentés érdekében végzett szervezőmunkájukat emelte
ki. Szólt arról, hogy jövőre több választás is lesz, ez pe-
dig komoly feladatokat ró a szervezetre.
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Már csak azért is figye-
lemre méltó a Példakép
Alapítvány kezdeménye-
zése – amely az „Év Példa-
képe” díj odaítélését cé-
lozza (írásunk a 11. olda-
lon), – mert ha valamire,
akkor jól bevált módsze-
rekre, a sikerhez, hogy ne
mondjam, a megelége-
dettséghez vezető út meg-
mutatására nagy szüksé-
günk van sokunknak. 
Az alapítvány tehát pozitív
jelenségeket, sikereket, a
sikerek mögött álló embe -
reket, arcokat keres, akik
másoknak is üzenhetik:
van lehetőség, van mód az
álmaink, a terveink meg-
valósítására, lehet értel-
mes és eredményes mun-
kát végezni, a magunk és
mások számára értéket te-
remteni. A példaképként
megjelenített személyek
nyilatkozatait olvasva pe-
dig az is jól látszik, hogy a
manapság általánosnak
tetsző vélekedéssel szem-
ben a sikert nem csak,
vagy legalábbis nem első-
sorban pénzben mérik.
Sokkal inkább a már emlí-
tett álmok és tervek meg-
valósulása, a valahonnan
valahová a magunk erejé-
ből eljutás élményéből fa-
kadó önbecsülés és elége-
dettség ad tartást a meg-
lelt példaképeknek.
Örvendetes, hogy az orszá-
gos akció döntőjébe győri
fiatalemberek is bekerül-
tek. Örvendetes, ugyanak-
kor egyáltalán nem megle-
pő: hiszen ha ma Magyar-
országon valahol sikerrel
lehet találkozni, az valószí-
nűleg éppen ez a régió, ez a
megye, ez a város. S az,
hogy tőlünk karnyújtás-
nyira vannak a jó példák, a
követhető példaképek, ar-
ra a reményre jogosít, hogy
sokan tudnak profitálni
ebből a helyzetből, és egy-
re többen lesznek azok,
akik maguk is például szol-
gálhatnak. 
Ozsvárt Tamás

Például

szerző: győr plusz
fotó: o. jakócs péter

A korábbi tízszázalékos rezsi-
csökkentés után a kormány ter-
vei szerint ősztől további 11,1
százalékkal kell majd keveseb-
bet fizetni a gázért, az áramért
és a távhőért. Egy átlagos négy-
tagú család évente így százezer
forintnál is többet spórolhat.

A kormány döntése nyomán eddig ki-
lenc szolgáltatás ára csökkent, január
1-jétől a földgáz, az áram és a távhő,
míg július 1-jétől a vízdíj, a csatornadíj,
a szemétszállítás, a PB-gáz, a szippan-
tott szennyvíz és a kéményseprés díja
terheli kevésbé a pénztárcánkat. Az
őszre tervezett újabb 11,1 százalékos
rezsicsökkentés nyomán a gáz, az
áram és a távhő a tavalyi árához képest
összességében 20 százalékkal kerül
majd kevesebbe. A számítások szerint
az eddigi intézkedéssorozat egy átla-
gos családnak éves szinten százezer
forintos megtakarítást is jelenthetett,
az újabb döntéssel pedig tovább csök-
kennek a terhek. Természetesen mind-
ez függ a felhasznált energia típusától,
a fogyasztás mértékétől. 

Borkai Zsolt pol-
gármester, ország-
gyűlési képviselő la-
punknak hangsú-
lyozta, ezzel az intéz-
kedéssel azoknak
segít a kormány,
akiknek erre a legin-
kább szükségük

van. A rezsicsökkentés tulajdonképpen
a magyar családok egy újabb komoly
támogatása, ami nem véletlen, hiszen
a kormányzat kiemelt figyelmet fordít a
családpolitikára. „A magyar kormány a

Sokat spórolhatunk
az újabb rezsicsökkentéssel

családokra úgy tekint, mint az egyik
legfontosabb védendő értékre, hiszen
ők a társadalom legfőbb építőelemei.
Ez a kiemelt figyelem mutatkozik meg
a mostani döntésben is” – hangsúlyoz-
ta, majd hozzátette, az őszi intézkedés

révén az eddigiekhez képest további 3-
4 ezer forinttal is csökkenhet a család
kiadása havi szinten.

Simon Róbert
Balázs alpolgár-
mester, a Fidesz
győri választókerü-
leti elnöke hozzá-
fűzte, a mostani
csökkentés a kor-
mány korábbi intéz-
kedésével együtt
azt jelentheti, hogy tavaly december-
hez képest 9-10 ezer forinttal is több

maradhat a családi kasszában havon-
ta. Az előző kormányzat idején min-
den év úgy kezdődött, hogy tudtuk, ja-
nuár 1-jével áremelésekre készülhe-
tünk. Ezzel szemben most a közüzemi
díjak második nagyarányú csökkenté-
séről beszélhetünk. Nem véletlen hát,
hogy az országos aláírásgyűjtés alkal-
mával a rezsicsökkentést 2,5 millió
magyar aláírásával is támogatta, az
íveket csak Győrben mintegy harmin-
cezren írták alá.”

Kara Ákos or-
szággyűlési képvi-
selő, a Fidesz má-
sik győri választó-
kerületi elnöke kie-
melte, sok eset-
ben korábban in-
dokolatlanul ma-
gas volt ezeknek
szolgáltatásoknak a díja. A kormány
javaslata valódi megtakarítást jelent
a háztartások számára. „A döntés
minden magyar háztartást előnyö-
sen érint, sokak számára pedig
egyenesen létszükséglet az újabb
rezsicsökkentés.” A képviselő emlé-
keztetett arra, hogy a baloldali kor-
mányok alatt többszörösére nőtt a
villany és a gáz ára. 

Hogy a csökkentés második köre
éppen ősszel történhet, azért is lesz
nagy segítség a családok számára,
mert a rezsiszámla – jellemzően épp a
gáz, a távhő és az áram – a fűtési sze-
zonban természetesen jóval maga-
sabb, mint az év többi szakában. A
döntésnek köszönhetően azonban
már az idei télen kevesebbet kell kiad-
nunk a közüzemi díjakra. Az újabb re-
zsicsökkentést november 1-jén vezeti
be a kormányzat, a Fidesz szándéka
szerint a jövőben a fával, szénnel fűtő
családok terheit is csökkentenék.

Rezsicsökkentést támogató ta-
nácskozást rendeznek Győrben, a
Bartók Béla Megyei Művelődési
Központban szeptember 26-án,
csütörtökön 17 órától. A meghívott
vendég Kontrát Károly belügymi-
nisztériumi államtitkár, míg a házi -
gazdák a Fidesz–KDNP 1-es és 2-
es győri központú választókerületé-
nek elnökei, Simon Róbert Balázs
és Kara Ákos lesznek. A tanácsko-
záson a rezsicsökkentéshez szük-
séges további lépésekről esik szó,
amelyre Orbán Viktor miniszterel-
nök levélben invitálja mindazokat,
akik az aláírásgyűjtés során támo-
gatták a rezsicsökkentést. A meg-
hívókat az érintettek a napokban
kapják kézhez, a beszélgetésre
min denkit várnak, aki támogatja a
kezdeményezést, érdeklődik an -
nak részletei iránt.
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IPAR  GAZDASÁG

szerző: gaál józsef 
fotó: o. jakócs péter

A Győri Ipari Park működését
és jövőképét, letelepedésre csá-
bító adottságait ismerhették
meg a Budapesti Német Gazda-
sági Klub elmúlt hét közepén

Győrbe látogató tagjai. A nagy
múltú társaság kéthavonta teszi
tiszteletét városunkban, a győri
szekció foglalkozásának ezúttal
is az Audi Akadémia Kossuth ut-
cai épülete adott helyet. Görög
Tibor, az ipari park ügyvezető
igazgatója hazánkban működő,
külföldi érdekeltségű cégek tu-

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter 

Az idén a győri Audi Hungaria Motor Kft. újabb
1300 állást teremtett, a tízezredik dolgozót, Honfi
Norbertet, aki a Heves megyei Felsőtárkányból ér-
kezett városunkba, ünnepélyesen is köszöntötték. 

– Újabb mérföldkőhöz érkezett az Audi Hungaria
Motor Kft., a tízezredik dolgozó felvétele fejlődésünk
ékes bizonyítéka – jelentette ki dr. Knáb Erzsébet sze-
mélyügyekért felelős ügyvezető igazgató a szerdai ün-
nepségen, ahol száz új belépőt köszöntöttek. A felső-
tárkányi Honfi Norbertnek jutott a megtisztelő szerep,
hogy tízezredik lehetett. Dr. Knáb Erzsébet jelezte azt
is, az Audi nem áll meg, újabb szakemberekre lesz
szükség a motorgyártásban, a műszaki fejlesztésben
és a szerszámgyárban. December végéig további
150 ember felvételét tervezik.

– Innovatív munkahely vagyunk, versenyképes fi-
zetést kínálunk, nem véletlenül nyertük el idén már
ötödször a Magyarország legvonzóbb munkáltatója
címet – tudtuk meg dr. Knáb Erzsébettől.

Achim Heinfling motorgyártásért felelős ügyve-
zető igazgató párhuzamot vont két jubileum, a fenn-
állásának huszadik évfordulóját ünneplő győri Audi
és a tízezredik dolgozó munkába állása között. –
Húsz évvel ezelőtt négyhengeres motorokkal kez-
dődött a gyártás, ma már a tizenkét hengeres mo-
torokig terjed a kínálat, s minden tizedik másod-
percben legördül a szalagról egy új erőforrás, ez na-
pi nyolcezer motort jelent – fogalmazta meg az im-
pozáns számokat. Elmondta azt is, húsz év alatt ed-
dig több mint 24 millió motor készült Győrben, s a
közeljövőben egy újabb szép jubileum részesei le-
hetünk, amikor a 25 milliós darabszámot is elérik. 

Az Eger közelében fekvő Felsőtárkányból Győr-
be költözött fiatalember, Honfi Norbert nem csak új
munkahelyet, új várost is választott. Ha megkérde-
zik tőle, hol dolgozik, nemes egyszerűséggel rávág-
hatja, hogy a világ legnagyobb motorgyárában,
ahol évente majdnem kétmillió motor készül.

Kérdésünkre, hogy a győri Audi az idén átléphe-
ti-e a bűvös kétmilliós számot, Achim Heinfling azt
mondta, várhatóan ugyanannyi motor készül az
idén, mint tavaly, egymillió kilencszázernél több, de
kétmilliónál egy kicsivel kevesebb. 

Miért pont Győr? 
lajdonosainak, képviselőinek
tartott előadást.    

Görög Tibor legfrissebb ada-
tai szerint a Győri Ipari Park 191
hektárnyi területén 13 ország
106 termelő és szolgáltató társa-
sága dolgozik, egy részük autó-
ipari nagyvállalatok beszállítója.

Győr és néhány száz kilométeres
körzete jelentős ágazati régió, az
itt készülő évi 3,8 millió motor és
egymillió gépjármű a világterme-
lés két százalékát teszi ki. Az ipari
park számos jó tulajdonsága kö-
zül ez a központi fekvés a legvon-
zóbb, innen közúton és vasúton
is könnyen elérhetők a nemzet-

közi régió nagy motorgyárai,
autógyárai. 

A park logisztikán túli előnye-
it sorolva Görög Tibor elmondta,
a letelepedő cégek komoly ipari
hagyományokkal rendelkező,
egyetemi városba érkeznek,
ahol európai színvonalú infra -
struktúra vár rájuk, s valamennyi
iparágban, szolgáltatási szektor-
ban képzett munkatársakat ta-
lálnak. Előny a park rendezett tu-
lajdonviszonya is, az önkor-
mányzat kizárólagos gazdaként
valósítja meg hosszú távú fej-
lesztési stratégiáját.

A német gazdasági klub tagjai
légi felvételeket láthattak a park
új beruházásairól, többek között
az Audi logisztikai parkjáig meg-
hosszabbított iparvágányról, a
csapadékvizet kezelő harmadik
tározótó építéséről, s meggyő-
ződhettek arról, hogy a park terü-
lete szabadon, igény szerint nö-
velhető. Az igazgató tájékoztató-
ja végezetül kitért azokra a szol-
gáltatásokra, melyeket az ipari
park és menedzsmentje nyújtani
tud lakóinak a letelepedés előtt
és után, az induláskor és a mun-
kás hétköznapokban. 

Tízezren
dolgoznak
az Audiban

szerző: koloszár tamás 
fotó: illusztráció

– Huszonöt éve vagyunk a pia-
con, van rálátásunk a gyártók ter-
mékeire, s mindig olyan készülé-
keket ajánlunk a vevőknek, amit
mi is hazavinnénk otthonunkba –
mondja Puskás Csaba. A Puskás
Profil Kft. több ezer készüléket
értékesített, épített be és szer -
vizelt Győr-Moson-Sopron me-
gye lakásaiban.

Maradva az induló gondolat-
nál, a Puskás Profil most a Whirl-
pool Premium Selection termé-
keit ajánlja a vásárlást tervezők-
nek, akik nem akármekkora ga-
ranciát kapnak a termékekre.
Mosógépekre és szárítógépekre
négy év, beépíthető készülékekre
– mosogatógépekre, hűtőszekré-
nyekre, sütő- és főzőlapokra –
hat év garancia jár azoknak, akik
szeptember 16-a és a következő
év január 15-e között vásárolnak. 

– A garancia meghosszabbítá-
sához a vásárlóknak nincs más te-

endőjük, mint regisztrálni a regiszt-
racio.whirlpool.hu honlapon, s az
addigi két év négyre, a négy pedig
hatra emelkedik – magyarázza
Puskás Csaba, s elmondja azt is,
hogy olyan készülékeket kínál,
amelyeket a német TÜV Rheinland
független minőségbiztosítási inté-
zet védjegyével láttak el. 

A Whirlpool új
meghajtástechni-
kát fejlesztett ki,
melynek eredmé-
nyeként az új mo-
torral szerelt szárí-
tó- és mosógépek
nemcsak zajmen-
tesek, hanem hihe-
tetlen mértékű ga-
ranciával is rendel-
keznek. Tíz év alatt
bármilyen meghi-
básodás esetén
díjmentesen cse-
rélik a motor alkatrészeit. 

– A Puskás Profilnál tíz évvel ez-
előtt vezettük be, hogy a nálunk vá-
sárolt és üzembe helyezett készü-

lékekre öt év garanciát vállalunk,
amely most a Whirlpool prémium
termékek esetében jelentősen vál-
tozik, ezért aki régi készülékét újra
szeretné cserélni, annak érdemes
ezt  az ajánlatot január 15-ig meg-
fontolni – fogalmaz Puskás Csaba. 

A Whirlpool az Euromonitor
International felmérése szerint a

világ első számú nagyháztartási-
gép-gyártója. Termékeik szépek,
energiatakarékosak, csendesek
és mindent igényt kielégítenek. 

A Puskás Profil ajánlja: extra
garancia Whirlpool termékekre
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Az átalakított Köztelek utcai épület-
be költözött a Híd utcában műkö-
dő rendőrségi iroda. A szeptem-

ber 17-i átadón Borkai Zsolt pol-
gármester hangsúlyozta, a folya-
matosan fejlődő Újváros és Sziget
városrészekben fontos a biztonság,

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosz-
tály bemutatja a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő part-
nerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2013 (III.29) Ök. rendelet 3. §-a értelmé-
ben az alábbi rendezésiterv-módosítási javaslatok előzetes tájékoztatóját:

SZTM 2012-025 számú Holt-Rábca területének szabályozásiterv-módosítása
SZTM 2012-026 számú Püspökerdő területének szabályozásiterv-módosítása
SZTM 2012-027 számú Belváros Baross u.-tól keletre eső területének szabályozásiterv-módosítása
SZTM 2012-028 számú Szivárvány u. (Pinnyéd) – lakóterület kialakítása
SZTM 2012-029 számú Új sor (Pinnyéd) – lakóterület kialakítása
SZTM 2012-030 számú A Galántai út és a Hédervári út kereszteződésének környezete
SZTM 2012-031 számú Mamma Mia – 7091/2, 7094 hrsz. szabályozásiterv-módosítása
SZTM 2012-032 számú Radó étterem – 7283/1, 7283/2 hrsz. szabályozásiterv-módosítása

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2013. szeptember 13-tól október 4-ig

az önkormányzat előcsarnokában, valamint a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/.
A megjelenéstől számított 21 napon belül, javaslatok, észrevételek írásban tehetők a 9021
Győr, Városház tér 1. címen vagy a szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail címen.

Új rendőrségi iroda Szigetben
értékeink védelme is. Kiemelte,
míg a Híd utcában megszűntek a
korábban tapasztalt problémák,
addig a városrész ezen pontján in-
dokolt a rendőri jelenlét, ezért dön-
töttek az áthelyezés mellett. Borkai
Zsolt azzal zárta gondolatait, ez a
beruházás is jól példázza a város és
a rendőrség szoros együttműködé-
sét a győri közbiztonság további ja-
vítása érdekében.

Horváth Csaba városi rendőrka-
pitány hozzátette, a körzeti megbí-
zott mellett helyet kap a szabálysér-
tési előkészítő alosztály és a körzeti
megbízotti alosztály vezetése is, így
gyakorlatilag folyamatos rendőri je-
lenlét lesz a körzetben. Kiemelte, a
2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál fő helyszíne szinte a szom-

szédban épül fel, így a játékok lebo-
nyolításakor az iroda vezetési pont-
ként is funkcionál majd.
Az új iroda kialakítása 15 millió fo-
rintba került, a felújítási munkála-
tok a rendőrség igényeinek megfe-
lelően a Győr-Szol Zrt. kivitelezésé-
ben valósultak meg. Sági Géza el-
nök-vezérigazgató elmondta, a be-
ruházás révén a rendőrség egy eu-
rópai színvonalú irodában tudja el-
látni feladatát. 

Szeles Szabolcs, a terület ön-
kormányzati képviselője kiemelte,
hogy a fejlesztéssel mindenki jól
járt, hiszen a rendőrség egy kom-
fortosabb helyiségben teljesíthet
szolgálatot, a győriek számára pe-
dig a fokozottabb jelenlét nyugal-
mat teremt a környéken.

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Szintráépítés után konditeremmel
gazdagodott Győrújfalu Sport -
egye sület öltözőjének épülete –
mondta el Nagy Imre Attila polgár-
mester, mikor a sportlétesítménye-
ket érintő fejlesztésről számolt be.
Kifejtette, a konditerem építésén
túl lecserélték az öltöző tetőszerke-
zetét, valamint terasszal bővítették
az épületet. Az egyesület pályázati
forrásból 8,9 millió forintot nyert a
fejlesztésre, melyet az önkormány-
zat 2,5 millió forinttal, a helyi civilek
és vállalkozók nagyságrendileg
ugyanennyivel egészítettek ki.

Egy másik pályázati sikernek kö-
szönhetően 210 méter hosszú, 1,7

Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb em-
bernél tartósan el van mozdulva?  Ez  a körülmény egész sor testi
és szellemi zavart okozhat. Mintegy 19 éve egy svájci bioenergeti-
kus, dr. Rene-Claudius Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta
módszerét, amelyet már a világ több mint 30 országában közel

400 Atlasprof specialista alkalmaz. Az egysze-
rű és biztonságos vibrációs gépi masszázs-
technikát és eszközt a feltaláló kidolgozta  és
személyesen oktatja. Az Atlas a fej, nyak, ge-
rinc és csípő egyensúlyát meghatározó első
nyaki csigolya. Az eredmény tartós, mert az
Atlas az anatómiailag korrekt helyére kerül.

A technika egyedülálló, természetes, nem orvostudományi mód-
szer, nem gyakorol hatást a csigolyatestre, nem manuálterápia
és nem csontkovácsolás. A módszer neve AtlasProfilax®. A gépi
vibrációs masszázs speciális pontokon kilazítja a nyaki izmokat és
szalagokat.  A szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmusá-
nak köszönhetően indul be a javulás. Magyarországon 11 At-
lasprof specialista van, aki alkalmazza a metódust. A nagykanizsai
dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek tavalyelőtt az AtlasProfilax®

vibrációs masszázs után az addig évek óta fennálló panaszai, mint
a derékfájás, nyaki és vállfájdalom, szédülés és  fejfájás rövidebb-
hosszabb idő alatt megszûntek.

Az Atlas
nem csak a fej
hordozója

Dr. Varga Imre  Győrben szeptember 21-én
(szombaton) 17.30-kor INGYENES ismertető

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

Minden érdeklődőt szeretettel vár.

méter széles, korszerű, minden
igényt kielégítő, rekortán borítású
futópályával és a gyerekek nagy
örömére játszótérrel bővült a sport-
pálya környezete. Előbbi beruházás
9,7 millió, utóbbi 5 millió forintba ke-
rült. A fejlesztésekre 100 százalé-
kos fedezetet nyújtott a pályázat.

A polgármester reméli, hogy
a létesítmény minden látogató
számára nyújt valamit az aktív pi-
henéshez. Csapó Zoltán SE-el-
nök arra hívta fel a figyelmet, a
beruházás a köz érdekét szolgál-
ja, mindenki vigyázzon a környe-
zetre és az értékre.

