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Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

6. oldal Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 12,6 milliárd fo-
rint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Szigetköz mentett ol-
dali és hullámtéri vízpótló rendszerének ökológiai célú továbbfejlesz-
tésére, valamint a Mosoni-Duna és a Lajta térségének rehabilitáció-
jára. A pénz az Új Széchenyi Terv kasszájából származik, egyenlő
arányban oszlik meg a két projekt között.

22. oldal „A vadnak mindig meg kell adni a tisz-
teletet, az esélyt a menekülésre, és sportszerű-
ségre kell törekedni az elejtés során” – hangsú-
lyozta lapunknak a Kis alföldi Erdőgazdaság Zrt.
munkatársa, aki a vadászat mellett a vadgazdál-
kodásról is beszélt. 

5. oldal Az Audi beszállítói park-
jának Győrben történő felépítése a
város egésze, azon belül a gazda-
ság helyi szereplői számára is fon-
tos távlatokat nyit – mondta la-
punknak Borkai Zsolt.

3. oldal Több szervezet és önkén-
tes dolgozik azért, hogy jobb le-
gyen anyának lenni városunkban:
tanács adással, tréningekkel, prog-
ramokkal várják a leendő és a gya-
korló szülőket.

4. oldal Az igazi régi győri kandeláberekről
mesélt lapunk Miért szeretem Győrt? rovatában
készítőjük, Molnár István, aki rendhagyó sétára
hívta szerkesztőségünket a belvárosba.

Írásunk a 28–29. oldalon

Európa elitjében



2 / + / 2012. szeptember 14.

KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

szakmunkástanuló kezdte meg gyakorlatát szeptember
elején az Audi Hungaria Motor Kft.-nél. Így jelenleg ösz-
szesen 240 tanuló sajátítja el a választott szakma forté-
lyait a vállalatnál. Az Audi Hungaria moduláris szakkép-
zésében 13 elektronikai és fémipari szakmát oktatnak.

75 12 millió euróból épült a Rudolph Logistik Gruppe új
győri logisztikai bázisa, ami még ebben a hónapban
üzembe áll. Már megkezdődött a gyártóberendezé-
sek telepítése, és a napokban át is vette a cég a logisz-
tikai csarnokot. A hivatalos átadás októberben lesz.

NAPRÓL NAPRA

Szeptember 7.

Szeptember 8.

Szeptember 9.

Szeptember 10.

Szeptember 11.

Szeptember 12.

Szeptember 13.

Az év szülészete. A győri Petz
Aladár-kórház szülőszobai ellátás
kategóriájában lett győztes Az év
szülészete pályázaton. A címet szü-
lői szavazatok alapján ítélték oda a
legjobbaknak.

Gurulófesztivál. Immár ötödik alka-
lommal rendezték meg Győrújbará-
ton a Gurulófesztivált. A rendkívüli fu-
tamon 264 gyerek gördült a rajthoz.

Üldözés. Győrnél állította meg a
magyar motoros járőr az osztrák
rendőrök által üldözött autót, mert a
sofőr az osztrák területen végrehaj-
tott közúti ellenőrzés során nem állt
meg. Az autós azt mondta, félreér-
tette a közúti ellenőrzést végző
rendőr karjelzését.

Vonatteszt. Magyarországon tesz-
telik a Europe Train tehervonatot. A
30 kocsis szerelvény a győri rende-
zőállomáson is áthalad.

Karambol. Motoros és kerékpáros
ütközött a Galántai és a Zempléni út
kereszteződésében. A motoros elé
szabálytalanul vágott be a 63 éves
férfi, aki könnyebb sérüléseket szen-
vedett.

Hangverseny. A Széchenyi István
Egyetem zenekara és a Győri Egye-
temi Zenekar adott ízelítőt a zeneiro-
dalom két népszerű művének (Rah-
manyinov: II. zongoraverseny, Mu-
szorgszkij–Ravel: Egy kiállítás képei)
bemutatójával. A szereplés főpró-
bája volt a vasárnapi fővárosi fellé-
pésnek.

Tűzoltóverseny. A Győri Hivatá-
sos Tűzoltóság csapata első helye-
zett lett a XII. Országos Gróf Széche-
nyi Ödön Tűzoltósport versenyen. A
nyertes csapatot Széles Sándor kor-
mánymegbízott emlékoklevéllel kö-
szöntötte.

Munkaidő-
számla
Német típusú „munka-
időszámla” bevezeté-
sét javasolják a nyugat-
dunántúli vasasok. 
A kilencvenes évek
végén speciálisan a
nagyvállalatok szá-
mára bevezetett rend-
szer lényege, hogy a
dolgozók virtuális
számlán gyűjthessék
túlóráikat, vállalati
nyugdíjalapot, egyfajta
lehetséges harmadik
pillért képezve így a
nyugdíjrendszerben.

Premier
A Zorba lesz a Győri Ba-
lett őszi premierje, ok-
tóber 13-án. A táncjáték
eredeti bemutató, hi-
szen koreográfiáját Mi-
kisz Theodorakisz zené-
jére ifjú Harangozó
Gyula az együttes szá-
mára készítette –
mondta az MTI-nek
Kiss János. A következő
hónapokban egyébként
több hazai város látja
vendégül a társulatot.

Ellenőrzés
Összehangoltan ellen-
őrzi a dohányzási tila-
lom betartását a MÁV
és az ÁNTSZ a vonato-
kon és vasútállomáso-
kon. A népegészségügyi
szakigazgatási szervek
munkatársai a belföl-
dön közlekedő menet-
rend szerinti személy-
szállító vonatokon bár-
mikor végezhetnek el-
lenőrzést. 

Ősz végére megújul
Gyárvárosban a Tompa
utca környéke. A beru-
házás első ütemeként
elkészült a korábban
használhatatlanná vált
focipálya, de hamaro-
san két játszóteret és
zárt kutyafuttatót is ki-
alakítanak a területen.
A környéken élő gyere-
kek 300 aláírást gyűjtöt-
tek össze a terület felújí-
tásáért, amit elvittek
Borkai Zsolt polgármes-
terhez, aki támogatta az
elképzeléseket – mond -

ta lapunknak Kalmár
Ákos. A terület önkor-
mányzati képviselője
megígérte, lépésről lé-
pésre az egész környék
meg fog újulni a Nagy-
sándor József utcától a
Vágóhíd utcáig. 
A városképet rontó táv -
hővezetéket korábban
elbontották, arra a Tom -
pa utcában már nem
volt szükség, ahol kel-
lett, ott pedig a föld alá

vitték. A gyerekek már
augusztus végén bir-
tokba vehették az új foci-
pályát, ami rekortán bo-
rítást kapott. Kalmár
Ákos megjegyezte, a
pálya csak első lépése a
beruházásnak. A közel-
jövőben két játszóteret
alakítanak ki a pálya
mellett: egyet a kicsik-
nek, egyet pedig a na-
gyobbaknak. A Tompa
utca végére pedig egy
zárt kutyafuttató kerül,
ahol elbontják a régen
toalettként funkcionáló

épületet. Mindezek mel-
lett járdát is építenek.
Az átalakításnak köszön-
hetően a Tompa utca
környéke Gyárváros új
szabadidős övezete l e -
het. A tervek szerint az
ősz végére elkészül a tel-
jes projekt. 
A pálya 35 millió fo-
rintba, a teljes beruhá-
zás pedig 100 millió fo-
rintba kerül az önkor-
mányzatnak.

A Tompa utca
Gyárváros új
szabadidős
övezete lesz
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Kitti az úszásórán érezte elő-
ször, hogy „más”, mint a töb-
biek, akik megbámulták abban
a pöttyös fürdőruhában, ami-
nek annyira örült. Először nem
értette, hogy miért nézik,
miért nevetnek és sugdolóz-
nak. De amikor meghallotta,
hogy osztálytársai „ugrik a
bálna!” felkiáltással kísérik
vízbe csobbanását, óriási szé-
gyen és düh lett úrrá rajta.
Aznap nem ette meg a tízórai-
ját, még az ebédet is megállta,
de estére annyira éhes lett,
hogy dupla adag melegszend-
vicset falt be, a szokásos habos
kakaójával. Édesanyja fur-
csállta is mohóságát, de hát
hadd egyen a gyerek, ha éhes.
Kitti reggel utálta magát az
esti bűnökért, és visszautasí-
totta a reggelit, mondván,
majd az iskolában megeszi. Le-
sütött szemmel ment végig az
utcán. A terembe lépve érezte
magán a gúnyos tekinteteket.
Elkezdődött az ördögi kör.
Egyik fogyókúra követte a má-
sikat, de testsúlya nemhogy
csökkent, még nőtt is. Átkerült
a gimnáziumba, ahol egy fiú
végre randira hívta. Úgy érezte,
soha nem volt még ilyen bol-
dog. Megbeszélték, hogy a park
első padjánál találkoznak. De
csak egy cetlit talált: „Tényleg
azt hitted, te bálna?” A gúnyos
tekintetek lassan közömbössé
váltak, az üres napok váltakoz-
tak a kegyetlen önmarcango-
lással. A gimnázium után je-
lentkezett egy álláshirdetésre,
egy divatüzletbe kerestek el-
adót. Nem felelt meg. Az üzlet-
vezető nem is titkolta, hogy
miért: ezeket a ruhákat vékony
lányoknak készítették, hitele-
sebb, ha vékony lányok adják el
őket. Kittiben valami megvál-
tozott. Egy-két hónap telt csak
el, és megszabadult a rajta lévő
feleslegtől, 20 kilótól. Aztán
még tíztől. Majd még kettőtől.
Egy év múlva felvették az egye-
temre, de nem tudta elkezdeni
a tanévet, mert szondán kapta
a tápszert. 
Mit jelent valójában a diszkri-
mináció? És hol kezdődik?
Zoljánszky Alexandra

Te bálna!

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Családi Kör néven indult el egy
program Győrben, melynek leg-
főbb célkitűzése a családalapí-
tás támogatása, az anyaság
presztízsének emelése. Több
szervezet és önkéntes dolgozik
azért, hogy jobb legyen anyá-
nak lenni városunkban: tanács -
adással, tréningekkel, progra-
mokkal várnak babát tervező
párokat, várandósokat és gya-
korló szülőket, hogy a közös-
ségben felismerjék, problémá-
jukkal nincsenek egyedül,
együtt megoldást találhatnak
és kikapcsolódhatnak.

Egy családokat támogató, az anyaság
presztízsét emelő, a gyermekvállalási
kedvet ösztönző centrum létrehozását
álmodta meg évekkel ezelőtt Mayer Il-
dikó, aki ma összefogja a projektet, és
Kajdi Zsuzsanna, a program szakmai
vezetője. Elképzeléseikkel társakra talál-
tak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület és a Győriek Egészségéért
Közhasznú Egyesület közösen biztosít-
ják a hátteret.  A nagyszabású program
szlogenje az „Itt otthon vagy!” lett.

„Minden szakaszban más érdekli a
nőket: amíg várják a babát, miután
megszületett, és amikor már nagyob-
bacska a gyermek. Szeretnénk üzenni
nekik, hogy nincsenek egyedül, a cent-
rumban nemcsak a szakemberektől,
hanem egymástól is információkat
kaphatnak” – kezdte a program bemu-
tatását Mayer Ildikó a keddi ünnepé-
lyes megnyitón. Elmondta, a Családi
Kör egy olyan virtuális (www.csaladi-
kor.maltai.hu) és valóságos centrum

(Győr, Szigethy Attila út 109.), ahol ta-
nácsadással várnak családot tervező
párokat, gyakorló szülőket. Előadáso-
kat, tréningeket tartanak életviteli kér-
désekről, szoptatással, csecsemőtáp-
lálással, -ápolással, -gondozással kap-
csolatban például, de szülésre felké-
szítő tanfolyamokra is lehet majd je-
lentkezni. Gyermeknevelésben, pár-
kapcsolati témákban, jogi, pénzügyi
kérdésekben is segítenek megoldást
találni.

A centrum munkatársai fontosnak
tartják, hogy a nők ismertetőt kapja-
nak a női szerepeikhez, ezekhez gya-
korlott édesanyák és szakemberek mu-
tatnak használható mintákat. Mayer Il-
dikó elmondta, közösségépítő progra-
mokat is szerveznek: baba-mama, fő-
zőcske, futó és elvált szülők klubját pél-
dául. S míg az édesanyák a programo-
kon vesznek részt, addig a gyerekekre
képzett önkéntesek vigyáznak. Szá-
mos családi rendezvényen is ismer-
kedhetnek majd egymással a tagok. A
rendszeres találkozások során pedig
olyan kapcsolatok alakulhatnak ki, me-
lyek lehetővé teszik, hogy a résztvevők
egymást is segítsék.
A projekt szintén célul
tűzte ki a generációk
közti hidak építését.
Például az önkéntes-
képzésen gyermekfel-
ügyeletre készítenek
fel nyugdíjasokat, diá-
kokat, az „Együtt fel-
nőni” programon pe -
dig kamaszlányoknak és édesanyjuk-
nak tartanak foglalkozásokat.

Mayer Ildikó ismertette, a projekt
kamaszokat is felkészít a családi életre,
és azoknak is utat mutat, akik már visz-
sza szeretnének menni dolgozni. Nekik

tréningsorozatokat szervez, például ál-
láskeresésről, önérvényesítésről és
pénzügyi intelligenciáról szólót.

„Fontos, hogy jól érezzék magukat
az anyák, hiszen a későbbi gyermekvál-
lalási hajlandóságot is befolyásolja,
hogy hogyan élik meg az anyaságot.
Keresni kell, hogy mit tudunk önma-
gunkért tenni, hogy magunkból is töb-
bet tudjunk adni” – mutatott rá a pro-
jektvezető, és hozzátette, programjaik
zöme ingyenes, és szívesen biztosíta-
nak helyet már működő kluboknak, kö-
zösségeknek. Reméli, hogy a várost át-
szövő emberi háló alakulhat ki.

A Családi Kör megnyitóján Győri-
Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Egyesület ügyvezető alelnöke
hangsúlyozta, csak olyan projekt mellé
állnak, melyet biztos, hogy sikerre
lehet vinni.

A Családi Kör 200 négyzetméteres
épületét Benkovich Ferenc, a győri
Szentlélek-templom plébánosa, pá pai
prelátus áldotta meg. A centrum hétfőn
nyílik, továbbra is várják az önkéntese-
ket, akik szívesen vigyáznának gyere-
kekre. A projekt az Európai Unió finan-

szírozásával valósul meg, több mint 28
millió forintot nyertek pályázaton a szer-
vezők. A program két évig tart, de a ter-
vek szerint a Családi Kör Centrum a pro-
jektidőszakon túl még hosszú éveken át
szolgálja a családokat.

Itt otthon vagy! – a családok életét
felpezsdítő centrum nyílik Győrben

Azt szeretnénk üzenni 
a szülőknek, hogy 
nincsenek egyedül 
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT?  

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

Molnár István atyai szeretettel simogat meg egy lámpaoszlo-
pot. Azt mondja, vasnak látszik, de nem az, saját kezűleg ön-
tötte Abdán a nyolcvanas években, alumíniumból. A Liszt Fe-
renc utcában tizenhét, a Tejfölös asszony szobránál három, a
Káptalandombon hat darab, többségben dupla karú kande-
lábert állítottak fel kettesben a gyerekkori jó baráttal, Kertai
Zoltánnal. A lámpásbizniszhez tartozott ötvennégy darab fali-
kar is, ezek java világít a Kisfaludy-szobortól a Frigyládáig. Az
elsőt, a legrégebbit most bontották el a fallal együtt a Duna-
kapu tér környékén, Bertáné zöldségboltjánál. Kár érte, na-
gyon szép, nyolcszögletű, üvegburás falikar volt.

Sétálunk a Liszt Ferenc utcán, fotósunk keresi a legjobb
hátteret Molnár István első, újságban megjelenő fényképé-
hez. Közben megtudom, hogy riportalanyunk hatvanhat
éves, Révfaluban gyerekeskedett, családját az 1954-es
nagy árvíz mosta át Nádorvárosba. A Gárdonyi utcai gim-
náziumban érettségizett, majd géplakatos, villamossági
műszerész, diszpécser és áruforgalmi előadói szakképesí-
téseket szerzett különböző iskolákban és munkahelyeken.
A nagy fordulat akkor következett be életében, amikor a va-
szari téesz melléküzemágának országjáró üzletkötőjeként
meglegyintette a szabadság szele. Molnár István és barátja
másodállású maszekként kültéri világítótestek gyártásába
kezdett, a prototípust egyszerűen megrendelték a Quelle
katalógusból. Első műhelyüket a Bartók Béla úton, a Kris-
tály étteremmel szemben nyitották meg.

A magánvállalkozás és a városi tanács gyümölcsöző
kapcsolata utcabútorok, forgalomterelő bábuk gyártásával
kezdődött, a kovácsoltvas vagy fehércement alapú golyók-
ból és láncokból máig látható néhány példány, egyebek

mellett a Nádor tér környékén. Ezek a város igénye szerinti
méretben és teherbírással készültek, saját tervek alapján.
Molnár István a kovácsoltvas láncszemeket is maga ön-
tötte, hajlítgatta, három évtizede nyüvik őket a győriek. A
szocreál műanyag utcalámpákat, világító gömböket fel-
váltó belvárosi kandeláberek a második nagy megrende-
lést jelentették, de ezért már versenyeznie kellett a Bartók
Béla utcai műhelynek. Ők nyertek, mert a fővárosi konku-
rencia árának feléért az eredeti győri lámpák pontos máso-
latával pályáztak.

Azt mondja Molnár István, szerencséjük volt, mert a Zrínyi
utcai rendőrséggel szemben, Kuti kőfaragó kertjéből, a gaz
alól, a föld alól előkerült négy darab régi, világháború előtti
győri kandeláber. Nem volt rajtuk se felirat, se szignó, de min-
denki, a tanács és a városszépítő egyesület emberei is tudták,
hogy ezek az iga-
ziak. A fa öntő-
minta kifizetésé -
be a váci városi
tanács is beszállt,
a gyártás fellendí-
tette a kétszemé-
lyes Molnár–Ker-
tai céget. Alumí-
niumöntödét építettek Abdán, s felvették első segédjüket, a
kacska kezű Kelemen Pista bácsit, aki dolga szerint a lámpa-
üvegeket csiszolta fehérre fehérvárcsurgói öntőhomokkal. A
nyolcvanas évek szép története a rendszerváltással ért véget,
egyszer csak azt mondták a vállalkozóknak, hogy azt a kevés
pénzt, ami közvilágításra van, elviszi az égőcsere. Állunk Mol-
nár Istvánnal a Liszt Ferenc utcában. A fotó már elkészült, rajta
vannak a kandeláberek is. Nyomok, amit egy mesterember
hagyott szülővárosa képén.      

Molnár István: Ezek az igazi,
régi győri kandeláberek 

A város

Nyomokat
hagyott  

a város képén

A nyugdíj

„Negyvenkét év mun -
ka, vállalkozás után
már csak kívülről fi-
gyelem, mi történik a
városban. Tetszik, hogy
felgyorsult az élet,
egyre több az építke-
zés, egyre szebbek a
műemlék házak, utcák,
terek, egyre több má-
sodlagos gyártó találja
meg itt a számításait.
Csak az új, mostaná-
ban felállított kandelá-
berekkel van bajom. Ez
már nem kézi munka.
Da róc a csipkéhez ké-
pest.” 

„Vagyonőrködéssel
egészítem ki a nyugdí-
jamat, de az ipart se
hagytam el teljesen.
Kerti lámpákat készí-
tek fémből, műkedve -
lő fafaragóként is elju-
tottam egy kiállításig.
Azt faragom, amit a fa,
a természet diktál. ” 
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INTERJÚ A HÉT TÉMÁJA
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fotó: o. jakócs péter

Az Audi beszállítói parkjának
Győrben történő felépítése a
város egésze, azon belül a gazda-
ság helyi szereplői számára is
fontos távlatokat nyit – mondta
el lapunknak adott interjújában
Borkai Zsolt polgármester, aki
Győr és az önkormányzat közös
eredményének tartja, hogy sike-
rült meggyőzni a világcéget
arról, itt lesz a legjobb helye a lo-
gisztikai centrumnak. 

Pár napja döntötte el a Volkswa-
gen konszern, hogy Győrben
építteti fel a beszállítói parkot.
Korábban a győr–gönyűi kikötő
látszott befutónak. Mi történt a
háttérben, mivel sikerült meg-
győzni az Audit, hogy megválto-
zott a világcég véleménye?  

Nagyon komoly vetélytársai voltak
Győrnek. Szóba került Pozsony, aztán
a győr–gönyűi kikötő is, mely a kor-
mánynak sem lett volna ellenére. Tud-
tuk azonban: ha ez a központ máshol
épül fel, akkor a beruházás minden ve-
lejáró előnye ott hasznosul. El kellett
érni, hogy ez a centrum ne hagyja el
Győr közigazgatási területét, ha to-
vább akarjuk erősíteni városunk vonz -
erejét, s növelni a munkahelyek szá-
mát. Hiszünk abban, hogy Győr ren-
geteg előnyt kínál a külföldi és a hazai
befektetők számára. Gondoljunk az itt
kialakult munkakultúrára, a tárgyi és
szellemi infrastruktúrára, a piaci igé-
nyekhez átgondoltan átalakított kép-
zésekre. Ezeket az értékeket azonban
érzékletesen, szakszerűen és meg-
győzően be kell tudni mutatni. A jelek
szerint sikerült.

Van-e valamiféle titkos alku a
háttérben?

