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Részletes
tévéműsor
19–21. oldal

6–7. oldal A válságkezelésbe az összes mun-
katársamat  bevontam – mondja a 30 éves Bor-
sodi Műhely Kft. vezetője, Borsodi László.

28. oldal Legközelebb a hawaii világbajnokságon vesz részt
Poór Brigitta tereptriatlon-versenyző, a sportág történetében az
első magyar, aki világbajnoki címet nyert. A fiatal lány lapunk
sportrovatában arról is beszél, hogy a tereptriatlonnak hazánk-
ban nincs igazán gazdája. A korosztályos sikerek után a felnőt-
tek között is nagy sikerek várhatnak a versenyzőre.

4. oldal Négy év alatt negyedére zuhant ha-
zánkban az újautó-eladások száma, összeállítá-
sunkból ugyanakkor az is kiderül, hogy a győri
Audi-gyár rekordokat dönt a külföldi igények
miatt. 

3. oldal Győr az ország leg-
gyorsabban fejlődő városa –
mondta Borkai Zsolt polgármes-
ter az őszi döntéshozói munka
megkezdése kapcsán lapunknak
adott interjújában. 

13–18. oldal A tömegközle-
kedést és a biciklizést népszerű-
síti Győrben is a Mobilitási hét.
Mellékletünkben a város autó-
busz-közlekedésének moderni-
zálásáról is olvashat.

HETIL AP

Hagyományok útján
Képriportunk a 10–11. oldalon
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kamarai elnök neve szerepel azon a márványtáblán,
amelyet a napokban avattak fel a megyei kereske-
delmi és iparkamara épületében. Mihalicz Antal je-
lenlegi elnök elmondta, Halbritter Mátyás hirtelen
halála döbbentette rá arra, hogy amíg lehet, az el-
múlt időszak élő elnökeinek ezzel a gesztussal is
meg kell köszönni a kapott örökséget. 

12 87 millió forintból különválasztják a Kossuth-hídon a
kerékpáros és az autós forgalmat. Kiszélesítik a
járdát a kifolyási oldalon, a biztonságos közleke-
dés érdekében ide vezetik át a kerékpáros forgal-
mat. Az új kerékpársáv kopás- és UV-sugárzást
álló védőbevonatot kap. A munkálatok november
közepéig tartanak.

NAPRÓL NAPRA
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Szeptember 12.

Szeptember 13.
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Kara Ákos
a szakkép-
zési felelős
A nemzetgazdasági
miniszter szeptember-
től az Audi-beruházás-
hoz kapcsolódó szak-
képzési kérdés felelő-
sének Kara Ákos or-
szággyűlési képvise-
lőt, a parlament szo -
ciá lis és foglalkozta-
tottsági bizottságá-
nak alelnökét bízta
meg. A politikus el-
mondta, információi
szerint jövő év elején
újabb, mintegy ezer
munkatárs felvételére
kerülhet sor a cégnél.

Öt év
a késelőnek
Jogerősen öt év bör-
tönre ítélte a Győri Ítélő-
tábla azt a győrszenti-
váni férfit, aki 2009 ja-
nuárjában megkéselte
vele szakító barátnőjét,
életveszélyes sérülése-
ket okozva neki. A bíró-
ság ezzel helybenhagyta
a megyei bíróság egy
éve meghozott ítéletét.
A vádlott az őt elhagyni
szándékozó barátnőjét
mellkason szúrta, de
nem sokkal később
mentőt hívott hozzá.

Pannon-
halmi séta
Jótékonysági sétára hív
Pannonhalmára a Győr
Arrabona Lions Club
szeptember 24-én, szom-
baton. Gyülekezés 9 és
10 óra között a Hefter
Üveggalériánál. A mint -
egy 2 óra időtartamú
sétán félúton frissítő, a
visszaérkezést követően
„Gulyás-party” várja a
résztvevőket. A befolyó
pénzt a Mindszentpusz-
tai Autista Otthon és a
TANDEM Látássérültek
Kerékpározását Segítő
Egyesület támogatására
fordítják.

Bankrablás. Hiánytalanul előkerült az
a pénz, amit csütörtökön a Kormos úti
OTP-fiókból rabolt el egy győri férfi. A
fegyveres pechjére a pénzintézetben
tartózkodott egy szolgálaton kívüli
rendőr is, aki értesítette kollégáit. A
gyors reagálásnak köszönhetően egy
óra alatt elfogták a menekülő férfit.

Pálinkafesztivál. A Győri Likőrgyár
Zrt. Pannonhalmi Pálinkáriumának
őszibarackja lett Győr város pálinkája
2011-ben, erről a hétvégi pálinkaverse-
nyen döntöttek. Kiválasztották a feszti-
vál legjobb pálinkáját is, amely idén a
Brill Pálinkaház birskörtéje lett.

Memento. A győri tűzoltók is meg-
emlékeztek a 10 évvel ezelőtti New
York-i terrortámadás áldozatairól,
köztük az ikertornyoknál elhunyt
amerikai tűzoltókról. A laktanya előtt
felsorakozó autók szirénái egyszerre
szólaltak meg a parancsnok beszéde,
és az egyperces néma főhajtás után.

Rekonstrukció. Folytatódik a Jedlik
Ányos utca teljes körű felújítása. Most a
meglévő burkolat bontására kerül sor a
Széchenyi tér és a Dr. Kovács Pál utca
közötti szakaszon. A kivitelezés novem-
ber végéig tart, a munkálatok alatt a
lakók, üzlettulajdonosok, vásárlók meg-
értését és türelmét kérik.

Óvoda. A régi játékokat új, biztonsá-
gos játszóeszközökre cserélték a kis-
megyeri óvoda udvarán. A játszóeszkö-
zök lecserélését két nyár alatt végez-
ték el mintegy kétmillió forint értékben
a részönkormányzat és az önkormány-
zat támogatásával – mondta el Simon
Róbert Balázs alpolgármester.

Verekedés. Két, egyaránt román ál-
lampolgárokból álló csoport tagjai
között tört ki vita, amely verekedésbe
torkollt. Öt embert a helyszínen vet-
tek őrizetbe, két másikat pedig az-
után, hogy sérüléseiket a helyi kór-
házban ellátták. Mindannyiuk ellen
garázdaság miatt indult eljárás.

Jótékonyság. Chefek a gyermekekért
címmel rendeznek jótékonysági gálava-
csorát szeptember 23-án, pénteken a
Matias étteremben – jelentették be csü-
törtökön sajtótájékoztatón. A vacsora
árából befolyt teljes összeget a Magyar
Gyermekmentő Alapítvány győri szerve-
zetének ajánlják fel.

A felújítás után külön épületbe került a felnőttor-
vosi, a gyermekorvosi rendelő, valamint a védőnői
szolgálat. Az önkormányzat kiemelt figyelmet for-
dít az egészségügyre és a város szociális ellátá-
sára, ennek köszönhetően évek óta tart a rendelő-
felújítási program. A mostani beruházás összesen
45 millió forintba került, amihez közel 35 millió fo-
rintot pályázati forrás biztosított.  

Átadták a Sport utcai
rendelőket

Az olvasást népszerűsítő
csomagot kaptak az óvo-
dások és az alsó tagoza-
tos gyerekek. Az első
pakkokat Borkai Zsolt
polgármester és Hor-
váth Sándor Domonkos
könyvtárigazgató adta át
a kicsiknek a Bartók Béla
úti óvodában. A városve-
zető a gyerekeknek el-
mondta, az óvodában a
játéké a főszerep, de egy
kicsit már a jövőre is ké-
szülni kell, hiszen hamar
eljönnek az iskolai évek.
Hozzátette, sajnos ma-
napság kevesen szeret-
nek olvasni. A gyerekek-

nek azt tanácsolta, fe-
dezzék fel a könyveket,
majd később az olvasás
örömét. Mint mondta,
minden könyv egy új ka-
land, aminek felfedezése
rájuk, a leendő olvasókra
vár. Az olvasás népszerű-
sítésére 15 millió forintot
nyert egy TÁMOP-pályá-
zaton a városi könyvtár.
A program keretében új,
többnyelvű gyermek-
könyvtári honlap készült,
olvasást népszerűsítő ve-
télkedőket, drámapeda-
gógiai foglalkozásokat
és mesekuckókat szer-
veznek.

Olvasás-népszerűsítő
csomag gyerekeknek
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INTERJÚ  LAPSZÉL

A XXI. század új kihívása a
környezetbarát technológiák
alkalmazása, a megújuló ener-
giaforrások kiaknázása. Társa-
dalmunk saját vétkein keresz-
tül döbben rá arra, mennyire
fontos a természet védelme,
és milyen következményei le-
hetnek annak, ha környezetre
káros, veszélyes hulladéknak
minősülő anyagok ömlenek a
nyakába.

Van mit bepótolnunk. Táj-
sebeket kell begyógyítanunk,
meg kell tisztítani városaink
levegőjét, egészségesebbé kell
tennünk azt a miliőt, amit el-
szennyeztünk. Ha nem így
lesz, a következő generáció
tagjai talán már az utcára
sem tudnak kilépni az ultra-
viola-sugárzás veszélye miatt,
és a vizeinkben sem füröd-
hetnek majd a savas iszapfo-
lyamok pusztító mellékhatá-
sai következtében.

A környezet védelme nem
lehet csupán néhány tiltakozó
zöldszervezet „kiváltsága”,
sokkal inkább mindannyiunk
jól felfogott érdeke. Ebbe az
irányba hatnak a pénteken
kezdődő, és Győrben is meg-
rendezésre kerülő Európai
Mobilitási Hét eseményei. Az
autómentes nap, a környezet-
kímélő közlekedési módok, a
kerékpározás vagy a gyaloglás
népszerűsítése, az energiata-
karékosság ügye mind egy-
egy lépcsőfoknak tekinthetők
a környezettudatos gondolko-
dás elterjesztésében.

Városunk élen jár a zöld-
energia, az energia-korszerű-
sítés alkalmazásában. Nem-
csak azzal, hogy az önkor-
mányzat minden évben kap-
csolódik a demonstratív
erejű, figyelemfelhívó ren-
dezvényekhez, hanem azzal
is, hogy jelentős forrásokat
fordít az új technológiák be-
vezetésére. Elég, ha csak a
napkollektorok alkalmazá-
sára építő, és az öt év alatt
négymilliárdos beruházást
megvalósító győri épület-
energetikai programra gon-
dolunk. Győrnek – a magyar
városok közül elsőként –
már van mérhető ökoláb-
nyoma, amely alapján fel-
mérhetjük, mekkora részt
használunk el feleslegesen
környezetünkből, s hol kell a
jövőben spórolnunk.

Győr ökováros szeretne
lenni. Amely nem éli fel a
holnapot, hanem jól sáfárko-
dik a jelenével. Ehhez azon-
ban minden győri összefo-
gása szükséges. A saját éle -
tünk minősége forog kockán.

Bakács László

Győr, a jövő
ökovárosa?

szerző: bakács lászló 
fotó: o. jakócs péter

A nyári szünet után – ahogy a parla-
mentben, úgy a győri képviselő-tes-
tület számára is – a városházán meg-
kezdődik az őszi döntéshozói munka.
Rendeleti és rendezésiterv-módosí-
tások, fejlesztések, intézményfenn-
tartási és működtetési feladatok, no
és a jövő évi költségvetés koncepció -
ja – ilyen előterjesztések kerülnek rö-
videsen a közgyűlés elé. 

Borkai Zsolt polgármester szerint
egyetlen helyhatóság sincs könnyű
helyzetben, hiszen módosul az ön-
kormányzati törvény, és változnak a
fenntartói jogosítványok is: iskolák
és egészségügyi intézmények kerül-
nek állami kezelésbe, miközben az
óvodák, a bölcsődék, a szociális ellá-
tás és a kultúra felügyelete továbbra
is helyi szinten koncentrálódik. 

„Közép- és hosszú távú céljainkat
úgy összegezhetném, hogy Győr
nem torpanhat meg. Fontos irányvo-
nalakat, feladatokat jelöltünk ki, ezek
mentén kívánunk továbbra is előre-
haladni” – kezdte Borkai Zsolt.   

A polgármester aláhúzta: Győrnek
nagy vállalásai vannak, és ezeket tel-
jesíteni, erősíteni kell. A gazdasági be-
ruházások azt igénylik, hogy beindul-
jon a bérlakásprogram. Új lakásokra
van szükség, az ingatlankínálat kiszé-
lesítésére, hiszen felpörgött a piac, az
ország minden tájáról érdeklődnek a
Győrbe költözés, letelepedés, az al-
bérletek iránt. A fejlesztésekkel
együtt kell erősíteni a szolgáltató
szektort, hiszen a győrieknek és a
Győrbe érkezőknek javuló, és még
komfortosabb ellátásra lesz majd
szükségük és igényük. 

Borkai Zsolt úgy véli, Győrnek eu-
rópai környezetben, kiváló logisztikai
és infrastrukturális feltételek között
kell fogadnia a városba érkező vállal-
kozásokat. Miközben a multinacioná-
lis cégek, valamint beszállítóik szá-
mára is fontos az ideális háttér meg-
teremtése, hasonlóan jó feltételeket
kell garantálni a Győrben erősödő, a
helyi és állami támogatásokat
igénybe vevő mikro- és kisvállal-
kozásoknak. Az új befektetők
számára további, ipari fejlesz-
tésre kijelölt területeket kell
nyitni, és minden segítséget
meg kell teremteni szá-
mukra a minőségi szak-
ember-utánpótlásra. A

Borkai Zsolt: „Győr az ország
leggyorsabban fejlődő városa”

polgármester szerint Győr ma a mun-
kahelyteremtés tekintetében is az or-
szág egyik zászlóshajója, amely nem
csak a város, de a régió, sőt, az or-
szág kvalifikált munkaerejét is képes
foglalkoztatni. 

A város közgyűlése a jövőben szi-
gorítani fogja az önkormányzati bérla-
káshoz jutás feltételeit. Az önkor-
mányzat nagyobb figyelmet fordít
majd a notórius
nem fizetők, és a
normális emberi
együttélés szabá-
lyait be nem tartó
egyének, családok
kiszűrésére. A kép-
viselő-testület vál-
toztatni készül a
parkolási rendele-
ten, a törekvés azt
szolgálja majd,
hogy a belvárosba autóval érkezőket
a parkolóházakba irányítsák. A köz-
gyűlés nem tervezi emel ni a helyi adó-
kat, amennyiben a he lyi bevételek el-
vonása nem lesz olyan mértékű, ami
ezt szükségessé teszi. Győr minden
törekvése, hogy megtartsa általános
és középiskoláit, és azokat a koráb-
ban megszokott, lehető legjobb szín-
vonalon működtesse tovább a jövő-
ben is. 

Ami a Győrben megkezdett fej-
lesztéseket illeti: Borkai Zsolt re-
méli, hogy az új Jedlik híddal össze-
függő úthálózat-
fejlesztés beru-
házásait mie-
lőbb át tud-
ják adni a for-
galomnak. A
város elköte-
lezett a belvá-
rosi rehabili-
táció, így a
Dunakapu
tér kor-

szerűsítése mellett. Az önkormány-
zat a hatósági engedélyekhez jutás
felgyorsításával szeretné segíteni az
Audi-beruházás gördülékenységét,
és az új ipari létesítmények kiépíté-
sét.

„A város fő célkitűzései között sze-
repel, hogy egy olyan szakképzési
központot alakítson ki, amely nem-
csak az Audi, de minden, a városban

a jármű- és a gépgyártás területén
érintett cég számára hasznos lehet”
– tudtuk meg Borkai Zsolttól. 

Az önkormányzat, ahogy eddig,
úgy a jövőben is minden lobbierejét
latba veti a Széchenyi István Egyetem
önállóságának megőrzéséért, hiszen
az intézmény működése nélkülözhe-
tetlen a minőségi szakemberképzés,
a gazdaság fejlesztése érdekében.
Győr számára kiemelten fontos, hogy
jó ütemben halad az ország egyik leg-
nagyobb egészségügyi intézménye, a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 11
milliárd forintos fejlesztése is. 

Borkai Zsolt azt várja, hogy a győri
gazdaság erősödésével párhuzamo-

san tovább emelkednek majd a város
adóbevételei, ám hozzátette: azt is

látni kell, hogy egyre több feladat-
tal kell az önkormányzatnak szem-
benéznie, és a kötelező feladatok
ellátásához is további forrásokra
van szükség. A polgármester

összességében mégis
örömtelinek tartja, hogy

Győr ma az ország leg-
gyorsabban fejlődő

városa, amelynek
e re d m é nye i t

mindenki elis-
meri. 

Győr ma
a munkahelyteremtés

tekintetében is az ország
egyik zászlóshajója



4 / + / 2011. szeptember 16.

A HÉT TÉMÁJA GAZDASÁG

szerző: bakács lászló 
fotó: o. jakócs péter 

Négy év alatt negyedére zuhant hazánkban
az újautó-eladások száma, ami a használt-
autó-piacokon is egyre komolyabb zavaro-
kat okoz. Érezhető hiány alakult ki az 1–3
éves, újszerű gépjárművekből, az autósza-
lonok jelentős része sem az értékesítések-
ből, sokkal inkább a használt gépkocsik
karbantartásából, szervizeléséből tartja
fenn magát. Eközben a világhírű járműcé-
gek magyarországi gyárai az európai és
ázsiai újautó-vásárlások növekedése miatt
termelési rekordokat döntenek, ennek kö-
vetkeztében még a beszállítóik is folyama-
tos fejlesztéseket és munkaerő-felvételt
terveznek.       

Az egyik győri autószalonban megtud-
tuk, hogy 3-4 éve még 30-35 új gépjármű-
vet adtak el havonta. Most jó esetben 1-2
új autót vásárolnak.

„Az látszik, hogy a régi, bevált kocsijukat
szervizeltetik, javíttatják az emberek. Ez saj-
nos azzal is együtt jár, hogy az autópark is-
mételten elkezdett öregedni” – mondja
Molnár Tibor autókereskedő.  

Először 2009-ben esett vissza a korábbi
érték töredékére az eladott új autók száma.
A tapasztalat az, hogy a gazdasági nehéz-

Rekordokat dönt a győ
már megindult az új au

ségek miatt azok a magánszemélyek is to-
vább tartják meg autóikat, akik korábban 2-
3 év után, beszámítással lecserélték azt a
márkakereskedőjüknél. A céges flották
esetében pedig egyértelműen érzékelhető
a cserék legalább 9–12 hónapos kitolása.

„Az új autók eladása nagyon visszaesett,
a használt kocsik értékesítése kicsit meg-
növekedett. A mi szalonjainkban a kisebb,
1–3 milliós értékű autókat tudjuk inkább
forgalmazni. Egyelőre az tűnik ki, hogy a lá-
togatók forgalma kicsit már növekszik, de
a vevőket még nem látjuk” – fogalmazott
Molnár Tibor. 

Miközben a hazai autópiac gyengélke-
dik, a győri Audi-gyár rekordokat dönt. Idén
a nyári leállás is elmaradt.

„Az első félévben az Audi világszerte
több mint 650 ezer autót értékesített. Nem-
csak Európában nőttek az eladások, ha nem
elsősorban Ázsiában, és nagyon fontos
piac számunkra Kína” – tudtuk meg Czeich-
meister Mónikától, a győri Audi Hungaria
Motor Kft. kommunikációs vezetőjétől.    

A világ legjelentősebb piacain mutat-
kozó növekvő kereslet nyomán újabb re-
kordhónapot produkált az Audi AG. A válla-
lat augusztusban összesen 94.100 autóját
szállította ki vásárlóinak, 17 százalékkal
többet, mint az előző év azonos hónapja

Hiánypótló beruházás
a kutatás-fejlesztés
erősítésére
szerző: szigethy teodóra 
fotó: a szerző 

Jelenlegi infrastruktúráját megduplázva, Techno-
net néven Autóipari Technológia Kompetencia
Központtal bővült a Győri Ipari Parkban működő
Innonet Innovációs és Technológiai Központ. Az
egyedülálló centrum I. ütemének megvalósítására
400 millió forint vissza nem térítendő támogatást
nyert a szervezet.

Budavári László, az Innonet Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója kifejtette, a kompetencia-
központ egy speciális tudásra alapozott létesít-
mény, amely erősíti a kooperációt a tudomány és
a gazdaság között, elősegíti a kutatás-fejlesztési
eredmények átültetését a gyakorlatba. Olyan spe-
ciális központ, amely emelt szintű szolgáltatáso-
kat nyújt, magas szintű menedzsment támogatás
mellett. A projekt I. ütemében irodák, berendezett
multimédiás tárgyalók, raktárak, közös kiszolgáló
helyiségek készültek el. A környezet megóvása ér-
dekében az épület fűtését és légkondicionálását
geotermikus energiával oldották meg. A vállalko-
zások magas információtechnológiai igényeit egy
szerverterem szolgálja ki. A II. ütemben saját for-
rás felhasználásával négy kisvállalkozói műhely
épült meg 500 négyzetméteren. A technológiai
kompetencia szolgáltatások közül elsőként beüze-
meltek egy speciális nyomtatót, amelynek segít-
ségével lehetőség nyílik mérnöki tervezőrendsze-
reken készített gyártmány- vagy alkatrésztervek
alapján 3D nyomtatási eljárással gyors prototípus-
modellek automatizált elkészítésére. Simon Ró-
bert Balázs alpolgármester elmondta, a két meg-
határozó tulajdonos, Győr Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata és a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara törzstőkeemelést
hajtott végre, forrást biztosítva a Technonet pro-
jekt megvalósításához szükséges terület megvá-
sárlásához. A két kisebbségi tulajdonos, az Uni-
versitas-Győr Alapítvány és a Magyar Innovációs
Szövetség az egyetemi szakmai hátteret és a szé-
les körű innovációs kapcsolatrendszert biztosí-
totta a projekt számára.
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ri Audi-gyár: külföldön
utók vásárlása 

során. Kínában a négykarikás márka 25,5
százalékos növekedést jelentő, 28.068 el-
adott járművével tovább erősítette vezető
pozícióját, míg az Amerikai Egyesült Álla-
mokban 11,1 százalékos emelkedéssel foly-

tatta két számjegyű növekedését. Európá-
ban az Audi értékesítési volumene – a
német piacon elért sikereknek is köszönhe-
tően – 13,7 százalékkal bővült.