Sportosabb lett Győrújfalu
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Győri sétánkat folytatva a 10-es válasz-
tókörzethez érünk, amely Marcalváros
I. középső, Adyváros északi, valamint
Nádorváros déli részét foglalja magá-
ban. A városrészben szembetűnő az a
törekvés, hogy az energetikai felújításon
átesett panelházak egységes, rendezett
arculatot mutassanak. Az egyforma
motívummal ellátott házszámtáblák, a
művészi alkotásokká változó trafóházak,
a rendezett zöldterületek és egyre bővü-
lő játszóterek azt mutatják, a környéken
odafigyelnek a környezetre, arctalan la-
kótelepek helyett élhető városrészt épí-
tenek. 

Farkas Imrét a legtöbben csak úgy
ismerik, a győri Mikulás. Harminchá-
rom éve lakik a körzetben, előbb a mai
Répce utcában élt, majd a Nádor utcá-
ba költöztek, ahol a terület önkormány-
zati képviselője, Borsi Róbert gyerekes-
kedett. „Kisgyerekként ismertem meg
a mai képviselőnket, és nem csalódtam
benne, hiszen a városrész jelentős fejlő-
désen ment keresztül az elmúlt időszak-
ban. Megfelelő a közbiztonság, a közte-
rületek rendezettek, a fiatalok számára
játszóterek épültek és az extrémsport
kedvelői is helyet kaptak. A mindenna-
pokban is érződik, hogy gondos gazdá-
ja van a körzetnek, akire lehet számítani,
meghallgatja a lakók észrevételeit és a
lehető legrövidebb időn belül intézkedik
is.” Farkas Imre azt is elárulta, a gyere-
kek az idén decemberben is számíthat-
nak a győri Mikulás érkezésére.

Szegediné Bozzay Katalin, a III. Szá-
mú Gazdasági Működtető Központ
igazgatója szerint a városrész dinami-
kus fejlődése nagymértékben köszön-

hető Borsi Róbert képviselő személyé-
nek. „Azáltal, hogy rendszeresen kap-
csolatot tart az itt működő intézmények-
kel, napi szinten érzékeli a lakóterület
igényeit, gondjait – de sikereit is. A szü-
lők, pedagógusok, diákok jó közérzeté-
hez jelentősen hozzájárult azzal, hogy a
Kovács Margit-iskola épületét korszerű
kamerarendszer figyeli, segítségével a
rendszert a legfontosabb belső tereken
is ki tudtuk építeni. Az intézmény prog-
ramjainak rendszeres látogatásával is
közvetlen kapcsolatot ápol körzetének
lakóival és intézményünknek is állandó
támasza.”

Borsi Róbert, a terület önkormány-
zati képviselője 2006 óta vesz részt az
önkormányzat munkájá-
ban. Mint mondja, szív-
ügye az itt élő emberek
érdekeinek képviselete,
hiszen ma ga is itt szüle-
tett, itt lelt barátokra, és
ma is eb ben a körzet-
ben él. „A Nádor utcá-
ban nőttem fel, amit ré-
gebben Gerence, korábban Drasko-
vics Jolán utcának hívtak. Szüleimmel
akkor költöztünk oda, amikor a panel-
házak épültek, és a fiatal családokból
jó közösség kovácsolódott. Ha össze-
találkozom az egykori barátokkal, jó -
ízűen beszélgetünk a gyermekkori
csínytevéseinkről. Itt egyébként már
akkor két játszótér állt, az egyiket má-
ra sikerült is teljes körűen felújítani, és
a másik átalakítása is a tervek között
szerepel.” A játszótér-felújítási prog-
ram egyik fontos eleme volt a marcal-
városi Csibész-liget kialakítása, ame-
lyet a névpályázaton egy helybéli lurkó
nevezhetett el. Borsi Róbert a nádor-
városi évek után épp ebbe a város-

részbe, az Ikva utcába költözött, 2009
óta pedig körzetének adyvárosi részé-
ben lakik, így a választókerület mind-
három részéhez személyes a kötődé-
se. „Marcalváros I-en már 2010 előtt
sok olyan zöldterület-rendezést tud-
tunk elindítani, amely élhetőbbé, han-
gulatosabbá teszi a városrészt. A kö-
zelmúltban a Szigethy Attila út szervi-
zútja mellett alakítottunk ki pihenőhe-
lyet, amelyet hamarosan zöldterület-
fejlesztéssel is bővítünk. Az egész kör-
zetben a legnagyobb gondot a parko-
lási problémák okozzák. Ezt folyama-
tosan próbáljuk orvosolni, a nyáron
például a Szigethy Attila út mögött
építettünk új parkolókat, az ősz folya-

mán pedig az Ikva utca 34–48. előtti
területen alakítunk ki 90 parkolóhelyet
a rendezett és szabályos megállás ér-
dekében.” A képviselő a szakemberek-
kel közösen keresi a megoldást a
Szent Imre úti rendőrségi épülettel
szemközti parkolási lehetőségek bőví-
tésére is. Nagy hangsúlyt fektet a köz-
biztonság kérdésére, ez ügyben szo-
ros kapcsolatot ápol a rendőrséggel
és az Arrabona Polgárőr Egyesülettel
is. „A Lajta utca 20–22. környékén
rendszeresen előfordultak köztiszta-
sági és közrendvédelmi problémák,
amelyek egy részét már sikerült meg-
oldani, de a cél az, hogy ez a jelenség
teljesen kiszoruljon lakókörnyezetünk-

ből. Sikerült megoldanunk a Szigethy
Attila út éjszakai kamionforgalmának
kizárását, amely szintén az ott élők
nyugalmát szolgálja.” A képviselő fo-
lyamatosan keresi a fejlesztési lehető-
ségeket, a városi könyvtár felújítására
például nagyszabású tervek készül-
tek, amely nem csak a szolgáltatás
színvonalát emelné, de a városképet
is javítaná. Megvalósítása elsősorban
pályázati pénzből történhet. „Számos
uniós pályázaton veszünk részt, több-
nek ezek közül most várjuk az elbírálá-
sát. Pozitív döntés esetén közösségi,
generációkat összehozó programokat
tudunk megvalósítani a körzetben.”

A panelfelújítások során tapasztalha-
tó egységes arculat megjelenésével
kapcsolatban Borsi Róbert úgy fogal-
mazott, régóta keresi, milyen módon le-
hetne kifejezni Marcalváros egységét.
Ennek érdekében kaptak a felújított épü-
letek hasonló szimbólumokat, a törek-
vés egyik hangsúlyos eleme a víz motí-
vum, amely a folyókról elnevezett utcák-
ra utal. „A célom, hogy valóban az itt élők
érdekeit képviseljem, ezért biztattam a
közös képviselőket, hogy jelezzék felém
a lakóközösségek igényeit, ötleteit, ezért
vagyok szoros kapcsolatban számos
társszervvel és a városrész kulturális
életében fontos szerepet játszó Kovács
Margit ÁMK-val. Kedvenc hétvégi időtöl-
tésem a piacjárás. Szinte minden szom-
bat délelőtt megtalálható vagyok a vá-
sárcsarnoknál, egyrészt azért, hogy be-
szerezzem a friss zöldséget, gyümöl-
csöt, a jó magyar termékeket, másrészt
pedig hogy elbeszélgessek az emberek-
kel, megvitassuk a környék ügyes-bajos
dolgait. Az észrevételeket, javaslatokat
szívesen veszem, mert a terület fejlesz-
tése közös ügyünk.

A terület fejlesztése
közös ügyünk 

A város, ahol élünk

Egységes arculattal



JOGTANÁCS

Forduljon hozzánk bizalommal!

A jogász válasza: Az el-
birtoklást az alábbiak szerint

szabályozza a hatályos ma-
gyar polgári törvénykönyv: „Elbirtoklás útján meg-
szerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként

ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében
pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja.

Az ingatlan tulajdonjogát azonban el-
birtoklás útján nem lehet meg-

szerezni abban az esetben,
ha az elbirtoklás feltételei
csak a föld egy részére
vonatkozólag állnak
fenn, és a föld nem oszt-
ható meg. Elbirtoklással
nem lehet megszerezni
a kizárólagos állami tu-

lajdon tárgyait.
Az új birtokos saját el-

birtoklásának idejéhez hoz-
zászámíthatja azt az időt,

amely elődjének birtoklása
idején már elbirtoklási

időnek minősült.
Az elbirtoklás meg-

szakad, ha a) a tulajdo-
nos a birtokost a dolog ki-

adására írásban felszólítja,
vagy eziránt bírósághoz for-

dul, b) tulajdonos a dologgal ren-
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delkezik, c) a birtokos a birtokot akaratán
kívül elveszti és azt egy éven belül nem
szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem
kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb bir-
tokosa a dolgot adja vissza. Ha az elbir-
toklás megszakad, a birtoklásnak addig
eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az
elbirtoklás a megszakadást okozó körül-
mény elmúltával újból kezdődik.”

Az elbirtoklás szempontjából tehát lé-
nyeges kérdés a sajátjakénti szakadatlan
birtoklás, amit azonban nem érint az, ha
az elbirtokló a birtoklást a teljes időszak-
ban nem személyesen gyakorolja, hanem
a dolog használatát harmadik személy-
nek időlegesen átengedi (pl. a dolgot bér-
be, használatba adja stb.). A szakadatlan
birtoklásnak sem feltétele, hogy az elbir-
tokló saját személyében birtokoljon. Az
elbirtoklás alatt álló ingatlanon fennálló
özvegyi haszonélvezeti jog sem zárja ki a
sajátjakénti birtoklást.

Elbirtoklás útján csak a sajátjaként bir-
tokló szerezhet tulajdonjogot. A sajátja-
ként birtoklás megállapításához jóhisze-
műségre sincs szükség, mint ahogy arra
sem, hogy a birtokló magáénak vélje a
birtok tárgyát. Elegendő annyi is, hogy
véglegesnek tekintse birtoklását és ezt
objektív módon ki is fejezze.

Olvasói kérdés: 
Mire kell figyelnem

annak érdekében, hogy
a használaton kívüli

ingatlanomat ne tudják
elbirtokolni?

Az elbirtoklással történő tulajdonszer-
zés a törvényben szabályozott jogi tény
alapján, annak bekövetkezésekor a tör-
vény erejénél fogva, minden további ha-
tósági vagy bírósági aktus nélkül vezet a
tulajdonjog átszállásához. Igaz ez a meg-
állapítás az ingatlan tulajdonjogának el-
birtoklása esetére is, azaz a tulajdonjog
ingatlan-nyilvántartási bejegyzése ebben
az esetben csak a megszerzett jogot re-
gisztráló (deklaratív) hatású.

A sajátjakénti birtoklás ténye akkor álla-
pítható meg, ha a birtokos a birtoklását
véglegesnek tekinti – függetlenül attól,
hogy abban a hiszemben birtokol-e, hogy
a dolog a sajátja, vagy tudja, hogy a másét
birtokolja. A sajátjakénti birtoklás lényege
tehát annak véglegessége: amelyet egy-
részt objektív külső megnyilvánulások (pl.
beruházás eszközlése, teherviselés, má-
sokkal szemben a dologgal kapcsolatos
magatartás, nyilatkozatok stb.) igazolnak,
másrészt viszont a birtokló szubjektív tuda-
ta – hogy a birtoklását kívülálló személy
(akár a dolog tulajdonosa) jogszerűen nem
szakíthatja meg – fejez ki.

Dr. Rákosfalvy Zoltán

jogtanacs@gyorplusz.hu

Hogyan birtokolhatják el az ingatlant?

Közel 29 millió Ft-os támogatást
nyert a KEOP 4.2.0/A „Helyi hő,
hűtési és villamos energia igény
kielégítése megújuló energiafor-
rásokkal” elnevezésű pályázaton
az IBC Ingatlanfejlesztő Kft. A
beruházás 57,4 millió forint érté-
kű, ennek 50%-át nyerte meg a
cég a pályázaton.

A vállalkozás ingatlan bérbeadá-
sával foglalkozik. A pályázatban a
kft. tulajdonában lévő üzemi
gyártó- és raktárcsarnok épületé-
nek napelemes rendszerrel törté-
nő ellátása valósult meg. A beru-

Uniós támogatással létrejött 
napelemes rendszert adtak át Győrben

házással az üzemeltetési költsé-
gek jelentősen csök kenthetők. A
teljes villamosenergia-felhaszná-
lási igénynek a 85%-át, mintegy
55.200 kWh mennyiséget termeli
meg a 48 kWp beépített teljesít-
ményű napelemes rendszer. 

Napjainkban a nehéz piaci kör-
nyezetben a beruházásnak ko-
moly munkaerő-megtartási je-
lentősége van. Mindemellett
csök kenti az ország üvegház ha-
tású gázkibocsátását, és az ener-
giahordozó-behozataltól való
függőséget.

Paulinyi Tamás író, parapszichológiai kutató:

ULTRA-PSZI
Egynapos, oklevelet adó, ultraintenzív parapszichológiai tanfolyam.

Elmélet és gyakorlat.
— „belsô párbeszéd” technikák, „belsô utazásos” gyakorlatok, telepátia, jövôérzékelés, intuíciófejlesztés —

Regisztráció szükséges!
KEDVEZMÉNYES díjfizetés szeptember 27-ig regisztrálóknak: 13 ezer Ft!

Részvételi díj szeptember 28-tól: 18 ezer Ft
Idôpont: 2013. okt. 5., szombat 10—19 óra. Helyszín: Petôfi Mûv. Ház, Gyôr, Árpád u. 44.

Regisztráció, információ: lelekzeteloadasok@gmail.com vagy 06-70/770-5588
www.lelekzeteloadasok.hu,  Facebook: Lélekzet elôadások
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Leadta a diktafont, s formálisan búcsút
mondott az újságíró szakmának Maróti Zsu-
zsa, aki 38 éven át szolgálta  a nemzeti hír-
ügynökséget. „Ez egy jó élet volt, de vala-
mikor abba kell hagyni, és szerintem akkor,
amikor az ember még önmaga dönthet így,
nem pedig küldik vagy kinézik a munka-
helyéről” – mondta lapunknak. 

A szerkesztőségben a lányok a lelkemre kö-
tötték, kérdezzem meg: hány kalapod van?

Mennyi? Talán nyolc. 
Miért szeretted meg a kalapokat? Ele-

gáns? Különleges? 
Bevallom, gyakran prózai okokból viseltem. Ha

nincs frizurája az embernek, mert nem tud naponta fod-
rászhoz menni, akkor a kalap remekül ápol és eltakar. 

Néhány extrém helyzettől eltekintve – ár-
víz, tömegbaleset – mindig rendkívül ele-
gáns voltál a munkahelyen, a sajtótájékozta-
tókon, miközben az újságírók többsége tu-
datos slampossággal jelzi az adott ese-
ménytől való kívülállását.

Nézd, én mindig úgy gondolkodtam: hivatalos helye-
ken nem magamat képviselem, hanem egy hírügynök-
séget, egy szerkesztőséget. Nekik, s nem elsősorban
magamnak tartozom az eleganciával vagy azzal, hogy
az alkalomhoz öltözöm.  Az is tény, hogy az újságírók kö-
zött nagyon sok a fiatal, hozzájuk jobban illik a lazaság,
a póló és esetenként a rövidnadrág, mint hozzám.

Az MTI pesti szerkesztőségében az egyik fő-
nököd úgy hívott, hogy a vidék nagyasszonya.

Igen, Apor Zoltán. Jót nevettem rajta. De tényleg
tiszteletből és kedvességből mondta.

A magánéletben kifejezetten oldott, vi-
dám vagy. A munkában meg szigorú voltál
önmagadhoz is. Ez vállalt magatartás?

Nem kellett magamra erőltetni, így neveltek. Csak
akkor tudtam kiengedni, ha elküldtem vagy lediktáltam
a tudósítást. Néha még akkor sem egészen. Amikor An-
gela Merkel a sopronpusztai piknik helyszínén járt, na-
gyon sokat dolgoztam. Utána hazajöttem és a kocsival
nekimentem a garázsoszlopnak. A férjem faarccal vette
tudomásul. Tudta, hogy észben és lélekben még Sop -
ronpusztán voltam.

Sok érdekes személyiséggel találkoztál.
Kit kedveltél közülük a legjobban?

Habsburg Ottóval szívesen beszélgettem. Érdekes,
hogy a mindenkori politikusok többségéből megma-
radt egy-egy emberi villanás, civil epizód.  Emlékszem,
Orbán Viktor még ellenzéki politikus volt, jött az egykori
valamilyen eseményre, nekem pedig meg kellett szó-
laltatnom. Bementünk egy kis irodába, leült s megkér-

Ez egy jó élet volt – m
a vidék újságíró „nag

Természetesen
édesapám Kossuth-díját
azért nem adtam oda
neki

Maróti Zsuzsa az ELTE angol-
magyar szakán diplomázott, ké-
sőbb elvégezte a Magyar Új -
ság írók Szövetsége újságíró-is-
koláját. 1969-től – 6 éven át – a
Kisalföld megyei lap munkatár-
sa. 1975 óta erősíti a Magyar
Távirati Iroda tudósítói csapatát.
A megye szolgálatáért kitünte-
tés átadásán azt mondták róla:
„Megyeszerte ismert és elis-
mert személy, aki nemcsak hi-
teles írásaival, hanem derűs egyé-
niségével is követendő példa.”
A Magyar Távirati Iroda Győr-
Moson-Sopron Megyei Irodájá-
nak vezetőjeként sokat tett
azért, hogy szűkebb régiónk
legfontosabb történéseiről – té-
mától függetlenül – tudósítsa a
nemzeti hírügynökséget és
azon keresztül az ország lakos-
ságát is.”
Szakmai munkásságáért több
elismerésben is részesült, így
2006-ban elsőként vehette át a
Győri Médiaklub által alapított
Színvonalas Újságírásért Díjat.
Győr Megyei Jogú Város Dr. Ko-
vács Pál Jubileumi Ezüst Em -
lék érmét pedig 2008-ban kap-
ta meg. Több évtizedes újság -
író pályafutása elismeréseként
a Győr-Moson-Sopron Megye
Szolgálatáért Díj Sajtó Tagoza-
tára is méltónak találták. 
Férje, Gyimesi Tamás isko la -
igaz gatóként alapítója volt a
győ ri táncképzésnek. Fiuk, Áron
közgazdász, három unokájuk van.

A HÉT EMBERE  INTERJÚ
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A bírósági tudósításoktól például szenvedtem. Már
az előtér is feszélyezett, mondogatnom kellett magam-
nak, miért vagy frusztrált, nem te vagy a vádlott. De
sportot is életemben csak egyszer-kétszer írtam.

Te, aki érdekes egyéniség vagy, hogy tud-
tál megbújni a hírügynökségi munka névte-
len személytelenségében?

A műfajnak ezt a sajátosságát bizony tudomásul
kellett venni. Aki ezt nem tudja elviselni, az más hi-
vatást válasszon magának. 

Zsuzsa, már nyugdíjasként dolgoztál az
utóbbi években, de folytathattad volna to-
vábbra is másodtudósítóként a munkádat.
Miért fejezted be?

Nézd, ez egy jó élet volt, de valamikor abba kell
hagyni, és szerintem akkor, amikor az ember még ön-
maga dönthet így, nem pedig küldik vagy kinézik a
munkahelyéről. Az utóbbi években azt láttam a sajtó-
tájékoztatókon, hogy én vagyok a legidősebb. A fiata-
loknak már jobban áll, hogy ebben az eszetlenül fel-
gyorsult világban a hírek után rohangáljanak.

Hogy éled meg a sajtó, a nyilvánosság, az új-
ságok nyelvének, természetének változásait?

Tudomásul veszem. Ma például a kulturális hírekre
csekély az olvasói, ezáltal a szerkesztői igény, a bulvár-
hírek mindent megelőznek. A választékos stílus, a ma-
gyar nyelv tisztelete, a gazdag szókincs, a nyelvhelyes-
ség sem feltétel. Felülírja a gyorsaság, a jólértesültség.
Ez nem igazán az én világom, de mit csináljunk?

Sok kitüntetésed van. Melyik a legkedve-
sebb közülük?

Azok, amelyeket a megye vagy a város szolgálatáért
kaptam. Én tényleg szolgálatként éltem meg a munká-
mat. Sok újságíró-házasság megy tönkre az életforma
miatt. Mi együtt maradtunk, s ehhez a férjem hallatlan
nagy megértésére, segítőkészségére és szeretetére volt
szükség. Helytálltam a családban is, ügyeltem arra, hogy
a fiunknak is mindig segítsek. Ha ő szólt, azonnal kiesett
a kezemből a mosogatórongy és mentem hozzá.

A fiatok mivel foglalkozik?
Ő háromdiplomás közgazda, eddig multicégek-

nek dolgozott, most saját vállalkozással próbálkozik.
Van három gyerekük, Pesten élnek.

A hivatástól való formális elszakadással
felerősödik benned a nagymamaszerep?