Nincs. Szándékaink teljesen egy-
bevágnak az Audi törekvésével, hogy
a mostaninál is kedvezőbb gazdasági
környezetet, keretfeltételeket teremt-
sünk a vállalkozások számára. Ennek
az elképzelésnek – mely gondolkodá-
sunkban és terveinkben eddig is folya-
matosan jelen volt –, nem az Audi lesz
az egyedüli haszonélvezője, hanem
minden Győrben működő hazai és
külföldi cég. Úgy gondolom, hogy
ezek a tervezett intézkedések négy-öt
éven belül már igen erősen éreztetik
kedvező hatásukat, s a város gazda-
sági fejlődése tovább gyorsul. Az el-

képzeléseinket természetesen min-
den képviselő ismeri, hiszen a közgyű-
lés fogadta el. 

A világcég döntése előtti he-
tekre időzítve önt bírálatok, tá-
madások érték. Ezek tükrében
ismételten úgy járna el, ahogy
korábban?

Mindent ugyanígy tennék ma is.
Nézze, tudomásul kell venni, hogy a
polgármestert, a közszereplőt mindig
érik támadások. A konkrét esetben
ezek gyökerét a gazdasági konkuren-
ciaharcban kell keresni, erre telepe-
dett rá a politika. Nem mindenkinek
állt érdekében, hogy ez a város egé-
sze, ezen belül a gazdaság hazai, helyi
szereplői számára fontos távlatokat
nyitó beruházás Győrben valósuljon
meg. Sajnos voltak olyanok helyben
is, akik politikai törekvéseiket fonto-
sabbnak tartották a város érdekeinél.
Próbáltak az én nevemhez kötni kép-
telen dolgokat. A szememre vetették
például, hogy miért nem az önkor-
mányzat vásárolta meg azokat a földe-
ket, ahol majd a logisztikai centrum
felépül. Először is, nem lehetett tudni,
hogy hol épül fel pontosan, hiszen –
mint már utaltam rá – több helyszín
jött szóba.  Ráadásul ez a beruházás
nem a miénk, hogyan lehetett volna
közpénzekből komoly összegeket
kockára tenni? Győrben sok fejlesz-
tési területet vásároltak meg az
utóbbi két évtizedben. Az előző önkor-
mányzat sem tette bele látatlanul a
pénzét – nagyon helyesen – olyan,
tőle független beruházásba, melynek
a helyszínét már a tranzakció után
mások jelölték ki. Ez felelőtlen hazar-
dírozás lett volna részünkről is. Önkor-
mányzatként nem is dolgunk részt

venni ilyen ingatlanüzletekben.  A sza-
bályozási terv módosítását egyébként
már 2009-ben elkezdtük, amikor még
a beszállítói park nem is jött szóba.
Tudtuk azonban, hogy a gazdasági fej-
lődéshez bővíteni kell az ipari park te-
rületét. A szabályozás módosításának,
az átminősítésnek a szándékát a saj-
tóban, hirdetés formájában is közzé-
tettük. Körültekintően és mindenben
jogszerűen jártunk el, és szerencsére
a köz érdekében eredményesen is. 

Bántották a támadások?
Nagyon. Védekezni az alaptalan

vádak ellen a legnehezebb.
Polgármesterként van tudo-

mása arról, hogy – részben a be-
szállítói park győri letelepedése
hatására – új cégek érkeznek
Győrbe?

Igen, van. Neveket egyelőre nem
mondhatok. Győr szerencsére nem-
csak a befektetők, hanem jórészt az
általuk kínált lehetőségekre alapozva
a munkavállalók számára is vonzó
város. Az átlagkeresetek tekintetében
megelőztük az eddig biztos első Bu-
dapestet. A munkanélküliségi ráta ná-
lunk a legalacsonyabb. Az ingatlan-
piac, egyedül az országban nálunk, je-
lentősen megélénkült. A szolgáltató-
ipar iránt is nagy az igény. Ha a gazda-
sági környezetet tovább sikerül javí-
tani, akkor Győr hosszú távon az or-
szág kiemelkedő lehetőségű városa
marad.

Hogyan tükröződik ez az ön-
kormányzati beruházásokban?

Az önkormányzat mindig azt
elemzi, hogy az adott országos és
helyi gazdasági környezetben milyen
feladatokat tud a várost veszélyeztető
kockázatok nélkül vállalni. Jó esélyt
kínál nekünk a 2017-ben megrende-
zendő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tivál, melynek megpályáztuk a rende-
zési jogát, s az év végén döntés is szü-
letik a helyszínről. A Magyar Olimpiai
Bizottság elnökeként és országgyű-
lési képviselőként is rengeteget lobbi-
zok Győrért, így azért is, hogy a mi vá-
rosunk legyen a befutó. Pályázatunk-
hoz az állam tízmilliárd forint értékben
vállalt garanciát, elsősorban sportlé-
tesítmények építésére.   

Segíthet ez az összeg a multi-
funkciós csarnok megépítésé-
ben?

Ennek a létesítménynek a megvaló-
sításáról nem mondtunk le, de a mos-
tani gazdasági helyzetben nem vállal-
koztunk rá. Az ifjúsági olimpiára szánt

pénz segíthet ebben, de előtte felelő-
sen át kell gondolnunk, mit érdemes
építeni. Kell-e egy állandó nagy aréna,
ki tudjuk-e használni folyamatosan,
vagy jobban járunk, ha egy mobil csar-
nokot vásárolunk, s az 5-6 ezer ember
érdeklődésére számot tartó rendezvé-
nyekre azt állítjuk fel, úgy, ahogy ezt az
Egyesült Államokban, s Németország-
ban is sok helyen csinálják. 

Létesül-e új uszoda az ifjú-
sági olimpiai program kereté-
ben?

Az állam költségvetése a jövő évre
előirányoz 1,6 milliárd forintot a győri
uszodaépítésre, persze csak akkor, ha
mi leszünk a rendezvény szervezői. 

Hol építik fel ezt az uszodát?
Az olimpiai sportkomplexum köz-

pontja a Dózsa-pálya és környéke lesz,
ide tervezzük az uszodát is. 

Visszatérve a városi nagyren-
dezvényekre: a jövő évi nyárbú-
csúztatót koncertet már a meg-
újult Dunakapu téren tartják?

Ezt nem tudom megmondani,
mert nem rajtunk múlik. Folyamatban
vannak a régészeti feltárások, amelye-
ket elengedhetetlenül fontosnak tar-
tunk, de szeretnénk felgyorsítani. Lét -
re is jött egy megállapodás a további
kutatásokra, s azt ígéreték a régészeti
szakemberek, hogy októberben átad-
ják a teret. A környéken működő üzlet-
tulajdonosok is ezt szorgalmazzák. 

A nyári programok egyébként
ismét meggyőztek arról, hogy az em-
berek szeretik a társasági életet, szíve-
sen találkoznak a város kitüntetett
pontjain. Sokszor igényes kulturális
programok hozzák őket össze, más-
kor könnyedebb, szórakoztató esemé-
nyek, de az együttlét lételeme Győr-
nek. Nyaranta érezni, hogy lüktet a
város, az emberek szeretnek itt élni.

Polgármester úr, néhány napja
kezdődött el az iskola. Mi lesz az
oktatási intézményeinkkel?

Közismert, hogy az állam átveszi a
pedagógiai irányítást. Ha ez egysé-
gesebb szakmai szemléletet teremt,
jól követhető pedagógusi pályamo-
dellt hoz létre és garantál, akkor az
oktatás, nevelés, képzés előnyére
válik. Az önkormányzatnak lehető-
sége nyílik arra, hogy az infrastruktu-
rális, tárgyi feltételek megteremtését-
ben közreműködjön. Ez nem kötelező
feladat, de mi nem akarunk eltávo-
lodni az iskoláinktól, s szívesen vállal-
juk ezt a szerepet a diákok és a peda-
gógusok érdekében. 

Borkai Zsolt: Győr hosszú távon is 
az ország kiemelkedő városa marad
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Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgató-
ság 12,6 milliárd forint vissza nem té-
rítendő támogatást nyert el a Sziget-
köz mentett oldali és hullámtéri víz-
pótló rendszerének ökológiai célú to-
vábbfejlesztésére, valamint a Mo-
soni-Duna és a Lajta térségének re-
habilitációjára. A pénz az Új Széche-
nyi Terv kasszájából származik,
egyenlő arányban oszlik meg a két
projekt között, s mindkét esetben a
megvalósítás, a kiviteli tervezés és az
építés költségeit fedezi. 

A két, azonos földrajzi területet érintő beru-
házás közös nyitó rendezvényére lapzártánk
után, csütörtökön délután került sor Győr
szabad strandján, az Aranyparton, ahol víz-
ügyi és környezetvédelmi szakemberek, pol-
gármesterek és országgyűlési képviselők
adtak egymásnak randevút. A 2015 január-
jában záruló projektekről a kivitelező konzor-
ciumok megbízottjai adtak tájékoztatást a
megjelenteknek. 

A beruházások megvalósítását az indo-
kolja, hogy a természetes folyamatok és az
emberi beavatkozások következtében a ko-
rábbi állapotok megváltoztak a térségben. A
talajvíz szintje lecsökkent, a mellékágak, csa-
tornák kiszáradtak, a vizes élőhelyek vissza-
szorulásával a növények és az állatok fajgaz-
dagsága is odalett. A vízügyi igazgatóság
célja, hogy megállítsa és visszafordítsa a
kedvezőtlen folyamatokat.

A Mosoni-Dunára a túlzott mederszéles-
ség miatt a vízi növényzet elburjánzása és a
meder eliszaposodása jellemző. A javulást
ígérő projekt Rajkától Vénekig számos tele-
pülés belterületét érinti, Győrben a Mosoni-
Duna és a Rába partszakaszainak átépíté-
sére, mederszűkítésre, burkolatok vissza-
bontására, vízhez közeli padka kialakítására
kerül sor. A folyó külterületi szakaszain az
ökológiai feltételek javítása a cél. A vizes élő-

helyek, holtágak, mellékágak a rehabilitáció
után ismét élő kapcsolatba kerülnek a főme-
derrel. A másik, a szigetközi vízpótló rend-
szer továbbfejlesztéséről szóló projekt olyan
beavatkozásokat tervez, amelyek megelőzik
az Ásványi-, a Bagaméri- és a Patkányosi-ág-
rendszerek ökológiai állapotának további
romlását.  Az alsó-szigetközi mentett oldal
problémái csak vízpótlással oldhatók meg, a
víz három ponton érkezik majd a hullámtér-
ből a gátakkal védett oldalra.  A szakembe-
rek abban bíznak, hogy az ökológiai célú pro-
jektek megvalósulásával új lehetőségek nyíl-
nak meg a Szigetköz és a Mosoni-Duna tér-
sége előtt az idegenforgalomban és a mező-
gazdaságban is.

Borkai Zsolt, Győr város polgármestere
az ünnepélyes rendezvényen hangsúlyozta,
a Szigetköz és a folyók városa, Győr számára
rendkívül fontos, hogy megoldódjon a vizek
helyzete a térségben. Úgy fogalmazott: mér-
földkőhöz érkeztünk, melyet hosszú évek ki-
tartó előkészítő munkája előzött meg. Szi-
getköz egésze szempontjából rendkívül fon-
tos kivitelezési munkálatok veszik kezdetü-
ket, melyek jelentős mértékben javítják a tér-
ség árvízi biztonságát, nagy hatással lesz-
nek a településrendezési fejlesztésekre, elő-
mozdítják a magyarországi turizmus egyik
fellegvárának számító régió turisztikai lehe-
tőségeit. Fontos, hogy az ökológiai célú fej-
lesztések tovább színesítik a Szigetköz cso-
dálatos, egyedülálló vízi birodalmát és fon-
tos változásokat hoznak Győr város életébe
is. A beruházások eredményeként ugyanis
itt, Győrben is megindulnak a munkálatok. A
polgármester rámutatott, a Mosoni-Dunán
megvalósuló folyószabályozási, meder- és
partrendezési beavatkozásoknak köszönhe-
tően egy régóta várt városképi megjelenés
első lépése valósulhat meg, amely növelni
fogja a turisztikai lehetőségeket, és még
vonzóbbá teszi Győrt. Nem szabad azonban
itt megállni, továbbra is összefogással,
együttgondolkodással kell törekednünk arra,
hogy további intézkedések történjenek a
régió és városunk vizeinek ügyében. 

Projektnyitány 
az Aranyparton  

szerző: szigethy teodóra
fotó: illusztráció

Emelkedett Győr-Mo -
son-Sopron megyében
a diszkriminációval
kap csolatos munka-
ügyi panaszok száma –
hangzott el az Egyenlő
Bánásmód Hatóság
(EBH) győri konferen-
ciáján. Változást jelent
az is, hogy míg koráb-
ban főleg nők, az el-
múlt évben inkább fér-
fiak nyújtottak be pa-
naszt a munkáltató
jogsértése ellen.

Hátrányos megkülönbözte-
tés Magyarországon több
társadalmi csoportot sújt,
nagy részük azonban nem
ismeri a jogait, ha diszkri-
mináció éri – mondta dr.
Honecz Ágnes, az EBH el-
nöke. Kifejtette, az Egyenlő
Bánásmód Hatóság azok-
nak tud segítséget nyúj-
tani, akiket valamilyen tulaj-
donságuk miatt – például
nemi, etnikai hovatartozás,
fogyatékosság, politikai vé-
lemény, családi állapot, ter-
hesség, szexuális irányult-
ság, életkor, vagyoni hely-
zet – diszkrimináció, azaz
hátrányos megkülönbözte-
tés ér. Honecz Ágnes sze-
rint a sértettek nem, vagy
alig rendelkeznek érdekér-
vényesítő képességgel,
helyzetük támogató kör-
nyezet nélkül, önerőből
nem változtatható meg.
Ezért fontos, hogy az értük
dolgozó csoportok ismer-

jék a lehetőségeiket, az
Egyenlő Bánásmód Ható-
ság pedig figyelembe ve-
hesse véleményeiket, meg-
oldási javaslataikat.

Győr-Moson Sopron
megyében néhány száza-
lékkal nőtt a bejelentések
száma, az elmúlt években
leginkább (az esetek 40
százalékában) a nemzeti ki-
sebbséghez tartozás miatt
sérült az egyenlő bánás-
módhoz fűződő jog, de 
többeket diszkrimináltak
egész  ségi állapotuk, fogya-
tékosságuk, szülői felada-
taik, életkoruk miatt is – fej-
tette ki dr. Göndör Éva, a
hatóság megyei egyenlő-
bánásmód-referense. Szá-
mos panaszos a munka -
erőpiacon elszenvedett hát -
rányos megkülönböztetés
miatt fordult a hatóság kép-
viselőjéhez. Érdekesség-
ként megjegyezte, hogy a
panaszt bejelentők 60 szá-
zaléka férfi, ami arra enged
következtetni, hogy ők jog-
követőbbek, mint a nők.

A programon Lőre
Tímea, Győr polgármesteri
hivatalának esélyegyenlő-
ségi referense a város
esélyegyenlőségi törekvé-
seit mutatta be. Elmondta,
hogy a város toleráns, elfo-
gadó település kíván lenni,
ahol a sokszínűség a város
fejlődését szolgálja. Kitű-
zött célja, hogy az esély-
egyenlőség érdekében az
olyan területeken mint az
oktatás, lakhatás, szociális
ellátások, az egészségügy
és a munka világában elő-
forduló hátrányokat csök-
kentse, megszüntesse. A
város a döntéshozatalában
és intézkedéseiben a hori-
zontális esélyegyenlőség
alapelvek – nemek közötti
egyenlőség, fogyatékos
emberek számára akadály-
mentes hozzáférés biztosí-
tása, a megkülönböztetés
tilalma, a környezeti fenn-
tarthatóság és a partner-
ség elvének – érvényesíté-
sére törekszik.

Diszkrimináció:
több a bejelentés
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Mintegy 683 milliárd forint
értékben valósultak meg
önerőből és uniós forrásból
vállalkozói beruházások a
jelenleg is tartó programo-
zási időszakban. Az óriási
számokat installációval áb -
rá zol ta Győrben az NFÜ.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
az Óriási Számok kampány győri
állomásán egy köztéri installáció-
val hívja fel a figyelmet az eredmé-
nyekre. A Megyeháza téren „Vá-
rosi periszkóp” néven egy hó-
napra felállított installáció célja,
hogy ábrázolja azt a 683 milliárd
forintot, ami az Új Széchenyi Terv
pályázatain keresztül áramlott a
hazai gazdaságba – mondta el
Csepreghy Nándor, az NFÜ kom-
munikációs vezetője. A mű az el-
nyert támogatások mértékét tér-
beli oszlopdiagramokkal ábrázo-
lja, amelyek egyben periszkóp-
ként is funkcionálnak, hogy ellás-
sunk velük a messzi jövő sikereibe.

Az Új Széchenyi Tervnek kö-
szönhetően több mint 12.500 fej-
lesztés fejeződhetett be Magyar-

Óriási számok Győrben
országon – hangsúlyozta dr. Len-
ner Áron Márk belgazdaságért fe-
lelős helyettes államtitkár, aki arra
is kitért, hogy az ÚSZT keretében
jelenleg 9.562 vállalkozásfejlesz-
tési beruházás áll megvalósítás
alatt, melyek összköltsége meg-
közelíti a 720 milliárd forintot. Az

összes projekthez viszonyítva a
mikrovállalkozások 46, a kisvállal-
kozások 39, míg a középvállalko-
zások 13 százalékban jutottak tá-
mogatáshoz. Az elmúlt években
mintegy 5.150 pályázat kapott tá-
mogatást a Nyugat-Dunántúlon
több mint 541 milliárd forint érték-
ben. Radnóti Ákos, Győr pénzügyi
bizottságának elnöke az alkotás

bemutatásakor elmondta, váro-
sunk költségvetése jelentős ré-
szét fejlesztésre fordítja, azonban
nagy segítséget jelentenek a pá-
lyázati pénzek is, Győr ezért igyek-
szik minden lehetőséget kihasz-
nálni. Az utóbbi időben a belváros
szépítésére, szociális városrehabi-

litációra és a turisztikai fejlesztésre
sikerült jelentős összegeket a vá-
rosunkba hozni.

Radnóti Ákos hozzáfűzte: Győr
jelentős gazdasági erővel bír, ezt a
stabilitást a jól működő vállalkozá-
soknak, vállalatoknak is köszön-
heti, amelyeknek fontos, hogy fej-
lődésük érdekében pályázati pén-
zekhez tudjanak jutni.

szerző: gy. p.

Jonathan Knott, az Egyesült
Királyság magyarországi
nagykövete tett látogatást
Győrben, ahol Borkai Zsolt
polgármesterrel és a gaz-
dasági szektor helyi képvi-
selőivel találkozott.

A nagykövetet Borkai Zsolt hiva-
talában fogadta, ahol gazdasági,
kulturális és oktatási témákról ej-
tettek szót. A polgármester is-
mertette a város adottságait, ki-
tért a jelenleg Győrben zajló fej-
lesztésekre és a jövőbeni elképze-
lésekre is. Hangsúlyozta, Győr
hazánk egyik legdinamikusab-
ban fejlődő nagyvárosa. Hozzá-
tette, az önkormányzat szándéka,
hogy minél több munkahelyte-
remtő beruházás valósuljon meg
itt. Győr az oktatási rendszerét is
úgy alakította át, hogy a városban
a piaci igényekhez megfelelő

A kereskedelmi kapcsolatokat
erősítené a brit nagykövet

munkaerő álljon rendelkezésre –
mutatott rá Borkai Zsolt.

Jonathan Knott elmondta,
bár még csak fél éve tölti be
posztját, már eddig is sok infor-
mációt gyűjtött a magyarországi
lehetőségekről. Nagykövetként
az a legfőbb célja, hogy erősítse
a brit–magyar kereskedelmi kap-
csolatokat, ösztönözze a befek-
tetéseket. Meggyőződése, hogy
a szigetországi és a magyar vál-
lalkozások nem tudnak eleget
egymásról, nem ismerik a másik
országban rejlő lehetőségeket,
ezért afféle közvetítő kíván lenni
a brit és a magyar vállalkozások
között, hogy minél több gazda-
sági együttműködés valósulhas-
son meg. A nagykövet kiemelte,
a fővárosi viszonyokat már feltér-
képezte, most azért jött éppen
városunkba, mert Győrről, an -
nak dinamikus fejlődéséről hall
a legtöbbet. A polgármestertől
azt kérte, hogy az önkormányzat

és a nagykövetség között legyen
folyamatos konzultáció a lehető-
ségekről. 

A két fél a sport területét is
érintette, Borkai Zsolt gratulált a
londoni játékok sikeres megren-
dezéséhez. A nagykövet el-
mondta, az olimpia kapcsán ta-
pasztalattal rendelkező vállalko-
zásokat is tud ajánlani, hiszen
tisztában van vele, hogy sikeres
pályázat esetén 2017-ben
éppen Győr rendezheti az Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált.

A városházi látogatás után
Jonathan Knott a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara vezetőivel folytatott
megbeszéléseket, majd azon
cégek képviselőinek tartott pre-
zentációt, akik valamilyen
együtt működésben – például
gyártási kooperáció, technoló-
gia transzfer – know how –, il-
letve brit termékek importjában
lehetnek érdekeltek. 
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INSTALLÁCIÓ, NAGYKÖVET HIRDETÉS

• vendéglôs (középszint, 2 év)
• pincér, szakács 

(alapszintû, 2+2 év, vagy k, 2 év)
• kereskedelmi ügyintézô (k, 1 év)
• protokoll / utazásügyintézô (k, 1-1 év)
• logisztikai ügyintézô (felsô szintû, 2 év)
• közlekedés-üzemvitel ellátó (k, 2 év)
• elektronikai mûszerész (k, 2 év)
• elektrotechnikai technikus (f, 2 év)
• estin érettségi heti 2 nappal és ECDL

ÉRDEKLÔDJ ÉS GYERE! 

Szakmatanulás 
a Kempelenben
nappalin, 
tanfolyamon!

