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Részletes
tévéműsor
17–20. oldal

4. oldal Örülök a város intenzív fejlődésének –
mondja lapunk Miért szeretem Győrt? rovatában
dr. Kerényi Ervin ügyvéd.

28. oldal Európa legeredményesebb női kendósa, Király Bar-
bara négy kontinensbajnoki cím után tavaly vonult vissza a válo-
gatottságtól. A győri Arrabona Kendo Klub versenyzője nem
csupán nagyszerű élményeket és sikereket köszönhet a sport-
ágnak, hanem egy szerető családot is, hiszen férjét az edzőte-
remben ismerte meg.

5. oldal A kis- és középvállalkozások ugyanúgy a
piac erős szereplői, mint a multik, hozzájuk akarunk
közelebb kerülni – mondta lapunknak adott interjújá-
ban Lett Kornélia, a Győrben irodát nyitó Pricewater-
houseCoopers helyi vezetője. 

3. oldal Stratégiai kérdés,
hogy Győrnek legyen egyeteme
– mondta az Audi-beruházáshoz
kapcsolódó szakképzési kérdé-
sek felelőse, Kara Ákos lapunk-
nak adott interjújában.

7. oldal Győr-Moson-Sopron
gazdasága, ipari fejlettsége
miatt kiemelt kockázatú me gye
– derül ki riportunkból, amely az
új katasztrófavédelmi törvény
kapcsán járja körbe a kérdést. 

HETIL AP

Beindul Győr motorja 
Írásunk a 3. oldalon
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ezer négyzetméterre, azaz az eddigi duplájára nő
az Audi győri szerszámgyárának alapterülete az
előttünk álló fél évben. A beruházás összege 16,5
millió eurót tesz ki. A bővítéshez kapcsolódóan a
vállalat 2013-ig mintegy 60 új munkahelyet hoz
létre a szerszámgyárban, ahol jelenleg 11 jármű-
projekthez gyártanak karosszériaelemeket.

28 6,4 milliárd forintos árbevételével a Matusz-Vad Zrt. be-
került a  nyugat-dunántúli régió TOP 100 legna-
gyobb, valamint a Győr-Moson-Sopron megyei TOP
50 legnagyobb adózója közé a 2010. évi társasági-
adó-bevallás adatainak rangsorolása alapján. A fa-
gyasztottélelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó
zrt. 94’-ben egyszemélyes vállalkozásként indult.

NAPRÓL NAPRA

Szeptember 16.

Szeptember 17.

Szeptember 18.

Szeptember 19.

Szeptember 20.

Szeptember 21.

Szeptember  22.

Temető-
felújítás
A győri köztemetőkben
az ősz folyamán több fel-
újítási munkálatot vé-
geznek, amelyek októ-
ber 20-ig készülnek el,
vagyis nem zavarják a
halottak napi látogatási
rendet.  Az önkormány-
zat 30 millió forintot
költ a temetőfelújítási
munkálatokra.  

Évadnyitó
Évadnyitó társulati ülést
tartott a Győri Filharmo-
nikus Zenekar, ahol el-
hangzott, a tavalyi
évhez képest már most
mintegy 15%-kal több
bérletet értékesítettek.
Az együttes idén is világ-
színvonalú repertoárral
és vendégművészekkel
készül. Köszöntötték a
zenekar 70 éves vezető
karmesterét, Medveczky
Ádámot is.

Közlekedj
tudatosan!
A közösségi és a kerékpá-
ros közlekedés népszerű-
sítése a feladata annak
az egyéves szemléletfor-
máló kampánynak,
amelyre a KEOP-progra-
mon belül nyert támoga-
tást az önkormányzat. A
28 millió forint összkölt-
ségű projekt elemei első-
sorban a 6–18 éves kor-
osztályt célozzák meg.

Elhunyt
Havasréti Béla
Nyolcvankilenc éves ko-
rában, rövid betegség
után elhunyt Havasréti
Béla, a Nemzeti Sport
Győr-Moson-Sopron me-
gyei tudósítója.  Hatvan-
két éven át tudósította a
lapot, illetve annak jog-
elődjét. Néhány hete
megkapta a Nemzeti
Sport aranygyűrűjét és
emlékplakettjét, azt kö-
vetően, hogy befejezte
aktív tudósítói munkáját.

KEF-díjak Kaliba Edit, a Győri Rend-
őrkapitányság Bűnmegelőzési Alosz-
tályának vezetője, valamint dr. Bazsika
Erzsébet, a megyei kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szer vének osztályvezetője kapta idén
a Győr Városi Kábítószerügyi Egyez-
tető Fórum elismerését a drogpreven-
ció területén végzett munkájáért.

Sörfesztivál Megkezdődtek az első
győri Szeptemberfest programjai a
Fürdő téren. A város német nemzetiségi
önkormányzatának a müncheni Okto-
berfest mintájára rendezett, kulturális és
kulináris élvezeteket nyújtó mulatságán
hagyományos sváb ételek és zenés prog-
ramok várták az érdeklődőket.

Elismerés Balla Jenő kapta a Jancsi-
falu Szolgálatáért díjat, amelyet idén
először ítélt oda a város közgyűlése. Az
elismerést a körzet önkormányzati kép-
viselője, Kalmár Ákos és Radnóti Ákos
adta át a Jancsifaluért Egyesület elnö-
kének a városrész fejlődésének érdeké-
ben végzett lelkiismeretes munkájáért.

Idősügy Győrben az idős lakosság
aránya az össznépesség közel 22 szá-
zaléka, ezért az önkormányzat ki -
emelt figyelmet fordít a 65 év feletti
korosztályra – derült ki az Idősügyi
Fórumon. Az érintett korosztályért
tett erőfeszítéseket az is mutatja,
hogy 2010-ben városunk Idősbarát
Önkormányzat címet kapott.

Bankrablás A Pilisvörösvári Takarék-
szövetkezet győri Bástya utcai fiókját ra-
bolta ki egy ismeretlen férfi kedden dél-
előtt, több mint egymillió forinttal távo-
zott a pénzintézetből. A 30–35 év körüli
férfi fegyvert fogott a két női alkalma-
zottra, úgy követelte a bevétel átadását.

Testvérváros A jövőben erősíti a keres-
kedelmi és az üzleti élet, a kultúra, az ok-
tatás és a sport területén a cserekapcso-
latokat Wuhan és Győr – erről állapodott
meg kínai testvérvárosunk polgármes-
tere Borkai Zsolttal. Tang Liangzhi ki -
emelte a két város dinamikus fejlődését,
és meghívta Wuhanba győri kollégáját.

Katasztrófa-szimuláció Sok halálos
áldozattal és súlyos sérültekkel járó
közlekedési balesetet szimuláltak a vá-
mosszabadi határátkelőnél az érintett
szervezetek a győri és a dunaszerdahe-
lyi kórház gyakorlatán.

Hétfőtől több hétre lezárják a Kossuth hidat az autók
és az autóbuszok elől a Dunakapu tér alsó rakparti
útépítése, valamint közműépítés miatt. A gyalogo-
sok számára a fél útpályán kialakított sáv szabad
marad. A lezárással párhuzamosan folyik a Kossuth-
híd járdakonzol-szélesítése is. A lezárás Révfalu
felől a Dózsa György rakpart csomópontnál, a bel-
város felől a Dunakapu tér északnyugati sarkánál
lesz kialakítva. A munkálatok érintik a Dunakapu
teret övező úttestet a Kossuth híd belvárosi hídfőjé-
nél, a Káptalandombra egy sávon – a munkaárkok
megkerülésével – fel lehet hajtani. A 6-os és a 11-es
buszok több megállóhelyet nem érintenek. 

A Jedlik hídhoz kapcsolódó úthálózat-korsze-
rűsítés során aszfaltozás miatt szombat reggel 7
órától 22 óráig lezárják a forgalom elől a Ráth Má-
tyás teret, a Híd utcát és a Töltésszer utcát a
Stromfeld útig. A korlátozás során a Rába-kettős
híd is lezárásra kerül, így a közelben csak a Petőfi
hídon és a Jedlik hídon át lehet közlekedni.