Ezt a szerepet szívesen vállalom. Egyébként ha már
a kitüntetésekről kérdeztél, az unokáim előszeretettel
kutatnak a régi emlékeim között. Előszedték a kitünte-
téseket is. Az akkor óvodás kislány kiválasztott egyet,
persze, hogy egy olyat, ami pirosan csillogott: valame-
lyik vörös csillagos kitüntetést az „őskorból”  és meg-
kérdezte: mama, nekem adod?   Mondtam neki, ezt ne
vidd el. Miért ne? – kérdezte. Ez nem divatos, válassz
valami mást. Széchenyi-emlékérmet választott és so-
kat kellett neki beszélnem Széchenyiről. Természetesen
édesapám Kossuth-díját azért nem adtam oda neki.

ondja
yasszonya”

dezte, fölteheti-e a lábát a dohányzóasztalra pihentetni,
mert nagyon fáradt. Ebben a gesztusban nem neve-
letlenség, hanem őszinteség volt. Éreztem, hogy ez az
ember megközelíthető, s természetesen laza is tud len-
ni.  De több politikussal is voltak később is fontosnak
bizonyult  beszélgetéseim. Emlékszem, Győrben Gyur-
csány Ferenc tartott sajtótájékoztatót, akkor már re-
besgették, hogy a miniszterelnökségre aspirál. A Nép-
szabadság tudósítójával együtt odamentünk hozzá s
megkérdeztük tőle, mi ebből az igazság. Bennünket is
meglepett, hogy kimondta: igen, vállalom. Vagy: az ak-
kor még házelnök Áder Jánossal végigjártam a me-
gyét, amikor millenniumi zászlókat adott át a falvakban.
A nevemet talán nem tudta, de külön leköszönt a szín-
padról, a férjemet pedig – aki hétvégéken elfuvarozott
autóval ezekre a helyszínekre – a köztársasági őrezred
ottani vezetője rendszeresen, ismerősként  üdvözölte.
Hatalmas élmény volt II. János Pál pápa pannonhalmi
és győri látogatása is. Én még mindkét Lázár János lá-
togatásáról tudósítottam.

A színes, változatos életforma mellett mi
nyújtott még szakmai örömet?

A szerkesztőségében  kialakult egy  baráti szakmai
műhely. Együtt dolgoztam Matusz Károly fotóriporter-
rel, sokat jártunk vele eseményekre, nagyon jó kolléga
volt, borzasztóan sajnálom, hogy már nem lehet köz-
tünk. Szabó Zsuzsa kolléganőmmel is megtaláltuk a
közös, baráti hangot, szerettem vele dolgozni, együtt
lenni. De rendszeresen bejárt a most kisalföldes Tóth
Gyula, amikor még a Kurír munkatársaként kereste a
kenyerét, szinte naponta benn volt Hajba Feri, a Nép-
szabadság tudósítója. Teljesen megbíztunk egymás-
ban. Akkor is volt hírverseny, ám soha nem loptuk el a
másik információját. A hírügynökségi munkát egyéb-
ként Cseresznyák Istvánnal kezdtem, a rendszerváltá-
sig ő volt a szerkesztőségvezető, aztán majd húsz éven
át MTI-s újságíróként egyedül jártam az egész megyét.

Milyen témákat szerettél írni és mit nem?
A kultúra szívügyem volt. Írtam a balett hőskoráról,

de minden művészeti ág vonzott, imádtam a fertődi
kastély sorsáról, múltjáról, rekonstrukciójáról  beszá-
molni. A kultúra volt az a téma, amelyben leginkább
magamra találtam, amit a legnagyobb örömmel írtam.

És mit nem?

Interjú Maróti Zsuzsával,
aki 38 éven át tollforgatóként
szolgálta a várost és a megyét

INTERJÚ A HÉT EMBERE
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Hiánypótló kutatási program indult
a Széchenyi István Egyetemen „A
Győri Járműipari Körzet, mint a tér-
ségi fejlesztés új iránya és eszköze”
címmel, amit a TÁMOP-4.2.2.A-
11/1/KONV-2012-0010 pályázat fi-
nanszíroz. A kutatási program hiva-
talosan 2012. szeptember 1-jén in-
dult, amiben közel 150 egyetemi ok-
tató és kutató vesz részt.

A projekt keretében olyan vizsgá-
latokat végeznek el, amelyek egye-
dülállóak Magyarországon: elméleti
és gyakorlati úton is feltérképezik,
hogy egy dinamikus szektor, Győr
esetében a járműipar milyen hatás-
sal van a városra, a térségre, az itt la-
kók életére.

A nagy volumenű felmérésnek a
része egy nagy mintás, kérdezőbiz-
tosok segítségével lefolytatott lakos-
sági, kérdőíves vizsgálat. Ennek ke-
retében Győr lakosaiból 3000,

A lakosság véleményét kérik
míg a város vonzáskörzetében
1500 főt kérdeznek meg. Koráb-
ban a térségben még soha nem volt
ekkora volumenű, tudományos cél-
lal lefolytatott lakossági vizsgálat.

A kutatás foglalkozik többek kö-
zött az itt élők munkához, oktatás-
hoz és a nyilvánossághoz való viszo-
nyával, kulturális és egyéb fogyasz-
tási szokásaival, térhasználatával, a
városrészek mentális térképével.

A korábban tapasztalható vissza-
élések megelőzése végett minden
kérdezőbiztos kitűzővel, személyi
igazolvánnyal és pecsétes megbízó-
levéllel fogja igazolni magát. 

A kérdőíves vizsgálat 2013. jú-
nius 10-én indult el. Kérünk min-
denkit, hogy segítse a mintaértékű
kutatást a kérdezőbiztosok foga-
dásával, valamint a kérdések – le-
hetőség szerint – hiánytalan meg-
válaszolásával.

Közel 13 millió Ft-os támogatást
nyert a KEOP 4.2.0/A „Helyi hő,
hűtési és villamos energia igény
kielégítése megújuló energiafor-
rásokkal” elnevezésű pályázaton
az IBC Arrabona Kft. A beruhá-
zás 25,4 millió forint értékű, en-
nek 50%-át nyerte meg a cég a
pályázaton.

A vállalkozás ingatlan bérbeadá-
sával foglalkozik. A pályázatban a
kft. tulajdonában lévő iroda és
szálloda épületének napelemes
rendszerrel történő ellátása való-
sult meg. A beruházással az üze-

Uniós támogatással létrejött 
napelemes rendszert adtak át Győrben

meltetési költségek jelentősen
csökkenthetők. A teljes vil la -
mos  energia-felhasználási igény-
nek a 17%-át, mintegy 24.380
kWh mennyiséget termeli meg a
21,2 kWp beépített teljesítmé-
nyű napelemes rendszer. 

Napjainkban a nehéz piaci kör-
nyezetben a beruházásnak ko-
moly munkaerő-megtartási je-
lentősége van. Mindemellett
csökkenti az ország üvegház
hatású gázkibocsátását és az
energiahordozó-behozataltól
való függőséget.

HIRDETMÉNY

Előzetes tájékoztató Győr Megyei Jogú Város
Településfejlesztési Koncepció és Integrált Település-
fejlesztési Stratégiája készítésének megindításáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési straté-
giáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrende-
zési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30.
§ (1) bekezdése, valamint a településfejlesztéssel és településrendezéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2013. (III.29.)
GYMJVÖ. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város polgármestere nevé-
ben tájékoztatjuk, hogy 2013 szeptemberében Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata megkezdi településfejlesztési koncepciójának és integrált
településfejlesztési stratégiájának elkészítését.

A tervezési anyagok megtekinthetők lesznek a polgármesteri hivatal köz-
ponti épületének aulájában, valamint a város internetes oldalán:
http://www.gyor.hu/.

A véleményezésben résztvevők a Korm. rendelet 37. § (4) bekezdésében és
az önkormányzati rendelet 5. §-ában írtaknak megfelelően a hirdetmény meg-
jelenésétől számított 21 napon belül postai vagy elektronikus úton vagy a város
internetes oldalán letölthető részvételi és véleményezési adatlap kitöltésével
véleményt nyilváníthatnak, megjelölik az eljárás további szakaszaiban való rész-
vételi szándékukat és nyilatkoznak arról, hogy a véleményezési dokumentációt
elektronikus úton vagy postai úton elektronikus adathordozón kérik. 

Amennyiben a partner részvételi szándékát nem jelzi, az eljárás további szaka-
szában nem vesz részt és kifogást nem emelő véleményezőnek tekintendő.

Bővebb információ a babos.aniko@gyor-ph.hu e-mail címen
vagy a 96/500-272-es telefonszámon kérhető.

szerző: gy. p.

A város önkormányzata a Nyugat-
dunántúli Operatív Program kereté-
ben a „Fenntartható városfejlesztési
programok előkészítése” című pá-
lyázati konstrukcióra sikeres pályá-
zatot nyújtott be „Győr Megyei Jogú
Város Integrált Településfejlesztési
Stratégiájának elkészítése” címmel.
A projekt támogatási összege 40
millió forint, a támogatás mértéke
100 százalékos.

Fekete Dávid alpolgármester kifej-
tette, Győr élen jár az európai uniós
források felhasználásában, ám ahhoz,
hogy a 2014–20-as költségvetési cik-
lusban is hatékonyan tudjon részt ven-
ni a pályázatokon, körültekintő felké-
szülésre van szükség. Ennek fontos
kelléke az Integrált Településfejleszté-
si Stratégia (ITS) elkészítése. Az alpol-
gármester elmondta, az anyagban
hangsúlyosan szerepel majd a város-
rehabilitációs fejlesztések folytatása,
a közlekedési, oktatási, kulturális és
egészségügyi infrastruktúra fejleszté-
se, a gazdaságfejlesztés, valamint
prio ritásként jelenik meg a térségi
együttműködés.

Révi Zsolt főépítész hozzáfűzte, az
ITS elkészítésével nem új irányt sze-
retnének kijelölni, hanem a korábbi,
jól működő Integrált Városfejlesztési
Stratégiát kívánják folytatni az új kö-

Készül az Integrált Település-
fejlesztési Stratégia

vetelmények, a megjelenő új fejlesz-
tési területek beépítésével. Ilyen pél-
dául a 2017-es Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál és az ahhoz kap-
csolódó fejlesztések. Kiemelte, a ter-
vezés során nagy szerepet kapnak az
úgynevezett integrált területi beruhá-
zások, ezek olyan komplex beruhá-
záscsomagok, amelyek több EU-s
operatív program által finanszírozha-
tók lehetnek.

A projekt keretében feltérképezik
Győr aktuális társadalmi és gazda-
sági folyamatait, hangsúlyosan azon
területek elemzését végzik el, me-
lyek összefüggésben lehetnek a ha-
zai, illetve az európai uniós szinten
meghatározott fő fejlesztési célok-
kal. A vizsgálat hátterét képezi a
hosszú távra szóló településfejlesz-
tési koncepciónak és a középtávú,
operatív jellegű integrált település-
fejlesztési stratégiának.

Az ITS tervezete 2014 júniusában
kerülhet széles körű társadalmi vitára,
a végleges anyagot a közgyűlés várha-
tóan 2014 szeptemberében fogadhat-
ja el. A stratégiakészítés széles körű
partnerséggel valósul meg, melynek
során az államigazgatási szerveket, az
önkormányzatokat, a társadalmi és
gazdasági szervezeteket és a lakossá-
got is bevonják a tervezésbe. További
részleteket a gyorplusz.hu oldalon ol-
vashatnak.
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szerző: gaál józsef
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Két sikeres győri cégtulajdonost
hívott meg a zsűri a Példakép
Alapítvány idén először meghir-
detett játékának döntőjébe,
Csiszka Zsolt és Kiss Gergely is
jelöltje lett a magyar fiatalok
vállalkozói hajlandóságát fel-
pezsdíteni hivatott „Év Példaké-
pe” díjnak.  

A jó hír Valentínyi Katalintól, az alapít-
vány kurátorától érkezett, aki azt is el-
mondta lapunknak, hogy a szakmai
zsűri több száz jelentkező közül ötven
fiatal vállalkozónak adott esélyt az öt-
millió forintos fődíj elnyerésére. A kivá-
lasztottakkal bemutatkozó interjúk ké-
szülnek, amelyek széles nyilvánossá-
got kapnak, hogy az olvasók szavaza-
ta, ítélete alapján születhessen meg a

végeredmény. A tervek szerint a dön-
tősök egy országjáró turnén is részt
vesznek, a sikeres, gyakorló vállalko-
zók személyesen adhatnak tanácsot,
példát a roadshow remélhetően szép-
számú közönségének. 

A korosztályos jó példa ráfér a he-
lyüket kereső magyar fiatalokra. Az is-
kolát most elhagyók 30 százalékára
munkanélküliség vár, a 30 év alattiak
80 százaléka elégedetlen a sorsával, s
tízből kilencen mondják azt, hogy kör-
nyezetükben senki sincs, akit munká-
ja, életpályája alapján követni tudná-
nak. Az alapítvány díja, projektje az ön-
foglalkoztatást kínálja megoldásként
a végzett diákság mai gondjaira, öt-
ven sikertörténettel kívánja bebizonyí-
tani, hogy fiatalon a legmerészebb ál-
mait is megvalósíthatja az ember.  

Példaképnek jelölve 
Csiszka Zsolt, a Síküveg Kft. tulaj-

donosa egyetemistaként kezdte, ko-
rai, pénzcsináló vállalkozásainak
mindegyikére derűsen, mint jó lecké-
re gondol vissza. Cége, amely az ez-
redfordulón üvegtáblákkal kereske-
dett, ma üvegfeldolgozással foglalko-
zik, speciális termékekkel szolgálja ki
a régió építőiparát. Ezt az eredményt
könnyű lenne eladni megvalósult
álomként, de Zsolttól ilyesmit aligha
hall majd az alapítványi roadshow kö-
zönsége.   

Az év példaképének jelölt győri vál-
lalkozó szerint egy álom, egy ötlet in-
duláskor jól jöhet, a folytatás azonban
hosszú menetelés, hétköznapi ke-
mény munka. Aki haladni akar, poli-
hisztorrá kell válnia, minél kisebb a vál-
lalkozás, annál több dologhoz, joghoz,
könyveléshez, marketinghez kell érte-
nie. Az se árt, ha az ember képes hig-
gadtan, kívülről szemlélni saját magát,

egy rossz lépés, egy rosszul megvá-
lasztott útvonal miatt az egész sakk-
játszma elveszhet.   

Csiszka Zsolt a nehezebb végét
fogta meg a dolognak, szolgáltató he-
lyett ipari céget hozott létre. Itt nincse-
nek csodák, nagy ugrások, szeren-
csés üzletek. Gyártás van, méghozzá
olyan minőségben és választékban,
ahogy azt a nagy európai cégek, az
üvegipari innováció, a világ trendje
diktálja. Munka van, aminek eredmé-
nyeként a vállalkozás tovább nőhet. 

Azt mondja Zsolt, egy vállalkozó
sok mindent elérhet, de piros pontot
ritkán kap az élettől, ritkán hallja, hogy
klassz, amit csinál. A Példakép Alapít-
vány projektje azért vonzó egy sikeres
üzletember számára, mert másfajta
elismerést hozhat, mint a sikeres üzle-

tek. Nagy beszélgetéseket izgalmas
témákról fiatalokkal, akik Zsolt szerint
ugyanolyan bátrak, vállalkozó kedvű-
ek, mint elődeik, egyszerűen csak
rosszkor lettek nagykorúak.

Kiss Gergely csapata, az Attrecto
Zrt. mobilmániás, elhivatott okostele-
fon-fejlesztő társaságként definiálja
magát, azt ígérve, hogy megoldásaik
a 21. század mobil világába léptetik
be ügyfeleiket. A céget 2010-ben ala-
pító három fiatal egy német érdekelt-
ségű vállalatot hagyott ott a vállalko-
zói lét, az önállóság kedvéért. Azt
mondja Gergely, önmagukat szeret-
ték volna megvalósítani, olyan munka-
helyet akartak, ahol jó lenni, szülővá-
rosukban kívántak értéket teremteni. 

Győr kitűnő helyszín egy szoftver-
fejlesztő vállalkozás számára, hiszen
három főváros közelségét élvezi, egye-
temén magas színvonalú informatikai
képzés zajlik. Az Attrecto receptjének

hozzávalói között szerepel még az ala-
pítók multinacionális környezetben
szerzett tapasztalata, magabiztos
nyelvtudása és egy tőkeerős befekte-
tő, aki a gyors fejlesztői sikereket látva
már 2011-ben partnere lett a fia -
taloknak. A cég hirtelen nőtt nagyra,
ma már az üzletág egyik legjelentő-
sebb magyarországi vállalkozása, har-
minc munkahelyet teremtve. 

Kiss Gergelyt egyetemi körökből
biztatták a Példakép Alapítvány pályá-
zatán való részvételre, s maga is úgy
gondolta, indulása haszonnal járhat.
Az Attrecto vidéki cégként, nulláról in-
dulva, nemzetközi környezetben ért el
gyors sikert, története ösztönző lehet
a fiatalok számára. A példa leginkább
arra tanít, merni kell belevágni, meg-
valósítani elképzeléseinket.

Bertleff Rita

bertleff.cosmetic@gmail.com

06 96/516-910

9021 Gyôr, Zechmeister u. 1. 
(Klastrom Szálloda)

{06 30 310 0785}

kozmetikus, 
elektrokozmetikus

klastromcosmetic.hu
www.facebook.com/KlastromCosmetic

• HÉTVÉGÉN •
30% KEDVEZMÉNY

az étlap áraiból.

• HÁROMFOGÁSOS •
déli menü 950 Ft-tól.

www.carmenetterem.hu

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

Egyen egy jó

STEAK-et
a Carmen Étteremben!

STEAK-lapunkról ízlés szerint
kiválasztható a húsfajta, a fűszerezés,

a sütési mód, a köret és a mártás.

Kiss Gergely Csiszka Zsolt
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A Győri Nemzeti Színház társulatának szava-
zatai alapján a színészek közül Fejszés Attila
kapta a Kisfaludy-díjat. A „téglási gyerek” vall-
ja, mindig figyelni kell a kollégákra, hisz sokat
tanulhat tőlük. A mostani lesz az ötödik évada
városunkban, több főszerepet is eljátszott már,
tavaly például a musicalirodalom egyik legne-
hezebbjét kapta, ő volt Jekyll&Hyde.

Mikor Győrbe került, óriási volt a bizonyítási
vágya a közönség és a kollégák felé is. Azóta
számos elismerést kapott, főszerepeket, s
most ezt a díjat. Átalakult ez a vágy?

Csak teszem a dolgom. Úgy tűnik, a kollégák sze-
retik, amit csinálok. Rettenetesen örülök a díjnak, de
azt gondolom, ez valaminek a hozadéka. Nem tudom
szétszedni az agyamban, hogy volt egy vagy öt jó évem,
mindig dolgozni kell. Persze valahol, a tarkójában gon-
dol rá a színész, hogy milyen jó lenne majd egyszer ezt
a díjat megkapni. De innentől kezdve még többet kell
mutatni, minden évben, darabban bizonyítani kell.

Mózes Anitával együtt kerültek Győrbe, s
most egyszerre kapták a társulat elismeré-
sét. A pályájuk úgy tűnik, párhuzamosan fut.

Kisfaludy-díj – „Valahol, a tarkójában
gondol rá a színész”

Anitával osztálytársak voltunk az egyetemen és
ugyanabba a debreceni gimnáziumba is jártunk.
Nagyon jóban vagyunk, olyan, mintha testvérek len-
nénk. Mi mindent meg tudunk beszélni. Fontos,
hogy egy társaságon belül legyenek az embernek
bizalmasai, barátai, akivel meg tudja magát értetni.
Mi már félszavakból értjük egymást, egyet gondo-

lunk általában a színház terén. Neki is jó évada volt,
nagyon megérdemelte a díjat, örülök neki nagyon.

Amikor hívtam az interjú miatt, épp
szinkronizálni ment. Úgy élvezi azt is,
mint a színházat?

Nehéz a kettőt összeegyeztetni. A hétfő a szín-
házban általában szünnap, ilyenkor meg kell mu-
tatnom magam, mert hamar elfelejtik az embert.
Nagyon szeretem egyébként, tegnap egy Disney-
film énekes figurájának a castingján vettem részt.
Nehéz volt, egy rajzolt figura érzéseit sokkal nehe-
zebb lekövetni, pláne egy dalban. Sokat kihagy-
tam a szinkronban, mert nyáron a szüleimnél vol-
tam Tégláson. Nagyon keveset járok haza, úgy vol-
tam vele, hogy nyáron a szinkron sem érdekel, sok-
kal fontosabb, hogy édesapámmal kimenjek a sző-
lőbe és részt vehessek a családi programokban.
De most újra felvettem a kesztyűt és megy tovább
a malomkerék.

Hány darabban szerepel az új évadban?
Kezdek A kriplivel, aztán játszom a Csoport-

terápiában, majd jön a Mágnás Miska. Szeren-
csére nem csak zenés darabokban játszom,
nem szeretném, ha bekategorizálnának, a próza
is nagyon közel áll a szívemhez. A kripli egy szín-
mű kiváló humorral fűszerezve, szerintem na-
gyon fogják szeretni a nézők. A kisteremben
lesz, ott dolgozni egyébként is mindig különle-
ges. Nagy szerencsém van, hiszen nemcsak ezt
a színművet, hanem a Csoportterápiát is ott ad-
juk elő. Vegyes, izgalmas évadunk lesz, jó volt
visszatérni ebbe a nagy családba.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A színésznők közül Mózes Anita
kapta a győri társulat elismerését,
a Kisfaludy-díjat. Anita négyéves
kora óta a színpadra készült, de
csak az egyetemen fedezte fel,
hogy mi van a torkában, addig a
próza vonzotta. Azóta rengeteg ze-
nés darabban mutatta meg tehet-
ségét, tavaly többek között Mária
Amnézia nővér esetlen figurájával
mosolyogtatta meg a nézőket.