2900 Komárom, Frigyes tér 2—3. 
Tel.: 34/340-666 

fkempelen@vipmail.hu 
www.kempelensuli.hu

Kezdés: 2012. szeptemberben
Jelentkezés folyamatosan.
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HIRDETÉS KÖZLEKEDÉS, TUDOMÁNY

szerző: gy. p.
fotó: gy. p.

A munkaterület műszaki átadásával
elkezdődött a Győrújbarátot Győr-
Ménfőcsanakkal összekötő 8311-es
számú út 2,9 kilométeres szakaszá-
nak felújítása. A forgalmas út állapota
az elmúlt években leromlott, a burko-
lat sok helyen megsüllyedt, ezért szük-
ségessé vált a felújítása.

Kara Ákos országgyűlési képviselő
kifejtette, az Új Széchenyi Terv forrá-
saiból jelentős részt csoportosítottak
át útfelújításra, ennek köszönhető,
hogy hamarosan megkezdődhet a

Útfelújítás Győrújbaráton
munka a területen. A következő hóna-
pokban mintegy 300 millió forintból
újul meg a közel 3 kilométer hosszú
szakasz. Sümegi Péter, a Magyar Köz -
út Nonprofit Zrt. megyei igazgatója
hozzátette, a burkolat és a padka szé-
lessége nem változó, hanem egysé-
ges lesz, helyenként szélesítéssel. A
meglévő burkolatot megerősíti a kivi-
telező, akit pályázat útján választottak
ki. A beruházással megszűnik a burko-
latszél töredezettsége, a buszmegál-
lók átépítésével csökkenni fog a bal-
esetveszély, ezenkívül a vízelvezető
rendszer rekonstrukciójával az út élet-
tartama is növekszik.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Látványos bemutatókkal és a közös
együttműködés megpecsételésével
indult a győri Mobilis Interaktív Kiállí-
tási Központ 2012–2013-as évada a
Győr Plazában. A jövőben a bevásárló-
központban rendszeresen fel fognak
tűnni a Mobilis egyes játékai, és szín-
vonalas, tartalmas kikapcsolódást
nyújtó kísérleteket, fizikashow-kat is
láthat a közönség.

Szilasi Péter Tamás, a Mobilis igaz-
gatója hangsúlyozta, a tudomány nem
elvont dolog, mindenki életében ott
van, körülvesz minket, és bárki megta-
lálhatja benne az élményt. A Mobilis
pedig nem olyan hely, ahová csak egy-
szer érdemes elmenni, rendszeresen
megújuló program- és játékkínálattal
várják az érdeklődőket. Az iskolákkal is
együttműködésre törekednek, hiszen
a szárazabb tanulmányokat élmények-
kel tudják megtölteni, szakköröket is

Tudományos
felhajtással indította
évadát a Mobilis

indítanak, és akár emelt szintű fizika -
érettségire is nyújtanak felkészülést.
Mészáros Péter, a Mobilis fizikusa is-
mertette, a tudományos játszóházban
júliusig tematikus hónapokkal várnak
kicsiket és felnőtteket egyaránt. A
tanév folyamán egy autó épül fel vir -
tuá lisan. A kísérleti bemutatók temati-
kája előre ismert, az iskolák válogat-
hatnak, előre tervezhetnek, illetve kér-
hetik is a számukra megfelelőt.
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szerző: földvári gabriella

Besöröző esttel tegnap vette
kezdetét az I. Győri Sörnapok
Széchenyi téri rendezvénysoro-
zata. A hétvégén több mint száz-
féle seritalt kóstolhatunk hozzá-
illő ételek és programok kísére-
tében. A fesztivál látogatóit
helyi művészek szórakoztatják.

Ferenc Károly főszervező szerint ha-
gyományteremtő szándékkal rende-
zik meg az első győri sörnapokat, ahol
tíz ország több mint százféle sörét kí-
nálják, így biztosan mindenki megta-
lálja az ízlésének megfelelő nedűt.

A folyékony kenyér mellett kipró-
bálhatjuk a bajor, a horvát és magyar
konyha remekeit, a műsorról győri
vagy győri kötődésű művészek gon-
doskodnak. Láthatjuk, hallhatjuk a
Folks Band, a Colombre Band, az Esti
Egyenleg és Fekete Dávid koncertjét.
Izgalmasnak ígérkezik a „Sör hangja”
karaoke-vetélkedés, valamint a sörivó
verseny, melyen egyéniben és csapat-
ban is lehet indulni, értékes nyeremé-

Sörös napok 
a Széchenyi téren 

nyekért. A hétvégén a sör nagykövete
Nagy Balázs győri színművész lesz,
aki örömmel vállalta a feladatot, a
habos ital és a fesztivál népszerűsíté-
sét. Elmondta, hogy nem csak műsor-
vezetőként lép színpadra, művésztár-
saival egy improvizációs gyakorlatot is
előad, aminek témája szintén a sör, a
sörivás. 

Vasárnap este hattól, a sörnapok
keretében tartják a Miss Alpok Adria
megyei döntőjét. Slezák Antal szer-
vező hangsúlyozta, második alkalom-
mal rendezik meg a választást, tavaly
Borkai Petra nyert, aki végül az egész
sorozat győztese, a Miss Alpok Adria
szépségkirálynője lett. A szervező azt
ígéri, most vasárnap is gyönyörű lá-
nyokat láthatnak a Széchenyi térre ki-
látogatók. A jó műsor és a szép lányok
mellett a sörre is érdemes lesz odafi-
gyelni, többek között azért, mert ez a
legegészségesebb alkoholos italok
egyike. Tanulmányok szerint csök-
kenti a szívbetegség, az érelmeszese-
dés, a vesekő, a rák kockázatát, tele
van vitaminnal, és segít fiatalságunk
megőrzésében. 

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

A pálinka ötödik győri fesz-
tiválját stílusos rövidség-
gel megnyitó Rózsavölgyi
László azzal a székely vic-
cel mulattatta közönségét,
amelyben apa és fia hullott
gyümölcsöt szedeget a
kertben. A fiú megkérdezi,
mi lesz ebből, édesapám,
a válasz meg úgy szól: ha
anyád felgyógyul, lekvár,
ha nem, akkor pálinka. 

Az önkormányzati bi-
zottsági elnök vicce a pá-
linkatudományok eszen -
ciá ja. Azt mondja ki, hogy
amiből lekvár, abból pá-
linka is főzhető, ha hagyják.
A magyar ember évszáza-
dok óta szedegeti a Kár-
pát-medencében a csóré-
nak, ciberének, moslék-
nak, csükörének, kugyi-
nak, keveréznek valót, ami-
ből aztán jóféle lámpást,
szemvizet, papramorgót,
kerítésszaggatót, majom-

tejet, nyakolajat, gurulykát,
babinkát, dülöttkét párol-
hat magának. Meg is írtuk
az Európai Bizottságnak,
hogy a pálinkafőzés törté-
nelmi hagyományok alap-
ján a magyar kulturális
örökség része, kötelessé-
günk otthoni szabad főzés-
sel, meg a bérfőzdék jöve-
déki adójának felezésével
védenünk.

Azt, hogy pálinka gya-
korlatilag bármilyen nö-
vényből főzhető, a fesztivá-
lon felvonuló pálinkaházak
is igazolták, még zellerből,
sárgarépából, levendulá-
ból készült terméket is kí-
náltak. Az is bebizonyoso-
dott, hogy nincs az a pénz,
amit a jó időben, jó helyen,
jó műsorral kísért pálinká-
ért ne adna meg a magyar
ember. Szépen fogytak a
kétcentes uniós stamped-
lik, bár a másfél literre be-
csült átlagos évi fejadagot
aligha itt szerezték be a
győriek. 

A pálinka a kultúránk része
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HIRDETÉS A TURIZMUS VILÁGNAPJA

1 éjszaka foglalható

már 9.900 Ft/fô/éj-tôl
félpanzióval és wellnesshasználattal

Elérhetôség: 06-93/540-140

www.hotelvenus.hu

A turizmus világnapján, szeptember 27-én (csütörtökön) 15 órától ingye-
nes idegenvezetésen vehetnek részt az érdeklődők. Találkozó a Látogató-
központban, az első emeleti Tourinform Irodában.

A turizmus világnapja hetében, szeptember 24–29-ig a Látogatóköz-
pont alsó szintjén működő ajándékboltban 10% kedvezménnyel vásárol-
hatják meg „I LOVE GYŐR” feliratú termékeinket. 

A Látogatóközpont is csatlakozik a Győr-Moson-Sopron Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara turisztikai szakosztályának kampányához, melynek
keretében szeptember 27-én a Turizmus Intézet turizmus-vendéglátás sza-
kos hallgatói Győrről készült gyermekrajzokat osztogatnak a Látogatóköz-
pontban.

Játékra invitáljuk önöket! Az alábbi totószelvény megfejtéseit a Tourin-
form Irodában elhelyezett gyűjtődobozba várjuk! 
Sorsolás: szeptember 27-én 14.30 órakor.
Beküldési határidő: szeptember 26.

Ünnepeljük együtt a turizmus világnapját!

1. Hol található a győri Látogatóközpont/Tourinform Győr?

Szent István út 21.
Hédervári út 21.
Baross Gábor út 21.
Bartók Béla út 21.

2. Milyen üzlet található a Látogatóközpont földszintjén?

Ajándékbolt és pénzváltó
Cipőbolt 
Élelmiszerbolt 
Műszaki kereskedés

3. Milyen színű az ETO-sarok?

Zöld-fehér 
Lila 
Piros 
Kék

4. Van-e internetezési lehetőség a Látogatóközpontban?

Van 
Nincs

5. Mely rendezvényekre nem vásárolhatóak jegyek a 
Tourinform Győrben?

Győri Nemzeti Színház, Győri Filharmonikus Zenekar, Győri 
Balett előadásai
Országos jegyirodai hálózat rendezvényjegyei
Külföldi popkoncertek

Név: .......................................................................................

Telefonszám: ........................................................................

E-mail cím:............................................................................

Turizmus világnapja 
a Baross úti Látogató -
központban
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szerző: földvári gabriella

A Győri Nemzeti Színház tár-
sulata kedden délután tar-
totta meg évadnyitó ülését. A
nyári szünet már korábban
véget ért, a színészek az
évadnyitó találkozó előtti na-
pokat is munkával töltötték,
gőzerővel készültek az Egy
nap a kulisszák mögött című
nyílt napra, ahol többek kö-
zött operettgálaesttel várták
a közönséget. 

Az évadnyitó társulati ülésen For-
gács Péter színidirektor elsőként a
győri társulat nyári, szegedi sikeré-
ről számolt be, elmondva hogy a
Szegedi Szabadtéri Játékokon a
Jekyll és Hyde című musicalt közel
tízezer néző látta. A Dóm téri elő-
adás nagyon jó kritikákat kapott, a
szegediek visszavárják a győrieket.
Az igazgató a bérleteladásokról

Megújult a színház
jegyértékesítési
rendszere

szólva kiemelte, az értékesítési ada-
tok jobbak, mint a tavalyi hasonló
időszakban, eddig egy teljes házzal
több bérlet talált gazdára. A bérle-
tek árusítása október 12-ig tart.
Megújult a jegyértékesítési rend-
szer, a nézőknek már arra is van le-
hetőségük, hogy az online vásárolt
jegyet otthon kinyomtassák, a rajta
található vonalkóddal pedig a szín-
házban érvényesíteni tudják a be-
léptetést. A társulat vezetője szólt
arról is, hogy a színház ismét nem-
zeti minősítést kapott, a cím szá-
mos kötelezettséggel jár. A kez-
dődő évadban Egressy Zoltán dra-
maturg, Silló István vezető karmes-
ter, Érsek-Obádovics Mercédesz
színésznő és Müllerné Balogh Esz-
ter karigazgató lettek a színház új
tagjai. Egressy Zoltán József Attila-
díjas író és műfordító Portugál című
darabját hosszú ideje telt házzal
játssza a színház, ő az idei évadtól a
színház szakmai tanácsadója is. 

szerző: földvári gabriella 

Gazdag programkínálattal és in-
gyenes belépéssel várja látoga-
tóit a Városi Művészeti Múzeum
a kulturális örökség hétvégéjén,
szombaton és vasárnap. Az idei
téma az építészet.  

Az Esterházy-palotában szombaton 10
és 12 óra között a Csikóca Gyermekmű-
hely tart képzőművészeti foglalkozást
családoknak, a „Házaló – építészet kicsi-
ben” című kiállításhoz kapcsolódva. A
Hild-szakközépiskola tanárai és diákjai
egy 15 órakor kezdődő előadáson szá-
molnak be a nyári népi építészeti tábo-
rokban szerzett tapasztalataikról. Rech-
nitzer János és Gyimesi Edit műgyűjtők-
kel Pápai Emese művészettörténész be-
szélget a szombati programok zárása-
ként, 16 óra 30 perctől.

Vasárnap 11 órától a Széchenyi Ist-
ván Egyetem építészhallgatói a zsina-
góga műemlék épületét mutatják be az
érdeklődőknek. A Váczy Péter Gyűjte-
ményben 15 órakor kezdődik tárlatve-
zetés a „Rézkarcok és rézmetszetek a
XVII–XVIII. századból” című kiállításon.
Az Esterházy-palotában a Radnai-gyűj-
temény állandó kiállítása, valamint 

A gyűjtés egy nagy kaland és a Házaló
című időszaki tárlatok tekinthetők meg.
A Váczy Péter Gyűjteményben a Ma-
gyar Ispitában (Nefelejcs köz 3.) a Pira-
nesi álma: Architectura látható. A káp-
talandombi Borsos-házban Borsos
Miklós szobrászművész életmű-kiállí-
tása, a Kreszta-házban Kovács Margit
keramikusművész állandó tárlata, a volt
zsinagógában a Vasilescu-gyűjtemény
várja a közönséget. A Kulturális Örök-
ség Napjain a Városi Művészeti Mú-
zeum kiállításai, programjai ingyene-
sen látogathatók. A kiállítások 10–18
óráig tartanak nyitva.

A ménfőcsanaki Bezerédj-kastély
vasárnap 16 órától kultúrtörténeti ba-
rangolást ígér. A séta során a vendégek
megtekinthetik a kastély termeit,
könyvtárát, időszaki kiállítását, a Beze-
rédj-kápolnát, a Galgóczi Erzsébet-em-
lékszobát és a Sulyok Vince irodalmi
emlékhelyet. A látogatók Juhász Tibor
tárlatvezetésével megismerhetik az
épületegyüttes történetét, helytörté-
neti érdekességeit. 

A kulturális örökség napjai alkal-
mából a Xántus János Múzeum szak-
értő munkatársa, dr. Tomka Péter a
Dunakapu téri ásatásról a helyszínen
tart előadást szombaton 10 órától.

Örökségünk hétvégéje 
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szerző: földvári gabriella 
fotó: illusztráció 

Céhek napja címmel tizenket-
tedik alkalommal rendezik
meg Győrben a szakmát tanuló
fiatalok ünnepét. Az országban
egyedülálló eseményen a
város hat szakközépiskolájá-
nak százhatvan diákja vesz
részt, felidézve az egykori
céhek és céhlegények életét. 

A céhek napján, szeptember 21-én,
pénteken délelőtt a régi legényava-
tók mintájára vidám ügyességi vetél-
kedőn mérik össze erejüket, majd a
belváros és a Xántus János Múzeum
céhes emlékei előtt tisztelegnek, és
tesztet töltenek ki a diákok. A látvá-
nyos, kosztümös felvonulás fél ötkor
kezdődik, a tanulók az általuk képvi-
selt győri céhek jelképeit, a múzeum-
ban őrzött relikviák, céhzászlók má-
solatát hordozzák végig a belváro-
son. A városháza dísztermében
sorra kerülő díjkiosztó ünnepséget

Céhek napja
koncert követi. A céhek napjának
résztvevői felkészítésen is átesnek,
megismerik a régi mesteremberek
érdekképviseleti szervezeteinek mű-
ködését, a céhszabályzatokban le-
fektetett erkölcsi és gyakorlati útmu-
tatókat.  

A programon és az ügyességi ve-
télkedőn a Gábor László Építőipari
Szakképző Iskola (asztalos céh), a
Hild József Építőipari Szakközépis-
kola (kőmíves céh), a Kossuth Lajos

Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és
Felnőttek Középiskolája (magyar
szabó, német cipész céh), a Marcal-
városi Közoktatási Központ (gomb-
kötő céh), a Lukács Sándor Mechat-
ronikai és Gépészeti Szakképző Is-
kola és Kollégium (takács, lakatos
céh), valamint a Veres Péter Mező-
gazdasági Szakközép- és Szakiskola,
Kollégium (mészáros és német pék
céh) vesz részt. A Baross Gábor Köz-
gazdasági Szakközépiskola mint
megfigyelő, versenyen kívül lesz
jelen a rendezvényen. 

Győri művészek képviselik hazánkat az izmiri képzőművészeti konfe-
rencián szeptember 21. és 24. között. A World Art Games nemzetközi
interkulturális szervezet rendezvényére több mint hatvan országból ér-
keznek vendégek, Rovács Jolanta és Csurák Erzsébet a magyar és a
győri képzőművészet törekvéseiből adhat számukra ízelítőt. Csurák
Erzsébet selyemfestő a konferenciával egy időben zajló kiállításon két
munkájával szerepel. 

World Art Games  

EMLÉKEZETKÖZÖSSÉG címmel rendeznek beszélgetőestet szep-
tember 20-án 17 órától a Zichy-palotában. A beszélgetőtársak Szakál
Gyula történész, Bana József levéltár-igazgató, Borbély János költő
és Szántó T. Gábor író. Bevezetőt mond Villányi László költő. 
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  
KODÁLY 130. Az Óbudai Danubia
Zenekar ad hangversenyt Silló Ist-
ván vezényletével szeptember 21-én
19 órától a Richter Teremben. Közre-
működik Kuruc Krisztián, Mester
Viktória és Szegedi Csaba. A kon-
cert a Győri Filharmonikus Zenekar
Varga Tibor bérletes előadása.

MOJZER MÁRIA RÁKHEL festményeiből
nyílik kiállítás szeptember 21-én, pénteken 17
órakor a József Attila Művelődési Házban. A
tárlatot Farkas Pál, a Rába Paál László Művé-
szeti Kör alapító tagja nyitja meg, közreműkö-
dik Mezei Melinda énekművész, Hajdúné
Csuta Terézia költő, Mojzer Emese és Né-
meth Hanna zongorán, Mojzer Petra furulyán.
A kiállítás október 11-ig hétköznap 10–16
óráig látogatható.

A GYŐR SYMPHONIC BAND ad ünnepi
hangversenyt a Széchenyi István Egyetem XIX.
Akadémiai Napján. A koncert szeptember 19-
én, 18 óra 30-kor kezdődik a volt zsinagógá-
ban. A műsorban felcsendül: Hidas Frigyes:
Fantázia gordonkára és fúvósegyüttesre, köz-
reműködik dr. Déri György egyetemi docens,
gordonkaművész; Balázs Árpád: Régi magyar
táncok Gömörből, Alfred Reed: Othello,
Johan de Meij: A gyűrűk ura I. tétel. Vezényel:
Szabó Ferenc művésztanár. 

HARMONIKÁSOK TALÁLKOZNAK szep-
tember 15-én, szombaton 18 órakor a szabad-
hegyi József Attila Művelődési Házban. A me-
gyei randevún a szólisták mellett kimlei, győr-
sági és levéli együttesek lépnek színpadra. A
házigazda Győrt az Akkordeon Harmonikaze-
nekar képviseli.   

A KORTÁRS MAGYAR ÜVEG-
MŰVÉSZET mutatkozik be a Ma-
gyar Képzőművészek és Iparművé-
szek Szövetségének győri tárlatán.
A Napóleon-házban ma, szeptem-
ber 14-én 17 órakor nyíló csoportos
kiállítás a kortárs magyar üvegmű-
vészet technikai és formai sokszínű-
ségét jeleníti meg, több mint 400
négyzetméteren. A tárlatot Hefter
László üvegművész nyitja meg, az
alkotások október 21-ig láthatók. 

CSOKOLÁDÉTITKOK címmel szeptember 18-án,
18 órakor kezdődik a Zichy-palotában a Győri Pol-
gári Szalon évadnyitó rendezvénye, amelyen Hege-
dűs Péter gasztronómus és Vanya Gábor csokoládé-
mester az édességtörténelembe, a bonbonkészítés
rejtelmeibe avatják be az érdeklődőket. A receptkü-
lönlegességeket és csokoládékóstolást ígérő est
házigazdája Szigethy Gábor író, rendező. Közremű-
ködik Mózes Anita színművész. A XXVII. SZENTIVÁNI SZÜRETI NAP szep-

tember 15-én, szombaton délben kezdődik a
Molnár Vid Bertalan Közösségi Házban cserók
főzőversennyel és a kicsik Pindurszüretével. A
felvonulás 14 órakor indul, a résztvevők lovas ko-
csikkal, kisvonattal járják körbe a települést. A
folklórműsor 16 órakor, a mulatság 18 órakor
rajtol, fellép Keresztes Ildikó, Tóth Vera, Dér Heni,
Feke Pál, a Csík zenekar és a Gramy együttes. A
mulatozók világító lufikat eregetnek, 23 órától
tűzijáték borítja be Szentiván felett az eget.

LIKÓCSI NYÁRBÚ-
CSÚZTATÓ helyszíne
lesz szeptember 15-
én, szombaton 14 órá-
tól a helyi közösségi
ház udvara. A gyereke-
ket interaktív játék és
légvár várja, a prog-
ramban a helyi dalkö-
rök fellépése mellett
k a r a t e b e m u t a t ó ,
táncshow és tűzzsong-
lőr-produkció szerepel.
A sztárvendég Venczel-
Kovács Zoltán és Fe -
nyő Miklós. A bál fél tíz-
kor indul a Szórádi Ze-
nekarral. 