„Az első félévben közel egymillió motor
készült Győrben az Audi Hungaria Motor
Kft.-nél, ez egy 7%-os emelkedésnek felel
meg, illetve közel 25 ezer autót gyártottunk
le, amely 14%-os növekedést jelent. Ez a
növekedési tendencia egyébként jellemző
már 2009 év vége óta. Ugyan a válság min-
ket is érintett, de közel sem olyan mérték-
ben, mint más járműipari szereplőt vagy

gazdasági vállalkozást” – egészítette ki a vi-
lágpiaci adatokat a győri Audi kommuniká-
ciós vezetője.                                      

A múlt héten nyitotta meg új gyárát Mo-
sonmagyaróváron az indiai SMR. A kon-

szern a világ nagy járműcégei-
nek a beszállítója, a tervek sze-
rint a Lajta-parti városban éves
szinten 7 millió külső visszapil-
lantó tükröt gyártanak majd. Az
anyavállalat a válság idején is
43%-kal folyamatosan növelte a
kapacitását, és egy előre lekö-
tött, 800 millió forintos megren-
delés miatt döntöttek az új
üzem felépítése mellett.

„Körülbelül 22 millió eurós
fejlesztés volt, de további beruházásokat
is tervezünk. A technológiát, azaz a gyár-
tósorainkat és a gépeket rendre vesszük
meg, így összesen a jövőre nézve mintegy
40 millió eurós beruházásról beszélünk.
Nekünk az a fontos, hogy lehetőleg ma-
gyar beszállítóink legyenek. Nem kellenek
nekünk Angliából az öntvények. Magyaror-
szágról hozatunk fröccsöntött alkatrésze-
ket. Ez nagyon fontos a régiónak, és na-
gyon fontos az országnak is” – mondta Ti-
bori Pál Levente, az SMR Magyarország
gyárigazgatója. 

Az SMR legnagyobb vevői a Volkswa-
gen, az Audi, az Opel, a Mercedes és a
BMW. Szép reményeket fűznek a magyar-
országi termeléshez: úgy vélik, kapacitá-
suk 2012-ben már lehetővé teszi több
mint 14 millió komplett tükör és részegy-
ség, valamint további félmillió pótalkat-
rész gyártását egy szélesebb járműpalet-
tához. Már most is száz kisebb beszállító-
val és alvállalkozóval dolgoznak együtt,
mosonmagyaróvári termékeiket zömében
a BMW és a Mercedes számára állítják
elő. A visszapillantótükör-gyár megépíté-
séhez a magyar kormány 1,4 milliárd forin-
tos támogatást nyújtott. 

Visszatérve végül a hazai használt-
autó-kereskedők helyzetére, közülük töb-
ben kerülhetnek nehéz helyzetbe, vagy
akár szűnhetnek meg az újszerű autók kí-
nálatának szűkülése miatt, hiszen ez a
kategória biztosítaná számukra a legked-
vezőbb árrést.

A kielégítetlen kereslet egy részét a nö-
vekvő import töltheti majd be, amit az avul-
tatás miatt időlegesen kedvezőbbé váló re-
gisztrációs adó is elősegít. A helyzet azon-
ban az újautó-importőrök számára is jelent-
het lehetőséget, akik most a kedvezőtle-
nebb feltételekkel kínált 1–3 éves járművek
helyett új autó vásárlására is rábírhatják az
érdeklődők egy részét. 

Az importot erősítheti az a tény, hogy 2-
3 éves korba értek a Nyugat-Európában
roncsautó-prémiummal értékesített autók.
A legnagyobb használtautó-beszerzési te-
rületként ismert Németországban például
2009 márciusa és októbere között több
mint 1,7 millió új autó eladását támogatták
ezzel a módszerrel. Az akció eredménye-
ként a 2008-as 3,1 millióról – több mint 23
százalékos bővüléssel – 3,8 millióra nőtt az
eladott személyautók száma 2009-ben. A
támogatás nélküli 2010-es időszakban
aztán ez az érték 3 millió alá esett vissza. 

Tovább tartják meg
autóikat azok is, akik
korábban 2–3 év után
lecserélték 
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Gratulálok a 30 éves jubileumhoz, ez a cég
születésnapja vagy inkább az öné? Azaz
mennyire tekinthető egynek Borsodi László
a Borsodi Műhellyel?

Ez a cég születésnapja. Nem én vagyok a Bor-
sodi Műhely, mindannyian részesei vagyunk, akik
itt dolgozunk. Csak egy példa, külsős cég színei-
ben takarít nekünk egy hölgy, de a jubileum nap-
jára szabadságot vett ki, a cégétől kértünk két ta-
karítót, ő pedig velünk ünnepelt. Ez a fajta hozzá-
állás az alapja a működésünknek. Higgye el, ez
nem álszerénység, nem vagyok szerény ember:
boldognak és sikeresnek tartom magam, rossz
döntésem igazából nem volt a harminc év alatt, kü-
lönben nem lennénk itt. 

Korábban azzal számolt, hogy 2011-ben át-
adja a kft. irányítását. Ennek azonban nem
volt jele a jubileumi ünnepségen. Megfordult
önben a gondolat?

Öt éve komolyan foglalkozom a generációvál-
tás problémájával. Talán kevesen tudják, hogy Eu-
rópában három vezetőt váltó családi vállalkozás-
ból kettő csődbe jut, mert nincs megfelelően elő-
készítve a vezércsere. Számomra úgy tűnik, hogy
a magyar gazdasági élet szereplői, beleértve a po-
litikát is, keveset foglalkoznak ezzel a kérdéssel,
pedig az elkövetkező 5–10 évben rengeteg sikeres
kis- és középvállalkozásnál lesz generációváltás,
és ennek nagyon komoly gazdasági hatása lehet.
A helyemet tehát nem hagyom csak úgy el, hanem
előkészítem a távozásomat az ügyvezetői székből.
A másik pedig, hogy a válságkezelésben újraakti-
vizáltam magam, és úgy gondoltam, nem lenne
korrekt, ha ebben a nehéz helyzetben hagynám itt
a céget, ezt még nekem kell végigcsinálnom.

Ennyire mélyre kerültek? A Borsodi Mű-
helyt mindig csak pozitív példaként hallani. 

Nagyon mélyről jöttünk vissza. 2009 májusára
csak a munkáink 25 százaléka maradt meg. Nem
úgy, mint általában, hogy 20-30 százalékkal vissza-
esett a termelés, hanem ennyi maradt. Azt az évet
végül 58 százalékon tudtuk teljesíteni a 2008-as
bázisévhez képest. Egyébként októberben a sajtó-
ból értesültünk a válságról, akkor néztük meg a
megrendeléseinket, és megdöbbentünk, a fele
volt a szokásosnak. Mi viszont még nem érzékel-
tük ezt, hiszen az évet is alig tudtuk lezárni 2008-
ban a sok munkától. Ahogy felismertük a helyze-
tet, azonnal léptünk, az összes munkatársamat be-
vontam a válságkezelésbe, mert éreztem, hogy ez
nagyon kemény lesz. Az is volt. A hozadéka az lett,
hogy teljesen újraszerveztük a céget, új szervezeti
modellt alakítottunk ki, és előtérbe került az okta-
tás. Addig ez utóbbi területet valahogy elhanya-
goltuk, jól ment a szekér, elég volt a profit, keve-
sebbet foglalkoztunk vele. 

El voltak kényeztetve.
A piac kényeztetett el minket. De nem ültünk rá

az eredményre, folyamatosan fejlesztettünk, tud-
tunk javítani a minőségen, a határidőn, és az ár-
szinttel sem volt gond. 2008 előtt évente 30 száza-

„Sokszor úgy tűnik nekem
az autópályán szembe me
a forgalommal”

Az összes
munkatársamat
bevontam
a válságkezelésbe 

„Ezt soha senki nem nézte ki belő-
lem, még én sem” – sommáza elért
eredményeit Borsodi László, a har-
mincadik születésnapját ünneplő
Borsodi Műhely Kft. ügyvezető-tu-
lajdonosa. Az ipari parkban működő,
milliárdos forgalmú fémmegmun-
káló vállalkozás 63 éves vezetője pa-
rasztszülők gyermeke, Tényő hatá -
rában egy tanyán nevelkedett. „Gye-
rekként apámtól egy malacot akar-
tam kérni, és elkezdtem kapálni a
kukoricatáblát, hogy bebizonyítsam,
el fogom tudni tartani az állatot.” A
földeken tapasztalható szorgalma
ellenére apja mesterembernek
szánta, így került az akkori 400-as
számú Ipari Szakmunkásképző In-
tézetbe. „Lakatos szerettem volna
lenni, ezt jelöltem meg a felvételi
lapon, erre felvettek marósnak.”
Mégsem volt csalódott, tisztességgel
kitanulta a szakmát. Miután 1965-
ben végzett, a Jedlikbe szeretett
volna technikusnak menni, ehhez
azonban három év szakmai gyakor-
lat kellett. Közben elvitték katoná-
nak, a határőrséghez került. „Utólag
csak azt sajnálom, hogy az életnek
azt a felelőtlen korszakát kellett ott
töltenünk nagyon felelősségteljes
munkakörben.” 21 évesen leszerelve
másképp látta a világot, és egy lehe-
tőséget kihasználva tanácsi szerző-
déssel az NDK-ba ment dolgozni.
„Megbíztak a munkámban, ezt a
hozzáállást nem felejtem el a cé-
gemnél sem.” 1974-ben tért haza, s
’81-ben kiváltotta esztergályos kis-
ipari működési engedélyét. A vállal-
kozás az akkor virágzó textiliparnak
köszönhetően megerősödött. Az ága-
zat azonban ’92-ben az olcsó ázsiai
termékek miatt kényszerpályára ke-
rült, így Borsodiék is profilt váltot-
tak. A Borsodi Műhely Kft. ma már
130 munkatársat és 26 tanulót fog-
lalkoztat, és Győr mellett telephe-
lyük van Kisújszálláson és Szombat-
helyen is. A cégvezetésből lassan ki-
felé kacsintgató Borsodi László
lánya, fia, veje és menye is a vállalko-
zásban dolgozik, és rálátnak a kft.
teljes működésére. Az utódlás még
kérdéses, egy azonban biztos, „halá-
los vétek lenne azt a 30 éves tapasz-
talatot kidobni az ablakon, ami mö-
göttem van.”
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gyártást. Rájöttünk ugyanis, hogy szériában hosz-
szú távon nem lennénk versenyképesek, ahhoz
mindig a legmodernebb technikával és a legol-
csóbb kiszolgáló személyzettel kéne rendelkez-
nünk. És arra is rájöttünk, hogy ha valahova befér-
kőzünk, akkor a lehető legszélesebb szolgáltatást
nyújtsuk, hogy a lehető legnehezebben tudjanak
onnan minket kiszorítani. Az Opelnak – akikkel
több mint 10 éve van szerződésünk – például fel-
ajánlottunk egy gépészmérnököt grátiszba. 

Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor ön a
döntéseit mindig úgy hozta, hogy a profit
volt az első. Ugyanakkor – a multinacionális
cégekkel szemben – a profitmaximalizálást
úgy csinálja, hogy nem a profitot helyezi az
előtérbe.

Olyan szolgáltatást próbálok nyújtani, ami a
multinak nyűgös munka, azaz tisztességes pénzt
fog fizetni érte. Mondok egy példát, a szombat-
helyi EPCOS meghívott egy zárt körű tenderre: a
cégen belül volt egy 45 százalékos hatékonyságú
alkatrészgyártó üzeme, és a pályázat része volt,
hogy meg kellett azt vásárolni, és oda kellett
menni. Meg is vettük. Na ez nem volt semmi
húzás, de bizonyos időszakokban olyat is kell
dönteni, ami tök hülyeségnek tűnik. Kisújszállá-
son a csőd előtt álló céget vettük meg 24 ember-
rel, úgy, hogy Győrben 20-an voltunk.

Szeret kockáztatni vagy jók a megérzései?
Ez nem kockáztatás, ez megérzés. A kockázta-

tás az lenne, ha azt érezném: ez vagy bejön vagy
nem. Amiben döntök, annak a kimenetelében 100
százalék biztos vagyok. Nem szeretek kockáztatni,
hiszen az egész családom itt dolgozik, és túl nagy
a szociális érzékenységem is, amiből majd le kell
faragni, mert 2009-ben arra is rájöttem, hogy pro-
fivá kéne válnom. 

Na de ön pont attól profi, hogy másképp
gondolkodik, mint a többiek.

Sokszor úgy tűnik nekem, mintha az autópá-
lyán szembe mennék a forgalommal. Mindent
másképp gondolok, vagy csinálok, mint más
normális cégvezetők. De hiszek abban, hogy
lehet ezt úgy is csinálni, hogy megtartjuk a köz-
vetlen, emberi hozzáállásunkat, rugalmassá-
gunkat. Én mindig arra összpontosítottam,
hogy minél jobban dolgozzak, ma már tudom,
hogy ezt hatékonyságnak és innovációnak ne-
vezik. És fontosnak tartom az adó megfizetését
is, ezért nem szerettem anno a maszek világot.
Én is tudom már 20 éve, hogy hogy nem kéne
adózni – egy pesti vállalkozóhoz kerültem és ott
gyönyörűen elmagyarázták –, de ha minden ma-
gyar vállalkozó megokosodik, akkor miből él ez
az ország? Szentül hiszem, hogy nekünk, na-
gyobb cégeknek felelősségünk és kötelezettsé-
günk is van. Egyébként én mindig a biztonsá-
gos fejlődés pártján álltam, nem akartam én
nagy lenni. De felismertük, hogy nem lehet visz-
szafogni a fejlődést, mert ha azt egy cég ön-
maga gerjeszti, akkor hagyni kell, hogy az útját
járja. Én csak egy kicsit behúzom a kéziféket, az
pedig a biztonság és a felelősségérzet, hiszen
családok megélhetése függ ettől.

m, mintha
ennék

lékos növekedést tudtunk produkálni az egyedi
gépalkatrészgyártás és tervezés területén.

Amikor megértettük, mit kell csinálni ahhoz,
hogy 10 évre előre megint versenyképesek le-
gyünk, nagyon durván belenyúltunk a rendszerbe:
12 vezető kollégából 9 más beosztásba került. Kel-
lett ez a sokkhatás, ugyanakkor nagyon örülök,
hogy az átszervezés miatt egyetlen munkatárs
sem hagyott el minket.  

Az oktatás fontosságát, a folyamatos kép-
zések szükségességét sokan hangsúlyoz-
zák. A képzések ára arányban van a haté-
konysággal?

Azoknál az oktatással foglalkozó cégeknél,
akikkel mi próbálkoztunk, nem éreztem, hogy ez
a kettő arányban lenne, ezért saját magunk épít-
jük ki a folyamatos tanulás pilléreit. Egyrészt ké-
szítünk egy oktatóanyagot, amely az egészség-
megőrzéstől a viselkedéskultúrán át a szakmai
kérdésekig mindent tartalmaz. Másrészt beve-
zetjük a tudásmátrixot, amivel felmérjük a mun-
katársaink tudását, jövőképét, céljait a cégen
belül, és meghatározzuk, hogy ezek egybees nek-e
a cég céljaival, érdekeivel. A mi srácaink között

vannak olyan szakmunkások, akik képesek
ugyanazt a feladatot ellátni, mint a mérnökök.
Róluk tudnom kell, ezért is fontos ez a mátrix.
Harmadik pillérként pedig létrehozunk egy tu-
dásbázist, amely egyszerűen kezelhető módon
tartalmazza a munkatársaink és partnereink kép-
zettségét és képességeit, így a lehető leggyor-
sabban a leghatékonyabb megoldást tudjuk
megtalálni egy adott problémára.

És közben folyamatosan fejlesztenek, épp
most vásárolta meg a szomszéd telket az
ipari parkban. 

Igen, az élethez kell egy kis szerencse is, ez a
terület is a szerencsének köszönhetően jutott hoz-
zánk. Hőkezelőt tervezünk oda. 

Ha már a szerencsét említette, harminc
éven keresztül azért nem lehet szerencséje,
mi van meg önben, ami egy milliárdos for-
galmú cég létrehozására predesztinálta?
Még a válságot is legyűrte.

Azért rutinos válságkezelők vagyunk, hiszen
’92-ben a textilipar krízise idején váltottunk profilt.
Megnéztük, hogy miben nincs tülekedés, és kije-
löltük az új irányvonalat, az egyedi gépalkatrész-

Interjú Borsodi Lászlóval,
a Borsodi Műhely Kft. 
ügyvezető-tulajdonosával
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KULTÚRA  FESZTIVÁL

szerző: földvári gabriella 
fotó: o. jakócs péter 

Győr a fröccs városa. A szlo-
gent, dr. Horváth József
ügyvéd találmányát a Rotary
Club hét évvel ezelőtt he-
lyezte szabadalmi oltalom
alá. A védettség alapjául az a
történelmi tény szolgál, hogy
fröccsöt Győrben ittak elő-
ször. Őszönként fröccsna-
pokkal ünnepli a város a
jeles találmányt, s
atyját, Jedlik Ányost. 

A győri városi le-
genda szerint Jedlik
Ányos, a győri ben-
cés rendi líceum ta-
nára vidám és nép-
szerű ember lévén
szívesen borozgatott
a rendház szerzete-
sei vel. Itták az atyák
a környék jó borait, a
gondjuk csak az volt,
hogy a Balaton-felvi-
dékről szekéren, hor-
dókban hozatott ás-
ványvízből rendre ki-
szökött a szénsav. Nó-
gatták is Jedliket,
hogy a dinamó és
egyéb komolytalansá-
gok után csináljon
végre valami haszno-
sat. Tartsa benne
vagy tegye bele a
vízbe a szénsavat. És
Jedlik Ányos szót fo-
gadott. A pezsgő
vizet gyorsan és ol-
csón előállító készü-
lék 1829-ben kezdte
meg áldásos műkö-
dését a győri bencés
rendházban. A mes-
terséges savanyú-
vízzel hígított bort a
győri szerzetesek ízlel-
hették meg először. 

Győr ismét csatlakozott a Kulturális Örökség
Napjai című országos kezdeményezéshez, me-
lyen a műemlékekre helyezik a hangsúlyt szep-
tember 17–18-án. Olyan épületek kapui is
megnyílnak, amik egyébként nem látogatha-
tóak. A műemlék épületekben rendhagyó ve-
zetéssel kalauzolják végig a látogatókat a tár-
latok bemutatása mellett.

Grászli Bernadett, a Városi Művészeti Mú-
zeum igazgatója a programok közül kiemelte
a Városépítő képzőművészeti játék című krea-
tív foglalkozást gyermekeknek, melyen megis-
merhetik Győr város makettjét, s ezután a
résztvevők megépíthetik a saját makettváro-
sukat. A Hild József Építőipari Szakközépis-
kola is közreműködik a Kulturális Örökség
Napjain, a diákok örökségvédelmi előadást
tartanak, amely kitűnő lehetőség számukra is
kutatásaik bemutatására.

A programok ingyenesek, a szervezők min-
denkit várnak, hiszen a paletta széles, minden
korosztálynak kínálnak kulturális élményeket.
16-án, pénteken tartják a céhek napját is, a
szakmát tanuló diákok ünnepét. Lesz ügyes-
ségi vetélkedő délelőtt a Radó-szigeten, jel-
mezes felvonulás 16.30-tól a belvárosban, díj-
kiosztó, koncert, majd ismét belvárosi felvonu-
lás következik 18 órától.

A Kulturális Örökség
Napjai

Kiss János boldog új évadot kívánt a társulatá-
nak és a közönségnek. A kívánsághoz persze
mellékelte az új bemutatókat is. Elmondta: a na-
pokban megegyezett Harangozó Gyulával,
hogy a koreográfus betegsége miatt elmaradt
Zorba előadást jövőre mutatják be. Az idén iz-
galmas vállalkozásnak ígérkezik a helyette
színre vitt Rózsaszínház című produkció. Ezt a
bemutatót október 8-án láthatják a győri nézők,
a budapesti premier pedig november 22-én
lesz. Tavasszal a Keep Smiling – Hódolat Chap-
linnek című sikerelőadást újítják fel, s meglepe-
tésként elkészül egy egyfelvonásos darab is,
amit a már előkészületek alatt álló VIII. Magyar
Táncfesztiválon láthat a közönség. Reményeik
szerint sikerül megegyezni a Queen produkciós
csapatával, hogy a művet október elseje után is
be tudják mutatni.  Az évadnyitón bemutatták
az új táncosokat: Henrik Lamark és Kodolányi
Lívia Szlovéniából, a Maribor Balett társulatától
érkezett, Szakács Richárd, Szanyi Tamás, Tüű
Barbara pedig a Budapesti Táncművészeti Fő-
iskoláról. Gyermekszülés után visszatért Ströck
Barbara és Hegyi Réka is.

Négy új tag
a Győri Balett
társulatánál 

Szeptember negyedik hétvé-
géjén bárki megkóstolhatja a bor
és szóda keverékét hosszú lépés,
kisfröccs, nagyfröccs, házmes-
ter vagy melák formájában a Szé-
chenyi téri fröccsnapokon. A
finom borok és a hungarikum
szóda mellé kulturális program is
dukál. A pénteki, este fél hétkor
kezdődő megnyitón Jedlik szob-
rát virágfüzérrel díszítik, majd fel-
lép a nyúli dalárda és a Főnix

Fröccsfesztivál
a fröccs városában 

együttes. Szombaton délelőtt a
Téti Ifjúsági Fúvószenekar, dél-
után fél öttől a Rozmaring Német
Nemzetiségi Kórus, a Friends Big
Band és az Akkordeon együttes
szórakoztatja a tér közönségét.
Vasárnap délelőtt a Rába Fúvós -
zenekar, délután Kiss Gy. László
tárogatóművész, a Transfolk és a
Royal Zenekar műsora mellett
fröccsözhetünk.
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FEJLESZTÉS KULTÚRA

szerző: kovács veronika
fotó: o. jakócs péter

Már folyik Pannonhalmán a
középkori bazilikabelső fel-
újítása, amely a főapátság
705 millió forint összkölt-
ségű komplex turisztikai fej-
lesztésének keretein belül
zajlik. A projekt eredménye-
ként új látogatókapu is épül.