A Csárdáskirálynő hatására ké-
szült színésznőnek, és ez volt az
első darab, melyben Győrben
játszott. Hisz a véletlenekben?

Nem, mindenki maga irányítja a
sorsát. Tudatosan készültem erre a
pályára, már négyéves koromban je-
lentkezett a színház iránti szeretet. És
persze szerencsém is volt.

Mikor kikerült a burokból, az
egyetemről, óriási feladatként
élte meg, hogy majdnem hét-
száz szempár nézte estéről esté-
re. Azóta több díjat is kapott,
most a társulatét. Izgul még a
színpadon?

„Határtalan erővel szakadt ki belőlem a boldogság”
Persze, mindig van egy kis lámpa-

lázam, mint minden színésznek sze-
rintem, mielőtt fellép a színpadra, de
ez abszolút hajtóerőt jelent. A bemu-
tatóknál a legjellemzőbb, aztán egyre
kevésbé.

A színpadon legutoljára – mi-
kor átvette a díjat – elérzéke-
nyült. Jól láttam?

Jól. Rettenetesen örültem. Előtte a
nyílt napon volt egy óriási koncert, el-
felejtettem, hogy az évadnyitón lesz
díjátadó is. Akkor jutott eszembe, mi-
kor kimondták, hogy Kisfaludy-díj,
hogy te jó ég, lehet, hogy ebben én is
részesülhetek. És mikor meghallot-
tam a nevem, határtalan erővel sza-
kadt ki belőlem a boldogság és a
könny is, mert nagyon fontos nekem,
hogy a társulat, a színház tagjai ennyi-
re szeretnek és bíznak bennem. Mást
nem is kívánhatnék.

A neve után pedig Fejszés At-
tiláét mondták, akinek szintén
nagyon örült.

Igen, mi még a gimnáziumban ta-
lálkoztunk, amikor én 16 éves voltam,
szóval ez lassan egy 12 éves barátság.
Olyan, mintha a bátyám lenne. Nyo-
mon követem, mi történik vele, segí-
tünk egymásnak, nekem ő a legbizto-

sabb kapcsolatom Győrben. Nagyon
jó tudni, hogy ott van mellettem min-
dig, bármikor számíthatok rá.

Említette a koncertet, melyen
ízelítőt adtak a hamarosan szín-
re kerülő Sakk című musicalből.
Még csak most kezdődik az
évad, a társulat pedig előad egy
ekkora produkciót. Mikor pró-
báltak?

Az utolsó bemutató, a Csinibaba
után elkezdődtek a Sakk munkái. Jú-
nius közepén tartottunk egy kis kon-
certet magunknak. Most ezt szeptem-
berben újra elővettük és megmutat-
tuk a közönségnek is. A darabbal
egyébként megvalósult az egyik sze-
repálmom, Svetlanát játszom. Na-
gyon jó karakternek tartom, titokza-
tos, erős nő, aki egyszer csak úgy
dönt, hogy nincs más választása és
szakít a múltjával, új életet kezd. Ez na-
gyon bátor dolog.

Tegnap pedig egy forgatá-
son vett részt. Láthatjuk a
vásznon is?

Egy spanyol tévésorozatba válogat-
tak be, mely a 17. században játszó-
dik. Ez nem az első filmszerepem, ját-
szottam a Zsigmond Dezső rendezte
Bunkeremberben is, de a színházat

jobban szeretem. Persze szívesen ki-
próbálom magam az ilyen lehetősé-
gekben, az álmom pedig, hogy ren-
dezhessek.

Az aktuális évadban a Sakkon
kívül mely új darabokban lép
színpadra?

Januárban kezdjük el próbálni a
Csoportterápiát, amit nagyon várok,
Natasa leszek, utána pedig a Mágnás
Miskában Marcsa. Nagyon szeretek
dolgozni, ez a három szerep már jól le
fog kötni, azt hiszem.
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Megújulva, felfrissülve várja az
őszi szezont a Rómer Flóris Mű-
vészeti és Történeti Múzeum. Az
elnyert pályázatokról, az elkö-
vetkező hónapok programjairól,
kiállításairól tartott sajtótájé-
koztatót az Esterházy-palotá-
ban Grászli Bernadett igazgató.  

Egyszer volt, hol nem volt címmel hat
intézmény diákjai 116 komplex múze-
umpedagógiai foglalkozáson vehet-
nek részt a tanév folyamán a Borsos-
házban, uniós támogatással. A közel
húszmillió forintos forrásból jut meg-
újuló múzeumi foglalkozásra, szakkör-
re, művészeti vetélkedőre, tehetség-
gondozásra. Az intézmény terveiben
foglalkoztató füzetek, játékok megje-
lentetése is szerepel. A Váczy Péter
Gyűjteményben 28 millió forintos tá-
mogatással zajlanak a tanév múzeumi
foglalkozásai. Tizenkét intézmény cso-

szerző: földvári gabriella

Dr. Pápai Lajos avatta fel kedden a
Győri Egyházmegyei Levéltár felújított
látogatóterét. A közel tízmillió forintos
fejlesztés uniós pályázati forrásból va-
lósult meg. A püspök elmondta, az
egyházmegye levéltára jelenlegi formá-
jában az ezredforduló óta működik,
2000-ben alakították át az intézmény-
nek helyet adó püspökvári épületrészt.
Az iratokat korábban a vár tornyában
és a székesegyház egyik karzati helyi-
ségében tárolták, a kutatás szempont-
jából mostoha viszonyok között.

Vajk Ádám, a levéltár igazgatója az
avatáson hangsúlyozta, a mostani be-
ruházásnak köszönhetően multifunk-
cionális látogatóközpont jött létre,
ahol egy időben nyolc kutató dolgoz-
hat vagy húsz diákot oktathatnak.

Fogadja örökbe a múltját!
A levéltár ablakot nyitott a világra,
több mint 320.000 oldalnyi dokumen-
tumot digitalizáltak, tettek elérhetővé
az interneten. Az új látogatóközpont-
ban tematikus tárlatokat rendeznek,
elsőként művészek és tudósok itt őr-
zött iratait, leveleit mutatják be.

Arról már Nemes Gábor levéltáros
beszélt, hogy egyre kevesebb forrás
jut az iratok restaurálásra, ezért úgy
döntöttek, meghirdetik a „Fogadja
örökbe a múltját” programot. Az örök-
be fogadható iratok, anyakönyvek, lé-
lekösszeírások, zenei anyagok, kották
listája a levéltár honlapján megtalálha-
tó. Sürgős restaurálásra vár többek
között Jászai Mari és Kisfaludy Károly
keresztelési bejegyzése, a Mária Teré-
zia által elrendelt büki és sopronkö-
vesdi lélekösszeírás, valamint egy két-
százéves, egérrágta Werner-kotta.

Ősz a múzeumban
portjainak művészeti fejlesztése tör-
ténhet meg a múzeumi környezetben. 

Virtuális felújításon esett át a Patkó
Imre Gyűjtemény. Erről Tanai Péter nép-
rajzkutató számolt be, elmondva, hogy
11,5 millió forintból infrastrukturális fej-
lesztések történtek. A Vastuskós ház
minden szintjén információs pultok me-
sélnek a kiállítás tárgyairól, s archív fel-
vételek segítségével ismerhetők meg a
néprajzi, antropológiai gyűjtemény eg-
zotikus darabjai. A fogyatékkal élő láto-
gatókat interaktív programok és gömb-
panorámák vezetik végig a tárlaton. 

Az őszi programokat sorolva az
igazgatónő elmondta, a Rómer-múze-
um is csatlakozott a múzeumok őszi
fesztiváljához, melynek újdonsága a
mesterek és tanítványok programso-
rozat, valamint a léleküdítő nap. A ki-
állítások közül az erényöv titkos törté-
netét feldolgozó tárlatra, a győri egye-
tem épülettervezési tanszékének be-
mutatkozására, valamint a Nemzetkö-
zi Rajz- és Képgrafikai Biennáléra hív-
ta fel a figyelmet Grászli Bernadett. 

Érdeklôdni lehet 8—15 óráig: Druzsbovszki Szabina
Tel.: 70/339-6649 vagy e-mail: allas@rudolph-log.com

Feladatok: 
• a raktárkészletek folyamatos ellenôrzése, göngyöleg és alkatrészek

rendelkezésre állásának biztosítása
• göngyölegek megrendelése, a megrendelt göngyölegek szállításának nyomon

követése, göngyölegellátással kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése
• bevételezések / kiadások készletmozgásának ellenôrzése, összevetése

a rendszerben történô mozgásokkal, és az eseteleges eltérések
okainak elemzése, meghatározása

• havi szintû leltárak szervezése, vezetése és kiértékelése
• kapcsolattartás az áruátvétellel és az árukiküldéssel  
• telephelyek közötti anyagmozgás koordinálása és nyilvántartása
• adatszolgáltatás, kimutatások készítése

Elvárások: 
• középfokú végzettség
• min. 1 év raktári területen szerzett tapasztalat
• nagyon jó számítógépes ismeret (Word, Ecxel)
• pontos, precíz munkavégzés
• megbízhatóság

Elônyt jelent: AS400 program ismerete, németnyelv-tudás

Amit kínálunk: versenyképes jövedelem, béren kívüli juttatások, stabil munkahely. 

A Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. GYÔRI TELEPHELYÉRE keres

KÉSZLETELLENÔR munkatársat
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló

SZEPTEMBERFEST. A város német önkor-
mányzata szeptember 28-án 15 órától tartja Né-
met Nemzetiségi Kulturális Fesztiválját a Kovács
Margit-iskola aulájában. Közreműködik: a
Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda tánc-
csoportja, a Kovács Margit Német Nyelvoktató
Nemzetiségi Általános Iskola tánccsoportja, a Ra-
gendorf Német Nemzetiségi Táncegyüttes (Raj-
ka), az  Esthajnalcsillag Német Nemzetiségi Kó-
rus (Kimle), a Rozmaring Kórus, a Hazai Dallamok
Kórusa, Karsai Klára előadóművész és Kulcsár
Béla harmonikaművész. Zenél a Melódia Harmo-
nika Zenekar Bartha Róbert, a Volksband Zene-
kar Krasznai Zoltán és az Akkordeon Harmonika-
zenekar Scharek Béla vezetésével. A  rendezvény
nyilvános és díjmentesen látogatható.

A MAGYAR NÉPMESE NAPJA. Zenés családi délutánt tartanak szeptember 27-én 14 órától az
Apátúr-házban. Tanai Péter néprajzkutató mesés előadásait követően a szerzők mutatják be Garázs
bagázs című mesekönyvüket, Farkas Árpád zenetanár a hangszerekkel ismerteti meg az aprónépet.
Az Európa Koncert Szalonegyüttes hat órától ad mesekoncertet, majd Vargáné Veronika múzeum-
pedagógus mesél a beszédes régiségekről.   

TAMÁSI JÓZSEF plébános, cím-
zetes apát tart előadást szeptember
25-én, szerdán 18 órától az Apáczai-
kar Liszt Ferenc utca 42. szám alatti
főépületének dísztermében. A ren-
dezvény házigazdája a KÉSZ. 

MÉNFŐCSANAK szeptember 21-én,
szombaton rendez szüreti mulatságot,
amely a régi idők hagyományait felelevenítve,
látványos felvonulással kezdődik, 15 órától
lovasok, néptáncosok és fúvósok adják hírét
a szüret kezdetének. A Bezerédj-kastély ud-
varán a felnőttek előadást hallhatnak a helyi
borokról és a hordókészítésről, a gyerekeket
táncház, népi játékok, szőlőpréselés várja.
Fellép a Nyúli Borbarát Dalkör, a Bezerédj kó-
rus, a mosonszentmiklósi fúvósok, a szili
néptáncosok, a Rozmaring együttes, a kajár-
péci citerások, a Marcal néptáncegyüttes,
Hajnal Nikolett és Bősi Szabó László, vala-
mint Greznár Zoltán és zenekara. A szüreti
bál Hosszúék zenekarával fél kilenckor veszi
kezdetét. A helyszínen bográcsban főtt éte-
lekkel, borkóstolóval várják a látogatókat. 

SZABADHEGYI SZÜRET. A József Attila Mű-
velődési Ház szeptember 21-én 15. alkalommal

ad helyet szüreti mulatságnak. A hagyományos fel-
vonulás 15 órakor indul, majd a Rozmaring Kórus, a

Csörgősipka Színház, a bágyogszováti Rozmaring Nép-
táncegyüttes és az Akkordeon Harmonikazenekar szórakoz-

tatja a közönséget. A délután folyamán a gyerekeket játszóház,
a felnőtteket bor és szabad tűzön készített ételek bemutatója
várja. Este nyolctól bál kezdődik a Royal zenekarral. 

ZUGMANN ILO-
NA foltvarró céh-
mester kiállítá sa nyí-
lik szeptember 27-
én, pénteken 18 óra-
kor a Bezerédj-kas-
télyban. Az Ég és
föld című tárlat októ-
ber 15-ig, munkana-
pokon 8 és 18 óra
között látogatható. 

DEÁK BILL, a magyar
blues kiemelkedő alakja
szeptember 21-én, szom-
baton 21 órától ad kon-
certet a Petőfi Sándor
Művelődési Házban. 

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
NAPJAI tiszteletére Rosta S.
Csaba építész és Czigány Dá-
vid régész tart vezetést a Lloyd
épületében szeptember 21-én,
szombaton 16 órától. A zsina-
góga műemlék épületét és a
kupolát a Széchenyi István
Egyetem építészhallgatói mu-
tatják be szeptember 22-én, va-
sárnap 11 órától.

KÖLYÖK KOMÉDIÁ -
SOK. A Gyermekek
Háza szeptember 21-
én, 9 és 16 óra között
rendezi meg a kölyök
komédiások idei fesz-
tiválját. A rendezvé-
nyen a győri és a vá-
ros környéki általános
iskolás diákszínjátszó
csoportok mutatkoz-
nak be. 

A TOTALLY LOST pályázat anyagából nyílik fo-
tókiállítás szeptember 20-án 17 órakor a Dr. Ko-
vács Pál Könyvtár galériájában. A képeken olyan
magukra hagyott épületeket láthatunk, melye-
ket az utókor a hozzájuk kapcsolódó történelmi
események miatt nem hasznosít. A kiállítás 20.
századi építészeti örökségünk értékeire hívja fel
a figyelmet. A pályázatra érkezett anyagot Nagy
András építész Győrről készült fényképei egészí-
tik ki, a fotók Győr 20. századi épületeinek álla-
potáról tudósítanak. A tárlat október 3-ig, mun-
kanapokon 14-18 óra között tekinthető meg. 

BAGDI BELLA életmódfejlesztő zenés estje szeptember 21-én 18 órakor
kezdődik a Kovács Margit ÁMK-ban „A hit teremtő ereje meggyógyít” címmel. 

SZLUKOVÉ-
NYI KATA-
LIN KÖLTŐ a
vendége a Mű-
h e l y - e s t n e k
s z e p t e m b e r
26-án 17 óra-
kor a Zichy-pa-
lotában. Be-
szélgetőtárs
Juhász Attila. 

A KÁLVÁRIA ÚTI
Ének-zenei Általános
Iskola szeptember 21-
én 10 órától rendezi
meg hagyományos
családi napját. Bemu-
tató edzést tart az
ETO-SZESE kézilab-
daklub, a Rá ba ETO
futsalcsapat az iskola
tanulóival mérkőzik
meg, bemutatkozik a
Boross-Kó nya Off
Road Európa-bajnok
autóverseny ző páros,
a Győ ri Lövészklub vi -
lág- és Európa-baj-
nok sportolóival pe -
dig a látogatók össze-
mérhetik célzó pon-
tosságukat. A jó han-
gulatot az Akkordeon
zenekar szol gáltatja.

MARKÓ MIKLÓSfestőnö-
vendék Munkácsy nyomá-
ban című bemutatkozó fest-
ménykiállítása nyílik szep-
tember 26-án 16.30 órakor
a Marcal étteremben. 
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SZEPTEMBER 21., SZOMBAT
M1
09:55 Rex felügyelő 
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Aranyfeszt 2013 
13:55 Ridikül 
14:45 Kálloy Molnár Péter koncert: 

Pesti álom 
15:40 Család csak egy van 
16:25 Híradó Délután
16:40 A szenvedélyek lángjai 
17:25 Híradó
17:35 A múlt fogságában  
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Labdarúgás (élő)
22:35 Az Este
23:05 Híradó
23:20 9/11: A nő, aki ott se volt 
00:10 Munkaügyek - IrReality Show 
00:40 Család csak egy van  
01:25 Bűvölet  
01:55 Bűvölet  
02:23 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:25 Míg a halál el nem választ 
11:00 XXI. század - a legendák 

velünk élnek 
11:30 Házon kívül 
12:00 a'la CAR 
12:30 4ütem  Magazin
13:10 Agymenők 
13:35 Agymenők 
14:00 Agymenők 
14:30 Eastwicki boszorkák 
15:30 A hős legendája 

16:35 Hajszál híján hősök 
18:30 RTL Klub Híradó  
18:55 Fókusz Plusz 
20:00 X-Faktor 
21:45 A szellemlovas
23:35 Élve vagy halva 
01:15 Remington Steele 
02:10 Műsorszünet

04:25 Magyarország, jövünk! 
04:30 Alexandra Pódium 
06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné 
10:00 Monster High 
10:25 Astro-Világ 
11:30 Kalandjárat 
12:00 Babavilág 
12:30 Fogyótúra 
13:00 Én is menyasszony vagyok 
13:30 Stílusvadász 
14:00 Xena 
15:00 A férjem védelmében 
16:00 Luxusdoki 
17:00 Irigy Hónaljmirigy Show 
18:00 Tények. 
19:00 Aktív Extra 
19:30 Szinglik éjszakája 
21:35 A tábornok lánya 
23:50 Robbanófejek 
01:40 Astro-Világ Éjjel 
02:45 Propaganda 
03:40 A férjem védelmében 

04:20 Hazajáró 
04:45 Zöldbáró
05:25 Élő népzene
06:00 Gazdakör
06:25 Századfordító magyarok
07:20 Kapásjelző
07:50 Élő egyház
08:15 Isten kezében
08:50 Sírjaik hol domborulnak... 
09:15 Akadálytalanul
09:45 Budapesti vadon 
10:35 Székely kapu 
11:10 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 A világörökség kincsei
12:25 Lila ákác 
14:00 Labdarúgó-mérkőzés
16:00 Martha Ivers furcsa szerelme 
18:00 Híradó - 18:00
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Futótűz 
19:20 Butaságom története
20:45 A világörökség kincsei
21:05 Mi történt Baby Jane-nel? 
23:15 Kultikon + 
23:40 Dunasport
23:55 MüpArt
01:50 Koncertek az A38 hajón 
02:40 Vers

SZEPTEMBER 20., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Capri - Az álmok szigete 
09:55 Jó tudni! 
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Életkerék
12:55 Esély
13:25 Történetek a nagyvilágból 
13:55 Ridikül 
14:45 Múzeumi alkuk - 

harc a műtárgyakért 
15:40 Család csak egy van 
16:25 Híradó+
16:40 A szenvedélyek lángjai 
17:25 Híradó
17:35 A múlt fogságában 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Boxutca Extra
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Isten hozta az Isten 

háta mögött 
22:10 Az Este
22:40 Híradó
22:55 Forma-1 Szingapúri Nagydíj
00:40 Birkózó világbajnokság
01:10 Munkaügyek - IrReality Show 
01:35 Család csak egy van 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Gasztrotúra 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:25 A végső akarat 
16:25 A bosszú angyala 
17:30 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 CSI: Miami helyszínelők 
22:35 Gyilkos elmék
23:35 Kemény motorosok 
00:40 Reflektor 
00:55 Gasztrotúra 
01:25 4ütem 
01:54 Műsorszünet

04:05 Magyarország, jövünk! 
04:10 Segíts magadon! 
04:35 Műsorszünet
06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel Hírmagazin 
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 
10:50 Astro-Világ 
12:00 Amit a szív diktál 
13:00 Monk - Flúgos nyomozó 
14:00 Tények 
14:50 Csapdába csalva 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények 
19:05 Édes élet 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 Hancock 
23:30 Briliáns elmék 
00:30 Fogyj Rékával és Norbival! 
00:35 Tények 
01:10 Astro-Világ Éjjel 
02:15 Hancock 

06:30 Híradó 
06:35 Rondó
07:00 Kvartett
07:30 Híradó 
07:35 Akadálytalanul
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró
09:05 Csellengők 
09:30 Angyali érintés 
10:20 Kisváros 
10:55 T.I.R. 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó 
12:20 Agrárpercek 
12:50 Az utolsó remény 
13:20 Nyolc évszak 
14:30 Kívánságkosár 
15:30 NB2-es labdarúgó-mérkőzés 
17:30 Térkép 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 Monte Cristo grófja 
20:55 Hírek
21:00 Dunasport
21:15 Apró gyilkosságok 

a családban 
22:45 Koncertek az A38 hajón 
23:40 Vers

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna
09:00 Híradó
09:20 Vény nélkül 
09:40 Széchenyi híradó
10:10 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Pomodoro 
19:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
20:00 Betépett álmodozók –

Dr. Zacher Gábor előadása
20:55 Híradó
21:25 Konkrét
21:35 Pomodoro
21:50 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr 
21:55 Betépett álmodozók
22:50 Híradó
23:20 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

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

Fesztivál Győr
10:00 Betépett álmodozók
10:55 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna (ism.)
19:00 Konkrét (ism.)
19:10 Győr+ Sport
20:05 Konkrét (ism.)
20:15 Vény nélkül  (ism.)
20:35 Kitekintő
21:05 Konkrét 
21:15 Győr+ Sport 
22:10 Konkrét (ism.)
22:20 Vény nélkül  (ism.)
22:40 Kitekintő
23:10 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV
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08:50 TV torna
09:00 Pomodoro (ism.)
09:15 Konkrét (ism.)
09:25 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
09:30 KultÓra (ism.)
10:25 Betépett álmodozók
11:20 Közvetlen ajánlat
17:30 Győri ETO FC–DVSC

NB I-es bajnoki
labdarúgó-mérkőzés  

18:50 TV torna 
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Győr+ Sport 
20:35 Híradó (ism.)
21:05 Konkrét (ism.)
21:15 Győr+ Sport 
22:10 Híradó
22:40 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 24., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Capri - Az álmok szigete 
09:55 Jó tudni! 
10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Aranyfeszt 2013
14:00 Madagaszkár 
14:55 Család csak egy van 
15:40 A múlt fogságában 
16:30 Híradó+
16:45 A szenvedélyek lángjai 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Párizsi helyszínelők 
21:15 King 
22:00 Az Este
22:35 Próbatétel 
00:10 Híradó
00:25 Munkaügyek - IrReality Show 
00:55 Család csak egy van 
01:35 Bűvölet 
02:05 Bűvölet 
02:33 Műsorszünet

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

velünk élnek 
00:10 Reflektor 
00:30 Hazudj, ha tudsz! 
01:20 Műsorszünet

04:40 Magyarország, jövünk! 
04:45 Aktív Extra 
05:10 Műsorszünet
06:00 TotalCar 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Amit a szív diktál 
13:00 Monk - Flúgos nyomozó 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
17:00 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:15 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 Spangol - Magamat sem 

értem 
00:15 Fogyj Rékával és Norbival! 
00:20 Zsaruvér 
01:20 Tények Este
01:55 Astro-Világ Éjjel
03:00 Kelj fel komám, ne aludjál! 