APÁCZAI AGÓRA. A Nyugat-
magyarországi Egyetem Apá -
czai-kara mutatkozik be a nagy-
közönségnek szeptember 18-
án 15 órától a Baross úti Csóna-
kos-szobornál. Az arra járók
megismerkedhetnek a kar szak-
jaival, az intézményben folyó
szakmai és kulturális munkával.
Az érdeklődők találkozhatnak az
Apáczai-kar arcával, Borkai Pet -
ra szépségkirálynővel, hallhat-
ják a Hello Kids zenekart és a fő-
iskola női karát, majd láthatják
az Epilóg Kamara színjátszóinak
előadását. A nap a Colombre
Band 17 óra 30 perckor kez-
dődő koncertjével zárul. 

SZABADHEGYI FŐZŐVERSENY ÉS CSA-
LÁDI NAP lesz szombaton a Rozgonyi utcai
sportpályán. A programok 9 órakor kezdődnek
kispályás focival, a gyerekeket játék és sport, pó-
niló és bohóc várja. A főzőverseny délben kezdő-
dik, a nap folyamán motorosok, táncosok, ma-
zsorettek tartanak bemutatókat. Izgalmasnak
ígérkezik a kutyák szépségversenye, szórakozta-
tónak az operett- és a musicalelőadás. Este az
Esti Egyenleg együttes koncertezik.
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

SZEPTEMBER 15., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este
05:55 Magyar gazda
06:25 Szellem a palackból... 
06:55 Ma Reggel
09:00 Mozdulj! 
09:30 Pecatúra
10:00 Angi jelenti
10:30 KorTárs  
11:00 Történetek a nagyvilágból  
11:45 Théma
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Rotary - A jó szolgálat
12:35 Zöld Tea  
13:05 A Firtos falvai - Atyha 
13:55 Telesport 
16:00 Doc Martin  
16:50 Nemzeti Vágta
17:20 Fizessen, nagysád!  
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Anya a pácban  
21:45 Nemzeti Vágta
22:10 A Bounty  
00:25 Nagyon zene  
01:00 Tökéletes kezelés  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:05 A tini nindzsa teknőcök új 

kalandjai  
10:30 Asztro Show
11:25 XXI. század - a legendák velünk 

élnek  
11:55 Házon kívül  
12:25 Autómánia
13:00 Steven Seagal - Az igazság-

osztó  
13:30 Kung-fu  
14:30 Los Angeles-i tündérmese  
16:25 Táncoló talpak  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz  
19:30 X-Faktor  
21:15 A megmentő  

William Lansing egykori viet-
nami hős és ügynök visszavo-
nultan és magányosan él
Észak-Alaszkában, ahol egy
vadvédelmi alapnak dolgozik.
Magányát csak egy lengyelor-
szági árvaházban élő kislány-
nyal, Irenával történő levele-
zése töri meg időnként. 

23:05 Átkozottak otthona  
00:55 Döglött akták  
01:45 Fókusz Plusz  

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
09:50 EZO.TV
10:20 Babavilág  
10:50 9 hónap  
11:20 Tequila és Bonetti legújabb 

kalandjai  
12:20 Duval és Moretti  
13:20 Autóguru  
13:50 Sheena, a dzsungel királynője 
14:50 Bűbájos boszorkák  
15:50 Áldott jó nyomozó  

16:50 Sas kabaré  
17:55 Activity  
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra  
19:35 Beverly Hills-i zsaru 3.  
21:35 A katedrális  
23:40 Luxusdoki  
00:40 A médium  
01:40 EZO.TV
02:40 Kalandjárat  

05:35 Kincsek a padláson  
06:00 Kincsek a padláson  
06:30 Ki ez a lány?  
07:20 Zsírégetők  
08:05 Gordon Ramsay - A konyha 

ördöge  
09:05 Perry Mason: A gyilkos játékos 

esete  
10:50 Szex és New York light  
11:25 Szex és New York light  
11:55 Délutáni szerelem  
14:30 Damaszkusz kincse  
16:25 A tökéletes trükk  
19:00 Séta a múltba  

21:00 Mi lenne ha?  
23:55 Szerelmem szelleme  
02:00 Délutáni szerelem  

VIASAT3
06:00 Gazdakör
06:25 Csodás csatangolások 
07:30 8. Nemzetközi Cirkuszfesztivál 
08:30 Magyar elsők 
08:45 Duna anzix 
09:05 Daktari  
10:00 Élő egyház
10:30 Isten kezében 
11:00 Önkéntesek 
11:30 Munka-Társ
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Száműzött magyar irodalom
12:40 Vannak vidékek  
13:10 Heuréka! Megtaláltam! 
13:40 Sírjaik hol domborulnak... 
14:05 Talpalatnyi zöld
14:35 Pannon expressz  
15:05 Magyar elsők 
15:25 Zrínyi 1566
16:20 Monte Cristo grófja  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Hogy volt!?  
19:45 Shakespeare: A makrancos 

hölgy avagy A hárpia 
megzabolázása  

22:10 Kultikon +  
23:00 MüpArt - A népzene ünnepe 

a Művészetek Palotájában

SZEPTEMBER 14., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Otthonod a kávéház  
09:30 Fábry  
10:50 Rabszolgák útja  
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:30 Szabadlábon Nógrádban 
14:05 Mrs. Bradley titokzatos esetei 
15:05 Otthonod a kávéház  
15:30 Emma  
16:25 Capri - Az álmok szigete  
17:25 A korona hercege  
18:35 Csillagjegyek  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Poén Péntek  
21:10 Borvacsora  
22:10 Az Este
22:45 Titkok és szolgálatok  
23:45 Spandau Ballet - A Reformation

turné  
01:45 Emma  
02:45 Csillagjegyek  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 Reflektor Reggel  
07:45 Reggeli - Csak csajok  
08:25 Mindörökké szerelem  
09:30 Győzike  
10:30 Top Shop
12:10 Asztro Show
13:15 Az éden titkai  
14:25 Kaméleon - A rejtelmek 

szigete  
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
16:50 Riválisok  

17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A gyanú árnyékában  
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 CSI: A helyszínelők  
22:25 Gyilkos elmék  
23:35 Odaát  
00:30 Reflektor  
00:45 Törzsutas 
01:15 Döglött akták  
02:10 Autómánia

05:25 Teleshop
06:00 Alexandra Pódium  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:30 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek  
09:50 Teleshop
10:55 EZO.TV
12:30 A láthatatlan ember  
13:20 A láthatatlan ember  
14:15 Marina  
15:15 Rejtélyes vírusok nyomában  
16:15 Hal a tortán  
17:20 Update Konyha  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 Bölcsek kövére 2 - A Klump 

család  
23:20 Aktív  
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:25 Bölcsek kövére 2 - A Klump 

család  
03:05 Alexandra Pódium  
03:30 Vers éjfélkor - magyar versek  

05:40 Tuti gimi  
06:25 Kincsek a padláson  
06:50 Kincsek a padláson  
07:20 A nagy házalakítás  
08:10 Tuti gimi  
09:00 CSI: A helyszínelők  
09:50 Perry Mason: A gyilkos játékos 

esete  
A sztárügyvéd gyorsan a lesé-
rült profi jéghokis segítségére
siet. Azt akarja bebizonyítani,
hogy a férfi nem bérelt fel sen-
kit csapata tulajdonosának
meggyilkolására. Hamarosan
rájönnek, hogy a halott férfi-
nak számos ellensége volt. 

11:40 A nagy házalakítás  
12:35 Harmadik műszak  
13:30 Monk - Flúgos nyomozó  
14:25 Monk - Flúgos nyomozó  
15:20 CSI: A helyszínelők  
16:15 Nyomtalanul  
17:10 Nyomtalanul  
18:05 Mike és Molly  
18:35 Mike és Molly  
19:05 Mike és Molly  
19:30 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 A tökéletes trükk  
23:55 Hetedik  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó
06:35 Slovenski Utrinki
07:00 Kvartett
07:30 Híradó
07:35 A Habsburgok és Magyarország
08:30 Híradó
08:35 Sírjaik hol domborulnak... 
09:00 Magyar elsők 
09:20 Életképek  
10:00 Család-barát
10:55 Csellengők  
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:15 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Önök kérték!
15:05 Hagyaték 
15:35 Székely kapu  
16:05 Világvédett lehetne 
16:15 A lengyel Wallenberg  
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Kárpát Expressz
19:05 Ízőrzők: Káva 
19:35 Sophie szerint a világ 
20:10 Montalbano felügyelő  

Duna Televízió, szeptember 15., szombat, 19:45

Shakespeare: A makrancos hölgy,
avagy A hárpia megzabolázása
Román színházi felvétel

A hárpia megzabolázása egy sokkal összetettebb cím, mely
egy folyamatról – a szelídítésről – szól, mely egyúttal egy
megismerési és önmegismerési folyamat is. Jelen esetben
nyilvánvaló, hogy Petruchio a kulcsfigura, merthogy ő in-
dítja el a „szelídítést”, Katalin pedig az „áldozatává” válik. A
darab tulajdonképpen egy nő és egy férfi közti kapcsolat fej-
lődéstörténete, mely a kölcsönös megismerés szakaszairól
szól. Katalin megismeri Petruchiót az összes trükkjével, és
azokat megértve válik a játék részesévé.

RTL Klub, szeptember 14., péntek, 14:25

Kaméleon – A rejtelmek szigete
Amerikai akciófilm

Jarod rájön, hogy az anyjának köze
volt azokhoz az ősi tekercsekhez,
amiket egy rejtelmekkel teli szige-
ten őriznek. Miss Parker követi Ja-
rodot az elátkozott helyre, ahol ha-
talmas vihar készülődik. Egy idős,
vak asszony figyelmezteti őket az
átokra, mely valóra válik, ha a tekercseket kibont-
ják. Miss Parker apja és a Központ azonban bármit
megtenne, hogy a jóslatok birtokába jusson.

Viasat3, szeptember 15., szombat, 11:55

Délutáni szerelem
Fekete-fehér, amerikai romantikus vígjáték

A tizennyolc éves, tehetséges Ariane Chavasse egy há-
zasságtörésekkel foglalkozó magándetektív egyetlen
lánya. Amikor kihallgatja apja egyik ügyfelét, aki azzal
fenyegetőzik, hogy megöli feleségét és annak szeretőjét,
a párocska légyottjainak helyszínére, a Hotel Ritzbe
rohan, hogy megakadályozza a
véres drámát. A végén azonban ő
maga esik csapdába, mivel bele-
szeret az ügyben szereplő férfiba,
a multimilliomos playboyba.

• Ôszi angol-, németnyev-tanfolyamok IX. 22-tôl.
• ÖSD, TársalKODÓ, ECL, EURO, Zöld Út, BGF 

nyelvvizsgára felkészítés magánbérletes rendszerben is
• 20 órás francia, spanyol, orosz, olasz nyelvi kurzusok minden

nyelvi szinten
• Gazdasági, turisztikaki szaknyelv 
• IX. 17-tôl 60 órás, 3 hetes intenzív német nyelvtanfolyamok

álláskeresôk számára kezdô és haladó szinten 
Szuperakció! 450 Ft/óra áron!

WWW.HATOS.HU
NÉMET: 3630/9862800 ANGOL: 36-30/2548521

ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: 36-30/5201895
FORDÍTÁS: 06-20/2539190

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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TÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

SZEPTEMBER 18., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Hacktion Újratöltve  
10:00 Szerelmes földrajz 
10:35 Családbarát magazin
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:30 Zsüti, a slágerkirály  
14:25 Capri - Az álmok szigete  
15:20 A korona hercege  
16:30 MM
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők  
21:10 Borvacsora  
22:05 Az Este
22:40 Borgiák  
23:35 A rejtélyes XX. század  
00:05 Maradj talpon!   
01:00 MM 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 Reflektor Reggel  
07:45 Reggeli - Csak csajok  
08:25 Mindörökké szerelem  

Miután Rebeca megfenyegeti
Jacintót, hogy utcára teszi, ha
elmondja bárkinek is, hogy So-
ledad meghalt, Eduardo azt ta-
nácsolja neki, hogy tegyen
min denben a kedvére, mert
egyszer úgyis megfizet min-
den bűnért, amit ellenük elkö-
vetett.

09:30 Győzike  
10:30 Top Shop
12:10 Asztro Show
13:15 Az éden titkai  
14:10 Énekes izompacsirta  
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
16:50 Riválisok  
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A gyanú árnyékában  
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Castle  
22:25 Döglött akták  
23:35 XXI. század - a legendák velünk 

élnek  
00:05 Reflektor  
00:20 A hatalom hálójában  
01:10 A hatalom hálójában  

06:00 TotalCar  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:40 Stahl konyhája  
09:50 Babapercek  
10:00 Teleshop
11:05 EZO.TV
12:10 Russell lány  

14:00 Tények Délután
15:00 Marina (12)
15:30 Rejtélyes vírusok nyomában  
16:30 Hal a tortán  
17:25 Update Konyha  
17:30 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 Az olasz meló  
23:25 Aktív  
23:55 Tények Este
00:30 EZO.TV
01:05 Tiszta lap  
02:30 TotalCar  

05:25 Kincsek a padláson  
06:15 A nagy házalakítás  
07:05 Tuti gimi  
07:55 CSI: A helyszínelők  
08:50 A nagy házalakítás  
10:30 Séta a múltba  
12:30 Harmadik műszak  
13:25 Monk - Flúgos nyomozó  
14:20 Monk - Flúgos nyomozó  
15:15 CSI: A helyszínelők  
16:10 Nyomtalanul  
17:05 Nyomtalanul  
18:00 Nyered, ha mered 
18:35 Mike és Molly  
19:05 Mike és Molly  
19:30 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kics  
21:20 Kapcsolat  

00:15 Doktor House  
01:10 A nagy házalakítás  
02:45 Doktor House  

VIASAT3
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 Sobri, a betyár  
08:30 Híradó
08:35 Hazajáró 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Világvédett lehetne 
16:10 Zebra
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix  
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Ízőrzők: Szepetnek 
19:35 Sophie szerint a világ
20:05 Öregberény  
20:40 Öregberény  
21:10 Híradó
21:15 Dunasport
21:25 Nagyítás  
23:15 Lamantin Jazz Fesztivál  
23:40 Koncertek az A38 hajón 
00:35 Koncertek az A38 hajón 
01:25 Vers
01:30 Himnusz

SZEPTEMBER 17., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg 
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:08 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Otthonod a kávéház  
09:30 Századfordító magyarok 
10:25 Családbarát magazin
11:30 Napirend előtt
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:30 Magyarlakta
14:25 Capri - Az álmok szigete  
15:20 A korona hercege  
16:30 MM
17:30 Jövő-időben
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Hacktion Újratöltve  
21:10 Kékfény  
22:10 Az Este
22:45 Átok  
23:15 KorTárs  
23:45 Abszolút London
00:20 Így készült  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 Reflektor Reggel  
07:45 Reggeli - Csak csajok  
08:25 Mindörökké szerelem  
09:30 Győzike  
10:30 Top Shop
12:10 Asztro Show
13:15 Az éden titkai  
14:25 Hipervándor  
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
16:50 Riválisok  
17:20 Teresa  

18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A gyanú árnyékában  
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Dr. Csont  
22:25 Hazudj, ha tudsz!  
23:35 PokerStars.net - Big Game  
00:30 Reflektor  
00:45 A hatalom hálójában  
01:40 A hatalom hálójában  

05:25 Teleshop
06:00 Aktív Extra  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:30 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek  
09:50 Teleshop
10:55 EZO.TV
12:00 Törvényszéki héják  
14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Rejtélyes vírusok nyomában  
16:30 Hal a tortán  
17:25 Update Konyha  
17:30 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 NCIS  
22:20 NCIS: Los Angeles  
23:20 Bostoni halottkémek  
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:30 NCIS  
02:25 NCIS: Los Angeles  
03:20 Aktív Extra  
03:45 Vers éjfélkor - magyar versek  

05:35 Tuti gimi  
06:20 Kincsek a padláson  
06:50 Kincsek a padláson  
07:15 A nagy házalakítás  
08:10 Tuti gimi  
09:00 CSI: A helyszínelők  
09:55 Damaszkusz kincse  

Marie és Andrea ugyan házas-
társak, mégis külön élnek: sok
a munkájuk és a saját életüket
akarják élni. Aki mindezt meg-
szenvedi, az a kisfiuk, Paolo.
Egy líbiai lány vigyáz rá és na-
gyon ragaszkodik hozzá. Egy
nap azonban elrabolják őket.

11:35 A nagy házalakítás  
12:30 Harmadik műszak  
13:25 Monk - Flúgos nyomozó  
14:20 Monk - Flúgos nyomozó  
15:15 CSI: A helyszínelők  
16:10 Nyomtalanul  
17:05 Nyomtalanul  
18:00 Nyered, ha mered 
18:35 Mike és Molly  
19:05 Mike és Molly  
19:30 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Kísérleti gyilkosság  
23:40 Harmadik műszak  
00:40 Damaszkusz kincse  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 A lélek rangjelzései 
07:30 Híradó
07:35 Kultikon +  
08:30 Híradó
08:35 Székely kapu  
09:05 Közbeszéd
09:30 Élő egyház 
10:00 Isten kezében 
10:30 Önkéntesek 
11:00 Minden kocka érték 
11:45 Világvédett lehetne 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:15 Vers
12:30 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Ízőrzők: Bálványos 
19:35 Magyarnak lenni büszke 

gyönyörűség
20:10 Petőfi
21:05 Híradó

SZEPTEMBER 16., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Magyar gazda
05:55 Esély
06:25 Pecatúra
06:55 Ma Reggel
09:00 Engedjétek hozzám
09:05 „Így szól az Úr!”
09:10 Katolikus krónika
09:40 Az ember itt 
09:50 A sokszínű vallás
10:05 Református magazin
10:30 Evangélikus ifjúsági műsor
10:40 Mai hitvallások
11:05 „Istenben örülni” 
11:30 Az utódok reménysége
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Go MZ Go
12:35 Telesport - Sport 7
13:05 A hölgy egy kissé bogaras  
14:30 A gyémánt románca  
16:00 EURO 2012
16:30 Nemzeti Vágta 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Egyszer volt, hol nem volt  
21:00 Michael Clayton  
23:00 Hannibal  
01:10 MüpArt classic - Francia-est 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:30 Teleshop
11:25 Törzsutas 
12:00 Tuti gimi  

12:55 Gossip girl - A pletykafészek  
13:55 112 - Életmentők  
14:30 112 - Életmentők  
15:05 Tru Calling - Az őrangyal  
16:10 Ágyugolyófutam 2.  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
20:00 Hipervándor  
21:50 A tíz csapás  
23:55 A halál keresztútján  

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
10:05 EgészségMánia  
10:35 EZO.TV
11:05 Kalandjárat  
11:35 Borkultusz  
12:05 Stahl konyhája  
12:35 Több mint TestŐr  
13:05 Miskolci Sörfesztivál 2012  
13:35 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
14:35 Monk - Flúgos nyomozó  
15:35 Bűbájos boszorkák  

Paige új irodalomprofesszort
keres, mivel a régit megölték
egy regényben. A posztra ket-
ten is pályáznak: Miss Dono-
van, a könyvtáros, és egy fura
jövevény, Drake, aki valaha
démon volt, ám most már
ember.

16:35 Beverly Hills-i zsaru 3.  
18:30 Tények
19:00 Napló  
20:05 A boldogító talán  
22:00 Frizbi Hajdú Péterrel  
23:00 Szellemekkel suttogó  
00:00 Összeesküvés  
01:00 EZO.TV
01:35 Napló  
02:25 Vers éjfélkor - magyar versek  

05:40 Zsírégetők  
06:30 Gordon Ramsay - A konyha 

ördöge  
07:20 Divatdiktátorok modelljei  
07:45 Véznák kontra dagik  
08:45 Álomgyári feleség  
09:35 Szex és New York light  
10:10 Szex és New York light  
10:40 A nagy házalakítás  
11:30 A nagy házalakítás  
12:20 Mi lenne ha?  
15:15 Damaszkusz kincse  
17:00 Levelek Júliának  

19:00 Fátylat rá! 
20:00 CSI: Miami helyszínelők  
20:55 A célszemély  
21:50 Amerikai pite 6 - Béta-ház  
23:30 A végakarat  
01:25 CSI: Miami helyszínelők  
02:20 A célszemély  
03:05 Vészhelyzet  

VIASAT3
06:00 Gazdakör
06:25 Magyar történelmi arckép-

csarnok 
06:45 Kőbe lehelt lélek 
07:50 Kávéház  
08:15 Kávéház  
08:45 Magyar elsők 
09:05 És még egymillió lépés 
10:00 Élő egyház
10:30 Isten kezében
11:00 Mátraverebély-Szentkút - 

Katolikus iskolák évnyitója
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:15 Vers
12:20 Nyelvőrző
12:45 Akadálytalanul
13:15 Csellengők
13:40 Határtalanul magyar 
14:10 Szerelmes földrajz
15:05 Hazajáró 
15:35 Kávéház  
16:00 Kávéház  
16:30 Afrikai vőlegény  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Önök kérték!  
19:30 Lóvátett lovagok  
21:05 Dunasport
21:15 Ginger és Fred  
23:20 Szerelem életre-halálra  
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

SZEPTEMBER 20., CSÜTÖRTÖK
M1
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 A mézédes források földje 
09:55 A mi erdőnk
10:25 Családbarát magazin
11:40 Útravaló
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
12:55 Alpok-Duna-Adria
13:30 Zsüti, a slágerkirály  
14:25 Capri - Az álmok szigete  
15:20 A korona hercege  
16:30 MM
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 DTK  
21:30 Munkaügyek - IrReality Show 
22:00 Az Este
22:35 Négy szellem  
23:35 Angi jelenti  
00:05 Maradj talpon!  
01:00 MM 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 Reflektor Reggel  
07:45 Reggeli - Csak csajok  
08:25 Mindörökké szerelem  
09:30 Győzike  
10:30 Top Shop
12:10 Asztro Show
13:15 Az éden titkai  
14:25 A lúzer  

16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
16:50 Riválisok  
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A gyanú árnyékában  
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Halálos fegyver  
23:45 Brandmánia  
00:20 Totál szívás  
01:20 Reflektor  
01:35 Infománia  

05:25 Teleshop
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:40 Stahl konyhája  
09:50 Babapercek
10:00 Teleshop
11:05 EZO.TV  
12:10 Rex felügyelő  
13:05 Rex felügyelő  
14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Rejtélyes vírusok nyomában   
16:30 Hal a tortán  
17:25 Update Konyha  
17:30 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 Túl jó nő a csajom  
23:20 Aktív  
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:00 Túl jó nő a csajom  
02:40 Segíts magadon! (ism.)
03:05 Vers éjfélkor - magyar versek  

05:20 Kincsek a padláson  
05:45 Kincsek a padláson  
06:10 A nagy házalakítás  
07:00 Tuti gimi  
07:50 Harmadik műszak  
08:45 Kapcsolat  
11:35 A nagy házalakítás  
12:30 Monk - Flúgos nyomozó  

Monk egy sikeres és népszerű
televíziós sorozat 100. epizódja
alkalmából rendezett foga-
dásra kap meghívást, ám az a
gyanúja támad, hogy a fősze-
replő, Brad Terry a felelős exfe-
lesége haláláért. Monk megér-
zései pedig mindig bejönnek.