Lezárják a Kossuth-hidat

Több mint 137 millió fo-
rintot nyert a Győri Egy-
házmegye iskoláinak in-
formatikai infrastruk-
túra-fejlesztésére. A győ -
ri Apor Vilmos Katoli-
kus Iskolaközpontot 25
interaktív táblával és 16
asztali számítógéppel
szerelték fel, a Pro-
hászka Ottokár Orso-
lyita Közoktatási Köz-
pontba pedig 15 inter-
aktív tábla és 23 gép ke-
rült. A hivatal más pá-
lyázaton is eredményes
volt: egy most induló
projektnek köszönhe-
tően öt intézményében
tehetséggondozó szak-

köröket, versenyeket,
szabadidős foglalkozá-
sokat, művészi és lelki
programokat tarthat a
tanév során. Erre közel
42 millió forintot nyer-
tek – mondta dr. Pápai
Lajos megyés püspök.
Ide kapcsolódó hír,
hogy hagyományos
családi napját most
szombaton, a Káptalan-
dombon rendezi meg
az egyházmegye. Mivel
2011 a családok éve,
ezért különös hang-
súlyt kap a nap, amely
bállal végződik. A bevé-
telt jótékony célra for-
dítják.

Eredményesen pályázik
az egyházmegye
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INTERJÚ  LAPSZÉL

Féktelenül felgyorsult vilá-
gunkban futószalagon történ-
nek a balesetek, az embernek
jószerével felkapni sincs
ideje a fejét egy-egy szörnyű-
ség hallatán, és máris érkezik
a következő tragédia. Em-
berek hagynak itt bennünket,
akik tegnap még velünk léle-
geztek, boldogok voltak, karri-
ert építettek, családot tartot-
tak fenn. Egy pillanat törtré-
sze elég ahhoz, hogy minden,
amit elértek, amiért szerette
őket a környezetük, semmivé
váljon. 

Bárhogy is devalválódott
az elmúlt évtizedekben, bár-
mennyire is vált az ember
csupán eggyé a hatmilliárd-
ból, az élet értéke felbecsülhe-
tetlen. Legjobb ismereteink
szerint, amit a tudósok sem
cáfoltak még eddig, minden-
kinek csak egy van belőle.
Ehhez kell körömszakadtáig
ragaszkodni, és a társadalom,
az egészségügy, a mindenkori
kormányok és döntéshozók
elsődleges felelőssége, hogy
az emberi élet biztonsága ne
legyen szem elől tévesztve. 

Jó volt látni azt az össze-
hangolt munkát, amellyel
két kórház, a győri és a du-
naszerdahelyi, valamint az
akcióban részt vevő rend-
őrök, tűzoltók, katasztrófa-
és polgári védelmis szakem-
berek végezték a feladatu-
kat a csütörtökön Vámossza-
badinál bemutatott szimulá-
ciós gyakorlaton. Az ese-
mény egy közlekedési bal-
eset súlyos tragédiába for-
dult verzióját jelenítette
meg. Buszbalesetek az el-
múlt időszakban többször is
előfordultak, emlékezzünk
csak a Rajkánál bekövetke-
zett szomorú esetre.

A vámosszabadi határát-
kelőnél rendezett gyakorlat
arra hívta fel a figyelmet,
milyen együttműködésben
tud dolgozni, és akár több
tucat sérültet is ellátni közö-
sen a győri és a dunaszerda-
helyi kórház. Hogy nincs
szükség Pozsony vagy Buda-
pest bevonására, hanem a
sajnálatos eseményhez leg-
közelebb lévő egészségügyi
intézmények is alkalmasak
az ilyen rendkívül fontos,
nem ritkán életmentő be -
avatkozások elvégzésére. 

Jó tudni, hogy a Győrben
megvalósuló 11 milliárd fo-
rintos kórházfejlesztés ab ba
az irányba hat, hogy az
egészségügyi ellátás váro-
sunkban és térségünkben
még jobb, még eredménye-
sebb legyen. 

Ha az életről van szó,
nincs kompromisszum. 

Bakács László

Az élet értéke

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter 

Matolcsy György nemzetgazdasági
miniszter szeptembertől az Audi-be-
ruházáshoz kapcsolódó szakképzési
kérdések felelősének Kara Ákos
győri országgyűlési képviselőt bízta
meg. A parlament Foglalkoztatási és
Munkaügyi Bizottságának alelnöké-
vel arról beszélgettünk, hogy miköz-
ben a német járműgyár munkaerő-
igénye imponáló, vajon a következő
években rendelkezésre áll-e majd
annyi minőségi szakember, ameny-
nyire a bővülő győri üzemben számí-
tanak? 

„Az a feladat, hogy ezt a kérdést
megoldjuk. A győri szakképzési rend-
szert évek óta kiemelten támogatja
az önkormányzat. Fontos adat, hogy
eddig több mint ezer szakiskolás fia-
tal került az Audi kötelékébe” –
kezdte Kara Ákos. 

A győri szakpolitikus szerint fon-
tos döntése volt a város vezetésének,
így Borkai Zsolt polgármesternek,
hogy ösztöndíjrendszert dolgozott ki
a hiányszakmák népszerűsítésére.
Az iskolaszerkezet átalakítása, a pá-
lyaorientációs tanácsadás is ezt a
célt szolgálta. A harmadik elem a fel-
nőttképzés, átképzés. A kormány
anyagi támogatást nyújt az Audi szá-
mára ezekhez az átképzésekhez. 

„Új feladatom, hogy szakképzési
kérdésekben képviseljem a tárcát, és
a lehető leggyorsabban tudjunk rea-
gálni a megoldásra váró feladatokra”
– mondta Kara Ákos. 

A győri gyárbővítés előrevetíti,
hogy a jövőben a foglalkoztatotti lét-
szám tovább emelkedik majd. Újabb
és újabb szakemberekre lesz szük-
ség, ehhez kell tehát illeszteni a szak-
képzés mostani tervezését is. Kara
Ákos elmondta, ennek figyelembe

„„AA  ssiikkeerreess  GGyyőőrrnneekk  hhúúzznniiaa  kkeellll
mmaaggáávvaall  aazz  oorrsszzáággoott!!””

vételével tárgyalja ősszel a parla-
ment a szakképzésről szóló törvényt.
Új felfogásban íródó törvényt tervez-
nek a döntéshozók, amelynek az a lé-
nyege, hogy segítse a fiatalokat az el-
helyezkedésben. Az új szakképzési
törvény célja, hogy több munkahelyi
tapasztalattal, gyakorlattal rendel-
kezzenek a fiatalok. 

„A szakképzés jövőbeni irányainak
kijelölését segíti, ha az Audi eddigi,
hétezret elérő munkahelyi hátterét
nézzük. Másrészt pedig, ha nem ve-
szítjük szem elől a győri ipari hagyo-
mányokat. Sok családban ad jó pél-
dát a szülők, nagyszülők szemlélete
és tapasztalata” – véli Kara Ákos. 

A képviselő úgy látja, a lényeg a
gyakorlatorientált szakmai képzés. A
Győrben meglévő szakiskolai alap
minta az országban. A város és a gaz-
dasági térség élen jár ebben, ennek
a pozíciónak a megőrzése pedig az
itt élők jól felfogott érdeke. 

Az Audi fejlesztésével erősödött a
beszállítói szektor és a szakképzett
munkaerő iránti igény is. Kara Ákos
és Borkai Zsolt ezért elsőként vetet-
ték fel Orbán Viktor miniszterelnök
számára egy Győrben megvalósuló
szakképzési gyakorlati központ kiala-
kításának a gondolatát. Az új intéz-
mény nemcsak az Audi, hanem a
mikro, kis és közepes magyar és nem
magyar tulajdonú vállalkozások szá-
mára is segítség lehet. Az ötletgaz-

dák mögött van egy
hosszú előkészítő fo-
lyamat, és egy kon-
zorciumi együttmű-
ködési szándéknyi-
latkozat is. A konzor-
ciumi tagok között
ott van a győri önkor-
mányzat, a megyei
kormányhivatal mun-
kaügyi központja, a

gazdasági kamara, az Audi, a Rába,
és több kisebb, magyar tulajdonú
cég is. Emellett pedig természete-
sen a Széchenyi István Egyetem,
mint a projekt kulcsszereplője. 

„Számunkra stratégiai kérdés,
hogy Győrnek legyen egyeteme. Az
egyetemnek pedig kiemelkedő sze-
repe van abban, hogy tudatosan pró-
báljuk segíteni a győri gazdasági tér-
ség fejlődését, különösen, hogy
egyre táguló, és gazdaságilag egyre

erősödő földrajzi térségről beszélhe-
tünk” – így Kara Ákos. 

A tervezett gyakorlati képzőköz-
pontban a mérnökhallgatók is gya-
korlatot szerezhetnek, együtt dol-
gozva azokkal a szakiskolás fiatalok-
kal, akikkel később a munkahelyen is
találkozhatnak majd. A győri egye-
temnek fontos szerepe lehet to-

vábbra is a térségi fejlesztési progra-
mokban. Például a lehetséges be-
szállítói kör kialakításában. Ehhez
azonban a győri térség vonzáskörze-
téhez tartozó városokban olyan szak-
képzési gyakorlatot kell kialakítani,
amely biztosítja a járműgyártás be-
szállítói számára is a jól képzett szak-
embereket. A műszaki pedagógusok
továbbképzésében, a tanulók gya-
korlati képzésében a győri szakkép-
zési központ ugyancsak igényli majd
az egyetem támogatását. 