SZEPTEMBER 23., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:00 Capri - Az álmok szigete 
09:55 Jó tudni! 
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina
13:55 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:55 Család csak egy van 
15:40 A múlt fogságában 
16:30 Híradó+
16:45 A szenvedélyek lángjai 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Legenda 
21:35 Kékfény 
22:30 Az Este
23:05 Aranyfeszt 2013
23:35 Híradó
23:50 Történetek a nagyvilágból 
00:20 Munkaügyek - IrReality Show 
00:50 Család csak egy van 
01:35 Bűvölet 
02:00 Bűvölet 

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

04:25 Napló 
05:15 Műsorszünet
06:00 Aktív Extra 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Amit a szív diktál 
13:00 Monk - Flúgos nyomozó 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
17:00 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:15 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 NCIS 
22:40 NCIS: Los Angeles 
23:40 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:45 Összeesküvés 
00:45 Tények Este
01:20 Astro-Világ Éjjel
02:25 Herkules és a tűzkarika 
03:55 Hősök 

06:30 Híradó 
06:35 Székely kapu 
07:00 Életkerék
07:30 Híradó 
07:35 Tájtitkok tudói 
08:05 Virágzó Magyarország 
08:30 Híradó 
08:35 Hagyaték 
09:00 Mesélő cégtáblák 
09:25 Isten kezében 
09:55 Élő egyház 
10:20 Angyali érintés 
11:05 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:27 Napirend előtt
12:55 Közvetítés a parlament üléséről
16:30 Térkép 
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 Őrjárat az égen 
20:50 Hírek
20:55 Dunasport
21:05 Márton Áron boldoggá 

avatási pere 
22:25 Közbeszéd
22:55 Kultikon 
23:15 Sportaréna 

SZEPTEMBER 22., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:30 A rejtélyes XX. század 
05:55 Esély 
06:25 Magyar gazda 
06:55 Család-barát Hétvége 
09:00 Katolikus krónika . 
09:40 A sokszínű vallás 
10:00 Evangélikus magazin 
10:25 Evangélikus ifjúsági műsor  
10:30 A Heidelbergi káté  
11:00 Metodista istentisztelet 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek  
12:05 Világ Kép 
12:35 A világörökség kincsei 
12:55 Telesport  
13:30 Forma-1 Szingapúri Nagydíj 
16:20 Nemzeti Vágta 2013 
18:50 A Lényeg 
19:30 Híradó este 
20:10 Időjárás-jelentés 
20:20 Az utolsó jelentés 
22:10 Az amerikai 
23:55 Birkózó világbajnokság 
00:25 MüpArt 
01:35 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub 
10:05 EgészségKalauz  
10:40 Teleshop 
11:35 Gasztrotúra 
12:05 A Muzsika TV 
12:40 Míg a halál el nem választ  
13:10 Tuti gimi  
14:15 Mindenem a tánc  

16:50 Osztály, vigyázz!  
18:30 RTL Klub Híradó Esti kiadás   
18:55 A szállító  
20:00 X-Faktor  
21:50 Halálos célpont   
23:45 Portré  
00:30 A szállító  
01:25 Míg a halál el nem választ  
01:50 Műsorszünet

04:30 Kalandjárat 
04:55 Műsorszünet
06:00 Időnyomozó 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:00 EgészségMánia 
11:30 Stahl konyhája 
12:00 Több mint TestŐr 
12:30 Aktív Extra 
13:00 A kiválasztott - 

Az amerikai látnok 
14:00 Békétlen békítő 
15:00 Sue Thomas - FBI 
16:00 Szinglik éjszakája 
18:00 Tények 
19:00 Napló 
20:00 Sztárom a párom 
22:25 Gladiátor 

01:20 Monty Python: Az élet értelme 
03:20 Astro-Világ Éjjel

04:45 Mesélő cégtáblák 
05:25 Élő népzene
06:00 Gazdakör
06:25 A papiros története
06:45 Nyelvőrző
07:15 WTCC 2013, Túraautó 

Világbajnokság
09:15 Világ-nézet
10:10 Hagyaték 
10:35 Határtalanul magyar 
11:00 Önkéntesek
11:30 Új nemzedék 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 A világörökség kincsei 
12:30 Ízőrzők: Zalaegerszeg 
13:05 Megálmodtalak 
14:25 Hazajáró 
14:55 Szerelmes földrajz
15:30 Hogy volt!? 
16:30 Labdarúgó-mérkőzés
19:05 Híradó 
19:25 Dunasport
19:30 Időjárás-jelentés
19:35 Heti Hírmondó
20:05 Önök kérték!
21:00 Jó estét nyár, jó estét szerelem 
22:30 A tizedes meg a többiek 
00:15 Dunasport
00:30 Világ-nézet 
01:25 Koncertek az A38 hajón 
02:15 Himnusz

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:30 Konkrét (ism.)
09:40 Győr+ Sport
10:35 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:50 KultÓra (ism.)
20:45 Híradó (ism.)
21:05 Vény nélkül  (ism.)
21:25 KultÓra (ism.)
22:20 Híradó (ism.)
22:45 Közvetlen ajánlat 

GYŐR+ TV

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

női kézilabda NB I-es
bajnoki mérkőzés 

18:50 TV torna (ism.)
19:00 Pomodoro (ism.)
19:15 Konkrét (ism.)
19:25 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr (ism.)
19:30 KultÓra (ism.)
20:25 Betépett álmodozók 
21:20 Pomodoro (ism.)
21:45 Konkrét (ism.)
21:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr (ism.)
22:00 KultÓra (ism.)
22:55 Betépett álmodozók
23:50 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Tájtitkok tudói 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró 
09:00 Közvetítés a parlament üléséről
16:30 Térkép 
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 A falu jegyzője 
21:10 Hírek
21:15 Dunasport
21:20 Senki nem tér vissza 
22:55 Közbeszéd
23:20 Kultikon 
23:40 Koncertek az A38 hajón 
00:30 Vers
00:35 Himnusz
00:40 Hírek 
00:45 Mozgóképregény 
02:00 Akadálytalanul
02:30 Hagyaték 



AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

2013. szeptember 20.   / + / 17

• LAST MINUTE AKCIÓK EGYES NYELVTANFOLYAMOKON
• TOEFL, TOEIC és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• ÖSD, ECL, EURO, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-

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

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

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

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

NÉMET: +36-30/986-2800 
ANGOL: +36-30/254-8521
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895
FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

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

Német kereskedelmi 
és vendéglátó-ipari intenzív 

szaknyelvi tanfolyamok külföldi
és belföldi munkavállaláshoz.

KEDVEZŐ ÁR! HATÉKONY MÓDSZEREK!
HASZNÁLHATÓ NYELVTUDÁS!

A hirdetés felmutatója 2.000 Ft engedményre jogosult!

SZEPTEMBER 26., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Capri - Az álmok szigete 
10:00 Jó tudni! 
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Alpok-Duna-Adria
13:25 Vízitúra: Tutajtúra a Vágon
14:00 Egy szabad ember 
14:40 Család csak egy van 
15:30 A múlt fogságában 
16:20 Híradó+
16:35 A szenvedélyek lángjai 
17:20 Szerencse Híradó 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Fábry 
21:40 Az Este
22:15 Nemzeti Nagyvizit 
22:45 Híradó
23:00 Barangolások öt kontinensen 
23:30 Aranykapuk mögött 
00:25 Munkaügyek - IrReality Show 
00:55 Család csak egy van
01:40 Bűvölet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Gasztrotúra 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:25 A végső akarat 
16:25 A bosszú angyala 
17:30 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 A szállító 3. 
23:35 Brandmánia 
00:10 Reflektor 
00:30 a'la CAR 
01:00 Míg a halál el nem választ 
01:25 Műsorszünet

04:10 Hősök 
04:55 Magyarország, jövünk! 
05:00 Babavilág 
05:25 Műsorszünet
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Amit a szív diktál 
13:00 Monk - Flúgos nyomozó 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
17:00 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:15 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 MrÉsMrs 
23:35 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:40 Amerikai pite: 

A szerelem Bibliája 
01:30 Tények Este
02:05 Astro-Világ Éjjel
03:10 Hősök 
03:55 Magyarország, jövünk! 

SZEPTEMBER 25., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Capri - Az álmok szigete 
10:00 Jó tudni! 
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
13:00 Ecranul nostru
13:25 Útravaló
13:40 A világörökség kincsei 
14:00 Madagaszkár 
14:55 Család csak egy van 
15:45 A múlt fogságában 
16:30 Híradó+
16:45 A szenvedélyek lángjai 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Egyszer volt, hol nem volt 
21:05 Gyilkosság  
21:55 Az Este
22:30 Summa 
23:00 Híradó
23:15 Apolka - egy emlődaganatos 

nő története 
23:45 Munkaügyek – IrReality Show 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek (2013)  
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:25 A végső akarat 
16:25 A bosszú angyala 
17:30 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 Szulejmán 
22:45 Házon kívül 
23:15 Reflektor 
23:35 Zuhanórepülés
01:35 Műsorszünet

04:25 Magyarország, jövünk! 
04:30 Super Car 
04:55 Műsorszünet
06:00 Babavilág  )
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Amit a szív diktál 
13:00 Monk - Flúgos nyomozó 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
17:00 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:15 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 A Búra alatt 
22:40 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:40 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:45 Ringer - A vér kötelez 
00:45 Tények Este
01:20 Astro-Világ Éjjel
02:25 A Búra alatt 
03:20 Ringer - A vér kötelez 

07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 Tájtitkok tudói 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Határtalanul magyar 
09:05 Közbeszéd 
09:30 Sportaréna 
10:00 Angyali érintés 
10:50 A falu jegyzője 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Vers
12:25 Múzeumtúra - Francia módra 
13:00 Pannóniától a csillagokig 
13:30 Liszt Ferenc 
14:00 Liszt Ferenc 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép 
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 Linda 
20:55 Hírek
21:00 Dunasport
21:15 A hívatlan vendég 
22:45 Közbeszéd
23:10 Kultikon 
23:30 Koncertek az A38 hajón 

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

GYŐR+ TV

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:30 Konkrét (ism.)
09:40 Ráta
10:10 Közvetlen ajánlat
17:30 Győri Audi ETO KC–Eger

NB I-es női kézilabda
bajnoki mérkőzés 

18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:50 Épí-tech
20:20 Híradó (ism.)
20:50 Vény nélkül  (ism.)
21:10 Épí-tech
21:40 Híradó (ism.)
22:10 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 Tájtitkok tudói
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Nyelvőrző
09:00 Közbeszéd 
09:30 Pécs és környéke 
10:10 Angyali érintés 
11:00 Linda 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Vers
12:25 Amrita Sher-Gil 
13:30 Liszt Ferenc 
13:55 Liszt Ferenc 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 Angyalbőrben 
20:55 Hírek
21:00 Dunasport
21:10 Cserepes Margit házassága 
00:05 Közbeszéd

RTL Klub, szeptember 26., csütörtök, 21.35

A szállító 3.
Francia–amerikai–angol akciófilm

Ukrajnában akar új telephe-
lyet létesíteni a nemzetközi
hulladékkezelő vállalat. Va-
sziljev környezetvédelmi mi-
niszter azonban ellenzi a ter-
vet. Az elutasító választ köve-
tően a cég felbéreli az egykori kommandóst, Jonas Johnsont,
hogy bármi módon, de vegye rá a minisztert a döntés megvál-
toztatására. A férfi elrabolja Vasilev lányát, Valentinát. 

Duna Televízió, szeptember 22., vasárnap, 12.10

A világörökség kincsei
Német ismeretterjesztő filmsorozat

A Wachauról azt mond-
ják, hogy „a mosoly
Ausztria arcán". Prózaib-
ban szólva azt mondhat-
juk, hogy a Wachau kö-
rülbelül 30 kilométer

hosszú Duna-áttörés Melk és Krems városok között Alsó-Auszt-
riában, amelynek bencés apátságok hatalmas barokk épületei,
festői várromok és zamatos borok jelentik fő vonzerejét.

Duna Televízió, szeptember 25., szerda, 7.35

Tájtitkok tudói
Magyar ismeretterjesztő filmsorozat

Ismeretterjesztő filmsorozat a hazai kert- és tájépítész szak-
máról. Megismerhetjük a magyar tájépítész-oktatás megte-
remtőinek kalandos életútját, a tervezővel együtt sétálhatunk
megépült kertekben,
parkokban. Bepillan-
tást nyerhetünk egy
ma még kevésbé is-
mert szakma mű-
helytitkaiba.
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szerző: földvári gabriella
fotó: dr. nagy miklós

Nagy Miklós orvost és műgyűj-
tőt most fotográfusként ismer-
hetik meg tisztelői, a győri mű-
vész Esterházy-palotában lát-
ható régi és új képei a teremtett
természet elvont szépsége és az
emberi környezet pusztulásá-
nak kontrasztja közötti kapcso-
latot keresik. 

Nagy Miklós jó ideig hűtlenkedett,
fia talkorának nagy szerelmét, a fotó-
zást az orvosi hivatás, a szakmai kar-
rier miatt hosszú évekre elhagyta. Az
idő elszállt, az egykori medikusból
tankönyvszerző, neves szülész-nő-
gyógyász főorvos, a Magyar Ultra-
hang Társaság elnöke lett. Aztán
nemrégiben eszébe jutott a fotózás.
Úgy gondolta, ideje a mindennapok-
ból kikapcsolódva kreatív elfoglaltsá-
got keresni magának. A digitális gé-
pek fortélyait, a fotózás mesterségét,
a képalkotás művészetét autodidak-
ta módon, saját tapasztalataira tá-
maszkodva sajátította el. Elsősorban
a kortárs festők látásmódja hatott rá,
nem véletlenül. Nagy Miklós európai

Nagy Miklós fotós világa

hírű kortárs festménygyűjtemény
birtokosa.

Az Esterházy-palotában bemuta-
tott nyolcvannyolc kép közül egy
szobára való Gaál József képzőmű-
vésszel közös munka terméke. A
festő a kevésbé sikerült printeket
egészítette ki a maga módján. A fo-
tók több rétegű mondanivalót hor-
doznak, a képek hátterében árnyak,
szörnyek bújnak meg. Az alkotások

más része eleve olyan, mintha fest-
mények lennének, a technika Nagy
Miklós sajátja. Gyakran fotózik autó-
ban ülve, mozgásban. Ha esik, nem
indítja be az ablaktörlőt, a szélvé-
dőn lefolyó vízrajzolatokon át örökíti
meg a tájat.

Külön termekben láthatjuk a ro-
mos, lerombolt épületekről készült ké-
peket. Ezek akár kordokumentumok
is lehetnének, hiszen többségük egy-

kori gyárvárosi, szigeti gyárak omlado-
zó falait, mára eltakarított maradékait
ábrázolják. Nagy Miklós itt is úgy fény-
képezett, hogy az emberek lássák a
sötét, pusztuló világban fellelhető
szépséget. A fotók többsége minima-
lista jellegű, elvonatkoztatott tájkép.
Nagy Miklós saját bevallása szerint
leg inkább arra ügyel, hogy minél távo-
labb tartsa magát a giccstől, mert azt
nem bírja elviselni.

A „Wolf Solent
nyomában” című
tárlat október 6-ig,
hétfő kivételével
naponta 10
és 18 óra között
látogatható.
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TURIZMUS HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az ENSZ Turisztikai Világszervezeté-
nek (UNWTO) kezdeményezésére
minden évben szeptember 27-én ün-
neplik a turizmus világnapját, amely-
nek idei központi témája a turizmus és
a víz kapcsolata. A világnaphoz immár
hagyományosan városunk is kapcso-
lódik, a fő programhelyszín a Baross
úti Látogatóközpont lesz. Kérdésünk-
re Tóthné Kardos Krisztina irodaveze-
tő elmondta, pénteken az intézmény
csupa olyan programmal várja az ér-
deklődőket, amelyek nem csak a hoz-
zánk látogató turistáknak, de a Győr-
ben élőknek is izgalmasak lehetnek.
Délelőtt 10 órától a Múltunk és jövőnk
a víz című filmet vetítik, délután kettő-
kor pedig megnyitják Lakatos Kriszti-
ánnak, a Győri Fotóklub Egyesület el-
nökének „Szigetköz” című fotókiállítá-
sát, amely egészen október 26-ig lá-
togatható. Három órától a Mosoni-
Duna-teremben kezdődnek előadá-
sok. A témák közt szerepelnek a Rába
Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfür-
dő szolgáltatásai és vizének jótékony
hatásai, „Az ivóvíz nyomában” címmel
a 130 éves győri vízellátó rendszer lát-
nivalói, érdekességei, valamint a Du-
na szabályozásában rejlő turisztikai le-
hetőségek.

– Felhívásunk a győriek felé, hogy
védjük együtt vízpartjaink tisztaságát!
– teszi hozzá az irodavezető. – Azt kér-
jük tőlük, hogy hozzák magukkal üres
PET-palackjaikat és használt elemei-

A turizmus világnapja Győrben
Szeptember 27-én ünnepeljük a turizmus világnapját, ebből az alkalomból Győrben is számos érdekes programot szerveznek a szak-
emberek. A napokban városunk Pécsnek és az oroszországi utazásszervezőknek mutatja be kínálatát.

ket a Tourinform apró ajándékáért
cserébe. A környezettudatos szemlé-
let természetesen nem csak vonzóbb
turisztikai környezetet teremt, de a
mindennapi életünket is jobbá, Föl-
dünket pedig egészségesebbé teszi.
Ennek hangsúlyozására jó lehetősé-
get nyújt, hogy az idén a fő téma épp
a turizmus és a vizeink kapcsolata.”

A Magyar Turizmus Zrt. által meg-
hirdetett országos szakmai összefo-

gáshoz az idén is csatlakozik váro-
sunk. Ennek keretében a megyei ke-
reskedelmi és iparkamara turisztikai
szakosztályának szervezésével ezen a
napon a Nyugat-magyarországi Egye-
tem turizmus-vendéglátás szakos
hallgatói gyermekrajzzal kedvesked-
nek a vendégeknek a Látogatóköz-
pontban, illetve a város több szállás-
helyén is. A Látogatóközpont a világ-
nap alkalmából játékra is hívja a győ-

rieket, akik elküldhetik Magyarorszá-
gon készült legkedvesebb vízparti fo-
tójukat. A fényképeket szeptember
26-ig az info@gyortourism.hu e-mail
címre várják, a beküldők között pedig
három darab két főre szóló fürdőbelé-
pőt sorsolnak ki.