13:25 Monk - Flúgos nyomozó  
14:20 CSI: Miami helyszínelők  
15:15 Nyomtalanul  
16:10 Nyomtalanul  
17:05 CSI: Miami helyszínelők  
18:00 Nyered, ha mered 
18:35 Mike és Molly  
19:05 Mike és Molly  
19:30 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Zaklatás  
23:50 CSI: New York-i helyszínelők  
00:45 Az országút fantomja 2.  
02:20 Harmadik műszak  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó
07:35 Sobri, a betyár  
08:30 Híradó
08:35 Pannóniától a csillagokig 
09:00 Közbeszéd
09:30 Darabokra szaggattatol 
10:20 Az Anyaváros: Székelyudvarhely 

- Dávid Gyula Tamási Áronról 
11:00 A világ felfedezése 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:15 Vers
12:30 A Tenkes kapitánya
13:00 Kívánságkosár 
15:00 A nagy hasadék 
15:45 Világvédett lehetne 
16:00 Mesélő cégtáblák 
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Ízőrzők: Szigliget 
19:35 Sophie szerint a világ

SZEPTEMBER 19., SZERDA
M1
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:08 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Párizsi helyszínelők  
09:55 Tálentum 
10:30 Családbarát magazin
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:30 Borvacsora  
14:25 Capri - Az álmok szigete  
15:20 A korona hercege  
16:35 MM
17:30 Jövő-időben
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú  
21:00 Bábel  
22:00 Az Este
22:35 Abszolút London
23:05 Múlt-kor  
23:35 Történetek a nagyvilágból  
00:05 Maradj talpon!  
01:00 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 Reflektor Reggel  
07:45 Reggeli - Csak csajok  
08:25 Mindörökké szerelem  
09:30 Győzike  
10:30 Top Shop
12:10 Asztro Show
13:15 Az éden titkai  
14:20 Idegölő  

16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
16:50 Riválisok  
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A gyanú árnyékában  
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Dallas  
22:25 Házon kívül  
23:10 Reflektor  
23:25 A salemi boszorkányok  

06:00 Babavilág  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:40 Stahl konyhája  
09:50 Babapercek  
10:00 Teleshop
11:05 EZO.TV
12:10 A kábelbarát  

Chip, a magányos kábeltévé-
szerelő új barátra vágyik. Úgy
tűnik, megtalálta emberét, de
amikor a kiszemelt barátjelölt
visszautasítja őt, szerelőnk sa-
játos bosszúhadjáratba kezd.

14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Rejtélyes vírusok nyomában  
16:30 Hal a tortán  
17:25 Update Konyha  
17:30 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 Doktor House  
22:20 Született feleségek  
23:20 Aktív  
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:00 Doktor House  
01:55 Született feleségek  
02:50 Babavilág  

06:15 Tuti gimi  
07:00 A nagy házalakítás  
07:05 Kincsek a padláson  
07:30 Kincsek a padláson  
08:00 Tuti gimi  
08:50 CSI: Miami helyszínelők  
09:45 Levelek Júliának  
11:40 A nagy házalakítás  
12:30 Harmadik műszak  
13:25 Monk - Flúgos nyomozó  
14:20 Monk - Flúgos nyomozó  
15:15 CSI: Miami helyszínelők  
16:10 Nyomtalanul  
17:05 Nyomtalanul  
18:00 Nyered, ha mered 
18:35 Mike és Molly  
19:05 Mike és Molly  
19:30 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 A tolmács  
00:05 Kísérleti gyilkosság  
02:20 A tolmács  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó
07:35 Sobri, a betyár  
08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar 
09:05 Közbeszéd
09:30 Törzsasztal  
10:30 Magyar elsők 
10:50 A világ felfedezése 
11:40 Magyar történelmi arcképcsarnok 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:30 A Tenkes kapitánya
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Civilizált vadonok - Európa 

nagy folyóvidékei 
16:00 Mesélő cégtáblák 
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Ízőrzők: Tótkomlós 
19:35 Sophie szerint a világ 

RTL Klub, szeptember 18., kedd, 14:10

Énekes izompacsirta
Amerikai vígjáték

Jake, a Rhinestone nevű New York-i szórakozóhely
üdvöskéje egy elkeseredett pillanatában azt az elha-
markodott kijelentést teszi, hogy bárkiből képes
olyan énekest faragni, aki elszórakoztatja a bár kö-

zönségét. Jake főnöke foga-
dást köt a lánnyal, mely-
nek tétje, hogy ha veszít, öt
évre el kell szerződnie a
Rhinestone-ba, és egy éj-
szakát vele kell töltenie. 

TV2, szeptember 20., csütörtök, 21:20

Túl jó nő a csajom
Amerikai romantikus vígjáték

Kirk a pittsburgh-i reptéren dolgozik biztonsági őrként.
Amúgy vézna, ügyetlen és ronda. Még a szülei is jobban
odavannak a volt barátnőjéért és a lány
új pasijáért, mint érte. Ráadásul naponta
az orra alá dörgölik, milyen élhetetlen,
tehetségtelen fickó. Egy elhagyott mobil-
telefonnak köszönhetően Kirk találko-
zik a bombázó Mollyval. Az ifjú meglepő-
dik, hogy felkelti a sikeres és csinos lány
érdeklődését. 

Duna Televízió, szeptember 19., szerda, 21:10

Mezítlábas szerelem
Német romantikus vígjáték

Négy év börtön után Nick bár-
milyen munkát elfogadna,
csak hogy rendbe tegye az
életét és bebizonyítsa gazdag
szüleinek, hogy képes egyedül
is boldogulni. Egy ideggyógyintézetben kezd dolgozni
takarítóként, ahol megmenti az egyik gondozott, a 19
éves Leila életét. A lány ettől kezdve árnyékként követi
Nicket. Hamarosan megszöknek a klinikáról és három
napot töltenek együtt.
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HIRDETMÉNY GYŐR-SZOL

Értékesítési hirdetmény

Hirdetmény
A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény útján befektetőt keres az alábbi, kizárólagos
tulajdonában lévő lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlanának átépítéséhez.

Cím: Győr, Ady Endre u. 7/A Hrsz.: 10452 Terület: 1215 m2

A telek szabálytalan sokszög alakú. A telek ún. nyaktaggal kapcsolódik az Ady Endre utcára, a bekötőút 3,5 m széles, il-
letve 40 m hosszú. A telek belső, kiszélesedő részén egyemeletes, 15 lakásos lakóépület és 4 kamra céljára szolgáló mel-
léképület található. A lakóépületben lévő lakások jelenleg piaci alapon, bérlakásként – határozott időre szóló bérleti jog-
viszonyok – funkcionálnak. Az ingatlan építési szabályozási előírása lehetőséget ad az épület további két szinttel való
megemelésére. A bővítésre vonatkozó tervek elkészültek, a jogerős építési engedély rendelkezésre áll. A tervek alapján
további 11 lakás kialakítására van lehetőség. 
Befektető feladata fenti ingatlanban történő tulajdonrész megszerzéséért, a kivitelezés előző bekezdésben hivatkozott
építési engedélyének megfelelően az ingatlan átalakítása, felújítása, az építőanyagok biztosítása. A GYŐR-SZOL Zrt. biz-
tosítja az épület átalakítására vonatkozó jogerős építési engedélyt, a munkaterületet leürített – bérlő nélküli – állapotban,
a műszaki ellenőrzést, valamint a társasházzá alakítást.

Tájékoztató

1.) Az beruházás megvalósítására írásban kell ajánlatot tenni, melyet postai úton kell megküldeni a következők szerint:
Sági Géza elnök-vezérigazgató úr részére, 9024 Győr, Orgona u. 10., Ady Endre u. 7/A. befektetői ajánlat 2012. október
1. napján 12 óra előtt nem felbontható. Az ajánlat beérkezésének határideje: 2012. október 1. napja 12 óra.

2.) A GYŐR-SZOL Zrt.-nek jogában áll a befektetőre vonatkozó hirdetményt a fenti határidőn belül vagy a 9. pontban fog-
laltak szerint visszavonni, és a hasznosítás más módjáról dönteni, melyről a meghirdetéssel azonos módon tájékoztatást
tesz közzé. A visszavonás miatt kártérítési vagy kártalanítási kötelezettség a GYŐR-SZOL Zrt.-t nem terheli az ajánlattevővel
vagy az ajánlatot tenni szándékozóval szemben.

3.) Az ajánlattevő az ajánlat benyújtásával egyidejűleg köteles 1.000.000 Ft (egymillió forint) bánatpénzt a GYŐR-SZOL
Zrt. K&H Banknál vezetett 10200249-33021001 sz. számlájára átutalni (befizetni), a közlemény rovatban a következő
szöveg feltüntetésével: Ady Endre u. 7/A bánatpénz.

4.) A befektetői ajánlatnak tartalmaznia kell:
– magánszemély esetében: természetes személyazonosító adatok (neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja

neve), adóazonosító jele, lakóhelye, bankszámlaszáma
– egyéni vállalkozó esetében: természetes személyazonosító adatok, lakóhelye (székhelye), vállalkozói igazolvány száma,

vállalkozói adószáma, vállalkozói igazolvány másolata, bankszámlaszáma
– gazdasági társaság esetében: cégkivonat, aláírási címpéldány, bankszámlaszáma
– bánatpénz befizetéséről (átutalásáról) szóló igazolás,
– nyilatkozat a beruházás finanszírozására vonatkozó kötelezettségvállalásról és a jelen tájékoztatóban foglalt feltételek

elfogadásáról,
– bankszámlaszám, amelyre a jelen tájékozatóban foglalt esetekben a bánatpénz visszautalásra kerül,
– nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevőnek nincs köztartozása.

5.) Befektetői jogot – a befektetői ajánlat elfogadása esetén – az összességében legjobb ajánlatot tevő szerez. 
Bírálati részszempontok és súlyozása:
a.) kivitelezési határidő 30%
b.) megszerezni kívánt tulajdoni hányad mértéke 30%
c.) referencia társasház-kivitelezés terén (legalább 10 lakás) 15%
d.) GYŐR-SZOL Zrt. által biztosított anyagok, szolgáltatások igénybevétele 15%
e.) egyéb biztosítékok felajánlása 10%

6.) A nyertes ajánlattevő kivételével a többi ajánlattevő részére a bánatpénz az eredményhirdetéstől számított 8 napon
belül visszautalásra kerül.

7.) A pályázatot kiíró a döntést a befektetői ajánlat beérkezési határidejét követő naptól számított 10 munkanapon belül
hozza meg. 

8.) A pályázatbenyújtókkal a pályázat kiírója szükség szerint egyeztető tárgyalást folytathat le az eredményhirdetési ha-
tárnapig, melyről az ajánlattevőt rövid úton értesíti (telefon, e-mail, fax). 

9.) A pályázatot kiíró szerződéskötési kötelezettsége a befektetői ajánlat elfogadásával keletkezik. Amennyiben a GYŐR-
SZOL Zrt. a befektető keresésére vonatkozó ajánlatát visszavonja (a befektetői ajánlatot nem fogadja el), licit kiírásáról,
vagy az ingatlan más módon történő hasznosításáról dönt, a zrt. az ajánlattevő egyidejű értesítése mellett a bánatpénz
visszautalásáról 3 banki napon belül intézkedik.

10.) A bánatpénz után kamat nem számítható fel.

11.) Az ajánlattevő köteles a befektetői ajánlat elfogadásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a be-
ruházással kapcsolatos tárgyalásokat a GYŐR-SZOL Zrt.-vel lefolytatni, valamint a beruházás megvalósítására vonatkozó
szerződést aláírni. Ha a jelentkező az esetleges egyeztető tárgyalás során született megállapodás vagy az ajánlatban foglaltak
szerinti kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy befeketetői jogát és a befizetett bánatpénzt elveszíti.

12.) Ha az ajánlattevőnek tudomására jut, hogy a befektető jogosulatlanul kötött szerződést, jogosult a szerződéstől el-
állni. Ez esetben a befektető a befizetett bánatpénzt elveszíti.

A hirdetménnyel kapcsolatban további információ – a látványtervekkel együtt – 
a GYŐR-SZOL Zrt. Beruházási és Kivitelezési Igazgatóságánál 
(9024 Győr, Orgona u. 10 , tel.: 06-96/511-420, 127-es mellék)
szerezhető be munkaidőben 8–16 óra között.

szerző: nagy csaba
fotó: n. cs.

A GYŐR-SZOL Zrt. városüzemeltetési üz-
letága a napokban végezte Győrben a
közterületen lévő belvárosi folyópartok
kaszálását. A munka során visszavágták
a vízparton és a töltéseken kinőtt füvet
és más lágyszárú növényeket. A kaszá-
lásnak köszönhetően a belvárosi folyó-
partok rendezett képet mutatnak.

A Kossuth híd, népszerűbb nevén a révfalui
híd alatti Mosoni-Duna-szakasz horgászati te-
kintetben a több mint kétezer taggal rendel-
kező Szigetköz Horgász Egyesület hasznosítá-
sában van. A megye legnagyobb horgász -
egyesületének elnöke, Sinkó Lajos a Győr
Plusz médiának elmondta, közösségük nevé-
ben köszöni a GYŐR-SZOL Zrt.-nek a közterü-
leten történt vízparti kaszálást. A beavatkozás-
nak köszönhetően kezelt horgászszakaszukon
sokat javultak a sporthorgászat feltételei és a
vízpart is szebb lett.

Hasonló véleményen van Szabó Roxána, aki
a minap barátnőjével kereste fel a folyópartot
Győrben. Mint máskor, most is iskola után jöttek
ki a vízpartra beszélgetni. Veszprémből érkezett
vendégségbe Daróczi Fanni, aki ismerősével töl-
tötte idejét a nyugalmat sugárzó folyóparton.
Ahogy mondta, Győr nagyon szép település, és
örömteli, hogy a folyók városában figyelnek a
partokra. A győrszemerei Sütöri Andrea immár
hetedik éve rendszeres látogatója a belvárosi fo-
lyópartnak. Számára emlék fűződik a területhez,
ezért is látja nagy örömmel, hogy a vízpart tiszta
és rendezett.

A belvárosi folyópartok közterületi szakaszait
a GYŐR-SZOL Zrt. városüzemeltetési üzletágá-
nak munkatársai évente általában négy alkalom-
mal kaszálják le. A beavatkozás gyakoriságát
nagyban befolyásolja az időjárás, hiszen száraz -
ság esetében lassabban, csapadékos időben
gyorsabban fejlődik a növedék. Az utóbbiak
során kaszálni is sűrűbben szükséges. 

Vízparti
kaszálás
Győrben
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NYÁRBÚCSÚZTATÓ, CIRKUSZ HIRDETÉS

Több mint kétórás, vadonatúj világvá-
rosi műsorral, nemzetközi művészek-
kel és rengeteg állattal érkezik
Győrbe a Richter család nevével fém-
jelzett Magyar Nemzeti Cirkusz. Po-
rondra lép többek között Redi Cristia -
ni Olaszországból, aki hét hatalmas
bengáli tigrissel mutat be félelmetes
produkciót. A kubai Havanna csoport
a salsa pezsdítő ritmusát hozza el,
hintán, rúdon és kötélen hajtanak
végre ámulatba ejtő mutatványokat.
Nagy sikerű holland turnéja után
Győrben is bemutatja dinamikus zso-
készámát Richter József JR., akinek
egyedi spanyol magasiskoláját is lát-
hatjuk egy gyönyörű fekete fríz lovon.
Nem maradhat el a különleges „sza-
fari” sem egzotikus állatkavalkáddal.
A porondon a nagymacskák mellett
kiscicák is szerepet kapnak, a kaca-
gásról pedig „Christiano Bello”
bohóc gondoskodik. A műsort min-
den este élőben kíséri a cirkusz fúvós -
zenekara, valamint szólóénekese,
Prescsák Zita. (X)

Szeptember 18-tól (kedd) Szeptember 23-ig (vasárnap)
Elôadások kezdete: hétköznap 18-óra, 

Szombat 15 és 18 óra, Vasárnap 11 és 15 óra
www.magyarnemzeticirkusz.hu • info: 06 209 35 40 50 

Győrbe érkezik 
a Magyar
Nemzeti 
Cirkusz

Nyár-
búcsúztató 
Szombaton kellemes nyári időben
több százan búcsúztatták a nyarat
Újvárosban. A gyermekeket arcfes-
tés és légvár szórakoztatta, az idő-
sebbeket pedig színvonalas műsor-
számok. Fellépett Baranyai István és
cigányzenekara, Hajnal Nikolett és
Sebestyén Tamás nótaénekesek,
valamint a veszprémi színház művé-
szei. Megtekinthető volt az Újvárosi
Művelődési Ház kézműves csoport-
jainak alkotásaiból nyílt kiállítás. A
rendezvény keretében Simon Ró-
bert Balázs alpolgármester és Fe-
kete Dávid önkormányzati képviselő,
a részönkormányzat elnöke díjakat
adott át. Az Újváros Szolgálatáért
Díjban Horváth Imre volt részönkor-
mányzati képviselő részesült. Posz-
tumusz Szigethy Attila ezüst emlék -
érmet kapott Orbán Gyula volt rész -
önkormányzati képviselő, a díjat öz-
vegye vette át.
A szervezésben közreműködött az
Újvárosi Művelődési Ház, az Újvá-
rosi Részönkormányzat és az Újvá-
rosi Polgárőr Egyesület.
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Egyéni különbségek vannak abban,
hogy valaki a különböző érzelmi hatá-
sok alatt milyen vegetatív idegrend-
szeri változásokkal reagál. Pl. stressz,
szorongás hatására van, aki elpirul,
vagy inkább izzad a tenyere, másnak
erőteljesebb a szívműködés fokozódá-

szerző: dr. szeder lászó fogszakorvos
fotó: illusztráció

Minden korosztálynak az egészségi állapottól és fo-
gazati státustól függően más-más higiéniás mód-
szereket és eszközöket javaslunk a fogápolásra. Az
egyik leggyakoribb kérdés, hogy milyen a jó fog-
kefe? A jó fogkefe az, amelyet használnak. Egészsé-
ges fogazatú felnőtt számára kis fejű, középkemény
sörtéjű fogkefét ajánljuk. 

Mikor kezdjük?
Mikor kell elkezdeni a kisgyerek fogainak tisztítá-

sát? Amint a szájüregben megjelennek az első fogak,

sával adott válaszreakció. Ha az érzel-
mistressz-reakció túlzott mértékben
csak egy adott szervre koncentrálódik
fizikailag, idővel az állandóan érintett
és igénybevett szerv működési és or-
ganikus elváltozásokkal reagál (pl. gyo-
mor-nyombélfekély, vastagbélgyulla-

rögtön szükségessé válik tisztításuk, ennek eszkö-
zéül a szülő ujjára húzható fogkefe szolgál. A gyer-
mek hároméves koráig a szülő feladata a fogmosás.

Tejfogak
Kell-e foglalkozni a tejfogak tisztításával, ha azok

úgyis kiesnek? Gyermekkorban a higiénére való
igény kialakítása a fontos, amely nem a fogak váltá-
sával jelenik meg, hanem a szülői gondviselés ered-
ménye. Az elhanyagolt tejfogazat nemcsak a ma-
radó fogazatra van kihatással, hanem a gyermek
testi és szellemi fejlődésére egyaránt. A fogkefe a
gyermek számára könnyen megfogható, puha sör-
téjű legyen. A fogkrém kiválasztásánál vegyük figye-

lembe a gyermek korát és ízlését.
Kismamáknál
Egy gyerek – egy fog? A várandósság

ideje alatt a megváltozott hormonális hát-
tér esendőbbé teszi az ínyt, melyet foko-
zott odafigyeléssel óvhatunk.  A  fogorvos
a felvilágosító tevékenység mellett gon-
doskodik a gócok felszámolásáról, a fog -
kő eltávolításáról és a fogíny védelméről.