Várszegi Asztrik főapát elmondta,
a nagyszabású beruházáshoz az
Európai Unió és a Magyar Állam
nyújtott közel 600 millió forintos
anyagi támogatást. Hozzátette,

szeretnék, ha nemcsak a múlt,
hanem a 21. század is otthonra
lelne a felújított bazilikában.  

A középkori templom meg-
újulásának mikéntjét a bazilika-
belső teológiai és szerzetesi
szempontjait figyelembe véve a
szerzetesekből álló Bazilika Mű-
hely határozta meg. A testület tit-
kára, Fehérváry Jákó úgy fogal-
mazott, a templomépületet ösz-
szetett valóságként tekintették,
az istentisztelet nyelvét az építé-
szetére lefordítva. A bazilika egy

Felújítják
a pannonhalmi
bazilikát

imádkozó szerzetesközösség
szíve, otthona, mindennapi éle -
tének forrása – jegyezte meg. 

A belső átalakítás terveit Ste-
fan Dold és Gunther Zsolt felelős
tervező ismertette: a fő cél a
vizuá lis tisztaság és a funkcioná-
lis egység megteremtése. Ezt
többek között a Stornó Ferenc
által tervezett szószék millenniu -
mi templomba történő áthelyezé-
sével, a Szent Márton-üvegablak
cseréjével, valamint új kőoltár épí-
tésével valósítják meg. A temp-
lom plánumrészét úgy növelik
meg, hogy meredekké teszik a
megemelt szentély lépcsőjét. 

A 130 éves padlózatot is fel-
bontják, a kápolna, a barokk sek-
restye és a kripta padlózata vi-
szont érintetlen marad. 

Az apátság új látogatóbejára-
tot is kap, amely egyenesen a
bazilika előtti térre viszi a vendé-
geket. Kiderült az is, hogy beve-
zetik az audio-guide rendszert,
így a látogatók egy készülék se-
gítségével egyéni ütemben néz-
hetik meg az apátság értékeit. A
komplex felújítási munkálatok
jövő nyárra fejeződnek be.
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Kerese Dóra, a Széchenyi István Egye-
tem közlekedésmérnök-hallgatója
idén nézőként látogatott el a feszti-
válra, tavaly viszont fel is lépett. A
csornai Pántlika Néptáncegyüttes
tagjaként immár 15 éve ropja. A tava-
lyi pálinkafesztiválon rábaközi, szi-
lágysági táncokat adtak elő – me-
sélte lapunknak. Dóra a Gusto pincé-
szet cigánymeggypálinkáját kóstolta
meg.

A téren a pálinkák mellett a népi mes-
terségek képviselői is helyet kaptak.
Édesanyjától tanult hímezni, hor-
golni és szőni a székely származású
Szabó Rózsi néni. A hagyományok
tisztelete mélyen beléivódott, öltö-
zete is népi. Sokan megfordultak az
asztalánál, ahol kézzel készült terítő-
ket, párnahuzatokat, faliszőnyegeket
kínált. Azt mondta, vegyes a fogadta-
tása a termékeinek, bár a motívumok
a modern világban is megtalálják út-
jukat: kistáskákra, mobiltelefonto-
kokra kerülnek.

Egy baráti társaságot is megszó-
lítottunk, akik a Háromszék Erdé-
lyi Állami Néptáncegyüttest néz-
ték pálinkázás közben. Egybe-
hangzóan állították, a Téti Pálinka-
főzde portékái a legjobbak. Az
ilyen eseményekre mindig kiláto-
gató társaság részt vett a borfesz-
tiválon is. A magyar hagyományo-
kat felvillantó programot nagyon
dicsérték. Tőlünk így köszöntek
el: Szalonnát és bandáját még
megvárjuk.

Káldi Károly fazekas Rábapatonáról
érkezett, ahogy ő fogalmazott, népi
kerámiáit árulta. Fogytak is szép
számmal a sütő-, főző-, tárolóedé-
nyek, tálak, gyertyatartók. Egészen
más ezekben sütni, főzni, kicsit meg-
állítja az embereket a rohanásban, és
az ősi világhoz kapcsol vissza – fejte-
gette. Itt Győrben a népi kultúra iránt
érdeklődő közönséget látok – állapí-
totta meg a családi vállalkozásban
dolgozó fazekas.

A Magyar Hagyományok Feszti-
válja igazi hungarikum, kultúránk
megannyi gyöngyszeme feltűnik
benne – mondta Fekete Dávid ön-
kormányzati képviselő a negyedik
alkalommal megrendezett prog-
ramsorozaton, amelyhez Pálinka-
fesztivál is kapcsolódott. A három-
napos eseményre az ország leg-
jobb népi muzsikusai, énekesei,
táncosai érkeztek, és bemutatkoz-
tak hajdan népszerű mesterségek
művelői is. Az idő ismét kegyes
volt a szervezőkhöz és a vendégek-
hez, így szép számmal látogattak
ki a Széchenyi térre, és kóstolták a
12 pálinkárium illatos kínálatát.
Győr város pálinkája a  Győri Likőr-
gyár Zrt. Pannonhalmi Pálinkáriu-
mának őszibarack-pálinkája lett, a
fesztivál legjobbja pedig a Brill Pá-
linkaház birskörtéje.

TTaallpp--  ééss  kkoonnttyyaalláávvaallóó
aa  SSzzéécchheennyyii  ttéérreenn
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Zselló Katicának a Bezerics Pálinkárium málnapálinkája nyerte el legjobban a tetszését.
Férjével és barátaival a könnyebb pálinkákat részesítették előnyben. Nagyon élvezték a
zenét és a programokat, szerintük az ilyen fesztiváloknak összetartó erejük van.

Sebestyén Márta la -
punk nak elmesélte,
hogy először a nagyszü-
leinél találkozott a pálin-
kával. Volt nekik ugyanis
egy cigánymeggyfájuk,
melynek gyümölcséből
isteni pálinkát főztek.
Úgy tette a polcra nagy-
anyám ezt az italt, mint -
ha szenteltvíz lenne.
Nekem a pálinka az em-
lékeket, a kultúrát, a
zenét és a táncot jelenti
– mesélte jókedvűen.

A magyar néptánc nem-
csak jó hangulatot,
hanem közösséget is
teremt – fogalmazott
Fekete Dávid önkor-
mányzati képviselő.
– Nagyon sok kisgyerek
már óvodában, iskolá-
ban táncolni kezd. A
képviselő szerint a nép-
zene, s más népi hagyo-
mányok egyre népsze-
rűbbek a fiatalok köré-
ben is. 
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HIRDETÉS ONLINE

A Győri Ítélőtáblán folytatódik
másodfokon a Cozma-per. A
Veszprém Megyei Bíróság az
első- és másodrendű vádlottat,
Raffaelt és Némethet életfogy-
tiglani fegyházbüntetésre ítélte.
Ők az ítélet szerint legkorábban
30 év múlva szabadulhatnának.
A harmadrendű vádlottat,
Sztojkát húsz év fegyházra, a
negyed-, ötöd-, hatod- és he-
tedrendű vádlottakat 5, 4, 3 és
2 év 8 hónap börtönbüntetésre
ítélték, amiért segítették az em-
berölésben az elsőrendű vád-
lottat. Az ügyészég elfogadta
az ítélethozatalt, a védelem vi-
szont nem, s fellebbezett el-
lene. A fellebbviteli főügyész el-
mondta: kiemelt ügyről van szó,
az ügyészi indítványt a Győri
Ítélőtáblára továbbítják, a tár-
gyalási napot ők tűzik ki. 

Bővebben: gyorplusz.hu

Cozma gyilkosai
Győrben felelnek
tettükért

Mi állhat a szédülés hátterében?
– Dr. Csányi Attila válaszol

Szédülést több probléma is okozhat.
Ha komoly, visszatérő, esetleg egyen-
súlyvesztéssel vagy eleséssel jár, min-
denképpen orvoshoz kell fordulni – fi-
gyelmeztet dr. Csányi Attila neurológus,
osztályvezető főorvos, rovatunk szakér-
tője. Szédülést okozhat belső fülbeteg-
ség, középfülgyulladás, de állhat a hát-
térben központi idegrendszeri gond,
legnagyobb valószínűséggel a kisagy
vagy az agytörzs sérülése a felelős. Ki-
sebb fejsérülés miatt is szédülhetünk,
ilyenkor a gyógyszerek nem használ-
nak, de hatékony lehet megfelelő torna,
új életmód kialakítása. Dr. Csányi Attila
arra figyelmeztet, ha a szédülés tartós,
eszméletvesztéssel vagy eleséssel jár,
orvoshoz kell fordulni.

Bővebben: gyorplusz.hu
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Közlekedj ÖKOsan!
Győr Megyei Jogú Város
közösségi autóbusz-
közlekedésének átalakítása

Közlekedj ÖKOsan!

A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával
valósul meg.
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Közlekedj ÖKOsan!

Országosan egyedülálló utastájékoz-
tató rendszer épül ki a győri autóbusz-
közlekedésben. A járatok és a megál-
lók modern eszközökkel való felszere-
lését tartalmazó projektre több mint
félmilliárd forint vissza nem térí-
tendő támogatást nyert a győri önkor-
mányzat és a Kisalföld Volán Zrt. által
alkotott konzorcium.

A „Győr Megyei Jogú Város kö-
zösségi autóbusz-közlekedésének
átalakítása” című projekt teljes költ-
ségvetése 563 millió forint, amely-
ből a nyertes konzorcium 56 millió
forint saját erőt biztosít az NYDOP-
3.2.1/B támogatási konstrukcióban
megvalósuló fejlesztéshez. 

A projekt két részre különül: a
korszerű utastájékoztató rendszer
kiépítését a Synergon Rendszer -
integ rátor Kft. végzi, míg a jegyki-
adó automaták telepítését a Sys -
trans Rendszerintegrátor Kft. A
rendszerrel Győr olyan nyugat-eu-
rópai nagyvárosokhoz csatlakozik,
mint London, Párizs vagy Graz. A tö-
megközlekedés modernizálása az
autók számának folyamatos növeke-
dése miatt indokolt, megbízhatóbb,
kényelmesebb autóbusz-közleke-
déssel megállítható a tömegközleke-
dést használók számának csökke-
nése, illetve jó esetbe megfordítható
ez a tendencia. 

Pócza Mihály, a Kisalföld Volán
vezérigazgatója a fejlesztésekről
szólva elmondta, a járatokat egy for-
galomirányító központ vezényli és
felügyeli majd, miközben az utastá-
jékoztatás forradalmi változásokon
esik át. A járművekben GPS alapon

Elkezdődtek a győri közösségi köz-
lekedéssel kapcsolatos projekt kivi-
telezési munkálatai. Az első ütem-
ben a buszmegállókba tervezett in-
formációs oszlopok és jegykiadó au-
tomaták működéséhez szükséges
kábelfektetés zajlik. Az érintett
megállóhelyeken az utóbbi napok-
ban és az elkövetkező héten emiatt
építési munkálatok zajlanak, ezért
a kivitelezők kérik az utazóközön-

Elkezdődtek az autóbusz-
utastájékoztató rendszer
fejlesztési munkálatai

ség és a lakók szíves megértését és
türelmét. 
Már megkezdték a munkát a Zech-
meister utcában a Klastrom szálló-
nál, illetve a Rába-parton, az Aradi
vértanúk útján a megyeházánál,
Győrszentivánon a Váci Mihály-is-
kolánál, a Malom ligetnél, a Jere-
váni úton a postánál, és a napokban
kezdik meg a Budai úton az Árkád
üzletháznál lévő megállókban.

Jönnek az intelligens buszok
Egyedülálló autóbusz-utastájékoztató rendszer épül Győrben

működő fedélzeti számítógép lesz,
így a központ mindig tudni fogja,
merre halad a busz. 

A több mint húsz megállóban kihe-
lyezett digitális információs oszlopo-
kon olvasható menetrend az épp ak -
tuá lis információkat tartalmazza, így
a várakozók pontosan tudják majd,
mikor érkezik a következő járat, és azt
is, hogy csúcsidőben esetlegesen
hány percet késik. De a Volán és a
megrendelő önkormányzat szem-
pontjából fontos adatokat is rögzít
majd a rendszer, például hogy mikor
hány utas van a buszon. A társaság ve-
zetője hozzátette, több mint 20 pon-
ton éjjel-nappal működő, menetjegy,
illetve bérlet vásárlására alkalmas au-
tomatákat is kihelyeznek. 

Az egyik kivitelező, a Synergon
Rendszerintegrátor Kft. Közlekedési

Szektor üzletágvezetője, Szenes Zol-
tán kiemelte, eszközeikkel a szolgál-
tató Volán-társaság pontos, valós in-
formációkat kap a járműflotta helyze-
téről, műszaki állapotáról, az utasok-
ról. A térképen követett járatokat bal-
eset, útzár esetén azonnal el tudják te-
relni a diszpécserek, akik a buszsofő-
rökkel egy a fedélzeten elhelyezett
érintőképernyős konzolon keresztül
kommunikálhatnak. Ez az eszköz fi-
gyelmezteti a sofőrt arra is, ha késés-
ben van. Ilyenkor a buszvezetőnek le-
hetősége lesz a csomópontvezérlővel
zöldhullámot kérni magának a jelző-
lámpáknál. Minden autóbuszt felsze-
relnek egy számítógéppel, valamint
olyan hangos kijelzőkkel, amelyek a
következő megállót, átszállási lehető-
séget jelzik az utasoknak, de ezen ke-
resztül maga a diszpécser is tud kom-

munikálni az utasokkal. A sofőr biz-
tonságát szolgálja az a vészjelző pedál,
amelyet megnyomva a diszpécser szá-
mára hallhatóvá válik, ami a járaton
történik. A rendszer tovább bővíthető
lesz kamerákkal. A szakemberek 115
helyi járatú autóbuszba szerelik be a
technikai eszközöket.

A megállóban várakozó utasok az
információs oszlopokon nyomon
követhetik, hogy hol jár az általuk
várt járat, a vakok, gyengén látók
speciális nyomógombokkal tehetik
hallhatóvá az információkat.   

A rendszerrel mérhető és pontos
teljesítményadatok állnak majd ren-
delkezésre, amelyek jó alapként szol-
gálnak a menetrendtervezéshez. Az
utas komfortérzete nő, az önkormány-
zat, mint megrendelő pontosan mér-
hető közszolgáltatást vásárol. 
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Kósa Attila okos ötletnek tartja a
buszjárat elindítását, amely segít a
város különböző pontjairól eljutni a
piacra. Minden szombaton kijár az
Árkád melletti vásárra, így a City-
busz megkönnyíti a dolgát, sűrűn
fogja használni a járatot.

Simon Barbara örül a City-busz
szolgáltatásnak, így még szívesebben
segít édesanyjának a szokásos bevá-
sárlásban a piacon. A fiatal lánynak
még nincs jogosítványa, így a tömeg-
közlekedés kézenfekvő megoldás a
hosszabb távolságok leküzdésére.

A piaclátogatók örülnek
a City-busznak

Lakatos Zoltánnak, a buszjárat
egyik sofőrjének szintén az a véle-
ménye, hogy jó megoldás a City-
busz a piacra járók számára. El-
mondta, főként az idősebb korosz-
tály veszi igénybe a szolgáltatást.
Még kevesen ismerik, de egyre
többen jönnek és érdeklődnek.
Több utas átszállás után hasz-
nálja a City-buszt. Lakatos Zoltán
rámutatott, a piac melletti busz -
meg állóhoz elkelne egy behajtani
tilos tábla, mert nagyon sokan oda
akarnak parkolni, ahol a busz
megfordul.

Tizedik alkalommal rendezik meg
idén a Mobilitási hetet, amely elő-
ször csak autómentes napként sze-
repelt  a város programjai között,
mára azonban egész hetes rendez-
vénysorozattá nőtte ki magát. A tö-
megközlekedést és a biciklizést al-
ternatívaként felvillantó figyelem-
felkeltő hétről Szakonyi Petrával, a
polgármesteri hivatal városfejlesz-
tési osztályának stratégiai  tervező-
jével beszélgettünk.

Lát rá reális esélyt, hogy sikerül
átformálni az emberek gondolkodás-
módját a közlekedés tekintetében?

A város adottságai abszolút alkal-
masak arra, hogy akár a holland bi-
ciklis példához hasonló sikereket is
elérjünk, de ehhez nagyon komoly
szemléletbeli változtatásra van szük-
ség, akár az oktatásban, nevelésben,
akár a szülők felfogásában, vagy akár
a városfejlesztésben is. 

A másik lehetőségünk, hogy ne az
autót használjuk, a tömegközlekedés,
ami rossz idő esetén is igénybe vehető.
Az utasok száma hogyan változott az el-
múlt 10 évben, mivel lehet őket rászok-
tatni arra, hogy busszal közlekedjenek?

Évi két százalékkal csökken a közös-
ségi közlekedési eszközöket használók
aránya. Ennek okát több felmérés ku-
tatta. A fő szempont az autó mellett,
hogy azzal háztól házig tudunk közle-
kedni, akkor indulunk, amikor akarunk,
kényelmesebben érünk célt. Ha a
másik oldalon ezeket a dolgokat tudjuk
erősíteni, ha kényelmesek lesznek a bu-
szok, tiszták, kedvező menetidőt tu-
dunk biztosítani, ha pontosan érkeznek
a megállókba a járatok, akkor ezzel meg-
állítható lehet a negatív tendencia, és

„Kiszámíthatóbb lesz
a tömegközlekedés”

Gyorsabb, pontosabb, megbízhatóbb
és olcsóbb lesz a közösségi közlekedés,
ha a szereplők összehangolják a szol-
gáltatásaikat, munkájukat – mondta
Pócza Mihály, a Kisalföld Volán Zrt.
vezérigazgatója azon a fórumon, ahol
a társaság a Vasi Volánnal, a MÁV-val
és a GYSEV-vel tárgyalt az együttmű-
ködés lehetőségéről. Csehországban
2002-ben kezdtek a közösségi közle-
kedés szereplői azért dolgozni, hogy
többen válasszák a buszos és vonatos
közlekedést az autó helyett. A munka
2010-re hozott látható eredményt.

A cseh példa felső-dunántúli
megvalósíthatóságáról kerekasztal-

Cseh mintára összehangolják
a közösségi közlekedést

megbeszélést folytatott a GYSEV, a
Kisalföld Volán, a Vasi Volán és a
MÁV-START vezetősége. A fórum
résztvevői a csehországihoz ha-
sonló eredményeket szeretnének el-
érni. Ennek érdekében megvitatták
a lehetőségeiket. A találkozón a
felek kinyilvánították, hogy készek
az együttműködésre, és az önkor-
mányzatok – Győr, Sopron, Szom-
bathely – bevonása viheti előre az
ügyet. A résztvevők megállapodtak
abban, hogy a továbbiakban a tö-
megközlekedésre vonatkozó ajánlá-
sokat fogalmaznak meg a kormány-
zat számára.

talán meg is fordítható. Ezt a célt szol-
gálja egyébként az autóbusz-utastájé-
koztató rendszer fejlesztése is Győrben,
hiszen sokkal kiszámíthatóbb lesz a tö-
megközlekedés, modernebb, ugyanak-
kor egyszerűbb is, például a megállóban
megvehetjük a jegyet az automatából,
amíg várunk a buszra.

Milyen busszal kapcsolatos prog-
ramokra számíthatunk a Mobilitási
héten?

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén
is térítésmentesen lehet utazni a bu-
szokon, illetve más busszal kapcsola-
tos programokat is szerveztünk, pél-
dául, telephely-látogatást a Kisalföld
Volánnál. Ami érdekes, és eddig nem
volt, hogy az éjszakai járatokon a ha-
gyományos szolgáltatás mellett most
szórakoztatunk is: Import Impro szín-
házi előadással az utastérben. A többi
program már hagyományosnak
mond ható, amikre idén is várjuk a kör-
nyezettudatosan gondolkodókat.
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Idén is szeptember 16–22. között
rendezik meg az Európai Mobili-
tási Hét (EMH) programjait. Ma-
gyarország – akárcsak tavaly – a leg-
jobbak között szerepel a programso-
rozatban, nemzetközi összehasonlí-
tásban ugyanis kimagasló a hazai
települések részvételi aránya. A ti-
zedik, jubileumi kampány célja,
hogy az önkormányzatokat a fenn-
tartható közlekedést szolgáló intéz-
kedések bevezetésére ösztönözze,
és a gépkocsin kívüli egyéb közleke-
dési eszközök használatára hívja fel
a figyelmet. E célok érdekében szá-
mos önkormányzat szervez progra-
mokat országszerte. A hazai telepü-
lések részvételét nemzeti szinten
az infrastruktúráért is felelős Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium ko-
ordinálja.

Négy héttel a rendezvény
kezdete előtt már 1035 telepü-
lés jelezte csatlakozását a kez-
deményezéshez Európa-
szerte, hazánkhoz hason-
lóan jó eredményeket ért
el Ausztria, Belgium,
Franciaország, Len-
gyelország és Spa-
nyolország. A mosta-
náig jelentkezők kö-
zött vannak olyan
ö n k o r m á n y z a t o k
(ilyen pl. Budapest
Főváros Önkormány-
zata is), amelyek az
egész Mobilitási
hetet megrendezik,
mások zömében a
szeptember 22-i
autómentes napon
szerveznek prog-
ramokat. 