A nyári idegenforgalmi szezon lezá-
rultával Győr továbbra is várja vendé-
geit, a turisztikai szakemberek pedig
azon dolgoznak, hogy határainkon be-

lülről és azokon túlról is minél többen
válasszák úti céljukként városunkat. A
napokban Pécsről érkezett delegáció,
hogy megismerjék a város kínálatát. A
Nagy Csaba pécsi alpolgármester ve-
zette küldöttség városnézésen vett
részt, a belváros nevezetességei mel-
lett megtekintették a Baross úti Láto-
gatóközpontot, a Zichy Ferenc Láto-
gatóközpontot és a Káptalandomb ér-
tékeit, valamint részt vettek a Győri

Balett szezonnyitó előadásán. Dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármester a láto-
gatás tapasztalatairól elmondta, a de-
legációnak nem csak városunk érté-
kei tetszettek, de az a marketingtevé-
kenység is, ahogy Győr mindezt ké-
pes bemutatni. A pécsi szakemberek
úgy látják, Győr példaértékűen pre-
zentálja rendezvényeit, nevezetessé-
geit, ennek is köszönhető az, hogy
évek óta folyamatos és dinamikus a
turisták által eltöltött vendégéjszaka-
szám növekedése, és mára Győr be-
került az ország tíz leglátogatottabb
települése közé. Az itt szerzett tapasz-
talatokat városuk marketingtevékeny-
sége során hasznosítanák.

Lapunk megjelenésével egy időben
az önkormányzat a megyei kereskedel-
mi és iparkamara partnereként a
moszkvai utazási kiállításon mutatkozik
be. Domanyik Eszter, a Marketing, Tu-
rizmus és Kommunikációs Osztály ve-
zetője kérdésünkre kifejtette, a prog-
ram kifejezetten az utazásszervezőknek
szól. „A kamara a partnereivel együtt
utazott ki a rendezvényre, amelyre egy
nyertes pályázat révén nyílt lehetőség.
Itt Győr mint idegenforgalmi célpont
mutatkozik be egy előadás keretében,
illetve konkrét csomagajánlatokkal pró-
bálunk nyitni az orosz piac felé, amely
komoly lehetőségeket rejt magában a
turizmus terén. Ezen a kiállításon
egyébként Nyizsnyij Novgorod is részt
vesz, így alkalom nyílik a hamarosan
Győr testvérvárosává váló oroszországi
várossal az idegenforgalmi kapcsolata-
ink további mélyítésére is.”

Kutatók Éjszakája
szerző: gy. p.

A Széchenyi István Egyetem immár nyolca-
dik alkalommal csatlakozik az európai kezde-
ményezéshez, a Kutatók Éjszakája program-
hoz. Jól mutatja a szeptember 27-én dél-
után, este és éjszaka tartandó rendezvény
előzetes sikerét, hogy közel ezer győri, kör-
nyékbeli kisiskolás és gimnazista regisztrált
a Kiskutatók Akadályversenyére.

A délután programjait ügyességi verse-
nyek és interaktív kiállítások színesítik.
Ahogy leszáll az este, az előadótermeké lesz
a főszerep. Az idei témák is érdekes kérdé-
seket járnak körül, például hogy milyen a vá-
rosi élet a tudósok szemével. Szó lesz az
energiáról, a sugárzásról, az egészségről, a
hulladékról és a kukabúvárkodásról, a szup-
ravezetőkről. A művészetpártolók hallhatnak

az operáról vagy részt vehetnek egy spontán
ritmuskoncerten, megnézhetik, hogyan fes-
tik be virtuálisan az egyetem épületét.

A résztvevők az idén is elkalandoznak a
csillagrendszerek közé és a csillagvizsgálóban
megtekinthető lesz a szeptemberi égbolt.

A Kutatók Éjszakáján a Széchenyi-
egyetemen kívül a Mobilis Interaktív Kiállí-
tási Központ és a Nyugat-magyarországi
Egyetem is rengeteg érdekességgel várja
a „kutatókat”.

A díjtalanul látogatható programkavalkád
tehát igazi felüdülést és játékos ismeretszer-
zést garantál a család minden tagja számá-
ra. Az előadások és programok részletes lis-
tájáért érdemes előzetesen ellátogatni a
www.kutatokejszakaja.hu címen elérhető
honlapra, hogy ne maradjunk le egyetlen
kedvünkre való eseményről sem.

MÉDIA

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246

HETILAP,
ONLINE

AGG ZSUZSANNA
+36 20 774 2740

HARTMANN-NÉ VIKI 
+36 20 437 8485

RÁDIÓ,
TELEVÍZIÓ
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HIRDETÉS ÁLLATKERT

Európai Mobilitási Hét
és Autómentes Nap  
2013. szeptember 16–22. 

A programokról bővebben a www.kornyezetbaratgyor.hu
és a www.keret.hu honlapokon olvashatnak.

A Mobilis Interaktív
Kiállítási Központ

programjai:

GÁZOK témanap
2013. 09. 20., péntek

• 14:00–18:00

Bringapolisz
a Mobilisnél kerékpáros felvonulással

2013. 09. 21., szombat
• 10:00–19:00

Fedezze fel Győrt!
Játékos városfelfedező séta a belvárosban 

2013. 09. 22., vasárnap
• 10:00–15:00

• Látogatóközpont

Kerékpártúra Hédervárra 
2013. 09. 22., vasárnap

• 11:00 • Mobilis

A
Kisalföld

Volán Zrt.
programjai:

Jegy nélküli utazás
Győr helyi autóbuszain
2013. 09. 20., péntek

• 00:00–24:00

„Police 07”
interaktív társasjáték

Győr helyi autóbuszain 
2013. 09. 20., péntek

• 16:30–18:30

„Fedezd fel faros busszal Győrt!”
2013. 09. 20., péntek

• 15:00–16:30
Ikarus 55-ös nosztalgiajárat 

a városháza
és a Széchenyi-egyetem között

Telephely-látogatás 
2013. szeptember 20., péntek

• 16:30–18:00
Előzetes regisztráció szükséges

„Volán-relikviák” jótékony célú vására
2013. szeptember 21., szombat

• 10:00–17:00
Megyeháza tér

„Bagolybusz”
2013. 09. 21. szombat

• 23.00–04.00
Díjmentes éjszakai autóbuszjárat a főbb

szórakozóhelyek és a nagyobb lakótelepek között

kép és szöveg: xantus-állatkert

Néhány hete különleges jöve-
vényre lettek figyelmesek a
győri állatkert munkatársai, az
egyik lajhár hasán apró cseme-
te csimpaszkodott. 

Már hathetes a győri állatkertben
született lajhárkölyök, de eddig szin-
te semmit sem lehetett látni belőle,
ugyanis az első hetekben az anyaál-
lat annyira rejti a szőrébe csimpasz-
kodó jövevényt, hogy a gondozói is
hosszasan szemlélték a nőstényt,
hogy jobban szemügyre vehessék az
apró kölyköt.

A kétujjú lajhár előfordul Nicara-
gua, Kolumbia, Venezuela, Guyana,
Suriname, Francia Guyana területén,
Brazília északi részén és Észak-Peru-
ban. Az állatok testhossza 60–85 cen-
timéter, testtömege 4–10 kilogramm.
A rövid, finom alsó szőrzetet hosz-
szabb, sűrű, durva szőrű prém fedi.
Különlegesség, hogy a lajhárok bun-
dájában, a szőrszálak között két alga-
faj él, amelyek a szőrzetnek zöldes ár-
nyalatot, ezzel a lomberdőben kitűnő
álcaszínt adnak. Szárazabb időben az
algák besárgulnak; ha nedvesebb az

Lajhárbébi született

időjárás, akkor kékeszöldre váltanak,
úgyhogy a lajhár még a különböző év-
szakokban jellemző levélszínekhez is
tudja igazítani álcáját. A nagyon sajá-
tos karok és lábak jó tartást biztosíta-
nak a lajhárnak az ágakon, melyeken
élete nagy részében lóg. A karokon
két, a tövüknél bőrrel benőtt karom
van, a lábakon három. 

A hím 4-5, a nőstény 3 évesen éri
el az ivarérettséget és egész évben
párzanak. A vemhesség 7–10 hóna-
pig tart, ennek végén egy utód szüle-
tik. A kölyök 6–9 hónapig kapaszkodik
az anyja szőrzetébe. A kicsi szépen
cseperedik, nyugalmáról mamája
még mindig rendkívüli odafigyeléssel
gondoskodik, de egyre többször en-
gedi megfigyelni a kíváncsi látogatók
számára. www.zoogyor.com

A Czinka Panna Roma Kulturális
Egyesület a KEOP 6.1.0/B-11-
2011-0130 azonosítószámú,
„Czinka Panna az élhető jövőért”
című projektje keretében ingye-
nes programokkal és tanácsadá-
sokkal várja az érdeklődőket
több települési rendezvényen.

A Zöld Standnál az alábbiak
várják önöket:
• hasznos információs

anyagok és kiadványok 
• megújuló energiát felhasználó

szemléltető eszközök
• kérdőívek, tesztek 
• ökológiai lábnyom számítása
• gyerekek részére játszósarok
• büfé és ajándékok

Központban a fenntarthatóság

Az egyesület célja, hogy felhívja a
figyelmet környezetünk védelmé-
re és fenntarthatóságára, valamint
felébressze a vágyat a változtatás-
ra és alternatív lehetőségeket mu-
tasson be a lakosság számára.

Első helyszín:
Mobilitás Hét
(Győr, Egyetem tér 1.)
Időpontja:
2013. szeptember 21.

A további helyszínekről az alábbi
elérhetőségeken szerezhetnek
információt: 
Honlap: www.zelenorota.hu,
www.czinkapanna.hu
E-mail: info@zelenorota.hu
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AZ OLDALAK AZ OPENHOUSE TÁMOGATÁSÁVAL JÖTTEK LÉTRE

Fiam, rakjuk a takarékot!
Nagymamám szava járása volt,
amikor a testvéremmel kisiskolá-
sok voltunk, hogy gyerekeim, ra-
kom ám nektek a takarékot. Ak-
kor persze ebbôl nem sokat fog-
tunk fel, de azért annyit sejtettünk,
hogy nem lehet olyan nagyon
rossz dolog, ha már ennyit emle-
geti. Aztán amikor 18 évesek let-
tünk, az ott gyûjtött 180.000 forin-
tot megkaptuk, ami 1994-ben
szép kis summának számított. 

Testvérem a sportkarrierjét támo-
gatta belôle egy marokkói edzôtábor-
ral, én pedig MOL-részvényekbe fek-
tetve próbáltam gyarapítani az össze-
get. A történet nem lett happy end, bá-
tyám nem lett profi sportoló, én pedig
nem lettem tôzsdei befektetô. Azért
két dolgot mindketten megtanultunk
az esetbôl. Az egyik az volt, hogy ha
valaki éveken át havonta félretesz egy
kisebb összeget és azt a piacon talál-
ható legjobb kamatozású, biztos lehe-
tôségbe fekteti, az évek múltán egy
komolyabb összeget eredményez. A
másik dolog az volt, hogy a sportból
és a tôzsdézésbôl is csak egy kivá-
lasztott, nagyon kis csoport tud meg-
élni és ez az út tele van veszélyekkel
és buktatókkal. A mi utunk egy átgon-
dolt stratégia alapján a tisztességes
munkára épített vállalkozás, amit csa-
ládi összefogással valósítottunk meg.
Így jött létre az Openhouse! 

A mai nagymamák takarékbetétje
egyértelmûen a Lakástakarék-pénztár
termék. Nem adhatunk ma többet az
unokánknak, gyermekünknek, mint
hogy segítjük ôket lakáshoz jutni. Nél-
külük, a támogatásuk nélkül ez szinte
elérhetetlen cél a ma még iskolába já-
ró korosztály számára. Ha ma elkez-
dünk havonta félrerakni (lehet akár ha-

vi minimális 5.000 forint is), az állam
hozzárakja a saját összegét, és ami-
kor eljött az idô a fájdalmas, de szük -
ségszerû különválásra, akkor ez egy
olyan segítség, amely örök életre há-
lával fogja eltölteni gyer me kün -
ket/unokánkat. Mert hát az elsôre min-
dig emlékszünk, legyen az kocsi, la-
kás vagy szerelem! Ki ne lenne hálás
annak, aki erejéhez mérten segített el-
érni a mai fiatalság egyik legnagyobb
célját, egy saját lakást? 

A Lakástakarék kiváló születésnapi
vagy karácsonyi ajándéknak is. Az
Openhouse-nál is van lehetôség La-
kástakarék-pénztári megtakarításra,
ami mindenkinek jár!

Mi is pontosan
a Lakástakarék-pénztár?
Olyan államilag támogatott, ma-

gas hozamú megtakarítási forma,
amely rendszeres havi befizetésre
épül, a havi befizetések mértékétôl
függôen valósíthatja meg lakáscélú
terveit úgy, hogy az vállalható és elô -
re kiszámítható legyen mindenki szá-
mára. Jól tervezhetô, havi rendsze-
res betétbefizetés mellett az éves be-
fizetések után a vissza nem térítendô

állami támogatás 30%, maximum
72.000 Ft, mely évente kerül jóváírás-
ra számlájára.

Mire használhatja fel
a megtakarítását?
Mindegy, hogy új otthonról vagy

már meglévô családi fészekrôl van
szó, megtakarítását bármelyikre fel-
használhatja. Legyen szó felújításról,
csinosításról vagy a gyerekek, uno-
kák számára egy új élet kezdetének
lehetôségérôl, ez a keret segítséget
nyújt mindegyikhez. Ráadásul szám-
talan felhasználási lehetôség van
még ezeken kívül, mint például a
már korábban felvett lakáscélú hitel

elôtörlesztése, végtörlesztése, lakó-
szövetkezetek tagjainak vagy társas-
házi lakástulajdonosok közös tulaj-
donában álló épületrészek felújítása,
korszerûsítése, de akár szilárd bur-
kolatú út, járda, áram, gáz, vízveze-
ték, csatorna, informatikai hálózati
kapcsolat kialakítására és felújításá-
ra is felhasználható. 

A lehetôségek tárháza nagy, csak
önön múlik, hogy mikor és mire hasz-
nálja fel ezt a lehetôséget!

Apróhirdetés

Gyôr-Nádorvárosban, vásár-
csarnokhoz közel erkélyes, 2
szobás, szép állapotú panella-
kás eladó. Ár: 9,49 M Ft. Érd.:
70/977-7844

Szigetközben eladó egy akár
két generáció részére is alkal-
mas, 154 m2-es családi ház
dupla garázzsal, szerszámtá-
rolóval. Ár: 29,5 M Ft. Érd.:
70/977-7839

Nyúlon igényesen felújított
családi ház egyedi kivitelezés-
ben, szép, parkosított telekkel
eladó. Ár: 16,9 M Ft. Érd.:
70/372-0105

Gyôr-Marcalváros I-en, Nádor-
város határán 49 m2-es, két-
szobás társasházi lakás eladó.
Ár: 8,4 M Ft. Tel.: 70/977-7830

Kényelmes és praktikus! Gyôr-
Nádorvárosban, liftes tégla-
házban 45 m2-es, kétszobás
lakás kis rezsivel, eladó. Ár:
13,8 M Ft. Tel.: 70/459-3010

Gyôr belvárosában keresek 2-
4 szobás, eladó otthont, akár
felújítandót is! Csak örökla-
kást! Max. 35 M Ft-ig! Tel.:
70/372-0114

Écsen tetôteres, ötszobás, hô-
szigetelt, összkomfortos csa-
ládi ház eladó. Irányár: 19,9 M
Ft. Tel.: 70/333-3839

Gyôr-Szabadhegyen eladó
egy 50 m2-es, másfél szobás
házrész garázzsal. Ár: 6,5 M
Ft. Tel.: 70/459-2409  

Az ingatlan-
közvetítés
nem állás...
életérzés!

Próbáld ki
magad,
jelentkezz
nálam:
Szepessy Anita
06-30/757-2991
karrier@oh.hu

Gyôrújfalu új építésû részén épül ez a nappali+3 szobás ikerház. 
A hirdetési ár az emelt szintû fûtéskész árat jelenti. A vállalkozó külön 
megállapodás keretében természetesen a kulcsrakész befejezést is vállalja!
Érdeklôdni: 06-70/372-0110

Kezdjen el idôben tervezni! Mi otthont teremtünk!

Cseke Bernadett
Tel.: 06-70/380-3752

Orosz Ildikó
Tel.: 06-70/621-0777
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Ballai Tibor 2005 óta vállalkozó, tár-
sas- és családi házak generálkivitele-
zôje. Cégei már több mint száz lakást
felépítettek, csak az elmúlt három év-
ben — amióta saját építôipari vállalko-
zását elkezdte felépíteni — negyvenet.  

Jelenlegi projektje az Audi-iskolától
két percre, a belvárostól kôhajításnyira
fekvô zöldövezetben található. A laká -
sok mindegyikéhez tartozik erkély, illet-
ve tágasak, világosak a helyiségek.

Tibor figyelt rá, hogy minden
egyes négyzetméter ki legyen hasz-
nálva, a vevô tényleg csak azért fi-

zessen, amit használni is tud. A töké-
letes komfort érdekében egyedi gé-
pesítés és modern esztétikai megol-
dások jellemzik a lakásokat. Az in-
gatlan energetikai besorolása az „A"
kategóriába tartozik, hiszen nagyon

fontosnak tartották a megfelelô hô-
technológia alkalmazását.

Szepessy Anitától, az Openhouse
gyôri vezetôjétôl megtudtuk, hogy a
lakások értékesítése már elkezdô-
dött. Anita elmondta, hogy bár még
csak az alapozás kezdôdött meg, a
tervezett eladási ütemet jócskán

AZ OLDALAK AZ OPENHOUSE TÁMOGATÁSÁVAL JÖTTEK LÉTRE

A Gyöngyház projekt 

Apróhirdetés

Gyôr-Ménfôcsanak új épí -
tésû részén eladó egy új, kis
rezsijû, kétszoba-nappalis,
erkélyes, téglaépítésû tár-
sasházi lakás gépkocsibeál-
lóval. Ár: 14,9 M Ft. Érd.:
70/601-0228

Gyôr-Sáráson eladó egy új
építésû, 6 lakásos társasház
82 nm-es, nappali+3 szobás
lakása saját tárolóval, gépko-
csibeállóval! Konyhabútor
aján dék! Fûtéskész irányár:
16,8 M Ft. Érd.: 70/977-7838

Gyôrben új, téglaépítésû tár-
sasházi lakás eladó. Emelt
szintû szerkezetkész ár: 255
ezer Ft/nm. Illetékmentes!
Bôvebb információ: 70/977-
7840

Gyôr-Szabadhegyen 3 szo-
bás, felújított téglalakás ga-
rázzsal, tárolóval, udvarral, el-
adó Ár: 21.990.000 Ft. Érd.:
70/703-0865

Gyôr belvárosában belsô
kétszintes, 70 m2-es téglala-
kás kedvezô áron eladó!
Irányár: 15,9 M Ft. Érd.:
70/977-7836

Nyúlon hétvégi ház présház-
zal, borospincével, csodálatos
panorámával, eladó. Ár: 5,5 M
Ft. Érd.: 70/372-0105

Gyôr-Kisbácsán teljesen felújí-
tott, 2 szobás családi ház ki -
adó! Ár: 100 ezer Ft/hó. Érd.:
70/338-6708

A jelenlegi ingatlanpiaci környezetben az egyik legnagyobb lakásépítési projektet Ballai Tibor végzi, az érté-
kesítését pedig az ország leggyorsabban fejlôdô ingatlanhálózatára, az Openhouse Országos Ingatlan Há-
lózatra bízta. A Gyöngyház projekt egy 22 lakásos társasház, melyben 38 m2-tôl 106 m2-ig találhatóak lakások.
Kialakításuknál a legfontosabb szempont a családok igényeinek maximális kielégítése volt.

ÁLLAMI
TÁMOGATÁS.
MERT ÖNNEK
IS JÁR!

DÍJMENTES,
bankfüggetlen
ügyintézés az
OPENHOUSE-
nál!

meghaladva az értékesítés elérte az
50%-ot. Anita szerint a lakást kere-
sôk jövôre már késôn kapcsolnak,
hiszen a még meglévôk nagy
valószínûséggel az ôszi ingatlanpia-
ci hajrában elkelnek. 

Az ingatlanokról bôvebb infor-
mációhoz az Openhouse franchise
központjában (9023 Gyôr, Verseny
utca 32., tel.: +36-70/977-7832)
juthatnak a kedves érdeklôdôk.
Nem érdemes sokat várni, hiszen
már csak 11 értékesíthetô gyöngy-
szem van.

A gyôri lakáspiac gyöngyszeme lesz

Otthon
és befektetés,
esztétika
és minôség!
Ezt nyújtja
a Gyöngyház
önnek is! 

Telefon: 06-70/9777-832

Telefon: 06-70/372-0110

Foglaljon lakást Győr legnívósabb penthouse-ában !

Orosz Ildikó
Telefon:
06-70/621-0777
ildiko.orosz@oh.hu
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HIRDETÉS   MEDISHAPE

www.vidrauszoiskola.hu

Bébiúszás:
szombatonként
8.45, 9.30, 10.15
Sátoros uszoda

06-70/947-9409
Kovács Alíz
szervező menedzser

Beiratkozás:
hétfő, szerda, péntek
16–18 óráig a sátoros
uszodában

Jelentkezés a későbbiekben is folyamatosan!