Műfogsorral
Nincs fog – nincs gond. A fogsorviselők szá-

mára a szájhigiéniával való kapcsolat nem vész el,

csak átalakul.  A kivehető fogsorok felszínén köny-
nyen megtapadnak az ételmaradékok, nem ritkán
gombák telepszenek meg bennük. Célszerű étke-
zések után kefével megtisztítani, és fogsortisztító
tablettákat alkalmazni. A részleges kivehető készü-
lékek, a fogszabályozók és az implantátumok meg-
változtatják a szájüreg tisztíthatóságát. Speciális
tisztítóeszközökkel (szájzuhany, interdentális kefe,
fogselyem, superfloss) és módszerekkel hatéko-
nyan tudunk védekezni a megváltozott körülmé-
nyek talaján esetlegesen kialakuló betegségekkel
szemben.

Hányszor kell fogat mosni?
Naponta legalább két alkalommal tisztítsuk fo-

gainkat úgy, hogy az terjedjen ki minden felszínre.
Ennek eléréséhez hagyományos fogkefe esetén 5,
elektromos fogkefe esetén 2 perc szükséges. Ét-
kezések után fél órával kezdjük a fogmosást az éte-
lek okozta savhatás mérséklődésének kivárása
után. Fontos az íny masszírozása, melynek során
az íny felől a fogak irányába mozdítjuk fogkefénket
(piros felől a fehér felé). Az egészséges szemlélet-
hez hozzátartozik az időnkénti professzionális hi-
giéniás ellátás igénybevétele, melynek elvégzése
rendelői feladat.

dás, stb). Így alakulnak ki a pszichoszo-
matikus betegségek. A szerző, Simone
Tatay által szerkesztett, a Sziget Könyv-
kiadó Bt. gondozásában megjelent
könyve olyan gyakorlati tanácsokat tar-
talmaz, amely kiutat mutat ebből a ren-
getegből.

Olvasni jó!
A stressz ellen

A hét orvosi témája:

Amint megjelennek az első
fogak, rögtön szükségessé
válik tisztításuk

Fogápolás nap mint nap

VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉGÜGY
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EGÉSZSÉGÜGY  VÉNY NÉLKÜL

A hét kérdése: a májbetegségekről

Válaszol: Dr. Dancs Nóra gasztroenterológus
adjunktus

szerző: kovács veronika
fotó: marcali gábor

Okozhat-e visszafordíthatatlan károsodást a
túlzott alkoholfogyasztás?

A kis mennyiségű alkoholfogyasztás egyes vélemé-
nyek szerint szív- és érrendszeri védő hatással bírhat.
Nőknél legfeljebb kettő, férfiaknál három deciliter bor
vagy ennek megfelelő alkoholmennyiség napi rendsze-
res fogyasztása várhatóan még nem jár károsodással.
Ezt a határértéket meghaladó, tartós alkoholfogyasz-
tás azonban a májat károsítja. Először az úgynevezett
alkoholos zsírmáj alakul ki. Ezen a ponton a folyamat
még visszafordítható az alkoholfogyasztás megszünte-
tésével, valamint gyógyszeres kezeléssel. Ha azonban
az alkoholfogyasztás továbbra is fennáll, a folyamat
visszafordíthatatlanul továbbmegy a májcirrhosis (máj-
zsugor) felé, amikor a máj kötőszöveti állománya
megnő a működő májszövet kárára.  Ebben a stádium-
ban már felléphet májelégtelenség, gyomor- és nyelő-
csővérzés, súlyos agyi tünet, akár májkóma is. A máj-

Immuntréning

cirrhosis talaján a májrák
kockázata is nagyobb.

Kinek érdemes beol-
tatnia magát hepatitis B-vírus ellen?

A hepatitis B-vírus krónikus májgyulladást vált ki,
májzsugorhoz vezet, és a májrák kockázatát is jelen-
tősen növeli. A vírusfertőzés melletti alkoholfogyasz-
tás a májkárosító folyamatot jelentősen felgyorsítja.
A vírus átvitele fertőzött vérrel és nemi úton lehetsé-
ges. Hazánkban az egészségügyi dolgozókat, illetve
a 7. osztályosokat oltják hepatitis B-vírus ellen. Az
oltás a fokozott fertőzésveszély miatt javasolt az int-
ravénás kábítószert használóknak, gyakori  szexuális
partner váltása esetén, hepatitis B-vírus-negatív
idült májbetegeknek, illetve a hepatitis B-vírussal fer-
tőzöttekkel szoros kontaktusban élőknek.

Javasolható-e a májvédő szerek alkalma-
zása a májbetegségek megelőzése céljából?

A leggyakrabban használt májvédő a máriatövis
növény kivonata, a flavonoid silymarin. Gyulladás-
csökkentő, kötőszövet-felszaporodást gát ló, májrege-
neráló hatása révén a májbetegségek kezelésére al-
kalmazott gyógyszer. Megelőzésre a károsító hatások
(pl. alkoholfogyasztás) kiküszöbölését javasoljuk. 

A nyolcéves kor előtti fertőzéses meg-
betegedéseknek az a céljuk, hogy meg-
eddzék a gyermek immunrendszerét.
Egyfajta beavatási időszak ez, a beteg-
ségeknek tulajdonképpen fontos funk-
ciójuk van: „tanítgatják” a szervezetet,
hogyan használja védelmi rendszerét. 
Tippek az immunrendszer erősí-
tésére
Pépesítsen lenmagot, napraforgóma-
got és mandulát egy daráló segítségé-
vel. Az így kapott porszerű massza érté-
kes eszenciális olajokat és ásványi anya-
gokat tartalmaz, s édes diós-mogyorós
ízű lesz. Használhatja zöldségek vagy
más ételek meghintésére, napi 1-2 te-
áskanálnyi elég belőle. Készítsen gyer-
mekének több halat, ám még ennél is

jobb megoldás, ha naponta egy teáska-
nál csukamájolajat kap, annak D-vita-
min- és omega-3 eszenciális zsírsavtar-
talma miatt. A probléma csak az olaj íze,
de a gyógyszertárakban kereshet jó mi-
nőségű kapszulás készítményt is. Ké-
szítsen frissen facsart narancslevet,
nyers zöldségleveket (céklából, sárgaré-
pából, zellerből) gyümölcscentrifugával.
Ezek az italok C-vitamint és bioflavono-
idokat tartalmaznak melyek alapvetően
fontosak a jó immunműködéshez. Ha
gyermeke allergiás és rendszeresen be-
dugul az orra, próbálják ki a tejmentes
diétát. Iktassák ki étrendjéből a tejet,
vajat, tejszínt, joghurtot, csokit, fagylal-
tot. Azokat az ételeket is kerüljék, me-
lyek mesterséges színezéket vagy állo-

mányjavítókat tartalmaznak. A gyer-
mekek napi kalciumbevitele 600–800
mg, így a tehéntejmentes étrend mellé
pótlást szükséges adnunk. A por alakú
kalcium-aszkorbát megfelelő készít-
mény, napi egynegyed teáskanálnyi ele-
gendő belőle. Az otthon készült sütiket

süsse teljes kiőrlésű lisztből, zabból, hi-
degen sajtolt olajokkal, mézzel, aszalt
gyümölccsel. Szórjon rá len-, napra-
forgó-, szezámmagot. A fokhagyma
csodálatos antibiotikum, frissen és
nyersen a leghatékonyabb. Passzíroz-
zon, vagy daráljon le 2 gerezd nyers fok-
hagymát, a levét keverje össze párolt
zöldségekkel. 2-3 hónap elteltével ész-
reveszi majd, hogy a gyermek keve-
sebbszer beteg, jobban alszik és ke-
vésbé ingerült. Tornázzon együtt a csa-
lád! Kutatások kimutatták, hogy a sport
a természetes élő sejtek számát növeli
a szervezetben. Amikor a gyermek fel-
gyógyul valamilyen betegségből, dob-
juk ki a fogkeféjét, mert ez rengeteg ba-
cilust, vírust tartalmaz.       

A kávé védhet a bélráktól
Amerikai kutatók szerint
a kávéfogyasztás csök-
kentheti a bélrák kockáza-
tát. Azoknál, akik naponta
legalább négy csésze kávét
ittak, 15 százalékkal, akik legalább hat csé-
sze kávét fogyasztottak, 24 százalékkal volt
kisebb a bélrák és a végbélrák gyakorisága,
mint azoknál, akik egyáltalán nem kávéz-
tak. A koffeinmentes változatot fogyasz-
tókra ugyanúgy vonatkozott az előny.

Új fegyver az AIDS ellen
Az USA gyógyszerhatósága, az FDA jóváha-
gyott egy gyógyszert, mely képes lehet
megelőzni a HIV-fertőzést egészségesek-
nél. A Truvada nevű gyógyszer, melyet már

jóváhagytak HIV-fertő-
zöttek kezelésé re, a
vérben lévő vírusszá-
mot csökkenti. A klini-
kai vizsgálatok kimu-

tatták, hogy megvédi a nem fertőzött,
magas kockázatnak kitett embereket a fer-
tőzéstől, ha naponta szedik a gyógyszert a
lehetséges fertőzés előtt és után.

Kisállat-terápia
A kisállat-terápia a gyógyászat egyik új te-
rülete, amelynek során állatok segítségé-
vel javítják a betegek állapotát, illetve segí-
tenek megbirkózni a betegségükkel. Első-
sorban a szívbetegségek, a rák
és egyes pszichés betegségek
esetében bizonyult sikeresnek.
Leggyakrabban a kórterem-
ben – gazdája vagy kiképzője társaságában
– megjelenik egy segítő kutya, amelyet a
beteg megsimogathat, beszélhet hozzá, és
kérdéseket tehet fel gazdájának. Miután
10-15 perc múlva távoznak, a beteg általá-
ban mosolyog, kevésbé fáradt és optimista.
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VADÁSZAT RIPORT

szerző: gy. p.
fotó: greguss lászló géza

„A vadnak mindig meg kell adni
a tiszteletet, az esélyt a mene-
külésre, és sportszerűségre kell
törekedni az elejtés során” –
hangsúlyozta lapunknak a Kis -
alföldi Erdőgazdaság Zrt. mun-
katársa, aki arról is beszélt,
hogy a vadlétszám az utóbbi
időkben folyamatosan növek-
szik, ezért szaporodnak a föld-,
illetve az erdőművelőket ért
károk. A vaddisznó ugyanis elő-
szeretettel túrja ki a kukoricát,
míg az őz és a szarvas a facse-
meték vezérhajtásait rágja le
szívesen.

A társaság körülbelül 32 ezer hektá-
ron végez vadgazdálkodási feladato-
kat a megyében, mely az erdőgazdál-
kodási feladatainál kisebb mértékű. A
megyében 67 vadászterület van,
ebből 6 tartozik a társaság érdekelt-
ségi körébe. Ezeken gímszarvasra,
őzre, vaddisznóra, illetve dámszar-
vasra lehet vadászni. Az apróvadfajok
közül többek között mezei nyúl, fácán,
tőkésréce, vetési lúd, nyári lúd, róka,
borz ejthető el – tette hozzá Somos
András, a Kisalföldi Erdőgazdaság
Zrt. vadászati főellenőre.

A Győr-Moson-Sopron megyei te-
rületek vadban bővelkednek, de a
trófeákat tekintve közepes minősé-
gűnek számítanak az országban. Per-
sze nincs két egyforma év, de ami biz-
tos, hogy a vadállomány évről évre
nő. A vaddisznó terítéke például or-
szágosan 3.900-ról 129.000-re növe-
kedett az elmúlt 50 évben, mert az
utódok már nemcsak évente egyszer,
tavasszal születnek, hanem egész
évben, bármikor találkozhatunk ma-
lacot vezető kocával. Ez is jól pél-
dázza, hogy milyen következményei
vannak, hogy az
ember beavatkozott
a természetbe. Az
ipari méreteket öltött
mezőgazdaság folya-
matos táplálékfor-
rást biztosít a vad-
nak, így a vaddisznó
gyakran ki sem jön a
növénykultúrából, mindent megtalál
ott, amire szüksége van.

– Évről évre emelkedik a kifizetett
vadkár összege, milliárdokról beszé-
lünk országos szinten. Az erdőkben
okozott veszteség kevésbé számszerű-
síthető – tájékoztatott Iványi Ákos kö-
zönségkapcsolati megbízott. Mint fo-

Mindenkiben van vadászszenvedély
galmazott, amíg „ki nem nő a vad szája
alól” egy csemete, addig veszélyben
van. E tekintetben a legkártékonyabb
állat az őz és a szarvas, mivel lecsipke-
dik a fiatal vezérhajtásokat. Ezért a fa
nem nő, csak bokrosodik.

– Az egyik lehetőség, hogy bekerít-
jük a területeket, de mindenhová nem
húzhatunk kerítést, mert a vad így a
bekerítetlen területeken hatványozot-
tabb kárt okozna. Néhány évvel ez-

előtti statisztika szerint 4-5-ször
körbe lehetne keríteni Magyarorszá-
got abból a mennyiségből, amennyi
kerítés van az erdők, szántók körül –
mondta Somos András és hozzáfűzte,
kár esetén a vadgazdálkodó fizet. Az
állatok elszaporodása miatt muszáj
beavatkozni, ami persze kényes kér-
dés, hiszen mindenki mást tartana
jónak a vadállomány méretét tekintve.

– A vadgazdálkodást is törvény sza-
bályozza és a hatóság írja elő, hogy
egy adott területen mennyi állatot
szükséges elejteni évente. A vadá-
szatra jogosultat pénzbírsággal sújt-
hatják, ha a kötelezettségének nem
tesz eleget. Évek óta minden nagyvad-
fajnál emelik a lelövési terveket. 

Abban mindkét nyilatkozó egyetér-
tett, hogy nem lehet eltekinteni attól,
hogy a vadászat egyeseknek hobbi-
nak is számít, ezért az előírt elejtése-
ket értékesítik. A megyénkben meg-
forduló vadászvendégek túlnyomó
többsége külföldi, melléjük is köteles
kísérőt biztosítani a gazdálkodó.

A vadászat köztudottan drága
sport, de mint említették, a fenntar-
tás sem egyszerű jelen helyzetben. 

A partner vadászok kevesebb pénz-
ből egy kisebb trófeájú vad elejtésé-
vel is hozzájuthatnak életre szóló él-
ményhez, merthogy a vadászat él-
mény – állítja Somos András, aki
maga is rója az erdőket. – Az élményt
sohasem a vad elejtése jelenti, ha -
nem sokkal inkább a természetben
járás, a vad és a környezet megfigye-
lése, a megfelelő állat kiválasztása. Itt
is vannak elvek, úgynevezett selejte-
zés, amely során egyrészt a beteg ál-
latot kell elejteni, másrészt a gyen-
gébb trófeájú egyedeket kell kiemelni
az állományból – magyarázta és hoz-
zátette, ha teheti, nem magaslesről
várja, hogy jöjjön a vad, hanem a sok-
kal izgalmasabb és sportszerűbb,
úgynevezett „cserkelést” folytatja.
Közben a vadásznak rengeteg do-
logra kell figyelnie, például hogy mer-
ről fúj a szél. Kiemelte, ha minden va-
dászatnál lőne valamit az ember,
akkor nem lenne ekkora létszámú a
vadállomány. – Az emberekben, ha
csak rejtve is, de benne van a vadász-
szenvedély. Amikor a vadász megdol-

gozik az elejtésért, hosszú lesek alkal-
mával figyeli a vadat, jár utána, keresi,
elbírálja, majd a végén szerencsés
esetben elejti – ez jelenti számomra
az igazi vadászatot. A vadnak az em-
bernél jobb a szeme, a szaglása, füle,
tehát nem olyan könnyű a vadászat,
mint azt sokan gondolják – hangsú-
lyozta. Mindig meg kell adni számára
a tiszteletet, az esélyt a menekülésre,
és sportszerűségre kell törekedni az

elejtés során – húzta alá.  Ha nem sza-
bályoznák a vadállományt, akkor az
autóbalesetek és a vonatelütések
száma is emelkedne. Szeptember-
ben indul a szarvasbőgés, ezért a
kora őszi időszakban a szarvasbikák
a legveszélyesebbek az utazókra. A
szakemberek azt tanácsolják, a veze-
tők mindig legyenek figyelmesek. Ha
pedig séta közben találkoznánk vad-
dal, normális elővigyázatosság ese-
tén nincs miért aggódnunk.

S hogy mi lesz az elejtett állatok-
kal? – Nálunk nincs olyan, mint a me-
sében, hogy „meglőttem, hazavittem,
megettem”. A trófea az elejtőt illeti, de
a vadat beszállítjuk a vadhűtőkbe,
ahonnan a vadfeldolgozókhoz, majd a
feldolgozás után a kereskedőkhöz
kerül. A feldolgozókból a teljes meny-
nyiség jelentős részét külföldre szállít-
ják. Ha a vadhúsnak nem lenne ilyen
magas az ára, akkor itthon is kelen-
dővé válna, hiszen a sertésnél, marhá-
nál jóval egészségesebb vadhús fo-
gyasztása mindenki számára ajánlott
– fűzte hozzá végül Somos András.

Szeptemberben indul 
a szarvasbőgés, 

vezessünk óvatosan
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HIRDETÉS PIAC

A hallásvizsgálat mindössze 20-
30 percig tart, és várakozás nél-
kül foglalkozunk az érdeklődők-
kel. A vizsgálat teljesen fájda-
lommentes, így az idősebbek is
szívesebben jönnek hozzánk –
mondta el lapunknak dr. Csiz-
más Mária fül-orr-gégész, a Dr.
Kovács Pál utca 1. szám alatt, a
Tejfölös közben található győri
Amplifon Hallásközpont audio-
lógus szakorvosa.

Melyik korosztályt érintik első-
sorban a hallásproblémák?

Egy bizonyos kor után, nagyjából
45 év körül a hallásban egy fiziológiai
hanyatlás kezdődik. Ezért alapvetően
mindannyian hallásromlásra vagyunk
ítélve, de a panaszok jelentkezése és
mértéke sok mindentől függ, például
hogy elkerültük-e a hangos zajokat,
dohányoztunk-e, milyen az érrendsze-
rünk, rendben van-e a vérnyomásunk,
volt-e fejsérülésünk, vagy volt-e kö-
zépfülgyulladásunk, stb. Mindazonál-
tal 70 éves korban a hallás soha nem
lesz olyan, mint 20 évesen, és valószí-
nűleg előbb-utóbb az idősek nagy
százalékának szüksége lesz hallóké-
szülékre.

Ha valaki nem hall jól, feltétle-
nül hallókészüléket kell viselnie,
vagy van más megoldás is? 

Ez attól függ, hogy milyen típusú a
hallásvesztesége. Azonban a nagyot-
hallás több mint 80%-ának esete idegi

Ingyenes hallásvizsgálat
Győrött, várakozás nélkül

eredetű, főként a belső fülben lévő ká-
rosodások miatt. Ilyenkor a megoldás a
hallókészülékek különböző formáinak
használatából áll, a nagyothallás szint-
jétől és egyéb tényezőktől függően.

A héten indul Győrött egy
kampányuk. Mivel várják az ér-
deklődőket?

Az ingye-
nes hallás-
v i z s g á l a t
mellett in-
gyenes hal-
lókészülék-
p r ó b a h o r-
dási lehető-
séget is biz-
tosítunk. Ez

azt jelenti, hogy azok, akiknek a vizs-
gálat során hallókészülékkel kezel-
hető problémát állapítunk meg, a
saját otthoni környezetükben, több
napon keresztül is ki tudják próbálni a
készülékek hatását. Azaz azt, hogy mi-
lyen változásokat okoz a mindennapi
élet során, ha újra hallják a már-már
elfeledettnek hitt hangokat.

Mit kell tenniük azoknak, akik
részt szeretnének venni egy hal-
lásvizsgálaton, és azoknak, akik
ki akarják próbálni a hallókészü-
lékeket?

A várakozás elkerülése végett
kérem, hogy egyeztessenek időpon-
tot munkatársunkkal a (96) 529-850-
es telefonszámon. Várunk mindenkit
szeretettel! (X)

szerző: nagy csaba
fotó: n. cs.

A vásárcsarnok emeleti galériáját körbejárva igazi
gasztronómiai ékszerdobozra bukkantunk a héten.
Az iparcikkbolt és a Zsargó pékség üzlete között
található a háztáji tejtermékek boltja, ahol kizáró-
lag őstermelők által készített termékek kaphatók
széles választékban. 
A boltot üzemeltető vállalkozás vezetője, Rácz Bá-
lint elmondta, fő célkitűzésük, hogy a legjobb mi-
nőségű háztáji tejtermékeket közelebb tudják
hozni a vásárlókhoz. Mindezt olyan áron szeretnék
megvalósítani, ami a vevőknek is elfogadható. Ki-
zárólag őstermelők háztáji tejtermékspecialitásait
forgalmazzák, minden tej alapanyagú élelmiszerük
gondos munkával, háztájban, több száz éves ha-
gyományok, tradíciók alapján készül. A legjobb re-
ceptek titkai apáról fiúra öröklődnek – avatott be
a részletekbe. Az őstermelők által előállított áruk
adalék- és tartósítószer-mentesek – utalt a napja-

Háztáji tejtermékek a vásárcsarnokban
inkban egyre fontosabbá váló egészséges étke-
zésre az üzletvezető. A kínálatban konyhai kulissza-
ként megtalálható a tartalmas házi kimért tejföl, a
háztáji túró, a háznál köpült vaj és az egyedi lágy
sajtkrém. Ugyanitt vásárolhatunk tehén-, kecske-
és juhtejet. Friss sajtok közül a kecske-, a tehén-
és a juhgomolya többféle ízben is kelendő. A gyúrt
sajtokat a parenyica, az ostyepka és az eidam kép-
viseli. A háztáji érlelt kecske- és juhsajt szintén
többféle ízben létezik. 