Tavaly 2.221
európai, köztük
96 magyar telepü-
lés vett részt az
Európai Mobilitás
Hét kezdeménye-
zésben. A Nem-
zeti Fejlesztési Mi -
nisztérium a prog-
ram nemzeti koor-
dinátoraként arra törekszik, hogy
idén akár száznál is több önkor-
mányzat szervezzen programokat a
„Közlekedj ÖKOsan!” jelmondat
szellemében. Így mind többekhez
juthat el az eseménysorozat üze-
nete: érdemes és helyes a környezet-
kímélő közlekedési módok, a közös-
ségi közlekedés, a kerékpározás vagy
akár a gyaloglás mellett dönteniük.

A közlekedés Európa legtöbb
energiát fogyasztó ágazata, amely-
nek energiafelhasználása folyama-
tosan növekszik, erősen függ a kime-

Pattanj nyeregbe!
rülőben lévő olajkészletektől. A túl-
nyomó többségében fosszilis üzem-
anyaggal működő magántulajdonú
gépjárművek számának emelke-
dése az egyik legnagyobb kihívás a
társadalom és gazdaság alacsony fo-
gyasztásúvá, energiatakarékossá
alakítása során. Nagyratörő intézke-
dések egész sorára van szükség
ahhoz, hogy 2020-ig megvalósulja-
nak az Európai Unió úgynevezett
20-20-20 célkitűzései, azaz 20%-
kal csökkenjen az üvegház hatású

gázkibocsátás,
20%-kal javul-

jon az ener gia -
hatékonyság,

és ugyanilyen mér ték -
ben nőjön a megújuló energia-

források részaránya a teljes ener-
giafelhasználáson belül.

Az Európai Bizottság 2009
szeptemberében kiadott, városi
mobilitásról szóló cselekvési terve
hangsúlyozza az egyes irányelvek
integrációjának, a finanszírozási
lehetőségek erősítésének szüksé-
gét, és a hangsúlyt az állampolgá-
rokra, a városi közlekedés megtisz-
títására és a városi mobilitás racio -
nalizálására helyezi, valamint tá-
mogatja a (városi) közlekedéssel
kapcsolatos tapasztalatok cseréjét,
ismeretek terjesztését.
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A tavalyi Mobilitási hét programjaihoz 2.221 eu-
rópai, köztük 96 magyar település csatlakozott.
Számos ország jár előttünk a környezet- és em-
berbarát közlekedési kultúra megvalósításában,
több térségben bevett szokás kerékpárral indulni
a munkába, vagy tömegközlekedéssel utazni nap
mint nap.

Szomszédunkban, Ausztriában például többek
között a növekvő benzinárak miatt pattannak egyre
többen biciklire. Egy tavalyi felmérésből kiderült, a
bergenzi lakosok kerekeznek a legtöbbet Ausztriá-
ban: az úton lévők 19 százaléka kerékpáros.

Ha bicikli, akkor sokaknak Hollandia juthat
eszébe, ott a legnépszerűbb közlekedési eszköz a
kerékpár. Amszterdamban a forgalom körülbelül
40 százaléka biciklis. Nem csoda, hiszen egy hol-
land férfi, Karl Von Drais alkotta meg az első ke-
rékpárt 1817-ben.

Persze sokat tesznek azért napjainkban, hogy eny-
nyire népszerű közlekedési eszköz legyen a bicikli.

Több európai városban működik a kölcsön-
zési rendszer: több állomáson bérelhetünk és ad-
hatunk is le kerékpárt. Koppenhága például any-
nyira biciklibarát város, hogy ingyen kölcsönöz-
het mindenki kerékpárt annak reményében,
hogy azt majd valamelyik gyűjtőponton hagyja.

Franciaországban is nagy hagyománya van a
tekerésnek, gondoljunk csak a világhírű ver-
senyre, a Tour de France-ra. De a hétköznapok-
ban is emlegetik úgy a franciákat, hogy a kerék-
pározás szerelmesei. Az autósok általában meg-
felelően állnak a biciklistákhoz, közel sincs annyi
konfliktus köztük, mint a magyar utakon.

A francia városok központjából egyébként ki-
tiltották az autókat, jóval tisztább is a levegő.
Hogy ez megvalósulhasson, olyan tömegközleke-
dési feltételeket igyekeznek biztosítani, hogy ér-
demesebb legyen például a buszozást választani
az autózás helyett.

Ez a szemlélet számos országban uralkodik
egyre inkább. Például P+R parkolókat létesítenek
tömegközlekedési gócpontok közelében, ahol na-
gyon olcsó vagy ingyenes, hatalmas parkolókat
biztosítanak.

A közeli Bécsben például a legjobb, ha a tömeg-
közlekedést választjuk, a központban direkt nagyon
kevés a parkolóhely, és ami van, az is drága.

Tömegközlekedésre az egyik legjobb európai
példa London, ahol jól kiépített föld alatti és fe-
letti hálózat szövi át a várost. És persze az sem el-
hanyagolható érv a tömegközlekedés mellett, ha
ott járunk, hogy a piros emeletes buszokkal való
utazást nem szabad kihagyni.

Közlekedj ÖKOsan!

A Fapuma Kerékpáros Egyesület az egyik
szervezője a Mobilitási hét programjainak. A tár-
saság lelkes bringás fiatalokból állt össze, akik bi-
ciklitúrákat, versenyeket szerveznek, különböző
egyesületeknek segítenek.

– Fiatalok vagyunk, most tudunk valamit
tenni a biciklisek helyzetéért. Mindig is kerékpá-
roztam, hiszem és vallom, hogy az egyik legjobb
közlekedési eszköz, főleg ebben a városban, ahol
jó a kerékpáros infrastruktúra. Sok mindenen
kellene persze változtatni – kezdte Mohos Kris-
tóf, a Fapuma egyik alapítója és hozzátette, jelzik
észrevételeiket a városvezetésnek, de ha olyan
problémát tapasztalnak, amit maguk is meg tud-
nak oldani, azt természetesen megteszik.

– Azt látom, hogy jó a hozzáállás a városveze-
tés részéről, már csak idő és pénz kell a tervek
megvalósításához – hangsúlyozta.

Az egyesület céljai közé tartozik, hogy olyan ke-
rékpáros rendezvényeket szervezzenek, melyeken
családok vehetnek részt, népszerűsítsék a bicikli-
zést, védjék a kerékpárosok érdekeit és szorgalmaz-
zák a bicikliutak felújítását, kialakítását.

Elképzeléseikhez illeszkednek a „Közlekedj
ÖKOsan!” szlogenű Mobilitási hét színes esemé-
nyei. Kristóf kiemelt néhány programot: a BAM,
azaz Bringázz a munkába kampány pénteken
kezdődik. Aznap reggel 6–10 óráig a megyeházá-
nál, az Ipar úti körforgalomnál és a Marcal I. és
Marcal II. közötti aluljárónál várják a bringáso-
kat reggelivel, zenével és kerékpár-ellenőrzéssel. 

Másnap tartják a Bringapolisz elnevezésű ren-
dezvényt, melynek célja nem az, hogy tüntesse-
nek az autósok ellen, hanem hogy a vonulással

Hogy csinálják
Európában?

megmutassák magukat a biciklisek, és Győr egy
napra bringapolisszá változzon.

– Lesz többek között kerékpáros vidámpark ki-
csiknek és nagyoknak, versenyek, 16 órától bicik-
lis, görkorcsolyás, kerekes székes és babakocsis
felvonulás és kerékpár-szépségverseny.

A felvonulás a Megyeház térről indul rendőri
felvezetéssel, és oda is érnek vissza a kerekezők.
A legkisebb biciklizőket is várjuk – hívta fel a fi-
gyelmet a szervező.

Mohos Kristóf kiemelte még  a „Bringa-vonat
és a Gyalog-busz” elnevezésű, egyedülálló kezde-
ményezést, mely Győrben valósul meg először.

– Hétfőn indul a program, melynek lényege,
hogy 2-2 felnőtt kísérő viszi a diákokat iskolába
azért, hogy ne kelljen mindig autóval menniük
azoknak, akik szülei kénytelenek reggelente
azzal közlekedni. Eddig öt iskola jelentkezett, de
várunk még további intézményeket, mert fontos,
hogy korán környezettudatos szemléletet tanul-
janak a gyerekek.

Tavaly 2.221 európai, köztük 96 magyar tele-
pülés vett részt az Európai Mobilitás Hét kezde-
ményezésben, amely az autómentes napra épül.
Kristóf elmondta, a legjobb az lenne, ha erre a
napra mindenki otthon hagyná az autóját, akinek
lehetősége van rá, de a legfőbb cél a fenntartható
közlekedés kialakítása.

– Minimális szemlélet- és életmódváltással
sokat elérhetünk hosszú távon. Válasszunk ol-
csóbb és környezetbarátabb közlekedést: bicik-
lizzünk, gyalogoljunk, de ha ezekre nincs lehető-
ség, élvezzen előnyt a tömegközlekedés az autó-
zással szemben – javasolta.

„Fiatalok vagyunk, most
tudunk tenni a biciklisekért”
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Szeptember 5–szeptember 22., csütörtök
Pályázat óvodáknak: „Kerékpáros oktatási prog-
ram pályázat” 

Szeptember 16., péntek
09.00–10.00 Sajtótájékoztató 
Téma: SOL-Save Our Lives projekt, Győr Megyei
Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése
projekt,  Közlekedj tudatosan! – KEOP 6.1.0 pro-
jekt, Mobilitási hét 2011.
Helyszín: Városháza, Kék terem

BRINGÁZZ A MUNKÁBA
KAMPÁNYNYITÓ NAP

06.00–11.00 BAM reggeli 
08.00–13.00 KRESZ-oktatás 
Rendőri kontroll – kerékpáros „Citrom-díj” 
Helyszín: Megyeház tér

Szakmai fórumok
10.00–11.30 Szakmai egyeztető fórum – SOL –

Save Our Lives projekt – projekt-
partnerek részére 

11.30–13.00 Szakmai egyeztető fórum – Éjsza-
kai buszjárat indítása Győrben

13.00–15.00 Szakmai egyeztető fórum – SOL –
Save Our Lives projekt – szakmai
és civil szervezetek részére

Helyszín: Győr, Polgármesteri Hivatal, Kék terem 

Szeptember 17., szombat 

BRINGAPOLISZ
09.00–16.00 Kerékpáros vidámpark 

Bringapóló 
Interaktív kerékpáros ügyességi
verseny és KRESZ-tanfolyam 
Elektromos rollerek és kerékpá-
rok tesztelése 
SZEnergy autók tesztelése 
Full Hybrid autómodellek tesztelése
RoyalFixi verseny 
Kerékpárvásár 
KV-relikviák vására

16.00–19.00 Kerékpáros, görkorcsolyás, ke-
rekes székes és babakocsis fel-
vonulás 
Kerékpár-szépségverseny 

18.00–20.00 „JátszMAtér”– AlleyCat 
20.00–22.00 SZUPERKONCERT 

Colombre Band & Lady Gerbeaud  
Helyszín: Megyeház tér 

2011. szeptember 16–22.

Közlekedj ÖKOsan!

A Mobilitási hét programjai

Szeptember 21., szerda
Bringázz a suliba kampány indítása  
„Bringa-vonat és Gyalog-busz” járatok indulnak a
helyi általános iskolában a környezetbarát és biz-
tonságos közlekedés jegyében.

Szeptember 22., csütörtök
Bringázz a suliba kampány indítása  
„Bringa-vonat és Gyalog-busz” járatok indulnak a
helyi általános iskolában a környezetbarát és biz-
tonságos közlekedés jegyében.

„EURÓPAI AUTÓMENTES NAP” –
KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS NAPJA
„Jegy nélküli utazási lehetőség a városi autóbuszokon"
Kisalföld Volán telephely-látogatás
Szeptember 22-én, csütörtökön 16 és 18 óra között
teleplátogatást szervez a Kisalföld Volán Zrt. az
Ipar utcai műszaki telephelyen, előre regisztrált lá-
togatók számára, legfeljebb 15 fős csoportokban,
ahol az érdeklődők kb. 20 perces körbevezetésen
vehetnek részt. A látogatókat a városházától az Ika-
rus 55 típusú nosztalgiajárművel szállítják az Ipar
utcai telepre, illetve vissza, továbbá a program előtt
(15.30-tól) és után (kb. 18.30-ig) a városházánál
nyilvánosan meg lehet tekinteni és le lehet fotózni
az autóbuszt. Az Ipar utcai telephelyen a fotózás a
látogatók számára nem engedélyezett. 

ÉJSZAKAI BUSZJÁRAT 

23.14–04.00 Éjszakai buszjárat 
„900” Kálóczy tér – Marcalváros – József
Attila-lakótelep – Adyváros – Kálóczy tér
Az első járat 23.14 órakor Marcalváros,
forgalmi irodától indul.
Kálóczy térről indul: 00.00–04.00 óráig 60 per-
cenként (minden egész órakor), a 4.00 órakor in-
duló járat Malom liget megállóhelyig közlekedik.

„911” Kálóczy tér – Kisbácsa – Bácsa,
Ergényi-lakótelep – Kálóczy tér
Kálóczy térről indul: 0.36 és 2.36 órakor

Szeptember 18., vasárnap

11.00 Biciklitúra Hédervárra 
A résztvevőket a szervezők kis vendéglátással
várják, mint pl. tea, zsíros kenyér vagy bográcsé-
tel (Felszerelésről a résztvevőknek kell gondos-
kodniuk!)
Helyszín: Megyeház tér 
11.00 Kerékpáros GEO Cashing
GPS-koordináták alapján a helyszínek megtalá-
lása. A helyszíneken a szervezők várják a résztve-
vőket, akik matricát kapnak egy előre elkészített,
nyakba akasztható igazolólapra. Aki minden állo-
mást teljesít, ajándékban részesül.
Helyszín: Megyeház tér 
Az indulóknak igény esetén a készlet erejéig (10
db) kerékpárt biztosítunk.

Szeptember 19., hétfő
Bringázz a suliba kampány indítása  
„Bringa-vonat és Gyalog-busz” járatok indulnak a
helyi általános iskolában a környezetbarát és biz-
tonságos közlekedés jegyében.

Szeptember 20., kedd
Bringázz a suliba kampány indítása  
„Bringa-vonat és Gyalog-busz” járatok indulnak a
helyi általános iskolában a környezetbarát és biz-
tonságos közlekedés jegyében.
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SZEPTEMBER 16., PÉNTEK
M1
05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel
09:00 Kalandozó 
09:30 Kalandozó 
09:55 Házaspárbaj 
10:50 A szerelem diadala 
11:45 Útravaló
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:20 Kárpát Expressz 
12:50 Himnusz nyolc versszakban 
13:20 Anno
13:50 Háttértudomány 
14:25 Vendégségben Izraelben 
14:55 Bűvölet 
15:25 Bűvölet 
15:55 Liszt Ferenc 
16:25 Kisváros 
17:00 Robbie, a fóka 
17:50 Angyali érintés 
18:40 Szerelemhajó 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés 
20:05 Csiky Gergely: A nagymama 
22:10 Az Este 
22:45 Titkok és szolgálatok 
23:40 Záróra fiataloknak
00:10 Sporthírek 
00:20 Ma Reggel

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop 
06:00 Infománia
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop 
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Asztro Show 
13:30 Fél kettő
14:15 Második esély 
15:20 Második esély 
16:20 A szív útjai 
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A Széf
20:10 Fókusz
20:45 Barátok közt 
21:20 CSI: Miami helyszínelők 
22:10 ValóVilág - Beszavazó show 
22:55 Vámpírnaplók 
00:00 A főnök 
01:05 Reflektor
01:15 Törzsutas 
01:45 Ments meg! 
02:35 Autómánia

04:00 Animációs filmek 
04:35 Műsorszünet 
05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:50 Stahl konyhája 
10:00 Babapercek
10:10 Teleshop 
11:45 Diana hercegnő 

meggyilkolása 
13:30 EZO.TV
14:30 Seherezádé 
15:30 Psych - Dilis detektívek 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:25 ÖsszeEsküvők 
23:40 Aktív Extra
23:45 Hősök 
00:45 Tények Este
01:15 EZO.TV
02:15 Eureka 
03:10 Eureka

04:15 Műsorszünet 
05:25 Ki ez a lány? 
06:10 Két pasi meg egy csajszi 
06:35 Egy kapcsolat szabályai 
07:05 Chicago Hope Kórház 
07:55 Őrangyal 
08:50 Nyomtalanul 
09:45 Flashdance 
11:35 Zabagépek 
12:50 Feleségcsere 
13:50 Őrangyal 
14:50 Doktor House  
15:45 Nyomtalanul 
16:40 Gyilkos számok  
17:35 Gyilkos számok 
18:30 Jóbarátok 
18:55 Jóbarátok 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi
19:55 Vérmes négyes 
20:25 Mike és Molly 
20:55 Két pasi - meg egy kicsi 
21:25 Beugró Plusz
22:25 Brókerarcok 
00:40 Holdfény Parador felett 
02:35 Top Gear 
03:30 Jackie nővér

SZEPTEMBER 17., SZOMBAT
M1
05:51 Hajnali gondolatok 
05:56 Ma Reggel
09:00 Mozdulj!
09:25 Marco és Gina 
09:50 Marco és Gina 
10:15 A kis Amadeus - 

Az ifjú Mozart kalandjai 
10:40 Lülü, a teknőc 
10:55 Lülü, a teknőc 
11:05 Hajrá, Becky! 
11:30 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Sztársáv
13:00 Divatos tengerpartok 

a '60-as években 
13:45 Magyarország
14:10 Hortobágyi kalandozások 

Csík Jánossal
14:25 Ebadta szerelem 
16:10 Magyarország története 
16:40 Magyar Dal Napja 
18:25 Sándor Mátyás 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 SzerencseSzombat
21:00 A Bermuda-háromszög 

rejtélye 
22:30 „Esély a lángok között" 

jótékonysági koncert
23:25 Montalbano felügyelő 
01:25 Koncertek az A38 hajón 
02:15 Koncertek az A38 hajón

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Winx Klub 
10:30 Asztro Show 
11:25 Házon kívül
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Autómánia
12:50 Tuti gimi 
13:45 Sue Thomas - FBI 

14:45 Canterbury esetek 
15:40 Az új világ 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 X-Faktor 
21:00 ValóVilág - Beköltözés 
22:10 Amerikai pite 
00:10 Külvárosi téboly 
01:55 Fókusz Plusz

04:00 Alexandra Pódium
04:25 Animációs filmek
05:00 Műsorszünet 
06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
10:30 Egy tini naplója 
11:00 Így készült: 

Johnny English újratöltve 
11:35 Babavilág
12:05 Mindig nyár 
13:00 Walker, a texasi kopó 
13:55 Autóguru 
14:25 Capri - Az álmok szigete 
15:30 Capri - Az álmok szigete 
16:35 Crusoe 
17:35 Bűbájos boszorkák 
18:30 Tények
19:00 Magellán
19:35 Johnny English újratöltve
21:20 Most már elég! 
23:30 Prérifarkas Blues 
01:20 EZO.TV
02:20 Kalandjárat
02:45 Teleshop 
03:15 Animációs filmek

04:00 Jackie nővér 
04:30 Műsorszünet 
05:10 Őslények szigete 
05:55 Egy kórház magánélete 
06:50 A szépség és a szörny 
07:50 Segítség, szülő vagyok! 
08:45 10 évvel fiatalabb: A kihívás - 

Mi történt azóta? 
09:50 Zsírégetők 
10:45 Topmodell leszek! 
11:40 Greek, a szövetség 
12:35 Romantikus kaland 
13:00 Luxusdoki 
13:55 Szívek szállodája  
14:55 Szívek szállodája 
15:55 Vérmes négyes 
16:25 Mike és Molly 
16:50 Két pasi - meg egy kicsi 
17:20 Beugró Plusz
18:20 Extralarge: Indiánok
20:05 Columbo: A főnyeremény halál 
21:55 Viasztestek 
00:00 Ki nevet a végén? 
01:55 Columbo: A főnyeremény halál

VIASAT3

VIASAT3

05:30 Gazdakör
05:55 Megyejáró 
06:05 Az erdélyi szász kultúra 

nyomában 
06:40 Valóságos kincsesbánya 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:35 Teleki Sámuel útján 
09:05 Az utolsó mohikán 
09:35 MacGyver 
10:25 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Kézjegy 
15:00 Arcélek
15:15 A világ felfedezése 
16:15 Építészet XXI 
16:50 Duna anzix 
17:10 MacGyver 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
18:55 Öregberény 
19:25 Öregberény
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
20:10 Sporthírek 
20:20 Közbeszéd
21:00 Négyes kettes 
22:25 Dunasport
22:30 Hangverseny a 

Zeneakadémián 
23:20 Viola csókja 
00:50 Vers
01:00 Himnusz 

05:30 Élő egyház 
06:00 Gazdakör
06:50 Arcélek
07:05 Cimbora Retro 
07:35 Az Ótestamentum 
08:05 Nyelvőrző
08:35 Kalózsziget 
09:00 Kalózsziget 
09:30 Univerzum 
10:20 Divathét 
10:50 Az örökifjú lélek titka 
11:45 Híradó, időjárás-jelentés
12:00 Déli harangszó 
12:02 Vers
12:05 Isten kezében 
12:35 EtnoKlub
13:45 Török kezdőknek 
14:10 Török kezdőknek 
14:40 Az állatok világa 
15:10 A tészta útja 
16:10 Törzsasztal 
17:00 Standard és Tíztánc 

Országos Ranglista - 
Nyíregyháza 

18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:25 001 - Az első bevetés
21:00 Happy End 
22:30 Dunasport
22:45 46. Karlovy Vary 

Nemzetközi Filmfesztivál 
23:30 Szkafander és pillangó 
01:20 Vers
01:25 Himnusz

Viasat3, szeptember 16., péntek,
9:45

Flashdance
Amerikai zenés film

Alex, a nappal hegesztőmunkásként
dolgozó fiatal lány esténként táncos-
ként lép fel egy bárban. Az minden
vágya, hogy egy nap balett-táncosnő
lehessen. Érvényesüléséhez azonban
csak tehetségét és tánctudását haj-
landó latba vetni, a szépségével kiví-
vott támoga-
tást csakúgy,
mint minden
más protek-
ciót, élből visz-
szautasítja.