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

Sátoros uszoda:
hétfő, szerda, péntek:
16–18 óráig

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

Móra-uszoda:
kedd, csütörtök:
17.30–18.30 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!

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

Mi az alkalmazott technológia?
Egyedi világszabadalommal védett,

professzionális orvosesztétikai technoló-
gia, amely a gyógyászatban is alkalma-
zott, magas frekvenciájú ultrahangot
használja kombinálva infravörös-lézer
technológiával, vákuumkezeléssel, mély-
masszázzsal és krioterápiás kezeléssel.
Integrált kezeléseket biztosítunk számos
alapvető esztétikai testkontúrproblémá-
ra, kombinálva 5 különböző technológiát.
A kezelések végén véglegesen megsza-
badulhat zsírpárnáitól, műtét nélkül!

Milyen elváltozásokra bizto-
sít látványos megoldást?

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

Orvosesztétikai zsíreltávolítás és bőrfeszesítés
a Medishape szalonban

oldást. Továbbá rendkívül eredményesen
alkalmazható cellulitiszkezelésben is. 

Hogyan is zajlik a végleges zsír -
eltávolítás?

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

Milyen eredményeket lehet el-
érni a végleges zsíreltávolítással?

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

Hogyan is zajlik a lézeres bőr-
feszesítés?

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

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

Milyen testrészeken alkal-
mazható az eljárás?

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



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

SUDOKU+++

SUDOKU++++

SUDOKU++++

9
8 2 4

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

4 2 1
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9 4 7 6 8

2 4 8
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1 5 9
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2 6 1 3 4

4 6
4 9 8 2 3
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

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 legszerencsé-
sebbnek bizonyuló megfejtő egy könyvet nyerhet. Címünk: Győr Plusz, 9023
Győr, Kodály Zoltán u. 32/A vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejt-
vény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Azt írják, hamarosan kihal a szakma.
Nyertes: Bagó Márta  (Győr). Nyereményét a szerkesztőségünkben veheti át.

M
eg

fe
jté

se
k

246958713
813672495
975341682
462713859
189465327
357289164
521837946
638594271
794126538

156472893
478936152
239815647
841267935
567398421
923154768
392741586
785629314
614583279

753496821
612857394
984312675
837561249
549278163
261934758
125789436
498623517
376145982

Állati nyomozó
Aláír1

Maugli
farkasa

2

Szebbik
nem
tagja

Gaál

Harsona
Piramis
szárja
(Lajos)

Szintén

Radar K

Hordó
mérték
Csillag-

kép

Egyetemi
vezető

Boróka-
pálinka

Kis ház

Állóvíz Zsinór-
írás

Hideg
édesség

Dalmácia
fővárosa

Pontos 
másolat

Kígyónév

Irány

Vasúti
pálya

Te és te

Gyakori
női név

Tábla-
játék

Mesebeli
oroszlán

Itt járt 
Zorro

Kerti
szerszám

Koreai
autó

Észjáték

Vármegye
főnöke

Kis
Piroska

Itália
lakója

Időszak

Névelő

Baszk
nagy-
város

Baranyai
kis-

község

Néprajz

Test-
tájék

Egykori
kormány-

főnk

Bébi-
bugyi

Kanalaz

Győzők

Harmadik
személy

Róna
Gombasejt

Erőd

Római
50

Hamv-
veder

Disznó-
pásztor

Nyírfa-
féle

Bánat

Maró
folyadék

Lelki-
pásztor

Idő jele

Ezüst-
fehér

nehézfém

Mócsing

Létezik



26 / + / 2013. szeptember 20.

KÖZSZOLGÁK  PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

szerző: tóth lászló  

Csatornafelújításra kerül sor szeptember
utolsó hetében Révfaluban, az Ady Endre
utcai szennyvízátemelőnél – tudtuk meg
Hoffer Gábortól, a Pannon-Víz Zrt. üzem-
mérnökség-vezetőjétől. 

Révfalu főgyűjtő csatornáját még az árvízi talajmozgá-
sok roppantották össze, jelenleg föld feletti vezetékeken
közlekedik a szennyvíz. A nagy kivitelezési mélység és
az Ady Endre út 2. számú épület közelsége miatt a szak-
emberek kitakarás nélküli rekonstrukció mellett döntöt-
tek. Az építkezés alatt ideiglenesen leemelik a szenny-
vízátemelő födémszerkezetét, s az aknába nyolcméte-
res mélységben egy speciális fúróberendezést telepí-
tenek. A fúrópajzs az Ady Endre út irányába halad majd,
a furatba 500 milliméter átmérőjű acélvezetéket fűznek
27 méter hosszban. Várhatóan a hónap végére elkészül
az új vezeték. A szennyvízelvezetést addig továbbra is
csak a föld feletti vezetékeken tudja megoldani a Pan-
non-Víz. Az okozott kellemetlenségekért a társaság a
lakók szíves türelmét és megértését kéri. 

kép és szöveg: pannon-víz

Vízműves látogatást kínál a Kulturális Örökség Napja-
in a Pannon-Víz Zrt.: szeptember utolsó hétvégéjén a
több mint százéves Révfalu Vízműtelep kapui nyílnak
meg. A csoportok szeptember 21-én, szombaton és
22-én, vasárnap egyaránt délelőtt tíz órakor indulnak.
A program tervezett időtartama 1,5 óra. Kérjük, rész-

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Folytatódik a városrészi hulla-
dékgyűjtési akció, ezúttal Sza-
badhegyen létesít kihelyezett
hulladékudvart a Győr-Szol Zrt.

Simon Róbert Balázs alpolgármester,
szabadhegyi önkormányzati képviselő ki-
fejtette, korábban a belvárosban, Marcal-
városban és Adyvárosban tartottak ha-
sonló, a lomtalanítást kulturált körülmé-
nyek között helyettesítő akciót. Szabad-
hegyen is komoly lakossági igény mutat-
kozott a kezdeményezés iránt, ezért
szeptember 28-án, szombaton reggel 8-
tól délután 18 óráig a Szabadhegyi Köz-
oktatási Központ (Konini u. 2.) udvarára
(bejárat a Vak Bottyán utca felől) várják a
lakosságot, ahol szelektálva helyezhetik
el a kidobásra szánt tárgyaikat. 

Hajszán Gyula, a városrész másik ön-
kormányzati képviselője hozzátette, ké-

Nyílt nap a Révfalu Vízműben
vételüket szíveskedjenek előre jelezni a kviz@pannon-
viz.hu e-mail címen, vagy pénteken 15 óráig a 96/522-
600/160-as telefonszámon. Igény esetén több cso-
port indítására is lehetőség van.  Látogatóink nyerhet-
nek is, az egyik szerencsés résztvevő egy szódaauto-
matát vihet haza a vízműtelepről. A rendezvény előze-
tesét a www.pannon-viz.hu weblapon találják. Min-
denkit szeretettel várunk! 

Felújítják a révfalui
főcsatornát 

szerző: győr-szol

A napokban ősziesre fordult az idő, a
Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igaz-
gatósága készen áll a lakások fűtésé-
nek megkezdésére.

A jogszabályok és közüzemi szer-
ződések szerint a szolgáltató szep-
tember 15-e és a következő év május
15-e között áll a felhasználók rendel-
kezésére. Ebben az időszakban a szol-
gáltató az időjárástól függően elindít-
ja, illetve leállítja a fűtést. A fűtés akkor
indul meg automatikusan, ha a külső
hőmérséklet napi középértéke – az

Országos Meteorológiai Szolgálat elő-
rejelzése szerint – nem haladja meg a
+10, illetőleg három egymást követő
napon a +12 fokot.

Az ettől eltérő fűtésindítást, -leállí-
tást a lakóközösség közös képviselője
írásban kezdeményezheti. Erre akkor
kerül sor, ha a hőközpontról vagy a hő-
központon belül külön fűtési hőcserélő
blokkról ellátott felhasználók legalább
70 százaléka ezt kéri. Győrben tavaly

Fűtésre kész a szolgáltató
október 10-én indult a távfűtés, és attól
kezdve folyamatos volt a szolgáltatás.

A nyáron a Győr-Szol Zrt. Távhőszol-
gáltatási Igazgatósága elvégezte a be-
tervezett karbantartási, felújítási mun-
kákat, felkészült a fűtés indítására. A jú-
lius 31-i, használatimelegvíz-szünettel
járó nagyleállás zökkenőmentesen zaj-
lott. Szintén nyáron kicserélték a Mes-
ter út, a Kodály Zoltán út alatt, a bünte-
tés-végrehajtási intézet udvarán és a
Kígyó utcában üzemelő távhővezetéke-
ket. Ezenkívül átépítették a Szabolcska
út 15. szám alatti szolgáltatói hőköz-
pontot, ami helyett három önálló fel-

használói (egy-egy
épületet ellátó) hő-
központ létesült,
valamint az üzem-
vitel biztonságát
növelő intézkedés-
ként két forróvízka-
zánt láttak el kor-
szerű, tüzelésve-
zérlő automatiká-
val, egy gőzkazán
pedig új, energiata-
karékos gázégőt

kapott. Folytatódott a hőközpontok
szabályozó automatikáinak korszerűsí-
tése és a központi felügyeleti rendszer-
be való bekötése.

E fűtési idénytől a Kossuth út 22/B
szám alatti épület új fogyasztóként kap-
csolódik a távhőrendszerre. A szolgál-
tató szakemberei leellenőrizték a lakó-
épületek hőfogadóit, feltöltötték a le -
ürített fűtési rendszereket, elvégezték a
hőközpontok indítási próbáit is.

Nagytakarítás Szabadhegyen
rik mindazokat, akiknél összegyűltek a
felesleges, nem használt lomok, éljenek
az ingyenes lehetőséggel, mert ezzel
nagymértékben hozzájárulnak lakókör-
nyezetünk tisztán tartásához.

Metka Lajos, a Győr-Szol Zrt. hulla-
dékkezelési üzletágvezetője hangsú-
lyozta, az ideiglenes gyűjtőpontban fe-
leslegessé vált elektronikai eszköz, fém,
papír, műanyag, illetve nyesedék, építé-
si törmelék, csomagolóanyagok, búto-
rok, berendezési tárgyak helyezhetők el
a veszélyes anyagok kivételével. A hulla-
dékot győri lakosok és a Győrben sze-
métszállítási díjat fizetők rakhatják le.
Jogosultságukat igazolhatják a hulla-
dékszállítási díj befizetéséről szóló
számlával, akiknek pedig ilyen nincs –
mert a társasház közösen fizet –, az a
korábban kiadott Győr Kártyával vagy
lakcímkártyával, illetve személyi igazol-
vánnyal érkezzen. Az akció a rendőrség
és a közterület-felügyelet kiemelt bizto-
sítása mellett zajlik.

A fűtési idény megkezdésének feltétele, hogy az épüle-
tek fűtési rendszerei „fogadóképesek” legyenek. A nyá-
ron sokan kértek fűtéshálózat-ürítéseket radiátor-áthe-
lyezés, lépcsőház vagy közös helyiség kikapcsolása mi-
att. Ilyenkor együttműködésre van szükség a szolgálta-
tó és a felhasználók között. A Győr-Szol kéri, hogy ha a
fűtési rendszeren olyan munkavégzés folyik, amelyet
előzetesen nem egyeztettek vele, a felmerülő fűtési za-
varok elkerülése érdekében azt jelentsék be a Távhő-
szolgáltatási Igazgatóság Szolgáltatási Üzeménél.
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APRÓ HIRDETÉS

Adyvárosi, összkomfortos, 68 m2-
es, 3 szobás, távfűtéses, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne győri, komfortos/összkom-
fortos, 49 m2-es, 1+fél vagy 2 szo-
bás, gáz- vagy központi fűtéses, el-
sősorban határozatlan bérleti szer-
ződéses, Kossuth Lajos vagy Bán
Aladár utcai bérleményre, esetleg
tulajdonra (hirdetési szám: 27).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 130 m2-es, 4 szobás, gáz-
fűtéses, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne belvárosi, ná-
dorvárosi, révfalui, 2 db másfél-két-
szobás lakásra (hirdetési szám: 25).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

OKTATÁS 

Marketing, marketingkutatás, kom-
munikáció, szociológia tantárgyakból
gyakorlati szakember korrepetálást,
vizsgára felkészítést vállal. Tel.:
20/922-5716.

Matematika-felkészí-
tés egyetemistáknak, főiskolások-
nak! Felkészítés emelt szintű, közép-
szintű matematika érettségire. Tel.:
70/253-9304

Korrepetálás: matematika, fi-
zika, kémia, általános és középisko-
lásoknak! Felvételi előké-
szítő középiskolába! Idő-
ben kezdje el, biztos a siker! Tel.:
30/928-7711

LAKÁSCSERE 

Belvárosi, félkomfortos, 25 m2-es,
1 szobás, gázkonvektoros, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne belvárosi, nádorvárosi, gyár-
városi, szigeti, 45–50 m2-es, 1+fél
szobás, gázfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakásra (hirde-
tési szám: 26). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Szigeti, komfort nélküli, 24 m2-es,
1 szobás, gázkonvektoros, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne győri, 40 m2-es, 1+fél szo-
bás, gázkonvektoros, határozott-
határozatlan bérleti szerződéses,
300.000 Ft-ig lakbérhátralékos la-
kásra (hirdetési szám: 29). Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

József Attila-lakótelepi, összkom-
fortos, 55 m2-es, 2 szobás, távfű-
téses, határozatlan bérleti szerző-
déses, erkélyes lakást cserélne
adyvárosi, nádorvárosi, belvárosi,
komfortos, összkomfortos, 55 m2-
es, 2 szobás, gáz- vagy távfűtéses,
határozatlan bérleti szerződéses,
maximum V. emeleten lévő lakás-
ra (hirdetési szám: 30). Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

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

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket, pla-
ketteket, kitüntetéseket, könyveket,
egyéb régiséget vásárolok gyűjtemé-
nyembe. Hétvégén is! Pál István. Tel.:
20/947-3928.

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

Hajat veszek 50 cm felett, vá-
gottat vagy vágni valót, jó áron. Tel.:
20/497-9197 

Vásárolok régi búto-
rokat, órákat, festményeket,
porcelánokat, ezüsttárgyakat!
Németh Csaba, 20/937-9671.

ÜZLET

Győr-Belvárosban 60
m2-es helyiség kiadó.
Érd.: 70/218-9408

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

GARÁZS 

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

INGATLAN

Győri, akár eladásra szánt
és/vagy némi felújítást igénylő, de min-
denképp teljesen bútorozatlan, 40-50
m2-es, egyedi órákkal, fűtéssel ren-
delkező, alacsony rezsijű, jó energe-
tikai beso rolású,csendes, dohány-
füstmentes téglalakást hosszú távra,
kedvező áron, tulajdonostól bérbe
vennék! Tel.: 20/575-8819.

Veszprémi, két lakásból álló, egyszin-
tes, felújított családi házamat 360
m2-es telken eladom vagy elcseré-
lem győri lakásra+ráfizetéssel! Tel.:
30/906-0850.

Budapesten, XII. kerület-
ben, Mese közben 27 m2-es, jó
állapotú, cirkófűtéses
lakás tulajdonostól eladó.
Irányár: 10,5 M Ft. Érdeklődni:
20/329-6877.

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

SZOLGÁLTATÁS

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

Beton- és téglafalra tár-
gyak felfúrása,  rögzítése és minden-
nemű villanyszerelés, bojlertisztítás.
Érdeklődni: 06-30/314-3370

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

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

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

EGYÉB

Babakocsik, járókák, kiságyak, etető-
székek, utazóágyak, autó- és kerék-
párülések, márkás játékok, babakel-
lékek, télizsákok, anorákok átvételét
megkezdtük! Mini Bizi, Győr, Déry T.
u. 16. 20/918-0643

Magas áron vásárolok
antik varrógépet, bútorokat, vitrintár-
gyakat, porcelánokat, festményeket,
pénzérméket, teljes hagyatékot! Díj-
mentesen házhoz megyek! Tel.:
30/458-7765

Lomtalanítást válla-
lok, ingyen kitakarítom pincé-
jét, udvarát. Feleslegessé vált
holmiját elszállítom. Tel.:
70/500-1291.

Győri, középkorú, megbízható hölgy ta-
karítást vállal. Feleslegessé vált, lakás-
ban használható dolgaikat megköszön-
ném, ha felajánlanák számomra! Pedi-
kűrt is vállalok! 20/211-7884

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

ÉPÍTŐANYAG

AGÁRDON, a Velencei-
tónál, a gyógyfürdő közelében,
zöldövezetben, zárt területen,
szövetkezeti házban 2 szobás
(4+1 férőhely), 41 m2-es, tera-
szos apartmanlakás évente
2×2 hetes üdülőhasználati jo-
ga eladó. Az 5 fő elszállásolá-
sára alkalmas apartman saját
fürdővel, WC-vel, kompletten
felszerelt teakonyhával, hűtő-
szekrénnyel, színes TV-vel és
telefonnal rendelkezik. A
2013-as évre esedékes üdülő-
használati díj pénzügyileg már
rendezett, így az ebben az év-
ben még esedékes 2 hetes pi-
henés ingyen lehet az öné. 

Irányár: 360.000 Ft. 

Érdeklődni: 
20/55-38-545

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

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

INTIMTORNA
TANFOLYAM MINDEN KOROSZTÁLYNAK!

Természetgyógyász trénerrel!
Egyetlen alkalommal elsajátítható gyakorlatok!

Tanfolyam idôpontja: OKTÓBER 5.

Bácsai Mûvelôdési Ház, Gyôr, Heltai Jenô út 8.
Jelentkezés: +36-30/325-9787 • www.szivarvanytest.hu

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

Élvezze a langyos 
őszi napsütést az

Amstel Hattyú Fogadó
Duna-parti teraszán!

Ősszel is finom ételekkel, 
kíváló italokkal

várjuk Kedves Vendégeinket!
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SPORT  MOZAIK

A házigazda Győri ETO FC a harmadik
helyen végzett az Audi Hungaria ETO
U16 nemzetközi labdarúgókupán. Pa-
csi Bálint csapata több bravúrt is vég-
rehajtott, a győri fiatalok a nyitónapon
rögtön 2–0-ra legyőzték a Barcelonát.
A zöld-fehérek a második félidőben
Németh Levente góljával szereztek ve-
zetést, majd a mérkőzés utolsó percei -
ben Ködmön Zoltán révén beállították
a végeredményt. 

A második nap nem sikerült ilyen
jól az ETO-nak, délelőtt a Lilleström el-
len 1–0-ás vereséget szenvedtek a ha-
zaiak, majd délután Koncsag Martin
szépségdíjas találatának köszönhető-
en 1–1-es döntetlent játszottak a Par-
tizan Beograd ellen. A zöld-fehérek a
Barcelona mögött a második helyen
végeztek csoportjukban, így vasárnap
a harmadik helyért rendezett mérkő-
zésen léphettek pályára, ahol a Benfi-
ca várt rájuk. 

A bronzmeccs harmadik percében
a csapatkapitány Koncsag Martin
büntetőt hibázott a győriek részéről,
de a hazai győzelem végül így is meg-
lett: a tizenegyest kiharcoló Szabó Le-
vente 20 méterről nagy gólt lőtt a felső
sarokba. A Barcelona a döntő rendes
játékidejében büntetőt hibázott, de a
tizenegyespárbajban jobban koncent-
rált ellenfelénél és felülkerekedett a Di-
namo Zagreben.

Két ellentétes félidőt követően
végül a Győri ETO FC szerezte
meg a három pontot az MTK el-
len az OTP Bank Liga hetedik
fordulójának záró mérkőzésén. A
zöld-fehérek az első félidőben
körülményesen, sok hibával és
elképzelés nélkül futballoztak, a
hazai pályán játszó MTK viszont
Kanta nagyszerű emelésével
megszerezte a vezetést a 18.
percben, az eredmény nem is
változott a szünetig. A második
félidőre aztán egy másik ETO fu-
tott ki, az erőfeszítéseknek pedig
meg is lett az eredménye. Kam-
ber bal oldali beadása után Ru-
dolf a kapunak háttal állva csúsz-
tatott a bal alsó sarokba a 65.
percben, megszerezve ezzel el-
ső győri bajnoki gólját. Az egyen-
lítő találattól felélénkült a mérkő-
zés, mindkét oldalon akadtak
helyzetek, a 85. percben Svec a
kapuba is lőtt, de a játékvezető
érvénytelenítette a cseh játékos
találatát. A 89. percben már ér-
vényes gólt szerzett az ETO, Pát-

AJÁNLJUK

SZEPTEMBER 20., PÉNTEK
Női kosárlabda
18.00 Uniqa-Euroleasing Sop-
ron–Szpartak Moszkva (felkészü-
lési mérkőzés, egyetemi csar-
nok)

SZEPTEMBER 21., SZOMBAT
Amerikai futball
15.00 Győr Sharks–Budapest
Wolves (HFL-mérkőzés, Elektro-
mos-pálya)

Labdarúgás
18.00 Gyirmót FC Győr–Ajka
(NB II-es mérkőzés, Gyirmót)

Női kézilabda
18.00 Győri Audi ETO KC–MTK-
BSE (NB I-es mérkőzés, Magvas-
sy-csarnok)

SZEPTEMBER 22., VASÁRNAP
Férfi kézilabda
16.00 ETO-SZESE–Pick Szeged
(NB I-es mérkőzés, egyetemi
csarnok)

Labdarúgás
18.30 Győri ETO FC–DVSC-Teva
(NB I-es mérkőzés, ETO Park)

SZEPTEMBER 25., SZERDA
Női kézilabda
18.00 Győri Audi ETO KC–Esz-
terházy KFSC (NB I-es mérkőzés,
Magvassy-csarnok)

Sokorói
Hegyifutás
A Győr-Moson-Sopron Megyei Szabad-
idősport Szövetség szeptember 21-én,
szombaton 12.30 órától 19. alkalommal
rendezi meg a Sokorói Hegyifutást a té-
nyői dombok között. A családias hangu-
latú versenyre nevezni a helyszínen, a té-
nyői Ady Endre Általános Iskolában (Győ-
ri u. 53.) felállított versenyközpontban 10
és 12.15 óra között lehet. A résztvevők 2,
6 és 16 km-es távon indulhatnak, emel-
lett 6 km-en nordic walkingban is nevez-
hetnek. Két kilométeren három, 6 km-en
a nőknél hat, a férfiaknál nyolc, 16 km-en
a nőknél négy, a férfiaknál hat korcso-
portban lehet jelentkezni. Az első három
helyezettet kategóriánként díjazzák, az
abszolút első helyezetteket külön is elis-
merik, a pályacsúcsért különdíj jár. 