„A parlament Foglalkoztatási és
Munkaügyi Bizottságának alelnöke-
ként azt kezdeményeztem, hogy októ-
berben kihelyezett bizottsági ülésen, a
győri Széchenyi István Egyetemen tár-
gyaljunk és tegyünk a szakképzés jövő-
jéért” – jelentette be Kara Ákos. 

A képviselő hozzátette: a feladat
közös, és a siker is az lehet majd. A
sikeres Győrnek és a térségnek nem
kisebb a feladata, mint húznia kell
magával az egész országot. Példát
kell mutatnunk a gondolkodásunk-
kal is, amelynek fő motívuma az ér-
tékteremtő munka – zárta gondola-
tait Kara Ákos.      

Stratégiai kérdés,
hogy Győrnek legyen
egyeteme
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PORTRÉ MIÉRT SZERETEM GYŐRT?

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Szeretem a város templomait. A ki-
csit távolságtartó, de méltóságteljes
székesegyházat, a barokk díszítéssel
teli Szent Ignác-templomot, vagy a
nagyon kecses Szent Annát – vall a
hozzá közel álló épületekről az egy-
kori bencés diák. Dr. Kerényi Ervin
ügyvéd Mosonmagyar óváron szüle-
tett, ahol gyerekkorát töltötte, majd
Pannonhalmára került gimnáziumba,
de ahogy mondja, a kis alföldi megye-
székhely már akkor is nagy hatással
volt rá.

– Gyerekként, a kisvárosból nézve
Győr még a megközelíthetetlen met-
ropolisz volt számomra,  hatalmas él-
mény volt, amikor eljuthattam ide.
Szavalóversenyeken vettem részt,
amiknek a megyei döntőjét általában
Győrben rendezték. Z. Szabó tanár
úr és Perédi művész úr zsűrije felül-
múlhatatlan volt számomra. De a
gimnáziumi évek alatt is több ver-
senyre jártunk ide Pannonhalmáról.
Nekem ennek a városnak a levegője,
légköre mindig meghatározó volt. 

A középiskola után Szegedre ke-
rült, ott végezte a jogi egyetemet,
majd a Szegedi Járásbíróságon töl-
tötte szakmai gyakorlatát. Ám a kisal-
földi világ visszavonzotta. 1977 óta

Kerényi Ervin: Örülök a
város intenzív fejlődésének

Tandemmel
a para-
limpiára
A Tandem Látássérül-
tek Kerékpározását
Segítő Egyesület célja,
hogy a vakoknak is le-
hetővé tegyék a kerék-
pározás élményét, a
kirándulás lehetősé-
gét, a jó levegőn való
sportolást, kellemes
kikapcsolódást. A látó
ember irányítja a ke-
rékpárt, a nem látó
pedig a második ülé-
sen ugyanúgy kifejt-
heti az erejét, kínlód-
hat, hogy feljusson a
dombtetőre, próbál-
kozhat, hogy lerója a
távolságot. Kerényi
Ervin szerint mindez
a vak emberek életmi-
nőségét javítja, ami-
hez joguk van, ezért is
próbálnak segíteni.
Hozzátette, ez a szim-
patikus csapat készül
a londoni paralimpiá -
ra, ahova öt kerékpár-
ral szeretnének ki-
jutni. Hatalmas erőfe-
szítéseket tesznek,
hogy ez a kívánságuk
teljesüljön. Céljukat
más szervezetek is tá-
mogatják.

dolgozik Győrben, kezdetben jogta-
nácsosként, 1991-től pedig ügyvéd-
ként tevékenykedik. Több mint 15
éve a megyei ügyvédi kamara elnök-
helyettese. A rendszerváltás után a
politikába is belekóstolt önkormány-
zati képviselőként, ám rájött, hogy
nem politikus alkat. 

– Hozzám a klasszi-
kus ügyvédi pálya áll
közelebb, ami hivatás-
centrikus, ami az
ügyek szép, színvona-
las megoldását igényli.
Ám van az ügyvédi pá-
lyának egy másik ol-
dala, ez a mi környeze-
tünkben is egyre in-
kább utat tör magának: a vállalkozói
szemléletű praktizálás a siker minden-
áron való elérését favorizálja.

Kerényi Ervint 2004-ben hívták
meg a tíz éve alakult Győr Arrabona
Lions Clubba, amelynek alapvető
célja a vakok és gyengén látók támo-
gatása. A 25 tagú klubnak július óta
a soros elnöke.

– Az első pillanattól rendkívül
szimpatikus számomra ez a közeg,
nagyon széles az ott munkálkodó
emberek palettája, akár a foglalko-
zás szempontjából is: orvos, pedagó-
gus, közgazdász, jogász, mérnök,
vállalkozó. Rendkívül barátságos a

légkör, amit lehet, hogy a közös cél
teremt. Olyan egyetértés uralkodik
közöttünk egy-egy feladat megoldá-
sánál, ami példaértékű. 

A jótékony társadalmi munkával
Kerényi Ervin szeretne visszaadni va-
lamit a városnak, hiszen nagyon
sokat kapott tőle.

– Nagyon örülök annak az intenzív
fejlődésnek, amit a hetvenes évek kö-
zepétől napjainkig láthatunk, különö-
sen hangsúlyozva a legutóbbi időket,
amikor a kulturális kínálat olyan szintre
jutott, hogy az ember úgy érzi, a bőség
kosarából válogat. A történelmi belvá-
ros utcái, légköre megkapó. Nagyon
szeretek ott sétálni, sőt, néha kerék-
párra is pattanok. Szabadhegyen
lakom, de éltem Nádorvárosban és
Adyvárosban is, utóbbiban volt az első
lakásom, ahol elindíthattuk az életün-
ket. Engem már szinte minden Győr-
höz köt, itt nőttek fel a gyerekeim, itt a
munkám, a gyökereim már itt vannak.

Pannon-
halmi séta
Jótékonysági sétára
hív Pannonhalmára
a Győr Arrabona
Lions Club szeptem-
ber 24-én, szomba-
ton. Gyülekezés 9 és
10 óra között a Hef-
ter Üveggalériánál. A
mintegy 2 óra időtar-
tamú sétán félúton
frissítő, a visszaérke-
zést követően „Gu-
lyás-party” várja a
résztvevőket. A befo-
lyó pénzt a Mind-
szentpusztai Autista
Otthon és a Tandem
Látássérültek Kerék-
pározását Segítő
Egyesület megsegíté-
sére fordítják. 

A város légköre
mindig meghatározó

volt számomra
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A kis- és középvállalkozá-
sok ugyanúgy a piac erős
szereplői, mint a multik,
hozzájuk akarunk közelebb
kerülni – mondta lapunk-
nak adott interjújában Lett
Kornélia, a Pricewater -
houseCoopers  (PwC) ta -
nács  adó cég győri irodájá-
nak vezetője.  A nemzetközi
könyvvizsgáló, adó tanács -
adó és tanácsadó cég a na-
pokban nyitotta meg első
vidéki irodáját a kisalföldi
megyeszékhelyen. 

Győr földrajzi vagy gazda-
sági pozíciója nyomott in-
kább a latban, amikor a vá-
rost választották a PwC
első vidéki irodájának ott-
honául?

Mindkét szempontot figye-
lembe vettük: a város és a
régió infrastrukturálisan is és
földrajzi elhelyezkedését te-
kintve is kiemelkedően jó po-
zícióban van. Ennek megnyil-
vánulásait a gazdasági válság-
ban is érezni lehet. Magyaror-
szágon ez a régió fejlődik a
legdinamikusabban, Buda-
pesttel összevetve is. Ez is érv
volt Győr mellett, azzal együtt,
hogy régóta ismerjük ezt a ré-
giót, hiszen sok ügyfelünk van
itt. Ez a város vonzza az ipari
szereplőket.

Gyakorlatilag a rend-
szerváltás óta jelen van-
nak Magyarországon,
miért pont most nyitnak
vidéki irodát? Érdekes az
is, hogy Szlovákiában már
működnek a fővároson
kívül is, nálunk pedig mos-
tanáig vártak.