RTL Klub, szeptember 17., szombat, 22:10

Amerikai
pite
Amerikai 
vígjáték

Minden fiatal
életében eljön egyszer a pillanat, amikor
megpróbálja átélni a felnőtté válás legmeg-
határozóbb élményét. Jimnek  és Chrisnek
feltett szándéka, hogy még az érettségi
előtt elveszítik a szüzességüket. Mivel az
idő sürget, a nemes cél érdekében min-
denki latba veti, amije van. Akad azonban,
akinek be kell érnie apja jótanácsaival és
egy almás pitével. A sütemény ugyanis a
szexuális tapasztalás sajátos fokmérője.

Viasat3, szeptember 17., szombat, 0:00

Ki nevet a végén?
Amerikai krimi

Las Vegasban, a szerencsejátékok világ-
városában vagyunk. Ide tér vissza Ju-
lian Goddard, aki épp most szökött meg
a börtönből, hogy visszaszerezze jussát
egy korábbi bankrablásból, és visszahó-
dítsa szíve hölgyét. Lucille ugyanis
most a hatalmas Stardust kaszinó tulaj-

donosának a ba-
rátnője. Sajnos a
z s á k m á nyo l t
pénz azonban
rejtélyes körül-
mények között
eltűnt...

M1, szeptember 18., vasárnap, 21:00

A szakasz
Amerikai 
háborús filmdráma

Önkéntesnek jelentkezik
a vietnami háborúba az
ifjú Chris Taylor. Ahhoz
az egységhez osztják be,

amelyet Elias és Barnes őrmester vezet.
Elias betartja a játékszabályokat, törő-
dik az embereivel, a kegyetlen Barnest
viszont csak a harc, a küzdelem érdekli.
Barnesnek és az embereinek semmi
sem számít, hidegvérrel kivégzik az ár-
tatlan embereket is. Amikor Eliasnak si-
kerül megakadályoznia az újabb mé-
szárlást, a feldühödött Barnes lelövi. 

Ôszi nyelvtanfolyamok szeptember 24-tôl
• ÖSD, ZÖLD ÚT, ECL, EURO, TársalKODÓ,

GazdálKODÓ nyelvvizsga-felkészítés magánbérletes
rendszerben is a szeptemberi nyelvvizsgákra

• Angol, német nyelvû felkészítés állásinterjúra
• Spanyol-, olasz-, francia-, oroszkurzusok kedvezménnyel 
• Nyelvvizsga-tanácsadás, próbanyelvvizsga-lehetôség
• Nyelvtanfolyamát üdülési csekkel is fizetheti

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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SZEPTEMBER 18., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:05 Trendmánia
10:35 Teleshop 
11:35 Törzsutas 
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Magyar autósport-magazin 
12:30 Forma-1
12:55 Merlin kalandjai 

14:00 Sue Thomas - FBI 
15:05 Canterbury esetek 
16:15 Nemzeti Vágta 2011 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Bolondok aranya
21:15 ValóVilág - Összefoglaló 
22:20 Heti hetes
23:45 Portré
00:15 A sötét igazság

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Látlelet a Földről 
06:45 Tv2 matiné
10:00 Született kémek 
10:30 Max Steel 
11:35 Stahl konyhája 
12:05 Kalandjárat
12:40 Borkultusz 
13:10 90210
14:05 A kiválasztott - 

Az amerikai látnok 
15:05 Monk - Flúgos nyomozó 
16:00 Bűbájos boszorkák 
16:55 Tiniboszi 
18:30 Tények
19:00 Napló
19:35 Napló Extra
20:05 Seholország
22:10 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:10 Knight Rider 
00:05 A véres dinasztia:

A Borgia-család története 
02:35 EZO.TV
03:05 Napló
03:30 Napló Extra
03:55 Animációs filmek

SZEPTEMBER 19., HÉTFŐ
M1
05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel
09:00 Kalandozó 
09:30 Kalandozó 
10:00 Házaspárbaj 
10:55 Csak egy kislány... 
11:30 Napirend előtt 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:20 Kárpát Expressz 
12:50 Roma Magazin 
13:20 Domovina
13:55 Szent István Vándorlás - 

Az országos kék túra mentén 
14:25 Vizsgálat, lépj be! 
14:55 Bűvölet 
15:25 Bűvölet 
15:55 Liszt Ferenc 
16:25 Kisváros 
17:00 Robbie, a fóka 
17:50 Angyali érintés 
18:40 Szerelemhajó 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Mit csinált felséged 3-tól 5-ig? 
21:35 A végzet asszonya 
22:40 Az Este 
23:15 Titkok és szolgálatok 
00:10 KOGART kiállítások 

2006-2011 
00:35 Sporthírek 
00:45 Ma Reggel

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop 
06:00 Fókusz Plusz
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop 
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Asztro Show 
13:30 Fél kettő
14:15 Második esély 
15:15 A szív útjai 
16:15 Ezel - Bosszú mindhalálig 
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 Hazudj, ha tudsz! 

23:20 Reflektor
23:35 Helyszíni szemle 
00:25 Helyszíni szemle

05:30 Gazdakör
05:55 Megyejáró 
06:05 Az erdélyi szász kultúra 

nyomában 
06:35 A megregulázott fény, 

avagy lézer napjainkban 
06:55 Építészet XXI 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:35 Teleki Sámuel útján 
09:10 Az utolsó mohikán 
09:35 MacGyver 
10:25 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Heuréka! Megtaláltam! - 

Válogatás
14:45 Afrika színei 
15:40 Híres zeneszerzők nyomában 
16:35 Kisenciklopédia 
16:45 Duna anzix 
17:10 MacGyver 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
18:50 Öregberény 
19:20 Öregberény
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
20:10 Sporthírek 
20:20 Közbeszéd
21:00 Piaf 
23:15 Sportaréna 
00:00 Az ártéri ház 
00:55 Vers
01:00 Himnusz 

05:20 Ki ez a lány? 
06:05 Két pasi meg egy csajszi 
06:30 Egy kapcsolat szabályai 
06:55 Chicago Hope Kórház 
07:50 Őrangyal 
08:45 Nyomtalanul 
09:40 Külügyi szívügyek 

(Külkapcsolat) 
11:35 Zabagépek
12:50 Feleségcsere 
13:50 Őrangyal 
14:50 Doktor House 
15:45 Nyomtalanul 
16:40 Gyilkos számok  
17:35 Gyilkos számok 
18:30 Jóbarátok 
18:55 Jóbarátok 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi  
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House  
21:25 Aranypart 
21:55 Minden héten háború 
00:50 Futballistafeleségek 
02:15 Minden héten háború

05:00 Őslények szigete 
05:45 Egy kórház magánélete 
06:40 Egy kórház magánélete 
07:35 A szépség és a szörny 
08:35 Gumiláb 

10:40 MaxxMotion Autós Magazin 
11:10 Szex és New York light  
11:45 Szex és New York light 
12:20 A nagy házalakítás 
13:10 A nagy házalakítás 
14:10 Extralarge: Indiánok 
16:00 Külügyi szívügyek 

(Külkapcsolat) 
17:55 Négyen egy gatyában
20:05 CSI: Miami helyszínelők 
21:00 A főnök  
22:00 Tökös tekés
00:10 Hotel Ruanda 
02:20 CSI: Miami helyszínelők 
03:05 A főnök

VIASAT3

VIASAT3

06:20 Cimbora Retro 
07:15 A kék egér 
07:20 Töf-töf elefánt 
07:30 Kiváncsi Fáncsi  
07:35 Az Ótestamentum 
08:05 Hol volt, hol nem volt... 
08:25 Pata-csata 
10:05 Az eltűnt fáraó nyomában 
11:05 Ízőrzők: Zengővárkony 
11:45 Híradó, Időjárás-jelentés
12:00 Déli harangszó 
12:02 Vers
12:05 Élő egyház
12:40 Élő népzene 
13:10 Csellengők
13:35 5 óra 40 
14:55 Múltidéző 
15:25 Dunáról fúj a szél 
15:30 Virágzó Magyarország 
15:55 Vannak vidékek 
16:55 Talpalatnyi zöld 
17:20 Kirakat 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Mese
18:55 Hagyományőrző Fesztivál a 

Skanzenben -
Mesterségek utcája 

19:45 Heti Hírmondó
20:25 Klubszoba 
21:25 Lélek Boulevard 
21:50 Dunasport
22:10 A rajzoló szerződése
23:55 Vukán György és Szakcsi 

Lakatos Béla zongoraestje 

05:51 Hajnali gondolatok 
05:56 Ma Reggel
09:05 Engedjétek hozzám 
09:15 Így szól az Úr! 
09:20 Katolikus krónika 
09:45 Kérdések a Bibliában 
10:00 Református magazin 
10:25 Ortodox ifjúsági műsor 
10:30 Útmutató
11:00 Görög katolikus liturgiát 

közvetítünk a Miskolc 
belváros görög katolikus
templomból

12:15 Hírek 
12:20 Szellem a palackból... 
12:45 Hortobágyi kalandozások 

Csík Jánossal
13:00 Üvöltő szelek 
14:45 A roma harcos - 

Veres Richard portré
15:15 Telesport
15:50 Telesport 
18:05 Anno
18:35 A király kalóza 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés 
20:05 Nevetni kell, ennyi az egész
21:00 A szakasz 
23:00 Menekülésre ítélve 
00:50 Koncertek az A38 hajón
01:40 Koncertek az A38 hajón

SZEPTEMBER 20., KEDD
M1
05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel
09:00 Kalandozó
09:30 Kalandozó 
09:55 Magyar népmesék  
10:10 Házaspárbaj 
11:05 A szerelem diadala 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:20 Kárpát Expressz 
12:50 Srpski Ekran
13:20 Unser Bildschirm
13:50 Világörökségeink 
14:20 Lélek-tantörténetek 
14:50 Bűvölet 
15:20 Bűvölet 
15:50 Liszt Ferenc 
16:20 Kisváros 
17:00 Robbie, a fóka 
17:50 Angyali érintés 
18:40 Szerelemhajó 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Önök kérték!
21:00 Ármány és szerelem 

Anno 1951
22:00 Az Este 
22:35 Titkok és szolgálatok 
23:30 A rejtélyes XX. század 
00:00 Sporthírek 
00:10 Ma Reggel 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Magellán
04:30 Animációs filmek 
05:05 Műsorszünet 
05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:50 Stahl konyhája 
10:00 Babapercek
10:10 Teleshop 
11:45 A meztelen bomba 
13:30 EZO.TV
14:30 Eva Luna 
15:30 Psych - Dilis detektívek 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha
17:30 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:35 Jóban Rosszban
21:15 Aktív
21:50 xXx2: A következő fokozat 
23:50 Aktív Extra
23:55 Esküdj! 
00:25 Tények Este
01:00 EZO.TV
01:30 A médium 
02:25 Kísértések 
03:55 Babavilág

05:10 Ki ez a lány? 
05:55 Két pasi meg egy csajszi 
06:20 Egy kapcsolat szabályai 
06:50 Chicago Hope Kórház 
07:40 Őrangyal 
08:35 Nyomtalanul 
09:30 Tökös tekés 
11:35 Zabagépek 
12:50 Feleségcsere 
13:50 Őrangyal 
14:50 Doktor House  
15:45 Nyomtalanul 
16:40 Gyilkos számok 
17:35 Gyilkos számok 
18:30 Jóbarátok 
18:55 Jóbarátok 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi  
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House 
21:25 Aranypart 
21:55 Nikita 
22:55 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály  
23:50 Futballistafeleségek 
00:55 Nikita 
01:50 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 
02:35 Futballistafeleségek

VIASAT3
05:30 Gazdakör
05:55 Megyejáró 
06:05 Az erdélyi szász kultúra 

nyomában 
06:40 A megregulázott fény, 

avagy lézer napjainkban 
06:55 Múlt idő '89 
07:30 Híradó - Reggel 
07:45 Család-barát
08:45 Virágzó Magyarország 
09:05 Az utolsó mohikán 
09:35 MacGyver 
10:25 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Csellengők 
14:40 Kanyini - Negyvenezer éves 

kultúra 
15:45 Talpalatnyi hely 
16:45 Duna anzix 
17:10 MacGyver 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
18:40 Öregberény 
19:20 Öregberény
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
20:10 Sporthírek 
20:20 Közbeszéd
21:00 A ménesgazda 
22:40 Dunasport
22:45 A berlini fal nyulai 
23:40 Az élet méltó befejezése 
00:30 Vers
00:35 Himnusz 

05:25 Teleshop 
06:00 Magellán
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:45 Stahl konyhája 
09:50 Babapercek
09:55 Teleshop 
11:30 Született kémek 
11:55 Barbie és a Gyémánt Kastély 
13:30 EZO.TV
14:30 Seherezádé 
15:30 Psych - Dilis detektívek 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:35 Jóban Rosszban 
21:15 Aktív
21:50 NCIS 
22:50 NCIS: Los Angeles 
23:45 Aktív Extra
23:50 Esküdj! 
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:25 Különleges ügyosztály - Párizs 
02:15 A Holcroft egyezmény

05:30 Top Shop 
06:00 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop 
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Asztro Show 
13:30 Fél kettő
14:15 Második esély 

15:15 A szív útjai 
16:15 Ezel - Bosszú mindhalálig 
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:00 ValóVilág 
22:45 Házon kívül
23:15 XXI. század - 

a legendák velünk élnek
23:55 Légimentők - Visszaszámlálás 
01:20 Reflektor



2011. szeptember 16. / + / 21

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓTÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓTÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

SZEPTEMBER 21 ., SZERDA
M1
05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel
09:00 Kalandozó 
09:30 Kalandozó 
10:00 Magyar népmesék  
10:10 Házaspárbaj 
11:05 A szerelem diadala 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:20 Kárpát Expressz 
12:50 Hrvatska kronika
13:20 Ecranul nostru
14:00 Az ember tragédiája Szegeden 
14:55 Bűvölet 
15:25 Bűvölet 
15:55 Liszt Ferenc  
16:25 Kisváros 
17:00 Robbie, a fóka 
17:50 Angyali érintés 
18:40 Szerelemhajó 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Isten hozta, őrnagy úr! 
21:50 Az Este 
22:25 Titkok és szolgálatok 
23:20 A Tragédia rejtélye
00:10 Sporthírek 
00:20 Ma Reggel

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop 
06:00 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop 
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Asztro Show 
13:30 Fél kettő
14:15 Második esély 
15:15 A szív útjai 
16:15 Ezel - Bosszú mindhalálig 
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág
22:00 ValóVilág 
22:45 Zűrös páros 

00:40 Reflektor
00:55 Vitathatatlan 2.

05:10 Ki ez a lány? 
05:55 Két pasi meg egy csajszi 
06:20 Egy kapcsolat szabályai 
06:45 Chicago Hope Kórház 
07:35 Őrangyal  
08:30 Nyomtalanul 
09:25 Négyen egy gatyában 
11:35 Zabagépek 
12:50 Feleségcsere 
13:50 Őrangyal 
14:50 Doktor House  
15:45 Nyomtalanul 
16:40 Gyilkos számok  
17:35 Gyilkos számok  
18:30 Jóbarátok 
18:55 Jóbarátok 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi
19:55 Két pasi - meg egy kicsi  
20:25 Doktor House  
21:25 Aranypart 
21:55 Egy igaz ügy 
23:55 Futballistafeleségek 
01:00 Egy igaz ügy 
02:50 Futballistafeleségek

06:05 Az erdélyi szász kultúra 
nyomában 

06:40 Isten kezében 
07:10 Anziksz 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:50 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
09:05 Az utolsó mohikán 
09:35 MacGyver 
10:25 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Élő népzene 
14:45 Beavatás 
15:05 Mondottam ember, küzdj 

és bízva bízzál 
15:45 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
16:35 Jelfák 
16:45 Duna anzix 
17:10 MacGyver 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:00 Öregberény
19:30 Öregberény
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
20:10 Sporthírek 
20:20 Közbeszéd
21:00 Madách: Az ember tragédiája 
23:45 Dunasport
23:50 Dokureflex 
23:51 Afrika színei 
01:10 Vers

04:20 Animációs filmek 
04:55 Műsorszünet 
05:25 Teleshop 
06:00 Két TestŐr
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:45 Stahl konyhája
09:55 Babapercek
10:05 Teleshop 
11:40 Az ezüst oroszlán 

birodalmában 
13:30 EZO.TV
14:30 Eva Luna 
15:30 Psych - Dilis detektívek 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:35 Jóban Rosszban 
21:15 Aktív
21:50 Doktor House 
22:50 Született feleségek 
23:45 Aktív Extra
23:50 Esküdj! 
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:25 Szellemekkel suttogó 
02:15 Szemgolyó

VIASAT3

Viasat3, szeptember 19., hétfő, 9:40

Külügyi szívügyek 
(Külkapcsolat)
Fekete-fehér, amerikai vígjáték

A film hőse az amerikai megszálló csapa-
tok egyik tisztje, aki beleszeret egy német
nightclub énekesnőjébe, Erika viszont ér-
tésére adja, hogy mint győztes nem szíve-
sen látott vendég nála. Másrészt a katonát

m e g k ö r nyé k e z i
egy rátarti ameri-
kai kongresszusi
képviselőnő, aki
éppen az ellentéte
az amorális, félvi-
lági hölgynek.

Viasat3, szeptember 20., kedd, 21:55

Nikita
Amerikai akciófilm-sorozat

Nikita megment egy újságírót, aki veszélybe
kerül, miután megpróbál felfedni egy összeesküvést. Birkhoffot meggyanú-
sítják, hogy belülről segíti Nikita ténykedéseit. Michael egy újabb célpontot
próbál felkutatni Jaden, Alex és Thom segítségével.

Viasat3, szeptember 21., szerda, 9:25

Négyen egy gatyában
Amerikai vígjáték
A négy barátnő először tölti külön-külön a nyarat.
Amikor egy használtruha-boltban rábukkannak a

farmerra, amely mind a négyükön tökéletesen áll, elhatározzák, hogy mind-
egyikük egy hétig hordja a farmert, megnézi, hogy szerencsét hoz-e, aztán
továbbküldi a következő lánynak. Bár a kilométerek elválasztják őket, a négy
barátnő mégis együtt tapasztalja meg az életet, a szerelmet és a veszteséget. 

SZEPTEMBER 22., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

05:30 Top Shop 
06:00 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop 
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Asztro Show 
13:30 Fél kettő
14:15 Második esély 
15:15 A szív útjai 

16:15 Ezel - Bosszú mindhalálig 
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág
22:00 ValóVilág 
22:45 Az élet sója 
00:45 Kemény zsaruk 
01:45 Reflektor
01:55 Infománia

05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel
09:00 Kalandozó 
09:30 Kalandozó 
10:05 Házaspárbaj 
11:05 A szerelem diadala 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:20 Kárpát Expressz 
12:50 Együtt 
13:50 Tesz-vesz 
14:20 Angkor unokája 
14:50 Bűvölet 
15:20 Bűvölet 
15:50 Liszt Ferenc 
16:20 Kisváros 
17:00 Robbie, a fóka 
17:50 Angyali érintés 
18:40 Szerelemhajó 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Déltenger kincse 
21:00 Linda 
21:55 Az Este 
22:30 Titkok és szolgálatok 
23:25 Szülőföldjeim 
00:10 Sporthírek 
00:20 Ma Reggel

05:15 Ki ez a lány? 
06:00 Két pasi meg egy csajszi 
06:25 Egy kapcsolat szabályai 
06:50 Chicago Hope Kórház 
07:40 Őrangyal 
08:35 Nyomtalanul 
09:30 Judy Garland: Én és az 

árnyékaim 
11:25 Topmodell leszek! - Anglia 
12:50 Feleségcsere 
13:50 Őrangyal 
14:50 Doktor House  
15:45 Nyomtalanul 
16:40 Gyilkos számok  
17:35 Gyilkos számok  
18:30 Jóbarátok 
18:55 Jóbarátok 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi  
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House  
21:25 Aranypart 
21:55 CSI: New York-i helyszínelők 
22:55 Terepen 
23:50 Jackie nővér 
00:25 Jackie nővér 
01:00 Futballistafeleségek 
02:00 CSI: New York-i helyszínelők 
02:45 Terepen

04:10 Két TestŐr
04:35 Animációs filmek
05:10 Műsorszünet 
05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:40 Stahl konyhája 
09:45 Babapercek 
09:50 Teleshop 
11:25 Született kémek 
11:50 3 nindzsa nem hagyja magát 
13:30 EZO.TV
14:30 Eva Luna 
15:30 Psych - Dilis detektívek 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:35 Jóban Rosszban 
21:15 Aktív
21:50 A katedrális 
00:00 Aktív Extra
00:05 Esküdj! 
00:35 Tények Este
01:10 EZO.TV
01:40 Elsőszámú ellenségem 
02:35 Mentőhelikopter 
03:25 Mentőhelikopter

VIASAT3
05:30 Gazdakör
05:55 Megyejáró 
06:05 Az erdélyi szász kultúra 

nyomában 
06:35 Múltidéző 
07:05 Virágzó Magyarország 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:35 Vannak vidékek 
09:35 MacGyver 
10:25 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Talpalatnyi zöld 
14:45 Virágzó Magyarország 
15:10 A világ felfedezése 
16:05 A mindenséggel mérd magad 
16:20 Felelet az életnek 
16:45 Duna anzix 
17:10 MacGyver 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
18:45 Öregberény 
19:20 Öregberény
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
20:10 Sporthírek 
20:20 Közbeszéd
21:00 Az Északi-tenger kalózai 
22:30 Dunasport
22:40 Utak az éjféli nap alatt 
23:05 Muzsikás történet 
00:05 Titkos társaságok 
00:50 Vers
00:55 Himnusz 

RTL Klub, szeptember 22., csütörtök,
22:45
Az élet sója
Amerikai–angol romantikus vígjáték

Robert, a tipikus balek őrült lépésre
szánja el magát: elrabolja a főnöke lá-
nyát. A szépséges, ám elviselhetetlenül
elkényeztetett Celine számára Robert vá-
ratlan és rendkívül bénán kivitelezett
akciója kapóra jön. Hogy megszabadul-
hasson apjától, segít az elrablójának, mi-
közben két égből
pottyant angyal
még náluk is esze-
lősebb módszerek-
kel próbálja őket
összeboronálni.
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KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

SZEPTEMBERFEST. Német nemzetiségi
fesztivál és sörnapok helyszíne lesz a hétvé-
gén a Rába Quelle előtti Fürdő téren felállí-
tott sátor. A program szeptember 17-én,
szombaton 11 órakor a megyeháza előtt kez-
dődik, ahonnan a népviseletbe öltözött né-
metek harmonikazenekar kíséretében a
Fürdő térre vonulnak. A kisebbségi önkor-
mányzati elnök, Ferenczi Tamás déli köszön-
tőjét követően színpadra lép a Brunszvik
Teréz nemzetiségi óvoda tánckara, a Kovács
Margit ÁMK nemzetiségi tánckara, a Hazai
Dallamok Kórusa, Bartha Róbert harmonika-
zenekara, Kulcsár Béla harmonikaművész,
Karsai Klára előadóművész és a Musiquen-
tett. Vasárnap délután két órától a Hazai Dal-
lamok Kórusa, a Volksband Zenekar, a Roz-
maring Kórus, valamint a Scharek Béla ve-
zette Akkordeon Harmonika Zenekar sramli-
zenéje szórakoztatja a közönséget. A két nap
folyamán nyolcféle sört kóstolhatunk és
megízlelhetjük a sváb ételeket.