A kínálatban szerepel az eredeti felvidéki juhtúró
is. Az újabban bryndza néven is ismert juhtúró fon-
tos jellemzője, hogy egyedi mikroflórát tartalmaz,
ebből kifolyólag a legjobb antioxidáns. A háztáji pro-
biotikus élőflórás joghurtok ízesítése egyaránt házi
gyümölcskészítményekkel történik. A háztáji tejter-
mékek boltjában a felsoroltakon kívül egyedi igé-
nyeknek is örömmel tesznek eleget. Az üzletet há-
ziasszonyoknak és a kü-
lönlegességeket kedve-
lőknek egyaránt ajánljuk. Fogyasztói kosár:

Kimért házi túró: 120 Ft/10 dkg
Kimért házi tejföl:   76 Ft/10 dkg
Kimért házi vaj: 198 Ft/10 dkg
Házi érlelt tehénsajtok: 269 Ft/10 dkg
Házi érlelt kecskegomolyák: 369 Ft/10 dkg
Juhsajtok: 359 Ft/10 dkg
Házi ivójoghurt: 430 Ft/500 ml
Házi kanalas joghurt: 190 Ft
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló játékos a Vaskakas is talál szelet című könyvet nyerheti meg.
Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige:
Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Ha nem mond el
egy esti mesét, felhívom Brüsszelt. Nyertes: Pokornyi Norbert (Győr). Nyere-
ményét a szerkesztőségben (Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Előkelő étterem

A sudoku japán eredetű, napjainkban
egyre népszerűbb logikai játék. Szabálya
egyszerű. A nagy négyzet üresen hagyott
kis négyzeteibe számokat kell elhelyezni
1-től 9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy
3x3-as négyzetben mindegyik szám csak
egyszer fordulhat elő. Feladványaink ne-
hézségi fokát „+” jelzi.    
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

szerző: győr-szol
fotó: illusztráció

A nyár véget ért, szeptember
eleje kellemes időjárással örven-
deztetett meg bennünket, de a
naptár a fűtési időszak közeled-
tét jelzi. A GYŐR-SZOL Zrt. fűtési
szolgáltatással az év szeptem-
ber 15. napja és a következő év
május 15. napja között áll a fel-
használók rendelkezésére.

Erre az időszakra a felhasználók a köz-
üzemi szerződés mellékletét képező
üzemviteli megállapodásban arra ha-
talmazzák fel a társaságot, hogy az idő-
járástól függően indítsa, illetve leállítsa
a fűtést. A fűtésre ebben az időszak-
ban akkor kerül sor, ha a külső hőmér-
séklet napi középértéke – az Országos
Meteorológiai Szolgálat előrejelzése
szerint – előreláthatólag nem haladja
meg a +10 fokot, illetőleg három egy-
mást követő napon a +12 fokot.

Az ettől eltérő fűtést (indítást, leál-
lítást) a lakóközösség közös képvise-
lője írásban kezdeményezheti, és erre
akkor kerül sor, ha az érintett felhasz-
nálók legalább 70 százaléka ezt kéri.

A GYŐR-SZOL Zrt. Távhőszolgáltatási
Igazgatósága a karbantartási, felújí-
tási munkákat mind a fűtőerőműben,
mind a távhőhálózaton, mind a hőköz-
pontokban elvégezte. A nyári nagyle-
állás, ami az egész rendszeren hasz-
nálatimelegvíz-szünettel járt, augusz-
tus 1-jén zökkenőmentesen lezajlott.
A nyári munkák közül a Kazinczy-isko-
lánál a Szent István utat keresztező,
valamint a Richter J. utca alatti primer
távhővezeték cseréje emelhető ki. A
vezetéképítések jelentős forgalomkor-
látozással jártak, a közlekedők türel-
mét a társaság ezúton is köszöni.  A
fűtési idény zökkenőmentes megkez-

désének fontos feltétele, hogy az épü-
letek fűtési rendszerei „fogadóképe-
sek” legyenek. Ajánlott a távfűtési idő-
szak indulása előtt befejezni és szep-
tember közepe után már nem elkez-
deni az épületek fűtési rendszeréhez
kapcsolódó felújításokat, átalakításo-
kat, radiátorcseréket. Ezen a nyáron is
sokan kérték a fűtési hálózat ürítését
radiátoráthelyezés, lépcsőház, közös
helyiség kikapcsolása és az épületfű-
tési rendszer korszerűsítése miatt. A
munka több helyen még most is tart,
és információink szerint a korszerűsí-
tések a fűtési idényben is folytatódni
fognak. Ilyen esetekben szoros

együttműködésre van szükség a szol-
gáltató és a felhasználók között. A
szolgáltató kéri, hogy ha a fűtési rend-
szeren olyan munkavégzés folyik,
amelyet előzetesen nem egyeztettek
vele – az esetlegesen felmerülő fűtési
zavarok elkerülése érdekében –, azt je-
lentsék be a GYŐR-SZOL Zrt. Távhő-
szolgáltatási Igazgatósága szolgálta-
tási üzeménél. 

Idén elmarad a melegvíz-mérők hi-
telesíttetése, ugyanis a kormány egy
új rendeletével az elszámolási meleg-
víz-mérők hitelességét 2012. szep-
tember 1-jétől 6 évről 8 évre emelte,
tehát ritkábban kell majd hitelesíté-
sükről gondoskodni. A rendeletet a
már felszerelt, és a rendelet hatályba
lépésekor még hiteles (2006-ban
vagy azt követően hitelesített) meleg-
víz-mérőkre is alkalmazni kell.

A régi előírások szerint idén mint -
egy 3.000 darab, 2006-ban hitelesí-
tett, a díjfizetők tulajdonában lévő me-
legvíz-mérőt kellett volna hitelesíttetni
vagy új mérőre cserélni. Az új rendel-
kezés következtében ezeknek a mé-
rőknek a hitelesítéséről csak két évvel
később, 2014-ben kell a díjfizetőknek
gondoskodniuk.

Rendelkezésre áll a távhőszolgáltató



ÁLLÁS
Érettségizett ügyfélkapcsolati és telefo-
nos munkatársat biztosítóhoz felve-
szünk. Rugalmas munkaidő, cafetéria.
06-70/2678-190, furyliza@gmail.com. 

EGYÉB
A győr-szigeti volt Engel Frigyes
Általános Iskolában 1962-ben
végzett diákoknak találkozót
szervezünk. A jelentkezéseket az alábbi
telefonokra várjuk: Juci: 96/813-770,
Csilla: 96/415-358, Anikó: 96/428-835.

MINI BIZI BABABOLT át-
vesz: téliesített babakocsikat, kiságya-
kat, pelenkázókat, etetőszékeket, bébi-
kompokat, légzésfigyelőt, babakelléke-
ket. Téli lábzsákok, anorákok átvételét
megkezdtük. Győr, Déry T. u. 16. 06-
20/918-0643.

Szőlőprés 15.000 Ft-ért Győrben
eladó. Tel.: 70/3381-460 

Nyugdíjas nő munkát vál-
lalna Győrben bejárónőként, csalá-
doknál (takarítás, bevásárlás). Tel.:
30/521-7626 

Tisztelt Emberek! Kérem a segítségüket!
Ha bármilyen HASZNÁLHATÓ DOLGAIK
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INGATLAN
Győr-Nádorvárosban 164
m2 lakóterületű, tetőtér-beépítéses csa-
ládi ház eladó. Rendelő vagy iroda köny-
nyen kialakítható. Irányár: 37 M Ft. Kb.
15 M Ft értékű, győri vagy budapesti
lakást beszámítunk. 06-20/264-1315.

ÜZLET 
Győr, Kálvária utcában 120 m2-es kon-
ferenciaterem hosszú távra vagy alkal-
makra kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Győr-Szigetben, a Semmelweis u. 8. sz.
alatti bérházban utcafronti, 27 m2-es
üzlethelyiség kereskedelmi, szolgáltatói
tevékenységre vagy irodának hosszú
távra kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Győr történelmi belvárosában, Duna-
kapu térnél 80 m2-es (kávézó), kereske-
delmi-szolgáltatási tevékenységre al-
kalmas üzlethelyiség 5 éves bérleti joga
eladó (+50 m2 pincehelyiség). Tel.:
20/455-2233.

LAKÁSCSERE
Újvárosi, 2 szobás, 48 m2-es, komfort
nélküli, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 2 szobás, kb. 50 m2-es,
határozatlan bérleti szerződéses lakásra,
Újváros kivételével (hird. szám: 297).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 53 m2-es, távfűté-
ses, műanyag ablakos, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserélne 1+2 fél,
2,5  vagy 3 szobás, kb. 65 m2-es, ná-
dorvárosi bérlakásra (hird. szám: 298).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 1+2 fél szobás, 52 m2-es,
határozott bérleti szerződéses, felújított,
redőnyös lakást cserélne 1+2 fél, 2,5
vagy 3 szobás, nádorvárosi, gyárvárosi
vagy marcalvárosi, lehetőség szerint er-
kélyes bérleményre (hird. szám: 299).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi, 2 szobás, távfűtéses, er-
kélyes, műanyag ablakos, járólapos, új
konyhabútoros, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 1+2 fél, 2,5
vagy 3 szobás bérlakásra Sziget, Újvá-
ros kivételével (hird. szám: 300). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 2+fél szobás, távfűtéses,
határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 1+fél–2 szobás, távfűtéses, ná-
dorvárosi vagy adyvárosi, határozatlan
bérleti szerződéses lakásra. Lift nélküli
házban maximum 2. emeletig (hird. szám:
128). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi, 2 szobás, 53 m2-es, táv-
fűtéses, határozatlan bérleti jogviszo-
nyú lakást cserélne egy–másfél szobás,
36–53 m2-es, határozatlan bérleti jog-
viszonyú lakásra (hird. szám: 132). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi, 2 szobás, 53 m2-es, táv-
fűtéses, határozatlan bérleti jogviszo-
nyú, felújított lakást cserélne 3 szobás,
marcalvárosi, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakásra (hird. szám: 137). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 39 m2-es, komfor-
tos, gázfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne másfél
vagy 1+2 szobás, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra 60 m2-ig. Révfalu,
Jancsifalu, József A.-ltp., illetve Marcal
I-II. területére (hird. szám: 143). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

HIRDETÉS APRÓ

Készpénzért antik bútort,
festményeket, Herendi és
Zsolnay-porcelánt, ezüsttár-
gyakat, könyveket, régi fali
és asztali órákat, dísztárgya-
kat, teljes hagyatékot vásá-
rolunk. Tel.: 70/640-5101.  

(bútor, edény, ruházat) vannak, kérem,
ne dobják ki, nagy szükségem lenne rá!
Előre is köszönöm! 20/211-7884.

Hajat veszek 50 cm felett, vá-
gottat vagy vágni valót, jó áron. Tel.:
30/990-9530. 

Olcsó áruszállítás, költözte-
tés ponyvás autóval. Tel.: 30/9057-
819. Építési törmelék, tűzifa, szén szál-
lítása billencsautóval. Tel.: 20/455-
2233

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

Lomtalanítást vállalok, in-
gyen kitakarítom pincéjét, udvarát. Fe-
leslegessé vált holmiját elszállítom.
Tel.: 70/500-1291.  

Tetőjavítás, átrakás, lapostető-
szigetelés és homlokzatjavítás és -fes-
tés. 30/376-2712.

Bélyeget, bélyeggyűjte-
ményeket, képeslapokat, pénze-
ket, pénzgyűjteményeket, plaketteket,
kitüntetéseket, könyveket, egyéb régi-
séget vásárolok gyűjteményembe.  Hét-
végén is! Pál István. Tel.: 06-20/947-
3928.  

Üdülési csekk, SZÉP-KÁR -
TYA elfogadása és beváltása. Tel.:
70/564-2280. 

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, mű-
szaki termék szállítása kedvező
áron, 2.900 Ft-tól. 30/422-6164. 

• Költöztetés
• Bútorszállítás
• Lomtalanítás
• Fuvarozás

Megbízható minôségi
munka, garanciával!

Dombi Szabolcs 06-30/529-75-89

Gyôr, Kossuth L. u. 152.
Tel.: 36-96/527-896

SZIVATTYÚAKCIÓ

VB 25/1300 (házi vízellátó): 38 100 Ft
JPV 900: 23 460 Ft
BP 10(csôbúvár): 64 770 Ft
CP 207 (kétlépcsôs): 38 860 Ft
VP 300 (búvárszivattyú): 14 350 Ft

GARANCIÁLIS SZERVIZ

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!

INGATLAN
Építési telek Győrzámo-
lyon, Tölgyfa út elején ELADÓ!
Közművesített, bekerített, 820 m2-es,
18 m utcafronttal, családi házas övezet-
ben. Érd.: 30/9370-230. 

Győrszentiván-Kertvárosban, Auditól 5
km-re téliesített, 23 m2-es nyaraló
eladó. Irányár: 3.200.000 Ft. Érd.:
30/267-2201.

GARÁZS 
GARÁZS, 15 m2-es (5,2
mx2,9 m), kitűnő állapotban, saját vil-
lanyórával, Győr-Szigetben eladó!  Ér-
deklődni: 06-30/9370-230. 

SZOLGÁLTATÁS
Izomsorvadást, bénulást,
isiászt, porckorongsérvet
gyógykezelek. Samodai Péter
gyógymasszőr, 30/7543-114,  www.
egeszseg ovo.hu 

OKTATÁS
EGYIPTOMI MASSZÁZS-
TANODA Gyere, tanuld, birtokold
az ősi tudást! www.masszazs -
tanoda.hu, 06-70/237-6097. 

Akciós, intenzív OKJ bizton-
sági őr és rendezvénybiztosító tanfolyam,
álláslehetőséggel. Fny: 45/2010.
www.heusecurity.hu. Tel.: 70/967-7227

ÉPÍTŐANYAG 

NÁLUNK OLCSÓBB! 
YTONG falazóelemek,
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil:  30/9588-852
www.y-ytong.hu

Ár: 15 millió forint
Érd.: gymt74@gmail.com Tel.: 06-30/936-2517

Gyôr belvárosától 7 percre autóval, egy 1416 m2-es
dupla telek. A telek gyönyörû környezetben, közel a Mo-
soni-Dunához, a töltés mellett, csendes családi házas
övezetben helyezke-
dik el. Ideális dupla te-
lekként barátoknak
vagy testvéreknek, ro-
konoknak. A telekre a
képen látható lát-
ványterv készült!
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SPORT PORTRÉ

szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Az UEFA Futsal Cup elitkörébe
csoportgyőztesként bejutó
Rába ETO egyik erőssége Har-
nisch Ákos, aki remek játékkal
és két góllal vette ki részét a tor-
nagyőzelemből. A válogatott
futsalos egyike a legrégibb csa-
pattagoknak, így az összes ed-
digi győri sikernek részese volt. 

A Rába ETO ismét nagyot lépett
előre, hiszen csoportgyőztesként ju-
tott be Európa legjobb tizenhat
együttese közé, ami magyar csapat-
nak korábban még nem sikerült. A
tornagyőzelem apropóján Harnisch
Ákossal, a zöld-fehérek támadójával
beszélgettünk. 

– Nagyon jó érzés volt hazai közön-
ség előtt pályára lépni, az egész csa-

patnak sokat segítet-
tek a szurkolók. 

A torna előtt
nem gon-

d o l t u k

volna,
hogy az
első helyen
végzünk, előzete-
sen úgy számoltunk,
a hollandokkal leszünk
nagy harcban az egyik to-
vábbjutó helyért. Végül úgy ala-
kult, hogy két játéknap után még
semmi nem dőlt el, az azeriek szá-
mára is volt tétje a záró mérkőzésnek,
így pedig sokkal élvezetesebb mecs-
cset játszottunk egymás ellen. Úgy

Harnisch Ákos, a pálya ördöge
gondolom, a csoportgyőzelem hírére
egész Európa felkapja a fejét, pláne,
hogy az élcsapatnak számító Arazt
előztük meg. A csapat bebizonyította,
hogy számolni kell velünk, de az elit-
körben már jóval nehezebb feladat vár
ránk. Ott már csak egyetlen tovább-
jutó lesz, de szeretnénk legalább azt
elérni, hogy az utolsó mérkőzésünk-
nek is legyen még tétje. Két győzelem-
mel elégedett lennék, a legjobb négy
közé jutás egyelőre még csak álom
számunkra, de rövidesen realitás
lehet. 

A Rába ETO az egész csoportkör-
ben magabiztos teljesítményt nyúj-
tott, és minden tekintetben holland és
ír ellenfele fölé nőtt. Az Európa élcsa-
patai közé tartozó, nagyhírű Araznak
is méltó ellenfele volt a zöld-fehér
együttes, a győri győzelem is benne
volt a levegőben, ezúttal azonban
meg kellett elégedni a döntetlennel. 

– Úgy érzem, taktikailag sokkal
érettebbek lettünk, nem követünk el
olyan hibákat, amik korábban
néha előfordultak. Felesle-
gesen nem cselezünk
hátul, ha arra van szük-

ség, egyszerűen kirúgjuk a labdát a le-
látóra, ami elismerem, furcsa lehet a
közönségnek. Nem akarunk mindent
szépen megoldani, mert vannak hely-
zetek, amiket egészen egyszerűen
nem lehet. Bővült a taktikai repertoá-
runk, az Arazt is sikerült meglepnünk
azzal, hogy a vészkapus játékukra mi
is vészkapussal válaszoltunk. Ez min-
denképp jó döntés volt, és ha tovább
gyakorolunk, az ilyen mérkőzéseket is
meg tudjuk nyerni. Bebizonyosodott,
hogy csapatként a technikailag jóval
képzettebb, brazil játékosokkal tele-
tűzdelt együttesekkel is fel tudjuk
venni a versenyt. Szerencsére a mi lé-
giósaink is magas szintet képviselnek,
élmény velük játszani és sokat tudnak
segíteni nekünk. A portugál Fabio ed-
zéseken bemutatott elképesztő trükk-
jeit például magam is szívesen nézem. 

A Rába ETO már a szezon első tét-
mérkőzésén bebizonyította, hogy ha
minden találkozót komolyan vesz,
hazai fronton idén nem lehet ellenfele.

A csúcsformától akkor még mesz-
sze járó zöld-fehérek ugyanis

6–2-re nyertek a Szuperku-
pán a legnagyobb rivális-

nak számító Berettyóújfalu ellen. 
– Ebben a szezonban vissza kell hódí-
tanunk a Magyar Kupát, és a bajnok-
ságban természetesen meg kell véde-
nünk a címünket. Idén új versenyrend-
szer lépett életbe, így sokat számít,
hogy ki hány pontot szerez az alapsza-
kaszban. Nem férnek bele botlások,
folyamatosan magas szinten kell ját-
szanunk, de bevallom, az Araz után
nehéz rápörögni egy Csömör elleni
bajnokira. Persze a közönségünk ki-
szolgálása és a saját elvárásaink miatt
is komolyan vesszük az összes mérkő-
zést. A következő hat bajnoki arról is
szól, hogy erőnlétet és önbizalmat
gyűjtsünk az elitkörre – mondta az el-
várásokról Harnisch Ákos, aki a Rába
ETO 2009-es újjáalakulása óta a csa-
pat tagja. 

– Amikor ideigazoltam Győrbe,
még csak az volt a cél, hogy magyar
szinten gyűjtsünk be valamilyen
címet, végül a bajnokságot és a kupát
is megnyertük. Korábban a Gödöllő-
vel szerepeltem már az UEFA Futsal
Cup-ban, de teljesen más volt olyan
csapattal pályára lépni, amely
esélyes a továbbjutás -
ra. Azóta hosszú

utat
j á r t u n k

be, nagyon
erős keret jött össze,

és kiváló munkát végzünk
az edzőnk irányításával, ennek

köszönhető, hogy szinte már esélyes-
ként léptünk pályára a csoportkörben.
Marcos Angulo próbálja azt a stílust
erőltetni, amit a topcsapatok is játsza-
nak, az ő tudása megkérdőjelezhetet-
len, szakmailag jóval többet képes ne-
künk adni, mint bármelyik magyar
edző – adott hangot véleményének a
győriek erőssége, aki otthonra talált
városunkban. 

– Négy év hosszú idő, a várost már
töviről hegyire bejártam, rengeteg is-
merősöm van, a barátnőmmel együtt
szeretünk itt élni. Örülök, hogy csak
a futsalra kell koncentrálnom, és
annak is, hogy Győrött játszhatom. Itt
minden adott ahhoz, hogy olyan csa-
pat jöjjön létre, ami még merészebb
célokért küzdhet – tette hozzá Har-
nisch Ákos. 

Úgy érzem,
taktikailag
sokkal érettebbek
lettünk
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szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

A Rába ETO megnyerte az UEFA Futsal Cup
győri csoportkörét, így bejutott a kontinens
legjobb tizenhat csapata közé, az úgyneve-
zett elitkörbe. A zöld-fehérek meggyőző tel-
jesítményt nyújtva két győzelemmel és egy
döntetlennel zárták a tornát. 

A Rába ETO futsalcsapata a nyitónapon aratott 3–0-
ás győzelme után a csütörtöki folytatásban is begyűj-
tötte a három pontot. A zöld-fehérek 2–0-ás félidőt kö-
vetően 6–2-re győztek az ír EID Futsal ellen, ezúttal
Lódi (2), Harnisch, Ramada és Juanra volt eredményes,
míg a menteni igyekvő Lima saját kapujába talált be. A
másik csütörtöki mérkőzésen az Araz 4–3-ra legyőzte
a CF Eindhovent, a pályán elért eredmények alapján
így már továbbjutást ünnepelhetett volna a Rába ETO.
Erre azonban szombatig várni kellett, hiszen az EID Fut-
sal megóvta az Araz elleni mérkőzést, ami bizonyta-
lanná tette a csoport állását. 