A rendszerváltás után sok
multinacionális cég jött Ma-
gyarországra, amelyek auto-
matikusan velünk működtek
együtt, hiszen külföldi anya-

„Győr vonzza
az ipari szereplőket”

vállalatuknak is a PwC volt a
könyvvizsgálója. Az ezekkel
kapcsolatos feladatok abszo-
lút kitöltötték a növekedé-
sünket nagyon hosszú ideig.
A válság és a piac telített-
sége azonban hozott egy
olyan új helyzetet, amelyben
felül kellett vizsgálnunk a
stratégiánkat. Arra jutottunk,
hogy ahhoz, hogy a további-
akban is növekedéssel tud-
junk számolni, illetve még
jobban hozzá tudjunk járulni
az ország gazdasági fejlődé-
séhez, szükséges, hogy ki-
lépjünk a szűk ügyfélkörből.
Az elmúlt 20 évben a magyar
vállalkozások is megerősöd-
tek annyira, hogy további nö-
vekedésükhöz igényük lehet
egy széles körű szolgáltatást
nyújtó professzionális cég
szolgáltatásaira.

A magyar vállalkozások
alatt értsük a kis- és kö-
zépvállalkozásokat is?

A kis- és középvállalkozá-
sok ugyanúgy a piac erős
szereplői, mint a multik. Gon-
doljunk csak arra, hogy a
GDP megoszlása Budapest
és vidék viszonylatban 50-50
százalék, de a foglalkoztatott
munkaerő arányát tekintve
sem elhanyagolható a KKV-k
szerepe. Ők a jövő motorjai.
És most valószínűleg egyre
inkább helyzetbe jönnek. A
versenyképességük erősí-
tése, a világos gazdasági
stratégiájuk kialakítása, a
pénzügyi megerősödésük
fontos ahhoz, hogy túlélje-
nek, illetve tovább növeked-
jenek. Különösen fontos kér-
dés náluk az utódlástervezés
vagy a működő tőke optima-
lizálása. Ezek mind olyan te-
rületek, amelyekben válaszo-
kat kell találniuk, és ebben
szívesen segítjük őket.  

Fel merik önöket ke-
resni a kisvállalkozók?
Nem „félnek”, hiszen tulaj-
donképpen önök is multik?

Az a tapasztalatunk, hogy in-
terneten vagy különböző ren-
dezvényeken érdeklődnek a
szolgáltatásainkról. Ennek elle-
nére úgy gondolom, hogy él
még velünk szemben az az elő-
ítélet, hogy csak a multinacioná-
lis cégeknek dolgozunk, hogy
drágák vagyunk, elérhetetlenek
vagyunk. De ezt szét kell oszlat-
nunk, és be kell bizonyítanunk a
kis- és középvállalkozásoknak
is, hogy nem így van.

Gondolom az autóipar
és a logisztika az a két fő
iparág, amelyre a legna-
gyobb hangsúlyt fektetik
a régióban.  Melyek azok a
győri cégek, amelyekkel
már kapcsolatban állnak?

Az autóipar mindenképpen
olyan ágazat, amiben a mi
piaci részesedésünk is jelen-
tős, nagyon sok autóipari be-
szállító és gyártó ügyfelünk
van. De a sütőipari Ceres vagy
a padlógyártó Graboplast is a
partnerünk, és valóban, lo-
gisztikai cégek is vannak az
ügyfeleink között nemcsak
Győrből, hanem a régióból is,
Szombathelyről vagy Moson-
magyaróvárról.

Osztrák, szlovák ügyfe-
lekre is számítanak?

Szeretnénk határon át-
nyúló együttműködéseket ki-
alakítani az osztrák, szlovák
testvérirodáinkkal is. Ezek-
ben az országokban már mű-
ködnek a fővárosiak mellett
vidéki irodák. Például olyan
osztrák vállalatcsoportoknak
szeretnénk szolgáltatást
nyújtani, amelyeknek a kör-
nyező országokban is vannak
érdekeltségeik. Azt a tudást,
ami a PwC nemzetközi háló-
zatában megtestesül, a kül-
földi és a hazai vállalkozások
is sikerrel hasznosíthatják.
Magyarországon egyébként
Győr az első állomás, de nem
az utolsó. Terveink között
szerepel a Duna másik olda-
lán is irodát nyitni.

Világcégek tanácsadója Győrben
A Központi Statisztikai Hivatal napokban megjelenő
adatai szerint Győr-Moson-Sopron megye ipari szek-
tora 2010 első felében 20 százalékot is meghaladó telje-
sítménybővülést produkált. 2011 azonos időszakában
ezt további 11,9 százalékos növekedéssel toldotta meg
és ezzel az országos átlagnál másfélszer nagyobb növe-
kedést ért el. A számok is bizonyítják, hogy olyan
lépése ket tettünk az infrastruktúra fejlesztésére, ami
vonzóvá tette városunkat a betelepülő cégek számára –
mondta az irodaavató ünnepségen Borkai Zsolt polgár-
mester. Hozzátette: büszke arra, hogy egy olyan világ-
vállalat, mint a Győrben is régóta ismert PwC, irodát
nyit városunkban. 
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Járműveiket, táborukat támadások érték, öngyil-
kos merénylőktől kellett tartaniuk, tüntetőkkel
szót érteniük. A 12. Arrabona Légvédelmi Raké-
taezred katonái számos külföldi misszióban szol-
gáltak már, és vesznek részt jelenleg is. 

Az afganisztáni konfliktus a Közel-Kelet egyik leg-
összetettebb kihívása. A tálibok az ország döntő
részét uralják, eddig nem sikerült őket megtörni.
A szövetségesek oldalán 26 NATO-tagország állo-
másoztat katonákat Afganisztánban, 2010-ben
340 magyar fegyveres tartózkodott ott.

Fider Zsolt főtörzsőrmester kétszer is szolgált
a közel-keleti országban. Mint mondja, a kaland-
vágy, illetve az anyagiak vezérelték, hogy összesen
egy évet töltsön a veszélyes helyen. A kiutazást
mindkét esetben több hónapos fizikai és mentális
felkészítés előzte meg, melynek része volt a helyi
kulturális és vallási szokások alapos tanulmányo-
zása. Ez fontos szerepet kapott a kint elvégzett
munkában – mondja a 31 éves férfi, aki a kommu-
nikációs részlegen dolgozott, ahol a helyi médiá-
val és hatóságokkal kellett tartania a kapcsolatot.

– A konfliktusok elkerülése érdekében kiemel-
ten kellett figyelni a szimbólumok, jelek és kifeje-
zések helyes használatára. Ezt megnehezítette a
tartományon belüli több népcsoport együttes je-
lenléte – mutat rá. Ezek a problémák nem csak a
szakmai feladatoknál, de az általános tevékenysé-
geknél, mint járőrözés, konvojkísérés is felmerül-
tek. – A legnagyobb nehézséget mégis a bizton-
sági kérdések okozták, mert sohasem tudhatod,
kiben bízhatsz a világ talán legkorruptabb orszá-
gában – meséli.

Afganisztánban folyamatos veszélyben vannak
a katonák. Zsolt egyszer került közvetlen vészhely-
zetbe, a golyóálló üveg mentette meg ő és társa
életét a gépjárműben. A tábort, ahol éltek, több-
ször is érte rakétatámadás. A tartományban folya-
matosan „nyitott szemmel” kellett járni az „öngyil-
kos merénylők” miatt.

– Egyszer egy rendőrnek öltözött férfi besétált
a helyi rendőrőrsre, amikor a koalíciós erők a hely-
beli rendőrökkel tárgyaltak, és felrobbantotta
magát. Ketten életüket vesztették, többen pedig

Öngyilkos merénylők között

súlyosan megsérültek. A gyors ellátás érdekében
segítenünk kellett az egészségügyi személyzetnek
a sebesültek ellátásában. Amit addig csak képe-
ken és filmeken láttam, hirtelen valósággá vált –
emlékszik vissza szörnyű élményeire.

Zsolt kiemelte még a kulturális és vallási eltéréseket:
– Ha megkérdezik, hogy milyen vallású az

ember, bármit lehet mondani, csak azt nem, hogy
semmilyen. Az ő értékrendjükbe ez nem fér bele.
Afganisztánban a nőket használati tárgyaknak te-
kintik, a gyermekek jogai pedig középkori szinten
vannak. Ott az adott szóra, és a férfiak becsületére
kell nagyon vigyázni, ők ettől hitelesek a saját kö-
zösségükben. Mindezt nagyon nehéz volt elfo-
gadni, de nekünk, a „vendégeknek” tiszteletben
kellett tartanunk az évszázados hagyományokat.