BOR ÉS LÁNYKA cím-
mel a Ghymes együttes
muzsikusa, Szarka Gyu -
la mutatja be dalait és
saját készítésű borait
szeptember 24-én 18
órától az Újvárosi Műve-
lődési Házban. Az újvá-
rosi szombat este ven-
dége lesz a népszerű
együttes három másik
tagja, Jelasity Péter,
Nagy Szabolcs és Pa-
taki András is.   

RÉGISÉGVÁSÁR várja
az antik tárgyak kedve-
lőit. Az Árkád mögötti
pia con szeptember 18-
án, vasárnap kora reggel-
től kínálnak festménye-
ket, órákat, érméket,
dísztárgyakat, egy-
kori használati esz-
közöket az árusok.   

A VÁROSI MŰVÉSZETI MÚ-
ZEUM az I. Rajz és Képgrafikai
Biennáléhoz kapcsolódva Bács
Emese képzőművész műalkotá-
saiból rendez rendhagyó kiállí-
tást. Az utóbbi tíz évben készült
festmények, grafikák és kis -
plasztikák az alkotó által kedvelt
témaköröket, a városi élet törté-
néseit és az emberi arc ábrázolá-
sának „végtelen lehetőségét”
mutatják be. A gyűjteményes
tárlaton a kiállító művész örök kí-

sérletező kedvével, virtuóz és
bátor technikai megoldásaival
is megörvendezteti a kortárs
képzőművészetet kedvelő lá-
togatókat. A tárlatot szep-
tember 17-én, szombaton 17
órakor Grászli Bernadett mű-
vészettörténész nyitja meg a
Váczy Péter-gyűjtemény eme-
leti kiállítótermében.

A RÁBA PAÁL LÁSZLÓ KÉPZŐMŰVÉSZKÖR évadnyitó kiállítása hétfő-
től látható az Arany Galériában. A huszonnyolc amatőr művész kréta, grafika,
szén, olaj és akril technikával készült alkotásokat mutat be. A tárlat szep-
tember végéig látogatható.

A MUZSIKÁS EGYÜTTES lép fel a Győri Fil-
harmonikus Zenekarral közösen szeptember
23-án, pénteken este hét órától a Richter Te-
remben. Az évadnyitó koncert műsorán rész-
letek csendülnek fel Bartók, Kodály és Doh-
nányi zenekari műveiből, valamint autentikus
magyar népzenét hallhatunk. Vezényel Med-
veczky Ádám. 

A ZENEBIRODALOM 2011–2012-es évadára
szeptember 22-ig válthatók bérletek. A Győri

Filharmonikus Zenekar és a Zenebiro-
dalom Alapítvány diákoknak szóló,

közös programsorozata október 6-
án Dvorák Újvilág szimfóniájával
kezdődik, a cseh zeneszerző ro-
mantikus műve a győri balettis-

kola növendékeinek jóvoltából a
tánc nyelvén is megszólal. Az évad

előadásairól az office@gyfz.hu
címen tudhatók meg részletek. 

HÁZNYITOGATÓ. A Gyerme -
kek Háza hagyományaihoz hí -
ven őszi háznyitogató program-
mal várja fiatalokat. Az idén két-
naposra bővült eseményen
külön szerveznek programot a
gyerekeknek és az ifjúsági kor-
osztálynak. Szeptember 17-én,
szombaton délelőtt tíztől este
kilencig, vasárnap délután ket-
tőtől este hatig várják az érdek-
lődőket. Bemutatkoznak a ház
szakkörei, lesz zene, tánc, szín-
ház, és számos más szórakoz-
tató program. 
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Hozzávalók: 30 dkg bodzabogyó,
fahéj, szegfűszeg, só, tejszín, cukor,
tojás, fehércsoki, tej.   

Elkészítése: A fahéjat és a szegfű-
szeget vízben főzzük, csipet sót, ízlés
szerint cukrot teszünk bele. Ha felforrt,
leszűrjük és hozzáadjuk a bodzabogyó-
kat. (Tehetünk bele egy almát vagy egy
körtét is, hogy sűrűbb legyen a leve-
sünk.) További 10-15 perc főzés után a
bodzabogyókat áttörjük, a levest kissé
lehűtjük és tejszínnel behabarjuk.

A habgaluskához tojásfehérjét ke-
mény habbá verünk, reszelt fehércsoko-
ládét keverünk hozzá, kanállal kiszag-
gatjuk, forró tejben megfőzzük. 

szerző: gaál józsef
receptek: benkő józsef
fotó: o. jakócs péter 

Pisztráng nem él a Cuhában, de a bod-
zaleveshez és a rókagombás lepény-
hez szükséges legfontosabb alap-
anyagokból bőséges a Bakonyalja
szeptemberi kínálata. A gyümölcssa-
vakban, vitaminokban gazdag érett
bodzabogyóból a helybeliek savanyú
lekvárt, bort és pálinkát főznek, Benkő
József bodzakrémlevese a gyógynö-
vény használatának egy kevésbé is-
mert módozatát mutatja meg.

Sokoró környékét a galamb-
gomba, a pöffeteg, a vargánya és az
őzlábgomba mellett a rókagomba is
szereti, ez utóbbit profi gyűjtők sze-
rint az erdőirtásokban, futókban ér-
demes keresni. Ha tisztítás, főzés
közben gyengéden bánunk ezzel az
apró, törékeny gombával, az őszi
erdő illatait kapjuk cserébe. Benkő
József a pátkai Sokoró fogadó séfje-
ként gyakran nyúl helyi alapanyagok-
hoz, azt vallja, hogy a környék ízeit,

Szeptember séfje: 
Benkő József 

Sokoró konyhája
asztali örömeit is meg kell ismernie
annak, aki a bakonyalji dombságra
kíváncsi akár egy futó kirándulás,
akár egy pihentető hétvége erejéig.

Arról már Hankó Lilla értékesítési
vezető beszélt, hogy a Sokoró fogadót
nyaranta a turisták, a kiránduló, pi-
henő családok, míg az őszi, téli idő-
szakban inkább a céges tréningek,
konferenciák résztvevői töltik meg. A
Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet tízhek-
táros parkjának szívében megbújó fo-
gadó legfőbb vonzereje a csend és a
nyugalom, de egyebek mellett úszhat,
szaunázhat, fallabdázhat, lovagolhat,
kocsikázhat is a kedves vendég, ha
éppen arra támad kedve.

A vendégcsalogatásban Benkő
József konyhájának főszerep jut, a
rendszeres grillpartikkal nem szá-
molva, legközelebb október második
szombatján rendez a fogadó hét ha-
tárra szóló, kemencés, zenés mulat-
ságot. Aki a jófajta pannonhalmi
borok kedvéért az éjszakát is Sokoró-
pátkán tölti, tizenhét szoba közül vá-
laszthat.   

Bodza-
krémleves
fehér-
csokoládés
hab -
galuskával

Hozzávalók a halhoz: négy személyre négy darab
pisztráng, aszalt paradicsom, vöröshagyma, fok-
hagyma, babérlevél, egész bors, só, vörösborecet. 

Elkészítése: A pisztrángot filézzük, sózzuk,
aszalt paradicsommal betöltjük és feltekerjük. A
többi hozzávalót vízben felforraljuk. A fűszeres víz
gőzében pároljuk puhára a pisztrángokat. 

Hozzávalók a lepényhez: 20 dkg róka-
gomba, 30 dkg hosszúmetélt, 5 darab tojás,

Aszalt paradicsommal töltött
pisztráng rókagombás lepénnyel

2 dl tejszín, vaj, póréhagyma, petrezselyem,
só, fehérbors.

Elkészítése: A hosszúmetéltet megfőzzük, le-
hűtjük és lecsepegtetjük. A rókagombát vajon és
póréhagymán lepirítjuk, sóval, fehérborssal, pet-
rezselyemmel ízesítjük, majd a tésztához keverjük.
A tojásokat a tejszínnel összekeverjük, a tésztához
adjuk, lepényünket serpenyőben, lassú tűzön
készre sütjük. 



24 / + / 2011. szeptember 16.

KÖZSZOLGÁK ÁLLATKERT

szerző: farkas adrienn
fotó: magyarósi péter 

A természet őszi pompája ön-
magában is megér egy va-
dasparki sétát, s akkor még
nem beszéltünk a Xantus-ál-
latkert ilyentájt esedékes, ha-
gyományosan népszerű prog-
ramjairól. 

A győri vadaspark legfrissebb
hírei szerint kölyökkel szaporo-
dott a csuklyásmajmok családja,
s apa lett a szomszédos kifutó
Góliát nevű huszármajma is. A
csuklyás család, az apellák leg -
inkább a most érő diók feltörésé-
vel foglalkoznak, a huszármajom

szerző: győr-szol

Sikerként értékelték a szolgálta-
tók és a rendőrség a GYŐR-SZOL
Zrt. januári kezdeményezését az
önkormányzati bérlakások együt-
tes ellenőrzésére, ezért szeptem-
bertől folytatják a közös akciót.  

Győrben több mint négy és fél ezer
önkormányzati tulajdonú bérlakás
van. A bérlők közül nagyon sokan tar-

Folytatják a bérlakások ellenőrzését a szolgáltatók
toznak a bérleti díjjal, közüzemi
számlákkal és egyre gyakoribb a
nem megfelelő fogyasztói magatar-
tás, valamint az illegális fogyasztás.
A közös bérleményellenőrzés ezek ki-
szűrését, megszüntetését, és az ille-
gális fogyasztás által okozott balese-
tek megelőzését szolgálja.

A tavaszi akció tapasztalatai azt
mutatják, hogy szükség van további
ellenőrzésekre. A GYŐR-SZOL, az
E.ON, az Égáz-Dégáz Földgázel -

osztó, a Pannon-Víz és a városi rend-
őrkapitányság munkatársai az eddig
ellenőrzött közel háromszáz lakás
43%-ánál találtak valamilyen szabály-
talanságot. Illegális fogyasztás, vala-
mint a jelentős díjhátralék esetén a
szolgáltatónak lehetősége van a fo-
gyasztás korlátozására. A törvényi
előírások szigorú betartása mellett
lefolytatott ellenőrzés jogi hátterét a
lakástörvénynek a bérbeadót erre a
tevékenységre feljogosító rendelke-

zése adja, amely lehetővé teszi, hogy
a szolgáltatók bejussanak a bérlemé-
nyekbe, és ily módon meggyőződ-
hessenek szolgáltatásaik jogszerű
és szabályos vételezéséről.

A szolgáltatók úgy döntöttek, az
eredmények ismeretében, a lakókö-
zösség és a fizető fogyasztók, vala-
mint a balesetveszély megelőzése
érdekében szeptembertől folytat-
ják, illetve több városrészre is kiter-
jesztik a közös ellenőrzést. 

szerző: tóth lászló
fotó: pannon-víz 

A tervezettnél is gyorsabban
halad a Hédervári és Szövetség
úti csomópont csatornaépítése,
így október végén megszűnhet a
sávlezárás, helyreállhat a meg-
szokott forgalmi rend Révfaluban. 

A Pannon-Víz a Jedlik hídhoz kapcso-
lódó út- és közmű-rekonstrukció III.
ütemének részeként cseréli ki a csa-
tornavezetéket. A Hédervári úton a
régi, rossz állapotú, tojásszelvényű
betoncsatorna helyett 40 centiméter
átmérőjű, üvegszál erősítésű csövek
kerülnek a föld alá, összesen 190 mé-
teres szakaszon. 

Az építők a Hédervári úti árvízi
emlékműnél kezdték a munkát és
október közepén érik el a Leibstück
utcai csomópontot. A gerincveze-

Új csatorna Révfaluban 
téken túl kicserélik az összes csa-
tornabekötést és víznyelőt is. Az
építés során nem zárják le a for-
galmat, csak a városból kifelé ha-
ladó sávból foglalnak el egy-egy
rövid szakaszt. A kétirányú forga-
lom biztosított, de aki teheti, to-
vábbra is kerülje el a Hédervári
utat. Különösen a városból kifelé
haladó forgalom lassú, a kettős
körforgalmat a Hédervári út he-
lyett a Szövetség utca irányába
célszerű elhagyni.

Októberben a kettős körforgal-
mat érintő munkákra is sor kerül,
addigra azonban az elbontott
házak helyén megépül majd az új
út. Az építkezés idején az ivóvíz- és
a szennyvízelvezetés zavartalan,
ehhez egy ideiglenes szennyvízát -
emelőt telepített föld feletti vezeté-
kekkel a Pannon-Víz. A társaság ez-
úton is kéri a közlekedők és a lakók
türelmét, megértését! 

Ősz a vadasparkban
anyuka a kis jövevény mozdula-
tait lesi.

Ősszel új arcát mutatja a ter-
mészet, megváltozik az állatok vi-
selkedése, s ünnepre készül az
egész vadaspark. Assisi Szent Fe-
renc, az állatok védelmezője októ-
ber 4-én halt meg, az állatok idei
világnapját különleges progra-
mokkal szeretnék emlékezetessé
tenni a győri park munkatársai. 

Ősszel, november 12-én ese-
dékes az állatkerti nevelőszülők
értekezlete is, amely nem más,
mint az állatokat örökbe fogadó,
támogató cégek, jótékony ma-
gánemberek köszöntése. Az aján-
déknak sem utolsó nevelőszülői
státusra most, az értekezlet előtt
érdemes szert tenni. 



2011. szeptember 16. / + / 25

KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájuthat-
nak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét
szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bi-
zonyuló játékos dr. Barsi Ernő és Tóth Tibor Győr, a hangulatos város című albumát
nyerheti. Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. Jelige: Keresztrejtvény. Múlt
heti keresztrejtvényünk nyertese Hoffstetterné Bognár Márta (Győr).
Nyereményét a szerkesztőségben (Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Terror az étteremben

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
nehézségi fokát „+” jelzi.    
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szerző: győr-szol
fotó: illusztráció

A nyár véget ért, szeptember
első fele eddig kellemes időjá-
rással örvendeztetett meg
bennünket, de a naptár a fű-
tési időszak közeledtét jelzi.
Győrben tavaly szeptember
30-án indult minden lakásra
(közel 24.000) vonatkozóan a
távfűtés, és októberben min-
dennap fűteni kellett.

A GYŐR-SZOL Zrt. fűtési
szolgáltatással – a jogszabá-
lyok és közüzemi szerződések
szerint – szeptember 15.
napja és a következő év május
15. napja között áll a felhasz-
nálók rendelkezésére.

Erre az időszakra a felhasz-
nálók a közüzemi szerződés
mellékletét képező Üzemviteli
Megállapodásban arra hatal-
mazzák fel a társaságot, hogy
az időjárástól függően elindítsa,
illetve leállítsa a fűtést. Fűtésre
ebben az időszakban akkor
kerül sor, ha a külső hőmérsék-
let napi középértéke – az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat
előrejelzése szerint – előrelát-
hatólag nem haladja meg a +10
fokot, illetőleg három egymást
követő napon a +12 fokot.

Az ettől eltérő fűtést (indí-
tást, leállítást) a lakóközösség
közös képviselője írásban kez-
deményezheti, és erre akkor
kerül sor, ha a hőközpontról
vagy a hőközponton belül
külön fűtési hőcserélő blokk-
ról ellátott felhasználók leg-
alább 70 százaléka ezt kéri.

A GYŐR-SZOL Zrt. Távhő-
szolgáltatási Igazgatósága a
betervezett karbantartási, fel-
újítási munkákat  mind a fűtő-
erőműben, mind a távhőháló-
zaton, mind a hőközpontok-
ban elvégezte, a fűtés indítá-
sára felkészült. A nyári nagyle-
állás, ami használati melegvíz-
szünettel járt, augusztus 2-án
zökkenőmentesen lezajlott.
Szeptember 15-ig leellenőriz-
ték a lakóépületek hőfoga-
dóit, szükség szerint feltöltöt-

Elôtakarékosság – Öngondoskodás

Jószív Temetkezési 
Önsegélyezô Pénztár

Egy olyan temetkezési elôtakarékossági
forma, amely felkínálja azt a lehetôséget,
hogy kortól és egészségi állapottól függetle-
nül elôre még életünkben gondoskodhatunk
saját vagy hozzátartozónk temetésérôl.

Az 1995-ben alakult Jószív Pénztár
vagyona (a befizetett tagdíjak összege) már
meghaladja a 320 millió forintot, mely kizá-
rólag biztonságos állampapírokban (kincstár-
jegyben, államkötvényben) kamatozik.

Elôtakarékossági lehetôségek:
• a legkisebb havi tagdíj 600 Ft, amelyet saját
ütemezése szerint fizethet,
• a tagdíjon felüli egyszeri vagy többszöri na-
gyobb összegû befizetések.
A tagdíj befizetése szüneteltethetô, ha leg-
alább a minimális temetésre való összegyûlt. 

A Pénztár és törvényi elôírások betartása ga-
rantálja, hogy a tagok befizetéseit a hozzátar-
tozók csak a temetés igazolt költségeire fordít-
hatják. A hagyományos temetkezés mellett
egyre elterjedtebb a hamvasztásos temetés is.
Már sokan tudják, hogy Gyôrben a Szabadi úti
köztemetôben a Jószív Temetkezési Kft üzemel-
teti a hamvasztót, ahol lehetôség van a ham-
vasztás elôtti búcsúztatás lebonyolítására.

Az elôtakarékossági forma elônyei:
• 20%-os adókedvezmény-jóváírás az egyéni
számlán a befizetett tagdíj után
• akár 20%-os kedvezmény a temetkezési
szolgáltatásból (pl. koporsó, urna, sírásás…
stb.), melyet a Jószív Temetkezési Kft. nyújt a
tagoknak vagy a megjelölt szolgáltatási ked-
vezményezettnek.

Az elôtakarékosságról kérjen felvilágosítást:

Nagy Lívia  •  Telefon: 96/413-071
Gyôr, Szauter u.12. (Nádorvárosi köztemetô)

Öngondoskodás az, ha az ember 
gondoskodik a jövôjérôl, 
még a halálon túl is.

Ha kell, szeptember közepétől 
befűt a GYŐR-SZOL

ték a tudtuk nélkül leürített fű-
tési rendszereket, befejeződ-
tek a hőközpontok indítási
próbái is.

A nyári munkák közül legje-
lentősebb a Híd utcai primer
távhővezeték cseréje volt. A
Petz utcában primer és szekun-
der vezetékcsere, a Pusztaszeri
úton a primer vezeték utat ke-
resztező szakaszának cseréje

zajlott. Két felhasználói (egy-
egy épületet ellátó) hőközpon-
tot is beépítettek a Szigethy At-
tila út 78/A-B és a Tihanyi
Árpád út 60–62. számú épüle-
tekben. Új hőközpontot építet-
tek a Tompa utcai lakótelep táv-
fűtésére is. Erre azért volt szük-
ség, mert a hőt szolgáltató
Győri Erőmű Kft. a gőzellátásról
a forró vizes ellátásra állt át.

KUKAMOSÁS. A GYŐR-
SZOL Zrt. folytatja a barna fe-
delű bio-, és a társasházak ve-
gyes hulladékgyűjtő edényze-
tének mosását. Az ürítést és
mosást együtt végezzük, az
ürítés megtörténte után,
külön díjfizetés nélkül biztosít-
juk az edényzet mosását. A
mosást négy alkalommal vé-
gezzük el egy év alatt. Javasol-
juk mosási napon csak a hulla-
dékot tartalmazó edény kihe-
lyezését, a későbbi reklamá-
ciók elkerülése érdekében.

Városrész / utca Edény Harmadik mosás dátuma
Belváros:
Győrszentiván Bio 2011. szeptember 16.
Kismegyer Bio 2011. szeptember 30.
Likócs Bio 2011. szeptember 16.
Ménfôcsanak Bio 2011. szeptember 23.
Nádorváros Bio 2011. szeptember 23.
Pinnyéd Bio 2011. szeptember 23.
Révfalu Bio 2011. szeptember 30.
Sárás Bio 2011. szeptember 16.
Szabadhegy Bio 2011. szeptember 30.
Sziget Bio 2011. szeptember 23.
Újváros Bio 2011. szeptember 23.