Szombaton aztán a CF Eindhoven 6–3-ra legyőzte
az EID Futsalt, így a győriek már biztos továbbjutóként
léphettek pályára az azeri sztárcsapat, az Araz ellen. A
jól játszó zöld-fehérek Fabio, Lódi és Juanra góljaival a
szünetben 3–1-re vezettek, fordulás után Al-Ioani
pedig még egy találattal megtoldotta a győri előnyt. A
vészkapus játékra átálló azeriek azonban 5–4-re fordí-
tani tudtak, és sokáig állták is a hazai rohamokat. Ra-
mada némi szerencsével a hajrában kiegyenlített, így
a fordulatos mérkőzés 5–5-ös döntetlennel zárult. A
Rába ETO magabiztos teljesítménnyel megnyerte a
csoportot, és bejutott az UEFA Futsal Cup legjobb ti-
zenhat együttese közé, az úgynevezett elitkörbe. A má-
sodik, még továbbjutó helyen az Araz végzett, meg-

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Negyvenöt évvel ezelőtt egy
győri kötődésű csapat Európa-
bajnokságot nyert a salzburgi
lovasversenyen. Az egykori baj-
nokok a városra bízták a kupát.

Pontosan 45 évvel ezelőtt, 1967. szep-
tember 10-én a Salzburgban megrende-
zett Amatőr Lovasok Európa-bajnoksá-
gán, a Nemzetek Díja versenyszámban
a magyar csapat első helyen végzett. A
győri kötődésű tagokból álló válogatott
tagjai Bánki László, Juhász József, Nagy
Tamás és Prutkay Zoltán voltak. 

A négy bajnok úgy döntött, serle-
güket az önkormányzatnak adomá-
nyozzák. Juhász József úgy emléke-
zett vissza a több mint négy évtized-
del ezelőtt történt eseményekre, hogy
eleve vesztett helyzetből sikerült nyer-
niük. Mint mondta, roppant viszontag-
ságos körülmények között készültek a

Csoportgyőztesként az elitben
előzve az Eindhoven és az EID Futsal csapatát. A tor-
nán mutatott teljesítmény megfelelő önbizalommal
töltheti el a Rába ETO játékosait, akik ismét az elitkör-
ben mutathatják meg, hogy Európának számolnia kell
a magyar bajnokkal.

– Az első félidő után természetesen elégedett vol-
tam, de a szünet után nagyon jól játszott vészkapussal
az Araz, amely megmutatta, mennyire erős csapat.
Döntetlen lett a vége, így első helyen jutottunk tovább,
pedig a torna előtt papíron csak a csoport harmadik
legerősebb együttese voltunk – nyilatkozta az utolsó
mérkőzést követően Marcos Angulo vezetőedző, aki
előzetesen is tornagyőzelmet vár csapatától.  

– Amit elterveztünk, sikerült megvalósítanunk – ér-
tékelte a rendezvényt dr. Drucskó Zoltán ügyvezető
elnök. – A felkészülési mérkőzéseken mutatott játék és
teljesítmény alapján bíztunk a továbbjutásban. Nagyon
örülök, hogy bizakodásunk nem volt alaptalan, és vi-
szonylag kiegyensúlyozott teljesítménnyel meg tudtuk
nyerni a győri selejtezőcsoportot. Az UEFA-ranglistán
ötödik helyezett, nagy hírű azeri csapatot sikerült meg-
előznünk, ez komoly eredmény. Nagyon egységes csa-
pat benyomását keltettük, teljesítményünkről többen
is elismerően beszéltek, az első magyar csapat va-
gyunk, akinek sikerült megnyerni a csoportkört. Külön
öröm, hogy rendezőként is jelesre vizsgáztunk. Hétvé-
gén ünnepeltünk egy nagyot, hétfőtől pedig megkezd-
tük a felkészülést az elitkör küzdelmeire, szeretnénk ott
is maradandót alkotni. Gratulálok a csapatnak és a
szakmai stáb minden tagjának! 

Az elitkör küzdelmeit október 9. és 14. között ren-
dezik meg, a sorsolást csütörtökön, lapzártánk után
tartották. A Rába ETO ellenfeleiről következő szá-
munkban olvashatnak. A zöld-fehérekre pénteken
újabb mérkőzés vár, ezúttal a Rubeola FC Csömör
vendégeként lépnek pályára a bajnokságban. 

A város őrzi a lovas Európa-bajnokok serlegét
megmérettetésre, ahová marhava-
gonban, a lovakkal együtt utaztak ki
Salzburgba. A pályaudvaron úgy ug-
rattak ki a szerelvényekből, mert még
lejárójuk sem volt. Hogy eljuthassa-
nak a versenypályára, ahhoz az is kel-
lett, hogy szívességből kiszállítsák a
vonatról a lovakat.

A mostoha viszonyok ellenére a
csapat az Amatőr Lovasok Európa-
bajnokságán a Nemzetek Díja díjug-
rató versenyszámában diadalmas-
kodni tudott. Az egykori versenyző
hozzátette, sikerük nagy részben fel-
készítő edzőjüknek, Némethy Tamás-
nak köszönhető, aki a lovas sport ki -
emelkedő alakja. Juhász József azt is
elmondta, hogy serlegük több mint
negyven éven keresztül méltatlan
módon egy irodában porosodott,
azonban sikerült visszaszerezniük a
magyar lovas sport egyik legértéke-
sebb ereklyéjét. A négy versenyző
előbb abban állapodott meg, hogy a
kupát a Nemzeti Sportmúzeumnak

ajánlják fel, ám végül megváltoztatták
döntésüket, hiszen úgy gondolják, a
serlegnek Győrben van a helye, ami-
nek bemutatásával legendás edzőjük-
nek is emléket szeretnének állítani.

A kupát az önkormányzat nevében
Simon Róbert Balázs alpolgármester
vette át, aki a város nevében köszönte
meg a nemes felajánlást. Mint mondta,

az önkormányzat a relikviát méltó
módon állítja ki a városházán, úgy, hogy
azt minden érdeklődő megtekinthesse.
Hozzátette, Borkai Zsolt polgármester
szívügyének tartja, hogy Győrben le-
gyen egy állandó sporttörténeti kiállí-
tás. Amikor ez megvalósul, a kupa
ennek a gyűjteménynek lehet egy ki -
emelkedő darabja.
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A Győri Audi ETO KC első hazai bajno-
kiján 34–18-ra győzött a Kiskunhalas
ellen. Ambros Martin együttese végig
jól védekezett, magabiztosan játszott,
és a várakozásoknak megfelelően fölé-
nyes győzelmet aratott. A mérkőzés
előtt a klub olimpikonjait köszöntötte
Borkai Zsolt, Győr polgármestere, Lőre
Péter, az Audi Hungaria kommuniká-
ciós igazgatója, valamint Kelecsényi
Ernő, az Audi ETO elnöke. Görbicz
Anita csapatkapitány átadta a Görbicz
Anita-ösztöndíjat, melyet minden
évben az a fiatal játékos kap meg, aki
tehetsége, szorgalma és tanulmányi
eredménye alapján a legméltóbb az el-
ismerésre. A díjat első alkalommal Tóth
Gabriella vehette át. A szünetben előbb

Amerikai futball. Az első alkalommal kiírt HFL 2. fordulójában a Győr
Sharks a Budapest Hurricanes csapatát fogadta Kiskúton. A tűző
napon lejátszott mérkőzésen 41–7-re nyert a vendéggárda. A Sharks
így második mérkőzésén is vereséget szenvedett, a győriek múlt héten
45–14-re kaptak ki az Újbuda Rebelstől. A Cápák szeptember 22-én a
Budapest Wolves ellen javíthatnak. 

Elkezdte a válogatott
A magyar labdarúgó-válo-
gatott megkezdte szereplé-
sét a világbajnoki selejtező-
csoportban. Egervári Sán-
dor szövetségi kapitány
csapata pénteken Juhász,
Gera, Szalai, Priskin és
Koman góljaival 5–0-ra
győzött Andorra vendége-
ként. Ezt követően a mieink
kedden 4–1-es vereséget
szenvedtek a Puskás Fe-
renc Stadionban Hollandiá-
tól, a becsületgólt Dzsu -
dzsák szerezte büntetőből.
A Győri ETO FC futballistái
közül Lipták Zoltán mindkét
találkozót végigjátszotta,
ezzel a zöld-fehér klub 44.
válogatottja lett. A másik
kerettag, Koltai Tamás ezút-
tal nem kapott lehetőséget. 

Alakuló játék és magabiztos védekezés
a junior-világbajnoki bronzérmes győ -
rie ket, majd az ifjúsági vb-n ötödik he-
lyezett csapat tagjait köszöntötték. Az
előző szezon legjobb utánpótlás-játé-
kosának járó Halbritter Mátyás-vándor-
díjat Pásztor Bettina vehette át. 

A héten örömteli hírről számolt be
Hornyák Ágnes, aki boldogan tudatta,
hogy babát vár. „Tekintettel a kézilab-
dával járó kemény fizikai megpróbál-
tatásokra, orvosom javaslatára már
csak néhány hétig tudom erősíteni a
csapatomat, utána az örömteli anyai
készülődésnek szentelem az időmet”
– nyilatkozta a boldog kismama. A
zöld-fehérek legközelebb szeptember
22-én Siófokon lépnek pályára – még
Hornyák Ágnessel a fedélzeten. 

Női kosárlabda. Lejátszotta
első felkészülési mérkőzését
az UNI Győr csapata, amely
hazai pályán 72–76-ra maradt
alul az Uniqa-Euroleasing Sop -
ronnal szemben. A csapat biz-
tató jeleket mutatott, Raksányi
Krisztina jól szervezte a játékot,
az újonc Dobos Ágnes pedig
ponterős játékkal rukkolt elő. A
zöld-fehérek keretéhez azóta
az ausztrál irányító, Natalie
Hurst is csatlakozott. Fűzy
Ákos együttese csütörtöktől
vasárnapig a hagyományosan
erős trutnovi felkészülési tor-
nán vesz részt.  

A Győri ETO FC a Ligakupa második fordulójában is
fölényes győzelmet aratott. A végig jelentős fölényben
futballozó győriek 5–1-re nyertek a Haladás ellen. Pin-
tér Attila ezúttal lehetőséget adott az eddig keveseb-
bet szereplő játékosoknak is, a gólokat Kronaveter (2),
Dudás, Aleksidze és Strestik szerezték. A csapat leg-
közelebb már bajnoki mérkőzést játszik, az ETO vasár-
nap 16.30 órakor a PMFC-t fogadja. 

Az NB II-ben a Gyirmót gól nélküli döntetlent ját-
szott a Kaposvár B vendégeként, míg az ETO B egy
hosszabbításban kapott góllal B 3–2-re alulmaradt a
BKV Előre otthonában. A győri gólokat Ahjupera és
Matetits lőtték. Hétvégén mindkét másodosztályú
együttes otthon lép pályára, az ETO B szombaton 16
órakor a Puskás Akadémiát fogadja, 18 órakor pedig
a BKV Előre érkezik Gyirmótra. 

Gólzápor

Fotó: MTI
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A Sporthorgász Egyesületek
Győr-Moson-Sopron megyei
Szövetsége az Iparcsatornán
rendezte meg a Cigány István
emlékhorgászversenyt, ami
egyben a megyei egyéni baj-
nokság második fordulója
volt. A szélcsendes késő nyári
időben  keszegeket kevésbé,
küszöket viszont annál in-
kább sikerült horogra csalni.
A Cigány István emlékhor-
gászversenyt a nőknél Major
Hajnalka, a férfiaknál Magyar
Gábor, a gyermekek közül
Szele Dániel, az ifjúsági kor-
osztályban Putter Ferenc
nyerte meg. 

A két forduló összesített
eredményei alapján a hölgyek
mezőnyében címvédőként
idén is megyei egyéni bajnok
lett Major Hajnalka (Nádorvá-
rosi HE). A gyermekek között
Mátis Dominik (Gyárvárosi
HE) lett az első. Az ifiknél Put-
ter Ferenc (Rábatext HE) lett
az egyéni bajnok. Címvédés
történt a férfiak mezőnyében
is, Ágoston Lajos (Mosonma-
gyaróvári HE) újra nyert. 

A londoni 2 arannyal, 6 ezüsttel és 6
bronzzal a 33 tagú magyar küldöttség
– az érmek számát tekintve – minden
idők negyedik legsikeresebb szereplé-
sén van túl, a londoninál ugyanis csak
1984-ben New Yorkban (29), 2000-
ben Sydneyben (23) és 2004-ben At-
hénban (19) lett nagyobb a termés. 

A testi fogyatékosok seregszemléjét
1988 előtt „Fáklyás Játékoknak” hívták,
és nem volt kötelező az olimpia helyszí-
nén megrendezni. A Nemzetközi Olim-

szerző: bögi viktor 

Három hónap telt el azóta, hogy
a Speedfit Fitnesz és Szolárium
Stúdió Bögi Viktor személyi edző
szakmai vezetésével országosan
új kezdeményezést indított azzal
a céllal, hogy a stúdió vendégei –
hölgyek és urak egyaránt –
három hónap alatt a lehető legna-
gyobb mértékben átformálják
testüket. A versenyt tizenhét
sporttársunk zárta eredménye-
sen, akik közül Kovács Zsolt, a
férfi abszolút győztes a következő
tapasztalatokat szerezte a meg-
mérettetés alatt:

– Nyolc év kihagyás után
három éve kezdtem el újra fog-
lalkozni a hobbiszintű testépítés-
sel. Testsúlyomat közel 95 kg-ra
növeltem, de a táplálkozásomra
nem fektettem különösebb
hangsúlyt, így jelentős zsírréte-
get is magamra szedtem. A fel-
hívás éppen kapóra jött, így be-
levágtam. A sikeres recept ösz-
szegezve: megreformált étke-
zés, izomerősítő és -építő, vala-
mint kardioedzés. Ezekkel az
„eszközökkel” hetente átlagosan
1,5 kg-ot sikerült leadnom, ami
a 9 hét alatt összesen 16 kg mí-
nuszt eredményezett. A felhívás-
nak köszönhetően megtanul-
tam, hogy mennyire fontos a he-
lyes, egészséges táplálkozás és
a minőségi testedzés.

Kedves olvasók! „Hagyják ma-
gukat” motiválni, és szeptember-
ben jelentkezzenek a „Hozza for-
mába magát” őszi fordulójára!

Tizennégy érem
A megyei szabadidősport-
szövetség vasárnap 12.30
órától ismét megrendezi a
sokorói hegyi futást, melyre
a verseny napján, a helyszí-
nen lehet nevezni 10 és
12.15 óra között. A verseny-
központ helye a tényői Ady
Endre Általános Iskola. A
versenytávok 2, 6 és 16 km,
valamint nordic walkingban
6 km. Utóbbi versenyszám
rajtja 13.10-kor lesz.

Sokorói
hegyi futás

piai Bizottság (NOB) és a Nemzetközi
Paralimpiai Bizottság (IPC) megállapo-
dása után 1988-tól hívják az eseményt
paralimpiának, és azóta mindig az olim-
pia helyszínén bonyolítják le.

A londoni érmesek. Arany: Sors
Tamás (100 m pillangó), Pálos Péter
(asztalitenisz). Ezüst: Sors Tamás (400
m gyors), Dani Gyöngyi (tőr), Tóth
Tamás (50 m gyors és 100 m gyors),
Krajnyák Zsuzsa (párbajtőr), Dani Gyön-
gyi, Juhász Veronika, Krajnyák Zsuzsa

(párbajtőrcsapat). Bronz: Szabó Niko-
lett (cselgáncs), Krajnyák Zsuzsa (tőr),
Osváth Richárd (tőr), Biacsi Ilona (1500
m síkfutás), Vereczkei Zsolt (50 m hát),
Sors Tamás (100 m gyors). 

A szabadkártyával induló győri eve-
zős, Lengyel Mónika hatodik lett előfu-
tamában, így a reményfutamban foly-
tathatta, ahol az ötödik helyen végzett.
A B döntőben aztán hatodikként ért
célba, így összesítésben a tizenkette-
dik helyen zárt.

Akik
formába
hozták
magukat

Az Arrabona Rally Club idén már 11. alkalommal
rendezte meg a Horváth „Boci” Emlékversenyt.
A szervezők a bevételből minden évben fiatalon
elhunyt versenyzőtársuk, Horváth László család-
ját támogatják. Ezúttal Győrben, az ETO Parkban
vette kezdetét a verseny, ahol a Lurkó Alapítvány
gyerekeit is megautóztatták, majd este az écsi
Rábaringen folytatódott a száguldás.

Teke. A GYŐR-SZOL TC szoros mérkőzésen vere-
séget szenvedett a Szuperliga második fordulójá-
ban. BKV Előre–GYŐR-SZOL TC 6:2 (3474–3407).
Nagy Antal 531 fa, Gosztola Gábor 564 fa, ifj. Bran-
csek János 567 fa, Kristyán István 557 fa, ifj. Horváth
Péter 597 fa, Németh Gábor 591 fa. A Pannon-Flax
SE női csapata is vereséggel tért haza a Szuperligá-
ban. Rákoshegyi VSE–Pannon-Flax SE  8:0 (3371-
3116). Csizmazia Katalin 541 fa, Hősi Ramóna 517
fa, Anduska Bea trix/Frank Noémi 514 fa, Kovács
Réka 508 fa, Koppányiné Simon Csilla 508 fa, He-
gedűs Anita 528 fa. 

Egyéni bajnokok
A második ifj. Torma Attila
(Nádorvárosi HE), a harmadik
Magyar Balázs (Gyárvárosi
HE) lett. 

A versenyt követően a
győri Major Hajnalka lapunk-
nak elmondta, a hölgyek ver-

senyében is szoros volt a küz-
delem. – Az első fordulót kö-
vetően 10 dekával maradtam
le a dobogó legfelső fokáról,
de az Iparcsatornán nekem
kedvezett a haljárás és sike-
rült az első helyet elhódíta-
nom. Így ismét megyei baj-
nok lehettem, aminek rendkí-
vül örülök – nyilatkozta a cím-
védő.

Fo
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KALAUZ HIRDETÉS, ÁLLATKERT, JÁTÉK Nyerjen 
Kepes András-könyvet!
Kepes András dedikált, Tövispuszta című köny-
vét nyerheti meg, aki helyesen válaszol kérdése-
inkre, melyhez segítséget ad a szeptember 7-i
számunkban megjelent Kepes András-interjú.
1. Hány család életén keresztül mutatja

be az emberi sorsokat a Tövispuszta?
2. A könyv hány figurájába írta bele magát

a szerző?
3. Hol tanít Kepes András?
A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu címre vár-
juk szeptember 19-ig.

Kalauz

Pánikjelzés a hotelből
Csendes pánikriasztás érkezett az egyik hotelből. A Patent Csoport diszpécserközpont-
jában, a régió legnagyobb távfelügyeleti központjában szolgálatot teljesítő munkatársak
azonnal riasztották a kiképzett elfogókat, akik a helyszínre indultak. A csendes riasztásnál
a helyszínen nem szólal meg sziréna, látszólag nem történik semmi, de a háttérben a régió
legnagyobb és legmodernebb, legképzettebb elfogóit alkalmazó rendszer lendül moz-
gásba. A patentos autó percek alatt odaért a hotelhez. A recepción volt gond. Egy hatal-
mas darab férfi akart fizetés nélkül távozni. A Security Patent erőt és nyugalmat sugárzó,
kiképzett elfogó járőrének megjelenése azonnal megnyugtatta a kedélyeket. A recepciós
jól döntött, hogy a patentos távfelügyelet adta lehetőséget kihasználva segítséget kért. A
rendőrség megérkezéséig már nem emelte fel hangját a törékeny nővel szemben
ugyancsak erősködő férfi.

PATENT SZTORIK

www.securitypatent.hu
Kérjen ingyenes tanácsadást
akár most!  +36 30/203-222

Ft-os akció 
otthonok

védelmére.

0

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

GYŐR-SZOL hiba- és kárbe-
jelentés Éjjel-nappal hív-
ható: 96/50-50-55. 

GYŐR-SZOL telefonos ügy -
fél szol gá lat A 96/50-50-
50-es számon munkanapo-
kon 7 és 16 óra között hív-
ható. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőtől szer-
dáig és pénteken 8-tól 16
óráig, csütörtökön 20 óráig.
A pénztár 30 perccel előbb
zár.  Tel.: 96/512-570.  

Orgona utca Az ügyfélszol-
gálat 8 órakor nyit. Hétfőtől
szerdáig 16 órakor, csütör-
tökön 17 órakor, pénteken
14 órakor zár.  A pénztár 30
perccel előbb zár.  Tel.: 96/
505-051. Fax: 96/505-099. 

ETO Park Az ügyfélszolgálat
hétfőtől péntekig 9–17 órá -
ig tart nyitva. Tel.: 96/815-
905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  Hibabeje-
lentés: 96/311-753. Közte-
rületi hibabejelentés a 06-
80/204-086-os ingyenes
zöld számon. Ügy -
félszolgálat: 96/522-630.
Hétfőtől csütörtökig 7.30 és
15.30, pénteken 7.30 és
13.30 között.

Szeptember 17., 
hétfô 9-12 óráig
MSZP Székház 
Vásárcsarnok 

Gyôr, Herman O. u. 22.

kép és szöveg: xantus-állatkert

Végre eljött a nap, amire hetek óta készült az állatkert: a bengáli tigrisek közelről
is megismerhették egymást. Raul, a fehér hím érkezése óta Káma, a győri nőstény
készülődött a nagy napra, a múlt héten orvosi vizsgálaton esett át. Az egészséges
ara készen állt, így további akadálya nem volt a találkozásnak. Ugyan a két raga-
dozó az elmúlt hetekben – bár csak rácson keresztül – már megszokta egymás
közelségét, a közvetlen találkozás mégis izgalmakat tartogatott. Eleinte kerülget-
ték egymást, majd összemérték erejüket. Ko-
rábban Káma előző társai mellett a rangsor
élén helyezkedett el, így nehéz feldolgoznia,
hogy most a második helyre szorult. Még kerüli
Raul pillantását, de reményeink szerint néhány
napon belül helyreáll a családi béke.

A nagy találkozás