Afganisztán mellett az egykori Jugoszlávia utódál-
lamaiban és Cipruson is szolgálnak magyar, köztük
győri katonák. Utóbbi országban nem annyira szörnyű
a helyzet, mint a Közel-Keleten, de szintén több évti-
zede húzódó konfliktus áll fenn az alig 10 ezer négyzet-
kilométernyi kis szigeten a görögök és a törökök kö-
zött. A többségében görögök lakta Ciprus egyesítése
az Európai Unió érdeke is, ugyanis a Földközi-tenger
keleti medencéje földgázban gazdag, és még nem
kezdődhetett el ennek feltárása, kitermelése.

Kétmillió forinttal támogatta az önkormányzat
annak az ügyfélfogadó helyiségnek a kialakítását,
ahol a fegyvertartás-engedélyezési és a vagyon -
őri ügyeket bonyolítják a Győri Rendőrkapitány-
ság Igazgatásrendészeti Osztály Rendészeti Al-
osztályának munkatársai. A kialakított új helyiség
öt fő munkavégzésének körülményeit változtatta
meg, az irodában havonta átlagosan 500 ügyfelet
fogadnak. Simon Róbert Balázs alpolgármester
elmondta, éves szinten mintegy 30 millió forint tá-
mogatást biztosít az önkormányzat a győri rend-
őrkapitányság részére, amelynek fele alaptámo-
gatás, másik fele pedig az IP kamerarendszer
fenntartását, felújítását és bővítését szolgálja.

Új irodában foglalkoznak
a vagyonőri ügyekkel

Sohasem tudhatod, 
kiben bízhatsz
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Győr-Moson-Sopron – fejlettsége,
gazdasági pozíciói, ipari ellátott-
sága folytán – katasztrófavédelmi
szempontból az ország egyik kie-
melt kockázatú megyéje. Nem vé-
letlen, hogy ebben a térségben van
a legtöbb létesítményi és önkéntes
tűzoltóság is. Pesztenlehrer Lajos
korábbi megyei katasztrófavédelmi
igazgatóval, az Országos Katasztró-
favédelmi Parancsnokság mellett
működő tűzvédelmi tanácsadó tes-
tület elnökével az új katasztrófavé-
delmi törvényről beszélgettünk.

– Több területen történik változta-
tás, hiszen már 11 éve van érvény-
ben a számtalanszor módosított ka-
tasztrófavédelmi törvény – mondta
Pesztenlehrer Lajos. – Az egyik leg-
fontosabb változtatás a veszélyes
anyagokkal összefüggő súlyos bal-
esetek elleni védekezéssel kapcsola-
tos, ezek közül nagyon fontos, hogy
iparbiztonsági hatóság jön létre a ve-
szélyes üzemekkel kapcsolatos ter-
vezési és működési feladatok ellátá-
sára, és katasztrófavédelmi bírság ki-
szabására lesz lehetősége a hatóság-
nak 300 ezer forinttól egymillió forin-
tig terjedően. A veszélyes anyagok
szállításának közúti ellenőrzését vé-
gezték a katasztrófavédelmi igazga-
tóságok ez idáig, ezt követően a vízi
és a vasúti szállítást tekintve is ható-
sági jogkörrel rendelkeznek. Bővülni
fog azoknak az üzemeknek a száma,
amelyekre az ellenőrzés kiterjed,
akik a korábbi jogszabály esetében
nem kerültek bele ebbe a körbe. Ki
kell még emelni a veszélyes anyagok-
kal kapcsolatban, hogy azon üzemek,
amelyek veszélyes anyagokkal foglal-
koznak, tárolnak, gyártanak, vagy
csak kapcsolatba kerültek, kataszt-
rófavédelmi hozzájárulás kiszabá-

Győr-Moson-Sopron kiemelt kockázatú

sára ad lehetőséget a törvény, ez az
árbevételük 0,1%-nak megfelelő ösz-
szeg. Hogy kik kerülnek ebbe bele,
azt majd további jogszabályok rende-
letek fogják meghatározni. 

– Ha jól tudom, a katasztrófavé-
delmi hozzájárulásból elsősorban
a polgári védelem megerősítését
kívánja megcélozni a kormány.

– Nagyon fontos lakosságvédelmi
intézkedésekre kerül sor. A riasztá-
sok megszervezésénél már tapasztal-
hattunk elmozdulást az elmúlt idő-
szakban, nagyon sok gyakorlat meg-
tartására került sor, ez a fő irány,
hogy gyakorolják az állampolgárok a
katasztrófa esetére érvényes tevé-
kenységüket, a feladataikat, és külö-
nösen a fiatalok, az iskolás gyerekek
oktatása igen jelentős ezen a terüle-

ten. Nagyon fontos része az új ka-
tasztrófavédelmi törvénynek a pol-
gári védelem átszervezése, hiszen
egy 1948-ban létrejött szervezet
megújításáról van szó. Itt az állampol-
gárok bevonásának két nagyon fon-
tos területe van: az egyik az úgyneve-
zett önkéntes polgári védelmi szerve-
zetek, amelyek már most is nagyon
sok helyen működnek, például vízi
mentők, barlangi mentők, és egyéb,
felkutatással foglalkozó önkéntes ala-
kulatok, amelyeknek az irányítását,
amennyiben bevetésre kerülnek, a
katasztrófavédelem végzi, és termé-
szetesen segíti az ő felkészülésüket
is. A másik nagy terület az úgyneve-
zett köteles polgári védelmi szolgálat,
ahol olyan emberek bevonására kerül

sor, akik speciális tudással, felké-
szültséggel rendelkeznek, így orvo-
sok, ápolónők, adott esetben újságí-
rók vagy vízügyi szakemberek, to-
vábbá azok, akik speciális felszerelé-
sekkel bírnak, például egy árvízi vé-
dekezésnél cölöpverő géppel, marko-
lóval, tolólapos erőgépekkel rendel-
keznek. Az új katasztrófavédelmi tör-
vényben a települések új besorolást
fognak kapni, valamint úgynevezett
komplex csoportok lesznek kialakítva
a megyékben: ezek a csoportok az
adott térség veszélyeztetettségi fo-
kára tekintettel kerülnek felállításra.
Nem utolsó sorban kell még szólni a
tűzoltóságokról: állami tűzoltóságok
fognak működni, a fenntartói felada-
tok átszervezésével azt szeretné a
jogalkotó elérni, hogy egységes rend-

védelmi szervek le-
gyenek, egységes
irányítás alatt, füg-
getlenül a helyi érde-
kektől.  Nagyon fon-
tos még az önkéntes
tűzoltó egyesületek
fejlesztése, hiszen
azok vannak legköze-
lebb a tűzhöz, ők tud-

nak adott esetben a körülményekhez
képest a leggyorsabban beavatkozni,
és ők tudnak helyből a legszaksze-
rűbb tájékoztatást adni a kiérkező hi-
vatásos alakulatoknak. 

– A megyénkben tevékeny-
kedő, veszélyes anyagok előállí-
tásával, gyártásával foglalkozó
cégek mennyire veszik komolyan
az előírásokat? 

– Sok vállalatnál, ahol veszélyes
anyagokkal foglalkoznak, nagyon ko-
moly biztonságtechnikai háttért építet-
tek ki, tűzvész-előjelző és oltóberende-
zéseket szereltek fel, és nagyon fontos
az, hogy a továbbiakban is támogas-
sák egyrészt a helyben, a cégeknél
működő létesítményi tűzoltóságokat,
másrészt pedig segítsék azokat a pol-

Növeli a biztonságot az új
katasztrófavédelmi törvény

gári védelmi szervezeteket, amelyek
tulajdonképpen az ő gyárát, az ő üze-
mét és annak környezetét is védik vagy
kármentesítik szükség esetén. Azt ta-
pasztaltam, hogy miután a biztosítók
részéről bevették a tűzvédelmi hozzá-
járulást, a bevételek jól, célszerűen és
optimálisan lettek felhasználva, és
nagy előrelépést jelentett a tűzoltósá-
gok technikai fejlesztésében. Ezt
várom a katasztrófavédelmi hozzájáru-
lástól polgári védelmi területen, vala-
mint a továbbképzéseknek a maga-
sabb színvonalra emelését. 

– Megyénk ipari fejlettsége
révén kiemelt kockázatú. A ve-
szélyességi szint mellett vannak
ennek látható jelei a védelem ol-
daláról is?   