Jelmagyarázat: Zöld – Bioedény

Lakossági felhasználók figyelmébe!
A fűtési idény zökkenőmentes megkezdésének fontos felté-
tele, hogy az épületek fűtési rendszerei „fogadóképesek” le-
gyenek. Ajánlott a távfűtési időszak indulása előtt befejezni
és szeptember közepe után már nem elkezdeni az épületek
fűtési rendszeréhez kapcsolódó felújításokat, átalakításokat,
radiátorcseréket. Ezen a nyáron is tömegesen kértek fűtési-
hálózat-ürítéseket radiátor-áthelyezés, lépcsőház-, közöshe-
lyiség-kikapcsolás és épület fűtési rendszerének korszerűsí-
tése miatt.  A munka több helyen még most is tart, és infor-
mációink szerint a korszerűsítések a fűtési idényben is foly-
tatódni fognak. Ilyen esetekben szoros együttműködésre
van szükség a szolgáltató és a felhasználók között. A szolgál-
tató kéri, hogy ha a fűtési rendszeren olyan munkavégzés
folyik, ame- lyet előzetesen nem egyeztettek vele,
az esetlege- sen felmerülő fűtési zavarok elkerülése
érdekében azt jelentsék be a GYŐR-SZOL Zrt. Táv-
hőszolgálta- tási Igazgatóság Szolgáltatási Üzeménél.
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APRÓ HIRDETÉS

Győrújbarát legszebb részén, a
tábor völgyében 120 m2-es csa-
ládi ház eladó. Központi
fűtés+kandalló. Érd.: 30/216-
2231. 

LAKÁSCSERE

Belvárosi, 2 szobás, 83 m2-es,
félkomfortos, egyedi fűtésű, ha-
tározatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 2 szobás, 45–
55 m2 közötti, kisebb bérle-
ményre (hirdetési szám: 234).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-
420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 54 m2-es,
földszinti, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne ki-
sebb, 1 szobás, belvárosi la-
kásra (hirdetési szám: 235).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-
420.

Szigeti, 1 szobás, 36 m2-es, kom-
fortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne na-
gyobb, másfél–2 szobás lakásra
(hirdetési szám: 236). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 81 m2-es, 3 szobás,
határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne kisebb, 40–45
m2-es, 2 szobás lakásra (hirde-
tési szám: 237). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 31 m2-es, 1 szobás, táv-
fűtéses, felújított lakást cserélne
nagyobb, 50–60 m2-es, 2 szo-
bás lakásra (hirdetési szám:
238). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Nádorvárosi, 49 m2-es, 2 szobás,
határozatlan bérleti szerződéses,
távfűtéses lakást cserélne ki-
sebb lakásra (hirdetési szám:
239). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 52 m2-es, 2 szobás,
egyedi fűtéses felújított lakást
cserélne kisebb, 2 szobás la-
kásra (hirdetési szám: 240).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-
420.

Szabadhegyi, 2 szobás, 49 m2-
es, távfűtéses, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne

2 szobás, nádorvárosi, 30–55
m2-es, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakásra. A WC külön he-
lyiségben legyen (hirdetési szám:
241). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 53 m2-es,
komfortos, gázfűtéses, határo-
zott bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, 50–60 m2-es,
földszinti bérleményre Sziget, Új-
város területére (hirdetési szám:
242). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 50 m2-es,
távfűtéses, határozott bérleti
szerződéses, felújított lakást
cserélne 50–60 m2-es bérle-
ményre belváros, Sziget, Újvá-
ros területére (hirdetési szám:
243). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Nádorvárosi, 1+fél szobás, 36
m2-es, távfűtéses, határozott
bérleti szerződéses, külsőleg
szigetelt, illetve fűtéskorszerűsí-
tett házban lévő, felújított lakást
cserélne 1+fél–2 szobás, nádor-

városi, adyvárosi vagy Marcalvá-
ros I. területén lévő bérle-
ményre (hirdetési szám: 244).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-
420.

OKTATÁS

Szeretné, hogy általános iskolás
gyermeke könnyen tanulja a ma-
tematikát? Felkészítését, korre-
petálását vállalja matematika
szaktanár Győrben! Érd.:
30/487-3625.

ÉPÍTŐANYAG

Keresse nálunk!
YTONG falazóelem,
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső hő-
szigetelő lap.
Iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395.
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75.
Telefon: 96/417-957.
www.y-ytong.hu

ÁLLÁS

Mérlegképes könyvelő többéves
szakmai gyakorlattal, bérszám-
fejtési ismerettel, azonnali belé-
péssel állást keres Győrben. El-
érhetőség: 70/310-6156.

AUTÓ

Škoda Yeti Active Plus 1,4 TSI,
1390 cm3, 90 kW/122 LE, ben-
zines, forg. helyezés: 2011. 03.
01., várható km: 6.000. 8 hang-
szórós kivitel, acél szükségpótke-
rék 16”, autóemelő, audio-csat-
lakozó, színe és belső kárpito-
zása: kristályfehér, ülés: fekete.
Akciós vételár: 4.400.000 Ft.
Érd.: 96/515-000.

EGYÉB

Készpénzért festmé-
nyeket, Herendi porcelánt,
ezüsttárgyakat, órákat, köny-
veket, antik bútort, szőnye-
get, kerámiákat, dísztárgya-
kat, hagyatékot vásárolunk.
Tel.: 70/640-5101.

BABABIZOMÁNYI átvesz: Diva-
tos babakocsit, kiságyat, etető-
és pihenőszéket, járókát, bébi-
kompot, autóülést, bébihintát,
babafelszerelési cikkeket, már-
kás játékot, bébiruhaneműt,
cipőt. Mini Bizi, Győr, Déry T. u.
16. 06-20/918-0643.

Bélyeget, bélyeg-
gyűjteményeket, ké-
peslapokat, pénzeket, pénzgyűjte-
ményeket, plaketteket, kitünteté-
seket, könyveket, egyéb régiséget
vásárolok gyűjteményem be. Hét-
végén is! Tel.: 06-20/947-3928 

Azonnali készpénzfizetéssel
vásárolnék porcelánokat,
nippeket, könyveket, festmé-
nyeket, ezüst- és dísztárgya-
kat, komplett hagyatékokat.
20/415-3873.      

Utánfutó-kölcsönzés! Győr,
Szent Imre utca 138/B, 20/377-
9606.

Ablaktakarítást, takarítást, házi
betegápolást, gondozást, gyer-
mekfelügyeletet vállalok! Tel.:
70/521-8282

Havi 5% kamatra befektetőt ke-
resek, ingatlanfedezetet biztosí-
tok! Tel.: 20/581-1000.  20/415-
3873.

Lomtalanítást vállalok,
ingyen kitakarítom pincéjét, ud-
varát. Feleslegessé vált holmiját
elszállítom. Tel.: 70/500-1291.

ÜZLET

Győr-Szigetben, a Semmelweis
utca 8. sz. alatti bérházban utca-
fronti, 50 m2-es üzlethelyiség ke-
reskedelmi, szolgáltatói tevé-
kenységre vagy irodának hosszú
távra kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Győr, Kálvária utcában 67, 73 m2-
es irodahelyiségek és 200 m2-es,
különálló irodaépület kiadó. Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Győr, Kálvária utcában 120 m2-es
konferenciaterem hosszú távra
vagy alkalmakra kiadó. Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420. 

INGATLAN

NÁDORVÁROSBAN II. emeleti,
43 m2-es, 1,5 szobás, felújított
téglalakás tulajdonostól eladó.
Egyedi vízmérő, műanyag ablak,
redőny, klíma, parketta, járólap,
erkély, saját tároló. Tel.: 20/497-
8116. Irányár: 9.100.000 Ft.

Cséren 100 m2-es, földszintes,
részben alápincézett lakóépület
melléképületekkel, 3.700 m2-es,
összközműves telken eladó.
Irány ár: 1.950.000 Ft. Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

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

ŐSZI ÁRSZÜRET
AZ AMSTEL HATTYÚ FOGADÓBAN

szeptember 10-én, szombattól!
Minden a’la carte étkező Kedves Vendégünknek
10% engedményt adunk a számla végösszegéből, 

s meghívjuk egy pohár újborra vagy mustra.
(Csak készpénzes vagy bankkártyás fizetés esetén)

Az engedmény más kedvezménnyel nem vonható össze.

Mindenkit szeretettel várunk!

Drága a benzin?
Tankoljon akár fél áron!

SZERELTESSEN
GÁZAUTÓT!

ZOOMAUTÓ Kft.
Gyôr, Amadé László u. 1.

Tel.: 96/512-150, 06-20/9522-938
06-20/9594-626

KIRKO GYÓGYINTÉZET
pszichológiai előadás-sorozat: 

Téma: Anya–gyermek kapcsolatok
Előadó: Dr. Kovács József

Érdeklődés: www.callanetics.hu
+36 20/9256-510

Honda Civic, 1.5i LS, négyajtós, se -
dan. Üzembe helyezés: 1995. no -
vem  ber, futásteljesítmény 199.000
km. Ezüstmetál szín, manuális klí -
ma, elül-hátul elektromos ablakok

és napfénytető, elektromos visszapillantó, két légzsák, ABS,
kitűnő műszaki állapotban, 2013. júniusig érvényes műszaki
vizsgával, garázsban tartott, megkímélt. Irányár: 630.000 Ft.
Érdeklődni: 20/946-2806.  

EGÉSZSÉGSZIGET
Alakformáló-zsírégetô ultrahangos kezelés
Ránctalanító arc- és dekoltázskezelés 3.600 Ft/kezelés
AJÁNDÉK! Szabadon választható részmasszázs!
NYAK- VÁLL-HÁT-DERÉK, ÍZÜLETI és IZOMFÁJDALOM
kezelése GYÓGYMASSZÁZS segítségével!

+36 20/377-96-06

Gyôrben, kellemes, csendes, kertvárosi környezetben 137
m2-es, 3 szoba + nappalis, 2 fürdőszobás, 2 WC-s, 2 tera-
szos, kétféle fűtésrendszerrel ellátott, kiváló beosztású csa-
ládi ház, 446 m2-es parkosított telken, tulajdonostól, áron
alul sürgősen eladó! Alacsony rezsijű lakás esetleg beszá-
mítható! A ház vállalkozásra is alkalmas (rendelő, iroda,
raktár, műhely stb.) Érd.: 30/936-6438 vagy 20/545-2195

Ár: 21.200.000 HUF 

Gyôr belvárosától 7 percre autóval, egy 1416 m2-es dupla telek.
A telek gyönyörû környezetben, közel a Mosoni-Dunához, a töltés
mellett, csendes családi házas övezetben helyezkedik el. Ideális
dupla telekként barátoknak vagy testvéreknek, rokonoknak.
A telekre a képen látható látványterv készült!

Ár: 15 millió forint
Érd.: gymt74@gmail.com
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szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

Az április végén korosztályos vi-
lágbajnoki, majd júliusban Eu-
rópa-bajnoki címet szerzett Poór
Brigitta tovább folytatja előretö-
rését a felnőttek között. A sop -
roni származású, de Győrben élő
tereptriatlon-versenyző legköze-
lebb a hawaii világbajnokságon
vesz részt.  

Poór Brigitta számára fantasztiku-
san alakul a 2011-es esztendő, hi-
szen pályafutása eddigi legsikere-
sebb évét mondhatja magáénak. Áp-
rilisban a spanyolországi Extrema-
durában a 23 éven aluliak mezőnyé-
ben világbajnoki címet szerzett, au-
gusztusban pedig a németországi
Zittauban korosztályos Európa-baj-
nok lett. Az eredménylistát Világ-
kupa-győzelmek és egy felnőtt világ-
bajnoki kvalifikáció teszi teljessé.

– Úszással kezd-
tem, majd elvittek
egy mezei futóver-
senyre, és innen
már csak egy
lépés volt a triat-
lon. Az első verse-
nyemen hétéve-
sen vettem részt,
és a megyei baj-
nokságról rögtön
továbbjutottam az országosra, így
kedvet kaptam a sportághoz. Tíz
éven át az országúti szakágban indul-
tam, majd elkísértem egy barátomat
egy terepversenyre. Kíváncsiságból
én is rajthoz álltam, és azonnal meg-
szerettem a tereptriatlont. Rátalál-
tam magamra, ahogy hegyikerékpá-
roztam. Nagy kihívás jelent, ugyanak-
kor élményekkel teli minden egyes
futam. A természetben versenyzünk,
csodálatos tájakat, gyönyörű erdő-
ket láthatok minden egyes alkalom-
mal – mesélt a kezdetekről és a
sportág szépségeiről Poór Brigitta.

A tereptriatlon 1500 méter nyílt
vízi úszásból, 30-40 kilométer hegyi-
kerékpározásból és körülbelül 10 ki-
lométer terepfutásból áll. A kerékpá-
ros- és a futópályát elsősorban bur-
kolatlan utakon, lehetőleg nagy szint-
különbséggel jelölik ki. A három ösz-
szetevőt a versenyzőknek pihenés
nélkül, lehetőleg minél rövidebb idő
alatt kell teljesíteniük. Igazán ember-
próbáló a feladat, ami rendkívül ko-
moly felkészülést igényel. 

– Hétköznap Győrött aszfalton
edzek, a verseny nélküli hétvégéket
pedig Sopronban töltöm a csalá-
domnál. Ilyenkor kimegyek a közeli
osztrák hegyekbe, ahol napi négy-öt

A természet meghódítója

A triatlon történetében Poór Bri-
gitta az első magyar, aki világbaj-
noki címet nyert. Spanyolország-
ban a dobogó legfelső fokára
azonban – válogatottszerelés hiá -
nyában – a Zaboo Pro Team me-
zében kellett felállnia. Ezt orvo-
solta Borkai Zsolt, a Magyar Olim-
piai Bizottság elnöke, aki a közel-
múltban a városházán fogadta a
soproni származású, de Győrben
élő versenyzőt. Az elnök el-

mondta, ugyan a nem olimpiai sportágak egye-
lőre még nem tartoznak a szövetség égisze alá,
mégis igyekeznek segíteni az eredményes ver-
senyzőket. Borkai Zsolt ezt követően egy
komplett válogatottszerelést nyújtott át a te-
reptriatlonosnak, aki így a hawaii világbajnok-
ságon már ebben állhat rajthoz. Poór Brigitta
elmondta, büszkén viseli majd az ajándékot, és
a válogatottszerelésben is méltóképp kívánja
képviselni hazáját.  

órát készülök terepen. A legtöbbet
mégis a versenyekből tanulom,
minél több futamon veszek részt,
annál könnyebben tudom kezelni a
váratlan helyzeteket. Ez nem a fiata-
lok sportja, a jelenlegi példák is mu-
tatják, sok tapasztalat kell ahhoz,
hogy valaki a felnőttek között nyer-
jen. A tavalyi világbajnokságon pél-
dául egy negyvenéves hölgy diadal-
maskodott – fogalmazott a sportoló,
aki hozzátette, ő nem szeretne ennyit
várni a sikerre.

Poór Brigitta a 2005-ben alapított
X2S Team versenyzője, de a magyar
egyesület mellett a svájci Zaboo Pro
Team tagja is egyben. Az alpesi csa-
pat többek között profi felszereléssel
támogatja a versenyzőt, két kerék-
párja közül az egyiket kifejezetten
neki gyártották. 

– Párom, Karafa Balázs egyben az
edzőm is, neki és a családomnak is
rengeteget köszönhetek. Az ő segít-
ségük teremti meg annak a lehetősé-
gét, hogy kizárólag a versenyzésre
tudjak koncentrálni. Sokat számít az

is, hogy bekerültem a svájci csa-
patba, tőlük kiváló felszerelést kap-
tam. Sajnos a tereptriatlont nem iga-
zán ismerik el Magyarországon, nem
létezik külön szövetség, sőt, a Ma-
gyar Triatlon Szövetségen belül sem
foglalkoznak külön ezzel a szakággal,
így nincs igazán gazdája. 

Hétvégén a Világkupa-sorozat
utolsó európai állomásán, Svájcban
Poór Brigitta magabiztosan nyerte
az U23-as korosztály versenyét, míg
az egész női mezőnyt tekintve hato-
dikként ért célba. A felnőttek össze-
tett pontversenyét szintén a hatodik
helyen zárta. Jól sikerült tehát a fő-
próba az október 23-ai hawaii világ-
bajnokság előtt, ahol – előrevetítve
következő szezont – már a felnőttek-
kel méretteti meg magát. Az 1989-
es születésű Poór Brigittának
ugyanis az idei volt az utolsó ver-
senyszezonja, amiben az U23-asok
között is szerepelt.

– Nem gondolkodom konkrét he-
lyezésben, magamhoz képest szeret-
nék jó eredményt elérni. Lépésről lé-
pésre haladok, sok tapasztalatot kell
még szereznem, hogy elérjem az él-
mezőnyt, de a célok között persze ott
szerepel a felnőtt világbajnoki cím is
– árulta el búcsúzóul Poór Brigitta. 

Nagy kihívás jelent,
ugyanakkor élményekkel
teli minden egyes futam 
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Az UNI Seat Győr hétvégén páros
mérkőzést játszott a Frisco Brno
ellen. A két Euroliga-résztvevő csa-
pat összecsapásainak a győrszent -
iváni Molnár Vid Bertalan Művelő-
dési Központ adott otthont. Szom-
baton fölényesen, 92–72-re diadal-
maskodtak a győriek, vasárnap ki-
élezett végjáték után 70–68-ra
nyert a patinás cseh együttes. A
közönség jó iramú, színvonalas és

Megyei rangadóval kezdődik az
NB I/B-es férfi kosárlabda-baj-
nokság, hiszen a GYŐR-SZOL–
Széchenyi István Egyetem csa-
pata pénteken 19 órakor a soproni
SMAFC-NYME csapatát fogadja
az egyetemi csarnokban. Mint
arról beszámoltunk, a győri klub-
nál számos változás történt nyá-
ron. Az új vezetőedző Kozma

Tamás lett, az érkezési oldalon a
válogatott Pankár Tibor (Falco
KC), Hegedűs Attila (Törökbálint)
és Fülöp András (Pápa) szerepel.
Bogdán Erik Veszprémbe igazolt,
Balogh Gyula és Tiba János visz-
szavonult, távozott továbbá Ko-
vács Dávid.

– Örülök, hogy itt lehetek, meg-
tisztelő számomra az új feladat –
mondta a vezetőedző. – Nagy dolog
lenne, ha megismétlődne az a folya-

A SZESE Győr férfi kézilabdacsapat
szombaton 18 órakor története első
hazai NB I/B-s bajnoki mérkőzésén
lép pályára. A győriek ellenfele a
Szentendre KC lesz az egyetemi
csarnokban. A klub egy nemes kez-
deményezéshez kapcsolódott a nyi-
tány alkalmából, a mérkőzés teljes
bevételét felajánlják a múlt heti szá-
munkban bemutatott győr-ménfő-
csanaki Burján Hanna speciális keze-
lésére. 

A csapat az Ajka elleni Magyar
Kupa-győzelem után a bajnokság
első fordulójában szoros vereséget
szenvedett Komlón. Deáki István csa-
pata ugyan jól küzdött, a baranyaiak
mégis 24–21-re nyertek. A találkozó
ötödik percében megsérült Décsi
Gábor, a győriek rutinos játékosa. A
balátlövő részleges izomszakadást
szenvedett a vádlijában, így mini-
mum háromhetes kényszerpihenő
vár rá. 

– Attól függetlenül, hogy nem lép-
hetek pályára, győzelmet várok a
Szentendre ellen. Hazai pályán kizá-
rólag a két pont lehet elfogadható.
Úgy érzem, jó csapatunk van, még
ha teljesen nem is álltunk össze, így
bizakodó vagyok – fogalmazott a ko-
rábbi válogatott kézilabdázó.

rendkívül küzdelmes találkozókat
láthatott. 

– Nagyon hasznos két mérkőzé-
sen vagyunk túl, sok tapasztalatot
szereztünk. Látszik, hogy az út,
amin elindultunk, járható és helyes.
A csapat végig jól küzdött, külön
öröm, hogy fizikailag is jól bírtuk a
mérkőzéseket – értékelt Fűzy Ákos
vezetőedző. 

Az UNI Seat Győr csütörtöktől
vasárnapig Trutnovban szerepel a
hagyományos Mekra-kupán. Idén
is rangos nemzetközi mezőny jött
össze a csehországi felkészülési

Jótékony
SZESE

tornán, melyen a győriek az A-cso-
portban szerepelnek a házigazda
Kara Trutnov, a lengyel Wisla Can-
Pack Krakow és a szlovák MBK Ru-
zomberok társaságában. A B-cso-
portban a cseh ZVVZ USK Praha, a
német TSV Wasserburg és az orosz
Dinamo Kurszk csap össze.

A torna nyitómérkőzését csütör-
tökön lapzártánk után játszotta az
UNI Seat Győr és a Kara Trunov. Pén-
teken 19.45 órakor a krakkóiak, majd
szombaton 14.30 órakor a rózsahe-
gyiek ellen lép pályára a csapat, a
helyosztókat vasárnap rendezik.  

Presztízscsatával
kezdődik a bajnokság

mat, amit a Falcónál játékosként át-
éltem, akkor sikerült feljutnunk a
másodosztályból az A-csoportba.
Úgy érzem, elindult valami a győri
kosárlabdaéletben. Nagy elszánt-
sággal vetem ma gam a munkába,
célom, hogy a csapat a szezon vé -
gén a középmezőnyben zárjon.

Pankár Tibornak a győri pálya-
futása mindössze második
klubja, hiszen korábban tizenki-
lenc évig kosarazott Szombathe-
lyen a Falco KC csapatában.

– Amikor megkeresett a klub,
rögtön körvonalazódott egy szim-
patikus, szerethető csapat, amely-
nél profik a körülmények és megfe-
lelő tervekkel is rendelkezik. Tár-
saim nevében is ígérhetem, min-
dent megteszünk, hogy megfelel-
jünk az elvárásoknak – mondta az
59-szeres válogatott játékos. 

Az egyik új szerzeményt, a cen-
terposztra érkező Hegedűs Attilát
nagy megtiszteltetés érte, őt vá-
lasztották csapatkapitánynak. 