A Barcelonát és a Benficát is legyőzték

A hajrában fordított a bajnokcsapat
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kai ugratta ki a csereként beállt
Lázokot, aki okosan a jobb alsó-
ba gurított, a Pakstól kölcsönvett
támadónak szintén ez volt az el-
ső bajnoki gólja zöld-fehérben.
Az ETO ezzel 2–1-re nyert és hat
pontra csökkentette hátrányát
az éllovasokkal szemben. Pintér
Attila együttese hétvégén to-
vább faraghat a szezon elején
összeszedett különbségen, hi-
szen vasárnap 18.30 órakor a lis-
tavezető Debrecen érkezik az
ETO Parkba. 

Az NB II-ben a Gyirmót a
sereghajtó Kozármisleny ott-
honában nyert 2–1-re, a kék-
sárgák góljait Beliczky és
Oross szerezték. Sisa Tibor
gárdája ezzel a győzelemmel
feljött a táblázat harmadik he -
lyé re. A csapat legközelebb
szombaton 18 órakor az Ajka
együttesét fogadja a bajnok-
ságban, majd szerdán 15 óra-
kor Zalaszentgróton lép pályá-
ra a Magyar Kupa harmadik
fordulójában.

A torna végeredménye: 1. Barcelo-
na, 2. Dinamo Zagreb, 3. Győri ETO
FC, 4. Benfica, 5. Slavia Praha, 6. Lil-
leström, 7. Partizan, 8. Rapid Wien. A
torna legjobb kapusának Adrian Sem-

pert (Dinamo Zagreb), legjobb játéko-
sának Tóth Bencét (Győri ETO) válasz-
tották, a gólkirály Braima Fati (Barce-
lona) lett, míg a fair play-díjat a Lille-
ström vihette haza.
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A négy győri játékossal felálló magyar futsalválogatott 2–1-re kikapott Ukraj-
nában az Európa-bajnoki pótselejtező első, keddi mérkőzésén. Noha szinte
azonnal hátrányba került a spanyol Tomas Rivera által irányított magyar válo-
gatott, mégis veszélyesebben játszott a hazaiaknál. A fölény kisvártatva góllá
érett Dávid Richárd találatának köszönhetően. Ezután az esélyesebbnek tartott
házigazdák magukhoz ragadták a kezdeményezést, de a magyarok nagyszerű
védekezéssel és kapusteljesítménnyel a szünetig megőrizték a döntetlent. A
folytatásban az ukránok egyre nagyobb fölénybe kerültek, de a vendégek so-
káig állták a sarat. Végül aztán Szimka második góljával a hazaiak megszerez-
ték a vezetést, és mint később kiderült, a győzelmet is. A visszavágót kedden
18 órakor Gyöngyösön rendezik. A párharc győztese vehet részt a belgiumi
Antwerpenben jövő év januárjában kezdődő kontinensviadalon.

szerző: lakner gábor
fotó: gy. p.

A megyei labdarúgás tovább fejlődik – ez volt a leg-
főbb tanulsága a Magyar Labdarúgó Szövetség
Győr-Moson-Sopron megyei Igazgatóságának év-
értékelőjén, melyen az elmúlt szezon mellett már a
jövőbe is tekintettek a sportvezetők. 

Bolla Péter társadalmi elnök elmondta, az eddig
kitűzött célokat elérték és komoly terveik vannak a
folytatásra is. Hozzátette, ahhoz, hogy az amatőr
futball még népszerűbb legyen, szükség van arra is,
hogy a profik komoly eredményeket érjenek el. 

Horváth László igazgató számokban is összegez-
te az előző szezont, melyben 142 csapatban 10.248

Tovább fejlődik a megyei labdarúgás
játékos futballozott, utóbbi adat minden eddiginél
magasabb volt. Nem mellékesen megyénk Buda-
pest és Pest megye után a harmadik helyet foglalja
el ezzel a számmal a rangsorban. A csapatok a díj-
csökkentés révén 289 millió forintot takarítottak
meg, az igazgatóság pedig 8,2 millió forintos sport-
szertámogatással járult hozzá a fejlődéshez. A léte-
sítmény-felújítási program keretében 140 millió fo-
rint érkezett a megyébe, az utánpótlás-támogatás-
ra pedig 270 millió forintot nyertek az egyesületek.
A műfüves pályaépítési programnak köszönhetően
elkészült három kispálya és egy nagypálya, de át-
adásra vár egy kis- és két nagypálya is, egy további
megépítésére pedig már megérkezett az engedély.
A jövővel kapcsolatban elhangzott, a cél a csapatok

és a játékosok számának növelése, a színvonal erő-
sítése, továbbá a támogatások megtartása. Szük-
ség van persze szponzorokra is, a megyei labdarú-
gás egyik legrégibb támogatója, a Duna Takarék új-
ra meghosszabbította a támogatói szerződését. 

Az évértékelőn vehették át a Fair play-díjakat az
előző szezon legsportszerűbb csapatainak képvise-
lői, a három osztály kilenc csoportjában az Ötte-
vény, a Bácsa, a Máriakálnok, a Lövő, a Tényő, a Du-
nasziget, a Rábapatona, a Bágyogszovát és a Harka
együttese érdemelte ki az elismerést. Itt mutatták
be továbbá Papp Győző könyvét, amely a megyei
labdarúgás legutóbbi ötven évének állít tükröt. A kö-
tet kereskedelmi forgalomban nem kapható, igé-
nyelni az igazgatóságon lehet. 

Reménykeltő vereség

Újra nyeregben az ország! Ezen a hétvégén rendezik a Nemzeti Vágtát
a Hősök terén, melyre a gyirmóti Rodeo Team öt lovasa is továbbjutott
a korábbi előfutamokon. Képünkön balról jobbra: Horváth András
(Gyirmót színeiben), Baumann Adrienn (Hédervár), Csala Adrienn
(Felsőtárkány), Bánát Dóra (Nyúl) és Vargyas Viktor (Tényő), elöl pedig
Tóth Szilárd, a Rodeo Team vezetője.
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A Nádorvárosi Sporthorgász Egyesület au-
gusztus 26-án a Holt-Marcal felső vizébe, au-
gusztus utolsó napján pedig az alsó szakaszá-
ba telepített huszonnégy, illetve tíz mázsa há-
romnyaras pontyot. Az egyesület tagjai szép
fogásokkal büszkélkedhetnek, rendszeresen
akadnak horogra nyolc-tíz kilogrammos pon-
tyok és ragadozó halak is. Adorján Gábor pél-
dául egy hatvanhárom kilós harcsát fogott. Az
Újvárosi Horgász Egyesület augusztus husza-
dikán rendezte meg házi versenyét, melyet a
legtöbbet fogó horgász húsz kilogrammhoz

A klasszikus ironman-verseny 3,8 km úszásból, 180
km kerékpározásból és 42,195 km futásból áll. Ro-
kob József és húsz sporttársa – köztük még egy
magyar – arra vállalkozott, hogy 30 napon keresztül
naponta egy teljes ironmant teljesít. Összesen 114
km úszás, 5.400 km kerékpározás, 1260 km futás
a teljesítendő táv. A világ első ilyen versenye szep-
tember 8-án kezdődött meg a Garda-tó mellett. 

Nagy büszkeségünkre szolgál, hogy Rokob Jó-
zsef nem specifikus, azaz edzőtermi felkészülésé-

A Győri Audi ETO KC két könnyed győzelemmel folytatta szereplését a női ké-
zilabda-bajnokságban. A zöld-fehérek szombaton Siófokon 35–23-ra, majd
szerdán Békéscsabán 30–15-re nyertek. A címvédő a folytatásban szombaton
18 órakor az MTK-BSE, szerdán 18 órakor pedig az Eszterházy KFSC csapatát
fogadja a Magvassyban. Hétvégén az is eldőlt, hogy a Bajnokok Ligájában a
román Baia Mare lesz a zöld-fehérek ellenfele a német Thüringer HC és az oszt-
rák Hypo NÖ mellett. A nagybányaiak meglepetésre két dán együttes, a Viborg
és a Tvis Holstebro legyőzésével jutottak tovább a selejtezőkörből.   

További hír, hogy három magyar és egy szlovén pályázat érkezett be az Eu-
rópai Kézilabda Szövetséghez (EHF) a női Bajnokok Ligája 2014-es négyes
döntőjének megrendezésére. Az augusztusi, rangos győri nemzetközi tornát
szervező SportConcept menedzseriroda már korábban bejelentette, hogy je-
lentkezik a Final Fourra, ugyanakkor az EHF hivatalos honlapján múlt pénteken
megjelent közlemény szerint a Magyar Kézilabda Szövetség a Hungarofest Kft.-
vel közösen, továbbá a Nexus Communication nevű cég is pályázik a rende-
zésre. Érdekesség, hogy helyszínként mindhárom magyar jelentkező a Papp
László Sportarénával kandidál. Egyedüli külföldiként a Krim Ljubljana pályázik.
Az EHF végrehajtó bizottsága várhatóan lapunk megjelenésének napján dönt
arról, lesz-e egyáltalán négyes döntő, és ha igen, akkor hol.

Az ETO-SZESE férfi kézilabdacsapa-
ta közel állt a meglepetéshez a tavalyi
bajnokság bronzérmesének otthoná-
ban, a Csurgó azonban jobban bírta
erővel a hajrát és így otthon tartotta a
két pontot. A hazaiak az első félidőben
szinte végig három-négy góllal vezet-
tek, majd amikor a második játékrész-
ben hétgólosra növelték előnyüket,
úgy tűnt, könnyedén érvényesítik a
papírformát az újonc győriek ellen. A
zöld-fehérek azonban hatalmasat
küzdve visszajöttek a mérkőzésbe és
izgalmassá tették a végjátékot. A ven-
dégcsapat négy perccel a vége előtt
már csak egyetlen találatra volt az
egyenlítéstől, a hajrá azonban a Csur-
góé volt, így végül 27–23-ra nyerni tu-
dott az előzetesen esélyesebbnek tar-
tott, nemzetközi kupaindulásra készü-
lő együttes. 

Könnyedén menetel
a címvédő

A Pick Szegedet
fogadja az ETO-SZESE

„Közel álltunk a meglepetéshez, a küz-
dőszellemmel teljesen elégedett vagyok.
Minden mérkőzésen a győzelem remé-
nyében lépünk pályára, folytatni szeret-
nénk a megkezdett utat” – mondta Magi
Serra vezetőedző a találkozó után, akinek
sokan gratuláltak a szoros mérkőzéshez. 

Az ETO-SZESE együttesére a követ-
kező fordulóban sem vár könnyű feladat,
hiszen egy igazi sztárcsapat, a Pick Sze-
ged érkezik Győrbe. Magyar és külföldi
válogatottak sorával veszik fel a küzdel-
met a zöld-fehérek, igazi kézilabda-cse-
megére van tehát kilátás az egyetemi
csarnokban vasárnap 16 órakor. A tava-
lyi bajnokság ezüstérmese az MKB-
MVM Veszprémmel együtt kiemelkedik
a hazai mezőnyből, de a győriek, akár-
csak Csurgón, ezúttal is mindent meg-
tesznek majd, hogy megnehezítsék ma-
gasabban jegyzett ellenfelük dolgát. 

Győri sportoló a világ legkitartóbbjai között
ben évek óta közreműködik Érsek Ervin és az utób-
bi időben Vigh Domonkos edzők is. A kiegészítő
konditermi edzésre az egyoldalú terhelés okozta ár-
talmak kivédésére, illetve megelőzés miatt van
szükség. Úgy tűnik, sikerült hozzájárulnunk ered-
ményességéhez, hiszen szépen gyűjti a kilométere-
ket, a hamadik napon második lett, az ötödik napot
pedig meg is nyerte.

Hogy milyen mentalitású emberek vállalkoznak
erre a megmérettetésre? Elszánt, hihetetlen lelki -

erővel rendelkező, ám mégis hétköznapi emberek.
Egyikük combnyaktörés miatt hazautazott, de előt-
te azért még ilyen sérüléssel az aznapi kvótából a
futást és az úszást teljesítette.  Rokob József  felké-
szülése során a közelmúltban Svájcban teljesített
egy 50 km-es hegyi futóversenyt, valamint egy el-
sősorban hivatásos katonák, kommandósok, ext-
rémsportolók számára épített akadálypályát. Druk-
koljunk együtt a verseny sikeres teljesítéséért és
várjuk vissza a Speedfitbe! (X)

A környék horgászegyesületeinek hírei
közeli eredménnyel nyert meg. A szervezet ve-
zetősége napjainkban az őszi halasítás előké-
szítésével foglalkozik. A Rábatext Horgász
Egyesületnél augusztus végén rendkívüli köz-
gyűlést tartottak, ahol a tagság új vezetőséget
választott. Az elnök Kelemen Imre lett, míg az
alelnöki tisztséget immár Takács József tölti
be. A Győr-Gyárvárosi és Elektromos Sport-
horgász Egyesületnél csendes nyárutóról tu-
dunk beszámolni. A több mint kétezer taggal
rendelkező Szigetköz Horgász Egyesület au-
gusztus közepén bonyolította Ásványrárón a

hagyományos Sinkó Lajos emlékversenyt,
ahol az abszolút bajnok ifj. Ihász József lett.
Győrből kicsit kitekintve adhatjuk hírül, hogy a
Gönyűi Horgász Egyesület augusztus tizen-
nyolcadikán jubileumi horgászünneppel em-
lékezett a szervezet alapításának ötvenedik év-
fordulójára. Hír még Gönyűről, hogy az egye-
sület a saját tagságának versenyt szervez. A
gyermekek és ifik megmérettetése szeptem-
ber 22-én, míg a felnőttek derbije szeptember
29-én lesz. A versenyekről további információ
a Gönyűi Horgász Egyesületnél kérhető.
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A szeptember 7-én közúti balesetben
elhunyt Tapodi Péter klubigazgató és
Fűzy Ákos vezetőedző emlékére ren-
dez mérkőzéseket a Hat Agro-UNI
Győr női kosárlabdacsapata. A klub
eredetileg négycsapatos tornát szerve-
zett volna hétvégére, azonban a tragi-
kus baleset miatt változtatni kellett a
terveken. Csütörtökön, lapzártánk
után az Uniqa-Euroleasing Sopron a
PINKK Pécsi 424 együttesével csapott
össze, míg pénteken 18 órakor ugyan-
csak a Sopron lép pályára a korábbi há-
romszoros Euroliga-győztes orosz
Szpartak Moszkva ellen az egyetemi
csarnokban. A jegyek 1000 forintos
egységáron a helyszínen vásárolhatók
meg, a belépők megváltásával Tapodi
Péter és Fűzy Ákos családját, valamint
a sérült játékosok rehabilitációját segí-
tik a kilátogatók, a két nap teljes bevé-
telét ugyanis erre fordítja a klub.

A héten újabb három játékos csat-
lakozott az eddig egyedül tréningező
Danielle Diamanthoz (képünkön),
megkezdte ugyanis az edzéseket Do-
bos Ágnes, Mansaré Manty és Lak-
lóth Anna. Milica Ivanovic a héten már
könnyített úszóedzéseket végezhet,
de három hétnél előbb aligha tér visz-

Emlékmérkőzések az egyetemi csarnokban
vacevic lábát térd alatt amputálni kel-
lett, így pályafutása véget ért. Ő a hé-
ten hazatért Szerbiába, rehabilitációja
a belgrádi katonai kórházban folytató-
dik. Örömteli hír ugyanakkor, hogy az
eddig Szombathelyen ápolt masszőr,
Burdi Szabolcs állapota annyit javult,
hogy átszállíthatták a győri kórházba,
gyógykezelését hétfő óta itt folytatják. 

A csapat az Euroliga november he-
tedikei rajtára fizikálisan készen állhat,
de két játékosra mindenképpen szük-
ség van, egy irányítót és egy erőcsa-
tárt igazolniuk kell a zöld-fehéreknek.
Mivel a hazai kínálat elég szűkös,
ezért várhatóan külföldi kosárlabdá-
zók érkezhetnek, hogy pótolják a hi-
ányzókat. 

Tovább hír, hogy újabb egy évre a
Hat-Agro marad a klub névadó szpon-
zora. Fűzy András társadalmi elnök el-
mondta, tavaly kötöttek egy plusz
egyéves szerződést a mezőgazdasági
termékeket forgalmazó társasággal,
ennek második üteméről már a csapa-
tot ért súlyos baleset előtt megállapod-
tak. A szponzoráció mértékéről annyit
mondott el az elnök: nyolc számjegyű
összegről van szó, ami a csapat költsé-
geinek 8-10 százalékát fedezi.

sza a kosárlabdapályára. A játékosok
többségére két-három hetes rehabili-
táció vár, a labdás gyakorlásokat csak
utána kezdhetik el. Czirják Noémi,
Koch Dóra és Samantha MacKay fel-
épülése hat-nyolc hetet vesz igénybe,

míg Tullner Evelin egy év múlva játsz-
hat újra. Kovács Krisztina három hó-
nap múlva jöhet rendbe, de az utolsó
szezonjára készülő játékos már koráb-
ban bejelentette visszavonulását.
Amint arról beszámoltunk, Natasa Ko-

MTI-fotó: Krizsán Csaba
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HIRDETÉS KALAUZ, GYERMEKRAJZ

A több mint egy évtizedes
múltra visszatekintő, Csal-
lóközi színes ceruzák elne-
vezésű, óvodásoknak kiírt
nemzetközi rajzversenyre a
meghirdető Szlovákián kí-
vül további tíz országból –
köztük hazánkból – össze-
sen 1500 gyermekrajz ér-
kezett. Az alkotásokból
szeptember 16-án nyílt tár-
lat a Kovács Margit-iskolá-
ban. Páternoszter Piroska,
az önkormányzat Humán-

Kalauz

Felnőtt- és gyermekorvosi ügye let
Győr, Liezen-Mayer u. 57. Tel.:
96/412-221. Hétfőn, kedden és
csütörtökön 16 órától más nap reg-
gel 7 óráig. Szerdán 13 órától 7 órá -
ig, pénteken 14 órától 7 órá ig.
Munka szü ne  ti és ünnepnapokon az
ügyelet folyamatos.

GYŐR-SZOL 
hiba- és kárbejelentés
0–24 óráig: 96/50-50-55. 

GYŐR-SZOL 
telefonos ügy fél szol gá lat
a 96/50-50-50-es szá mon munkana-
pokon 7–16 óráig. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálatok 
E-mail: info@gyorszol.hu

Jókai út
Nyitva hétfőtől szerdáig 8-16, csütör-
tökön 7–19 óráig, pénteken 8–14
óráig. A pénztár 30 perccel előbb zár. 

Orgona utca 
Nyitva h–sz.: 8–16, cs.: 8–17 óráig, p.:
8–14 óráig. A pénztár 30 perccel
előbb zár. Fax: 96/505-099. 

ETO Park 
GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
Nyitva hétfőtől péntekig 9–17 órá ig. 
Tel.: 96/815-905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  
Hibabejelentés: 
96/311-753. Közterületi hibabejelen-
tés a 06-80/204-086-os ingyenes
zöld számon. Ügy fél szolgálat: 96/
522-630.  Hétfőtől csütörtökig
7.30–15.30, pénteken 7.30– 13.30
óráig.

M-M Vonal  Ifjúsági Lelkisegély
Ingyenesen hívható hétfőtől szomba-
tig, 16–20 óráig: 06-80/505-001.

ÚJVÁROS BIZTONSÁGÁÉRT!
Patent Kivonulóközpont  a Kossuth utcában is!

Csallóközi színes ceruzák
politikai Főosztályának ve-
zetője kiemelte, örömteli,
hogy ennyien neveztek a
versenyre, hiszen ez is mu-
tatja, hogy a gyerekeknek
élményt okoz az alkotás. A
nemzetközi versenyt bo-
nyolító Csallóközi Népmű-
velési Központ igazgatója,
Jana Svetlovska úgy fogal-
mazott, a verseny a gyer-
mekvilág üzenete a felnőt-
tek felé, hogy milyennek is
kellene lenni világunknak.