– A megyék között a miénk az
egyik legjelentősebb kockázati fokú,
különösen, ha a vasúti forgalomra
gondolok. Az országos forgalomnak
a kétharmada nálunk csapódik le, a
veszélyes anyagokat szállító tehervo-
natok jelentős része Hegyeshalom-
nál, Rajkánál vagy Sopronnál lépett
be, illetve ki az országból, ennek
megfelelően a balesetek száma is
ebben a térségben volt gyakoribb.
Többször előfordult, hogy nemcsak
a tűzoltóknak kellett beavatkozni, de
a különböző fokozatú polgári vé-
delmi szervezetek bevetésére is
szükség volt. Ez a veszély most foko-
zottabban fennáll, hiszen felgyorsult
a szállítás, könnyebben előfordulnak
figyelmetlenségek. Az ipar fejlődése
miatt talán nem meglepő, hogy az or-
szágban működő száz létesítményi
tűzoltóság közül 27 Győr-Moson-
Sopron megyében működik, és ezek
közül kettő főállású tűzoltókat is fog-
lalkoztat. A mi megyénkben van a
legtöbb, szám szerint 105 önkéntes
tűzoltó egyesület, és közülük is na-
gyon sok az olyan, amely egyből ri-
asztható, bevethető a településeken,
ami igen nagy érték.

A lakosokat fel kell
készíteni, mit tegyenek
katasztrófa esetén
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A nyolcvanas évek óta a termálvizéről híres
Sárvár, Bük, vagy az osztrák határon lévő
Sopron után, jól érzem, hogy Győr a legnehe-
zebb terep?

Igen, ez egy teljesen más terep, mint Sárvár,
mások a viszonyok. Oda főként a gyógyturisták
mennek, akik legalább egy hétig maradnak, így
könnyebb az értékesítés. Ott biztos, hogy befizetik
a félpanziót, itt küzdeni kell azért, hogy az étter-
met is igénybe vegyék. Ott mindegy, hogy melyik
vendég melyik szobát kapja, itt tudni kell, hogy
kinek milyen szolgáltatás jár. 

A városvezetés kiemelt fontosságúnak
tartja a turizmus fejlesztését, érzik ezen am-
bíciók eredményeit?

Győr sokat tesz azért, hogy megmutassa
magát az idegenforgalmi térképeken, ennek már
vannak látható eredményei. Nyugat-Európában
még a Bécs–Budapest–Pozsony háromszögben
képzelik el a várost, ami egyrészt jó, mert a föld-
rajzi fekvés több éjszakát generál, ugyanakkor
még inkább meg kell tudnunk magunkat mutatni.
Ez nagyon nehéz feladat, és idő kell hozzá. Sokan
még Budapesten sem tudják, hogy mennyit fejlő-
dött Győr az elmúlt években, tapasztalok egyfajta
„aha”-élményt, amikor vendégeket viszek ki a ba-
rokk belvárosba, a Széchenyi térre. Leesik az álluk,
hogy milyen főterünk van. Nehéz betűkkel, de
még képekkel is tolmácsolni a barokk hangulatot,
de el kell érni, hogy a csapból is Győr folyjon. A je-
lenlegi városvezetés ezért sokat tesz.

És mit tudnak tenni a szállodák, hogy
minél több vendéget csábítsanak a városba,
és minél több vendégéjszakára bírják őket?

Igyekszünk olyan programcsomagokat összeál-
lítani, amelyek itt elérhető szolgáltatásokra építe-
nek. Tavaly kezdődött egy olyan összefogás, ami-
nek eredményeként az azonos kategóriájú szállo-
dák azonos áron kínálják a programcsomagjaikat.
Ezek között van kulturális csomag, amelyik színház-
belépővel próbálja az 1-2 éjszakát és félpanziót is
tartalmazó szolgáltatását gazdagabbá tenni, van
borkóstolóval egybekötött pannonhalmi látogatás,
és így tovább. A szállodák összefognak, és egysé-
gesítik az ajánlataikat, innentől fogva a városnak is
könnyebb, mert nem egyik vagy másik hotelt prefe-
rálja a marketingmunkájával, hanem egy program-
csomagot értékesít, amin keresztül mi vendégeket
kapunk. Ez nagyon jó kezdeményezés. 

Szoros a kapcsolat a szakma és a város
döntéshozói között?

Jó úton járunk, mert időről időre leülünk, és
egyeztetünk velük, hogy hogyan tovább. Együtt-
működésünkre jó példa a Győrkőcfesztivál, amely
látványosan növeli a vendégéjszakák számát.

Ha már vendégéjszakák, a KSH féléves
adatai szerint 5 százalékkal több vendég ér-
kezett a megyébe, mint tavaly, és ez a növe-
kedés jobb az országos átlagnál. Ugyanakkor
az eltöltött vendégéjszakák száma csak kis-
mértékben bővült.

„Győrben az üzleti
vendégért folyik
a legádázabb harc”

Győr sokat tesz azért,
hogy megmutassa
magát az idegen-
forgalmi térképeken

„Vannak kollégáim, akik jegyzetek-
kel távoznak egy-egy szállodából, és
felhívják az igazgatót, ha hibát talál-
nak, én nem vagyok ez a típus” –
jelzi Horváth Ottó, hogy munkájá-
ban is toleráns természetű ember. A
Rába Hotel 55 éves igazgatója Szom-
bathelyen született, iskoláit is itt
kezdte meg, ám a család édesapja
munkája miatt nem sokkal később
Pápára került. A „Dunántúl Athénja”
annyira magával ragadta, hogy a
gimnáziumot is ott fejezte be, annak
ellenére, hogy szülei visszaköltöztek
a vasi megyeszékhelyre. „A Türr-
gimnázium matematika tagozatos
osztályába jártam, büszke vagyok rá,
hogy fénykoromban országos verse-
nyeken is jó eredményeket értem el
ebben a tantárgyban.” Nem csoda,
ha érettségi után matematikus sza-
kon folytatta tanulmányait az ELTE-n.
Mellette nyaranta balatoni szállo-
dákban dolgozott londinerként, és
közben „a második évet követően
egyre inkább gyengült a kötődésem
a tudományos matematika iránt”.
Útkereső időszak következett, ami-
nek eredménye két házasság lett, a
turizmussal kötött még ma is tart.
Pályafutását szállodai portásként
kezdte Kőszegen 1979-ben, közben le-
velező tagozaton elvégezte a kereske-
delmi és vendéglátó-ipari főiskolát.
A szakmai alapozás után a szombat-
helyi Claudiusba vágyott, ám „a fő-
nököm jelezte, hogy hamarosan
megnyílik a sárvári termálhotel, és
ott nekem pozíciót fog kínálni.” Így
is lett, életre szóló tapasztalatokat
szerzett a cukortermeléséről híres
ipari kisvárosba berobbant, luxuskö-
rülményeket biztosító szállodában.
„A munkatársak a helyi üzemekből
kerültek ki, az első masszőrök előtte
vasipari munkát végeztek, onnan ké-
pezték át őket.” Sárvár mellett ké-
sőbb Bük is hozzá tartozott, majd
Sopron következett, és 2006 óta áll a
Danubius csoport győri szállodájá-
nak élén. A magát sportfüggőnek
valló igazgató szabadidejében bará-
taival zenél, és baráti kapcsolatait
ápolja. A matematikáról pedig azt
mondja: „azt a humán gazdagságot,
amit ezen a szakmán keresztül meg-
éltem, a tudományos pályán nem
tudtam volna.”
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látom azt, hogy tudnánk emelni az árainkat, miköz-
ben a költségeink emelkednek. Egyébként Ma-
gyarországon is nagyon kettészakadt a mezőny,
mert a 4-5 csillagos szállodáknál egy viszonylag
stabil, jó üzletmenet jellemző, 3 csillagtól lefelé
azonban egyáltalán nem így van. Ahhoz, hogy a 3
csillagos egy kategóriával feljebb lépjen, be kel-
lene fektetni.

Az üdülési csekket felváltó Széchenyi Pi-
henőkártyával kapcsolatban már vannak ta-
pasztalatai?

A Danubius csoport szállodáit nézve azt látjuk,
hogy az üdülési csekk kifutása és a SZÉP-kártya
életbe lépése között most egy átmeneti időszak
van, ami a belföldi vendégek elmaradásában je-
lentkezik: 75 százalékos a 2011-es beváltás idő-
arányosan a 2010-eshez képest. Egyébként nincs
okom azt hinni, a SZÉP-kártya kevésbé lenne
vonzó a munkáltatóknak, mint az üdülési csekk
volt, csak a szükséges adminisztratív átmenetek
okoznak egy kis megtorpanást. Nekünk kedve-
zőbb is az új rendszer bevezetése, mert az üdülési
csekk beváltásának elég komoly költségei voltak,
itt nem lesz akkora költség a szolgáltató számára,
és külön jól jön nekünk, hogy a felhasználási kört
leszűkítették. 