– Megtisztelő a bizalom, remé-
lem, tudok vele élni, szeretnék pél-
dát mutatni a pályán és azon kívül is.
Jól érzem magam a városban,
bízom benne, hogy pályafutásom
zenitjén még nem vagyok túl, és a
legnagyobb sikereimet itt fo gom el-
érni – fogalmazott Hegedűs Attila.

NNeemmzzeettkköözzii  ttoorrnnáánn
aazz  UUNNII  SSeeaatt  GGyyőőrr
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A Győri Audi ETO KC kiütötte a
Ferencvárost a női kézilabda-
bajnokságban, a KEK-győztes
fővárosiak mindössze kilenc
gólra voltak képesek az első fél-
időben. A végeredmény 37–20
lett a győriek javára.

Rangadónak indult, végül edzőmér-
kőzéssé szelídült a két zöld-fehér
csapat találkozója. Gyors gólváltás
után pillanatok alatt elhúztak a győ-

Csak nevében volt rangadó

riek, és még az első félidőben tíz gól
fölé növelték előnyüket. A vendég-
szurkolók nehezen viselték csapatuk
alárendelt szerepét, a rohamrend-
őröknek kellett rendet tenni szekto-
rukban. Szebbnél szebb gólokat do-
bott a győri csapat, a kapuban pedig
Pálinger Katalin remekelt. A második
félidőben Konkoly Csaba pályára
küldte a fiatalokat, akik ezúttal nem
tudtak hozzátenni a csapat teljesít-
ményéhez, de a nagy különbségű
győzelem így sem volt kérdéses. 

Az Audi ETO a mérkőzés másnap-
ján Mosonmagyaróvárra utazott,
ahol sárkányhajóedzésen vett részt.

A csapatépítő tréningen már ott volt
Ana Gros is, aki vállsérülése miatt
még nem léphetett pályára az új sze-
zonban. A jobbátlövő rehabilitációját
követően megkezdte az edzéseket,
és reményei szerint hamarosan visz-
szaérhet a csapatba.

A bajnokság 8. fordulójából előre-
hozott mérkőzésen szerda délután
Székesfehérváron, az Alcoa FKC
RightPhone gárdája ellen lépett pá-
lyára az Audi ETO. A zöld-fehérek
esélyeshez méltó, magabiztos játék-
kal 49–21-re nyertek. A győriek szom-
baton 18 órakor Siófokon vendégsze-
repelnek. 

Hibátlan mérlegét ugyan elveszí-
tette a Győri ETO FC a Kaposváron
elért gól nélküli döntetlen után, a
veretlenség azonban így is meg-
maradt. A találkozó utolsó percei-
ben Linas Pilibaitist kiállította a já-
tékvezető, Csertői Aurél vezetőed-
zőt pedig a lelátóra küldte. Utóbbi
írásbeli figyelmeztetést kapott, így
leülhet a kispadra a következő mér-
kőzésen, a litván középpályás azon-
ban egymérkőzéses eltiltását tölti
a hétvégi bajnokin. 

A csapat vasárnap 18 órakor a
Ferencvárost fogadja, a női kézi-
labda-bajnokság hasonló szerep -
osztása után egy héttel újabb zöld-
fehér összecsapást láthatnak
tehát a sportszerető győriek. A ki-
lencedik forduló záró mérkőzésén
kiélezett csatára van kilátás, a győ-
riek célja az újabb győzelem meg-
szerzése a Détári Lajos irányításá-
val feljövőben lévő Fradi ellen. 

Szerdán sajtótájékoztatón je-
lentették be, hogy együttműkö-
dési megállapodást kötött a
Győri ETO FC és a Veszprémi Fo-
cicentrum USE csapata. Az
együttműködés hátterét és tar-
talmát Porga Gyula, Veszprém
polgármestere, Tarsoly Csaba, a
Győri ETO FC elnöke, Klement
Tibor, a zöld-fehérek ügyvezető
igazgatója és Irmes Zsolt, a
Veszprémi Focicentrum USE el-
nöke ismertette. 

– A kormány tavaly kiírt egy pá-
lyázatot az utánpótlás-akadémiák-
nak, melyen nyertünk egy össze-
get, és úgy gondoltuk, hogy meg-
keressük azokat a partnereket,
akikkel együtt fektethetjük be ezt
a pénz a jövőbe. Így találtunk rá a
Veszprémre, ahol hasonlóan tuda-
tos munka folyik. Az együttműkö-
désben nagy szerepe van Rugo-
vics Vendelnek, aki egykoron az
ETO játékosa volt, így számunkra
ő a híd a két egyesület között – fo-
galmazott Tarsoly Csaba. 

– Kevés olyan másodosztályú
csapat van, amely annyi utánpót-
lás-válogatottat ad, mint a Veszp-
rém, ez minősíti az itteni munkát. A
célunk, hogy olyan játékosok kerül-
jenek hozzánk, akik számára to-
vábblépési lehetőséget jelent az
ETO. Azt, hogy hány éves korban
történik mindez, Rugovics Vendel
határozza majd meg. Amíg nem
kapnak profi szerződést, addig köl-
csönjátékosként szerepelnek
majd a veszprémi fiatalok az ETO-
ban. Később, ha esetleg külföldre
igazolnak, az eladási árból a neve-
lőegyesület is részesül. A szerző-
désben az átigazolható játékosok
számát évente háromban maxima-
lizáltuk. Megteremtettük annak a
feltételét is, hogy azok a játékosok,
akik Győrben nem tudnak megfe-
lelő játéklehetőséget kapni, Veszp-
rémben folytathassák pályafutásu-
kat – tette hozzá Klement Tibor. 

A GYŐR-SZOL TC férfi tekecsapata
első hazai NB I-es mérkőzésén az
előző bajnokság bronzérmesét, a
Nagyberki Attala TC-t fogadta. A ta-
lálkozón a szépszámú közönség ma-
gabiztos győri győzelemnek örülhe-
tett. A hat egyéni pontból négyet a
hazai tekések szereztek meg, és a
több fát is ők ütötték, amelyért to-
vábbi két pont járt. A végeredmény
6–2 lett a hazaiak javára, külön
örömre adott okot, hogy a GYŐR-
SZOL TC 3517 fás eredménye 19
fával jobb volt az eddigi pályacsúcs-
nál. Eredmények: Nagy Antal 579 fa,
Kristyán István 594 fa, Kázár Tibor
560 fa, Gosztola Gábor 615 fa, Né-
meth Gábor 566 fa, ifj. Brancsek
János 603 fa. 

Győzelem
pályacsúccsal

ETO–Fradi:
második
felvonás

Kiütötték a soproniakat

A Győri ETO FC B csapata a megyei
rivális SVSE–GYSEV csapatát fo-
gadta az NB II-es labdarúgó-baj-
nokságban. Bár a soproniak szerez-
tek vezetést, Klement István és Ga-
lambos Zoltán fiatal csapata nagy-
szerűen futballozott a folytatásban,
és Varga T., Horváth G., Molnár T. és

Nyitrai góljaival 4–1-re nyert. A
győri tehetségek szombaton 15 óra-
kor az FTC B csapatához utaznak. A
Gyirmót hazai pályán 3–1-re maradt
alul a rivális MTK-val szemben, a
szépítő gólt Weitner szerezte. Soós
Imre együttese vasárnap 16 órakor
a Paks B otthonában javíthat.
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A Sporthorgász Egyesületek Győr-
Moson-Sopron Megyei Szövetsége idén
is megrendezte a Czigány Jenő és Czi-
gány István emlékét őrző megyei egyéni
horgászbajnokságot. A megmérettetés
kétfordulós volt, az első verseny július
elején a Malom-árokban volt, míg a má-
sodik etapot vasárnap az Iparcsatornán
rendezte meg a megyei szövetség. 

Az első fordulóban jól szereplők a ked-
vező folytatásban, mások a felzárkózás
reményében bízva várták a hétvégi ver-
senyt, amelyre gyermek, ifi, női és felnőtt
kategóriában összesen közel hatvanan
neveztek be. Az Iparcsatorna keszegei a
vasárnapi szélcsendes kánikulában elke-
rülték a horgászok csalijait, akadtak vi-
szont horogra bőségesen küszök. A részt-

vevők nagy többsége rakós vagy spicc-
bottal fogott kilószámra az apróságokból.
A verseny végét jelző dudaszó után követ-
kezett az emlékverseny eredményhirde-
tése, majd a két fordulót összesítve kide-
rült, kik lettek a megye legjobbjai. Gyer-
mek kategóriában Szele Dániel nyert, az
ifjúságiak között Molnár Ferenc lett az
első, míg a nők közül Major Hajnalka dia-
dalmaskodott. A felnőttek erős mezőnyé-
ből a dobogó legfelső fokára Ágoston
Lajos állhatott fel, a közel öt kilogramm
hal elég volt ahhoz, hogy megnyerje a fel-
nőtt egyéni bajnokságot. Kicsit lema-
radva lett második Szákovics Imre, míg a
bronzérmet majdnem három kilogram-
mal Füredi Krisztián érdemelte ki. 

szerző: kránitz bernadett
fotó: illusztráció

A Speedfit Fitnesz- és Szolárium Stúdió és a Kar-
direx együttműködésével a legutóbbi Súlyfelejtők
Klubja is jó eredményekkel zárult. A programra je-
lentkezők a Kardirexben átesnek egy alapos orvosi
kivizsgáláson, majd kapnak egy diétás étrendet.

AJÁNLJUK
SZEPTEMBER 16., PÉNTEK
Férfi kosárlabda
19.00 GYŐR-SZOL-Széchenyi Egye-
tem–SMAFC-NYME (NB I/B-s baj-
noki mérkőzés, egyetemi csarnok)

SZEPTEMBER 17., SZOMBAT
Férfi kézilabda
18.00 SZESE Győr–Szentendre KC
(NB I/B-s bajnoki mérkőzés, egye-
temi csarnok)

Női labdarúgás
14.00 Győri Dózsa SE–Szegedi AK (NB
I-es bajnoki mérkőzés, Dózsa-pálya)

Labdarúgás
16.00 Győri Dózsa SE–Bőny (megyei III.
osztályú bajnoki mérkőzés, Dózsa-pálya)

SZEPTEMBER 18., VASÁRNAP
Labdarúgás
18.00 Győri ETO FC–Ferencváros (NB
I-es bajnoki mérkőzés, ETO Park)

A Rába ETO a futsalbajnokság
első győri mérkőzésén 5–0-ra
győzött az újonc Nagykáta ellen.
A hazai csapatból hiányozott a
két román idegenlégiós, Ion Al-
Ioani és Gabriel Dobre ugyanis
hazája válogatottjával Spanyol-
országban szerepelt. Rendbejöt-
tek ugyanakkor a sérültek, a bra-
zil Ninho és a világválogatott
kapus, Balázs Zoltán is játékra
jelentkezett. 

A vendégek szinte végig vé-
dekeztek a mérkőzésen, Artur

Magabiztos hazai siker
az újonccsapat ellen

Melo csapatának csak másod-
percekkel a szünet előtt sikerült
megtörniük a jeget. A második
játékrészben már jöttek az
újabb gólok, és a hajrában – a
nemzetközi szereplésre gon-
dolva – az öt a négy elleni játé-
kot is gyakorolhatták a zöld-fe-
hérek. Az újonnan igazolt Ninho
mesterhármast ért el, Dróth
Zoltán pedig duplázni tudott.
Összességében, ha el is maradt
a várt gólfesztivál, az ETO végül
magabiztosan győzte le az élvo-

nalbeli újonc Nagykátát. A győ-
riek sikere egy percig sem for-
gott veszélyben.

A Rába ETO legközelebb szep-
tember 19-én, hétfőn 19.30 óra-
kor az Üllő FC Cső-Montage ven-
dégeként lép pályára. Az aktuális
ellenfél még nyeretlen, az eddigi
két mérkőzésén egy döntetlen és
egy vereség az üllőiek mérlege.
Bár a győriek elsősorban már az
UEFA Futsal Cup lettországi cso-
portkörére készülnek, kötelező
számukra az üllői győzelem is.  

A kor nem akadály!
Ezt követően a stúdióban edzői irányítással, heti
háromszor, 12 héten át ledolgozzák a felesleget. 

Mostani nyerteseink Mayer Jánosné Katalin és
Mayer János voltak. A házaspárnak sikerült lefogy-
nia, és ami a legfontosabb, az egészségi állapotuk-
ban jelentős javulás mutatkozott. Katalin 66 évesen
8 kg-ot fogyott, teljes térdprotézisével 0°-os moz-
gásterjedelme 50 °-osra javult, néha a 70°-ot is eléri,
mozgáskoordinációja fejlődött. Napi inzulinadagját
felére csökkentette. János 67 évesen 7 kg-ot fo-
gyott. Szívműtét és mélyvénás trombózis után vál-
lalkozott a konditermi mozgásra, legutolsó terhelé-
ses EKG-ja sportolókat megszégyenítően jó ered-
ményeket mutatott. Magas vérnyomása csökkent,
nem kell gyógyszerezni, koleszterinszintje normali-
zálódott, cukra 9,6-ról 5,5-re csökkent.

Ha valaki kedvet kapott és kipróbálná a Súly-
felejtők Klubját, vagy csak egyszerűen edzői irá-
nyítással, fogyasztó-alakformáló edzéstervvel
megpróbálkozna nálunk a mozgással, várjuk a je-
lentkezőket! A következő ingyenes tájékoztató a
Kardirexben a Súlyfelejtők Klubjáról szeptember
19-én 18 órakor várható. Várjuk szeretettel stúdi-
ónkban! Bővebb információt a www.speed-fit.hu
honlapon talál!

Egyéni horgász-
bajnokság



Kulcsok, mobiltele-
fonok, esernyők,
könyvek, amiket a
közlekedési társasá-
gok őrizgetnek rak-
táraikban, a gazdáik
ugyanis elfelejtették
magukkal vinni őket,
mikor leszálltak az
útjuk végén. Valaki a
műlábát hagyta a
vonaton, más a több
százezer forintos fo-
tóskészletét.

Több száz dolgot fe-
lejtenek az emberek
évente a MÁV külön-
böző járatain. A leg-
gyakrabban okmányo-
kat, könyveket, eser-
nyőt, kulcsokat, bizsu-
kat, mobiltelefont és
pénzt hagynak el a fele-
dékenyek. A főiskolá-
sok gyakran a vonaton
is tanulnak, így jegyze-
tekből is elég sok áll az
állomások raktáraiban.
Persze különböző ruha-
neműkből sincs hiány,
kabátot, pulóvert, sap-
kát sokszor találnak az
utasok után. Egyszer
bírói talárt hagyott el a
gazdája.

Előfordult már, hogy
különösen nagy értékű
– közel 700 ezer forintos
– fotóskészletet adott le
a jegyvizsgáló egy vi-
déki állomás ügyfélszol-
gálatára.

Az a társaság szá-
mára is rejtély, hogyan
maradhatott fent egy
műláb a kocsiban...

A vasúttársaság ta-
pasztalata szerint na-
gyon kevesen jelentkez-
nek az elhagyott tárgya-
kért, sokszor még a
személyes iratokat sem
keresik az utasok.

KOS
Eljött a család és a barátok ideje. Kiköve-
telik, hogy foglalkozzanak ővelük is. Ne csak min-
dig a munka legyen a főszereplő. Mindenre aprólé-
kos gondossággal oda kell figyelniük. Most ön a
problémák megoldója családi ügyekben.

BIKA
Nehogy részt vegyenek bármilyen mun-
kahelyi, rokoni, baráti konfliktusban,
ami nem önökre tartozik. Vonják le a tanulságot,
később jól jöhet. Különösen figyeljenek a becsapá-
sokra, ne legyenek jóhiszeműek most. Foglalkoz-
zanak többet magukkal.

IKREK
Most szárnyalhatnak, végre régóta húzódó
ügyek végére tehetnek pontot. Vegyék elő kapcsolat-
rendszerüket, és legyenek nagyon előzékenyek.
Ideje, hogy egészségükkel is többet foglalkozzanak.
Menjenek ki a természetbe feltöltődni.

RÁK
Nagyon érzékenyek lehetnek a héten. Ne
hagyják, hogy a rossz hangulat eluralkodjon önökön,
mert ez csak átmeneti. Inkább céljaikra koncentrál-
janak, ez kellően motiválja önöket. Munkájukban
most sikereket érnek el, új feladatok előtt állnak.

OROSZLÁN
Figyeljenek jobban az emberi kapcsola-
tokra. Kicsit húzódjanak vissza és vegyék észre, ki mi-
lyen szándékkal közeledik. Ha ezt nem teszik, felesle-
ges konfliktusba keveredhetnek. Figyeljenek jobban
hátukra, derekukra, menjenek el egy jó masszőrhöz. 

SZŰZ
Életükben most a szerelem veszi át a ve-
zető helyet. Hagyják, hogy meghódítsák önöket,
élvezzék ki minden pillanatát. Lazítsanak egy ki-
csit, a sok munka meghozta az eredményét. Érde-
mes új célokat kitűzniük mind a magánéletben,
mind pedig a munkájukat illetően. 

MÉRLEG
Fontos döntéseket kell, hogy meghozza-
nak ebben a hónapban, hiszen a jegyükben jár a
Szaturnusz, a sors bolygója, együtt a Nappal. Állja-
nak meg egy kicsit és vegyék kezükbe sorsuk irá-
nyítását. Gondolják végig mi a jó, és mi a rossz, és
próbáljanak változtatni azon, amin tudnak. 

SKORPIÓ
Idegességüket családjuk enyhítheti, az a
szeretet, amivel körbeveszik kárpótol mindenért.
Keressenek új célokat, különben az unalom üti fel
fejét, és akkor önök nagyon ingerlékenyek. 

NYILAS
Életükben a barátok, a párkapcsolat játssza
most a főszerepet. Új barátságok alakulhatnak ki,
amelyek hosszú távon elkíséri önöket az életben. Vi-
gyázzanak minden becsapással, tartsák nyitva a sze-
müket, mert nagyon megsértheti önöket valaki. 

BAK
Párkapcsolatuk most nagyon harmonikus.
Használják ki ezt az időt minél több közös programmal,
romantikus estével. Baráti kapcsolataikra figyeljenek
jobban, és családjukban sincs minden rendben. Mun-
kájuk szerencsére sikereket tartogat az önök számára.

VÍZÖNTŐ
Végre belekezdhetnek a tervek megvalósítá-
sába. Munkájukban újuljanak meg, ha lehet, vállalja-
nak új feladatokat. Próbálják rendezni emberi kapcso-
lataikat, nehogy ez legyen az akadály. Családjukkal is
többet kellene együtt lenniük, hiányolják önöket. 

HALAK
Életük kezd kicsit nyugodtabb lenni. Meg-
tették, ami megtehető, ideje a sorsuknak is teret
engedni, hadd intézze el a megmaradt feladatokat.
Párjukkal nagyon szép időket élhetnek meg, élvez-
zék ki minden pillanatát. Ne mérgelődjenek más
butasága vagy irigysége miatt.
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Időhatározó
A szeptember első heteire jellemző vénasz-
szonyok nyara a hétvégén is kitart. Pénte-
ken zömében napos, derült és csapadék-
mentes idő várható. Szombaton is marad
a kellemes nyárias ősz. Némileg emelked-
nek a nappali csúcshőmérsékletek, 23–29
fok várható napközben. Csapadékra nem
kell számítani. Vasárnap azonban hideg-
front érkezik térségünkbe és a délutáni,
esti óráktól egyre többfelé várható eső,
zápor, zivatar, a hőmérséklet azonban 25
fok felett marad. A Balatonon is jó idő lesz,
28–30 fok körül alakul a hőmérséklet, bár
vasárnap felerősödik a szél és zivatarok is
kialakulhatnak.

Felnőtt- és gyermekorvosi
ügyelet Győr, Liezen-Mayer
u. 57.  Tel.: 96/412-221. Hét-
főn, kedden és csütörtökön
16 órától másnap reggel 7
óráig. Szerdán 13 órától 7
óráig, pénteken 14 órától 7
óráig. Munkaszüneti és ün-
nepnapokon az ügyelet fo-
lyamatos.

Gyógyszertári ügyelet Hét-
főtől szombatig 20 óra és
másnap reggel 7 óra között,
szombaton 14 órától reggel
8 óráig, vasárnap reggel 8
órától hétfő reggel 7 óráig. 

PANNON-VÍZ Zrt. Hibabeje-
lentés: 96/311-753. Közterü-
leti hibabejelentés a 06-
80/204-086-os ingyenes zöld
számon. Ügyfélszolgálat:
96/522-630.  Hétfőtől csütör-
tökig 7.30 és 15.30, pénteken
7.30 és 13.30 között.

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat   
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőn, ked-
den, szerdán és pénteken 8-
tól 16 óráig, csütörtökön 20
óráig.  Tel.: 96/512-570

Orgona utca Az ügyfélszol-
gálat a hét öt napján reggel 8
órakor nyit. Hétfőn, kedden
és szerdán 16 órakor, csütör-
tökön 17 óra 30 perckor, pén-
teken 14 órakor zár.  Tel.:
96/511-420. Fax: 96/511-659.

ETO Park Az Információs
Pont hétfőtől péntekig reg-
gel 9-től délután 17 óráig
tart nyitva. Tel.: 96/815-905. 

Kodály Zoltán út Az ügyfél-
szolgálat a hét öt napján
reggel 8 órakor nyit. Ked-
den, szerdán 16, csütörtö-
kön 17, pénteken 14 órakor
zár. A pénztár 45 perccel
előbb zár.  Tel.: 96/412-375.
Fax: 96/417-386.  Győr, Ko-
dály Z. u. 32/A

Kommunális ügy fél szol -
gá lat A 96/888-527 és a
96/888-528-as számok mun-
kanapokon 7 és 16 óra kö-
zött hívhatóak. 

KÖZÉRDEKŰ  SZÍNES

Horoszkóp

Műláb
a vonaton