Szeptember 27. a turisztika világnapja. A
Magyar Turizmus Zrt. ennek kapcsán a ven-
dégszeretetre, a vendégbarát viselkedés je-
lentőségére hívja fel a figyelmet, miközben
én azt gondolnám, hogy a vendégszeretet
alap egy szállodában…

Ez így igaz, ugyanakkor ennek az alapszolgál-
tatásnak a rendelkezésre állása nem kevés odafi-
gyelést igényel. Talán egy kívülálló alá is becsüli
ennek a szerepét, jelentőségét, holott mi, akik
benne dolgozunk, tudjuk, hogy az infrastruktú-
ránk esetleges hiányosságait sok esetben a mo-
soly, vagy az extra odafigyelés el tudja feledtetni.
Hihetetlen, hogy mekkora szerepe van ennek. Van
egy olyan típusú vendégkör, aki azért jár vissza
egy szállodába, mert ott olyan jól megérti magát
a személyzettel, megkapja azt a típusú figyelmet,
amit igényel. Nagyon sok egyedülálló ember van,
akinek nagyon fontos az is, hogy ha valahova
megérkeznek, hogyan szólnak hozzájuk. Amikor
a turizmusról beszélünk, viszonylag kevés szó
esik az emberi tényezőről. Számok hangzanak el,
és háttérbe szorul az az ember, aki ezeket a szol-
gáltatásokat nyújtja. Olvastam a Turizmus zrt. fel-
hívását én is. A mi szállodánk a megyei kereske-
delmi és iparkamarával együttműködve arra ké-
szül, hogy gyerekek Győrről készült rajzaival aján-
dékozza meg a szállóvendégeket, mellé pedig
egy-egy sütivel kedveskedünk. És ezen a napon
az itt dolgozó munkatársaimnak is meg kell kö -
szön   nöm a munkájukat, mert nélkülük nem tarta-
nánk ott, ahol tartunk. Ennek a felhívásnak sok ol-
vasata van, például az is, mennyit számít, hogy
egy országról vendégbarát országkép alakul-e ki
vagy nem. Hajlamosak vagyunk a mosolyról elfe-
ledkezni, de a vezetőknek az is feladata, hogy fel-
hívják erre a munkatársaik figyelmét. Ez a kis em-
beri plusz nagyon fontos. 

Sajnos úgy látom, hogy a KSH-statisztikák
nem elég strukturáltak ahhoz, hogy közgazdasá-
gilag hasznosítható következtetéseket lehessen
levonni belőlük. Rengeteg kérdőjel van bennem
ezzel kapcsolatban. Például tavaly bekerült a köz-
tudatba egy 25 százalékos bővülés, amit mi, nagy
szállodák nem éreztünk, és az idegenforgalmi adó-
bevételek sem támasztották alá. Véleményem sze-
rint aktualizálni kellene az adatszolgáltatás és a
feldolgozás módszerét, mert az említett esetben
nem tudom például, hogy a szálláshelyek kihasz-
náltsága változatlan ágyszám mellett, vagy ágy-
számbővülés mellett nőtt-e meg. Azért kényes
kérdés ez, mert nekünk ezek az adatok kellenének
ahhoz, hogy megalapozott üzleti döntéseket tud-
junk hozni a következő évre.

A város gazdasági fejlődésére azonban
tudnak alapozni, de mennyire?

Győrben az üzleti vendégért folyik a legádá-
zabb harc. A klasszikus turistának, aki a program-
csomagokat veszi, örülünk, de a masszív alapot az
üzleti turista jelenti. Mindenki azon igyekszik,
hogy a jelenlévő cégekkel kössön olyan szerző-
dést, ami garantálja, hogy a vendégeiket hozzá

küldik. Nyilván ezt a helyzetet látják a cégek is, és
érzik a saját erős pozícióikat velünk szemben.
Ebből adódik, hogy az árakat szinten tudják tar-
tani, vagy le tudják szorítani. Egyébként a legna-
gyobb gond az egész magyar turizmust is tekintve,
hogy nemzetközi összehasonlításban rendkívül
alacsonyak az átlagáraink. A vendégszám az rend-
ben lenne, csak nem tudjuk a költségeink fedeze-
tét jelentő árat elkérni azért a szobáért, amit ki -
adunk. Míg Prágában 80 euró egy átlagos szoba
ára, addig Budapesten 50. Ez egy nagyon nagy kü-
lönbség, és kíméletlen árharc van az egyes szállo-
dák, szállodaláncok között. 

Hogyan tudják szinten tartani magukat?
A miénk egy rendkívül költségigényes ágazat,

óriási energiaigénye van, és nagyon jól tudjuk,
hogy az energiahordozók ára hogyan megy fel.
Ugyanakkor rendkívül munkaigényes ágazat is, az
ezzel kapcsolatos költségek is folyamatosan
nőnek. Belekényszerülünk, hogy racionalizáljuk a
munkaerő helyzetét, előtérbe kerülnek az alterna-
tív foglalkoztatási modellek: nem fix létszámmal
dolgozunk, hanem mobil munkaerővel, amihez
hozzá tudunk nyúlni, ha van egy felfutás. Nem

Interjú Horváth Ottóval,
a Rába Hotel igazgatójával
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Forgács Péter színházigazgató kiemelte, a programmal az
az elsődleges céljuk, hogy minél több nézőt csalogassanak be
a színházba. Így jobban odafigyelnek ránk – hangsúlyozta a di-
rektor, aki úgy látja, a gyerekeknek különösen nagy élmény a
kulisszák mögé pillantani, s talán a szüleiket is meggyőzik, hogy
érdemes rendszeres látogatóvá válni. A társulat előtt álló évad-
ról elmondta, úgy állították össze a műsort, hogy mind a köny-
nyedebb, mind a mélyebb mondanivaló helyet kapott benne.
Ezzel kapcsolatban Forgács Péter megjegyezte, sokan a szak-
mából igénytelennek tartják a kifejezetten szórakoztató dara-
bokat, ám ő azt vallja, hogy minőségileg is lehet szórakoztatni,
úgy, hogy közben oktasson is az előadás.

Kollárné Petrányi Ildikó hűséges színházba
járó, így az eddig számára rejtve maradt tech-
nikai részletek nyűgözték le leginkább. Kérdé-
sünkre kiemelte, fontos, hogy most azokkal a
szakemberekkel is találkozhatott, akik nélkül
nem lennének előadások, mégsem látjuk őket
sosem. Nagyon komoly feladataik vannak, és
a színház méretei is csodálatosak – tette
hozzá. Köszönet ezért a színháznak, nem
lehet könnyű munka, hogy ennyi embert been-
gednek. Jó ötletnek tartja, hogy sok iskolást is
elhoztak tanáraik a nyílt napra, hiszen meg kell
nekik mutatni, hogy létezik egy ilyen világ is. Belőlük
lesz a jövő közönsége – mutatott rá.

Színház
a kulisszák
mögött

Szinte zsúfolásig megtelt a színház az Egy
nap a kulisszák mögött című nyílt napon,
amelynek keretein belül a nézők „bennfen-
tesként” járhatták körül a teátrumot. Az ér-
deklődők beszélgethettek a színészekkel,
balettművészekkel, ihattak Kiss János ba-
lettigazgató „Kiss” fröccséből, és ehettek a
Forgács Péter kínálta marhapörköltből.
Képriportunk a legemlékezetesebb pillana-
tokat örökíti meg.
Függöny fel!
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Bede-Fazekas Csaba a balett Rózsaszínház című darabjában játszott kü-
lönleges szerepéről szólva lapunknak úgy fogalmazott, a bemutató előtti idő-
szakban egyre kevesebbet tud aludni, sokat gondolkodik a szerepen. Rámu-
tatott, ebben a darabban nemcsak próza van, hanem táncolnia is kell, és tan-
góharmonikán is játszik. Sok a lehetőség ebben a szerepben, de ez sok ta-
nulást igényel – jegyezte meg a hetvenes évei végén járó művész, aki most
először lép fel balettben. Jól ismeri azonban őket, ahogy ő fogalmazott, több
mint 30 éve együtt él a társulattal. Együtt dolgozni velük újdonság számára,
de fiatalítóan hat rá. A nyílt napot kedves dolognak tartó művész úgy vélte,
jó, hogy láthatja a közönség, hol élnek a színészek, de biztosan vannak olya-
nok is, akiknek a kulisszák mögé pillantás illúzióromboló – vélekedett.

Kiss János, a Győri Balett igazgatója lapunknak
elmondta, közeledik legújabb premierjük, a Rózsa-
színház bemutatásának ideje, ezért egyre nagyobb
az izgalom a társulatban. Hozzátette, egy új bemuta-
tóra készülés mindig olyan, mint amikor az ember
gyermeket vár. Elárulta azt is, jól állnak a felkészülés-
ben. Bede Fazekas Csaba alakítása pedig óriási lesz!
– jegyezte meg Kiss János, aki azt is tervezi, hogy a
darabban szereplő sanzonok közül néhányat lefor-
díttat, és megjelentetik az ismertető füzetben.  A
dalok nem csak szépek, de a mondanivalójukra is ér-
demes odafigyelni. A tánc pedig ráerősít erre – érvelt
és hozzátette, a közönség mindig a katarzisélményt
igényli, ennél a darabnál meg fogják kapni.

A színházi nyílt napra Mosonmagyaróvárról is érkeztek diákok. Ko-
vács Szimonettát lenyűgözte a színfalak mögötti világ. Elmondta,
nyolc évig színjátszózott, így kicsit más szemmel is nézte a progra-
mokat. A technikai részletek nagyon érdekelték, és megnézte az öl-
tözőket is. Egy színésznő vezetett minket körbe, és rengeteg dolgot
mutatott – mesélte lelkesen Szimonetta, aki szerint biztosan lesznek
olyanok, akik amiatt vásárolnak színházbérletet vagy jegyet, mert
felkeltették az érdeklődésüket a nyílt napon. Ő maga leginkább a Ró-
zsaszínházra és A tizedes meg a többiekre  kíváncsi.

SZÍNHÁZ KÉPRIPORT
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KULTURÁLIS
kínáló ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

DÍSZMADÁR-KIÁLLÍTÁS és családi nap
helyszíne lesz az Újvárosi Művelődési Ház a
jövő hét végén. A kanárikat, egzótákat, papa-
gájokat, galambokat és fürjeket a nagyközön-
ség október elsején, szombaton 8 és 18 óra
között, vasárnap 9 és 17 óra között tekintheti
meg. Kapcsolódó programként tanácsadás
és börze várja a madarászokat, rajzverseny, já-
tékok és pónik a gyerekeket.  

SZAMÓDY ZSOLT fo-
tóművész Fal és füg-
göny mögött cí mű kiállí-
tása látható október 6-
ig a Nyugat-ma gyar -
 országi Egyetem Apá -
czai Cse re Já nos Karán.
A tárlaton a művész Kí-
nában készült alkotásait
mutat ja be, október 5-
én, 16 órakor előadást
tart kínai élményeiről.

SZÜRETI MULATSÁG helyszíne lesz szep-
tember 24-én, szombaton délután négy órá-
tól a ménfőcsanaki Bezerédj-kastély udvara.
A program huszárok, szekerek, zenészek és
táncosok felvonulásával kezdődik, a kicsiket
fél öttől gyermekprogram és kézműves fog-
lalkozás várja. Hat órától bordalokat énekel
a csanaki Szent Kereszt Férfikórus, őket a
szanyi Bokréta és a Marcal néptáncegyütte-
sek váltják a színpadon. Kőszegi Németh Jó-
zsef és Karsai Klára népszerű operetteket,
Kosáry Judit és Kosár Szabolcs nótákat ad
elő, Greznár Zoltán zenekarának kíséretével.
Este kilenctől a Sanzon Zenekar műsorát
hallgathatják a résztvevők, akikre must, bor
és bográcsban főtt ételek is várnak. 

„BÚCSÚT INT AZ ŐSZ A
NYÁRNAK” címmel cigányze-
nés nótadélutánt szervez a me-
gyei Nóta Egyesület. A műsor
szeptember 25-én, vasárnap 15
órakor kezdődik a PÁGISZ ÁMK-
ban. Fellép Krasznai Tamás,
Frankó Ferenc, Hajnal Nikolett,
Nyerges József és Némethné
Steinmacher Edit. Kísér Németh
Rudolf és cigányzenekara. 

BOJTÁR IMRE ÉS GÁL ANIKÓ ad hangver-
senyt szeptember 25-én, vasárnap 18 órakor
a szabadhegyi református templomban. Az
esten Vivaldi, Mendelssohn, Ljadov, Schu-
mann, Grieg, Bach, Gounod, Liszt, Bojtár és
Koželuh művei hangzanak el. 

A MAGYAR NÉPMESE NAPJA alkalmából
programokkal várja a kis mesebarátokat a győri
Városi Művészeti Múzeum Gyermekmúzeuma.
Az október elsején, tíz órakor kezdődő foglalko-
zásokon a Vaskakas fiókái című kiállítás kap-
csán ismerkedhetnek a gyerekek a népmese vi-
lágával. A Gyermekek Házában október elsején
15 órától rajzkiállítással, mesével és megzené-
sített versekkel fogadják a betérő a gyerekeket.
A Bartók Béla Megyei Művelődési Központban
szeptember 30-án, pénteken rendeznek mese-
napot. A „Túl az Óperenciás-tengeren” elneve-
zésű megyei mesemondó és meseillusztrációs
versenyek eredményhirdetéseire délután kettő
és három órakor kerül sor. 

A VÖRÖS PIM-
PERNEL című mu-
sicalt mutatja be
szeptember 24-én,
szombaton este a
győri színház. A
szombati premiert
vasárnapi előadás
követi, s a jövő héten
is a musical lesz mű-
soron. Orczy Emma
bárónő kalandregé-
nye, A Vö rös Pim-
pernel 1905 óta
siker, előbb film és
színpadi változat, majd a szövegíró Nan Knigh-
ton és a zeneszerző Frank Wildhorn jóvoltából
musical készült belőle. A Broadway közönsége
1991-ben tapsolhatott először a szenvedélyes
és szórakoztató történetnek. A magyar válto-
zatot Molnár László rendezte. Ő játssza Chau-
velin szerepét is. 

A COUNTRY ARRA-
BONA ZENEKAR ját-
szik a Káp ta landom -
bon szeptember 24-
én, szombaton 19

órakor. Az együttes
vendégzenésze Németh

Oszkár lesz, a legendás
Fonográf dobosa. A zenekar

célja, hogy a fiatalabbak is megismerjék azokat a da-
lokat, melyeket még apáink és nagyapáink hallgattak.
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szerző: földvári gabriella 
fotó: illusztráció

Húszéves a győri Vaskakas Bábszín-
ház. A hamarosan kezdődő új, jubileu -
mi évadról az igazgatónővel, Kocsis
Rozival beszélgettünk. 

Hihetetlen, de igaz, húsz éve kis amatőr tár-
sulatként kezdtük, s ma az ország legjobb,
legképzettebb bábszínháza vagyunk,
mondta Kocsis Rozi, utalva arra, hogy a tár-
sulat tagjai a napokban szerezték meg báb-
színészi képesítésük mellé a felsőfokú szí-
nészi végzettséget.

A legjobb jelzőt a kritikusok céhe szerint
is kiérdemelte a Vaskakas, a Pecsenyehaty-
tyú és más mesék című, Pelsőczy Réka által
rendezett darabot az évad legjobb gyermek-
és ifjúsági előadásának jelölték. A díjért hár-
man versenyeznek, de bábszínházi produk-
ció most szerepel először a jelöltek között. A
színikritikusi trófeát szeptember 25-én, a
Magyar Színházban adják át, a gálaesten fel-
lépnek a győri művészek is.

Az új évadról Kocsis Rozi azt mondta el, a
tervek szerint minden előadás a születésnap
jegyében zajlik, s összesen tíz premiert lát-
hat a közönség. Egyedülálló kezdeménye-
zésként a Színház- és Filmművészeti Egye-
tem öt végzős, rendező szakos hallgatója a
Győri Vaskakas Bábszínházban mutatja be
vizsgaelőadását. Az első hónapban, októ-
berben három klasszikus mese kortárs át-
iratával találkozhatnak a gyerekek.

A Piroska és a farkas című mesét Be-
reczki Csilla rendezi, szereplői Kocsis
Rozi és Hannus Zoltán, aki új sze-
replő a bábszínház életében. Jancsi
és Juliska történetét Fige Attila ren-
dezi, újraírója, dramaturgja Pallai

JUBILEUM KULTÚRA

Húszéves a Vaskakas
Mara, a bábszínház színésznője.  A harma-
dik mese a Borsószem hercegkisasszony
lesz, ezt Erdeős Anna és Markó Róbert
viszi színpadra. A paravános, kesztyűs,
muppet-szerű előadást Pallai Mara, Ragán
Edit és Tengely Gábor játssza.

Folytatódik a csecsemőszínházi sorozat.
Novemberben Kocsis Rozi Cini, cini muzsiká-
val, hangszeres bábokkal várja a legkisebbe-
ket. Tengely Gábor Ba-ba-ba címmel a kis-
fiúk és kislányok közötti különbséget mutatja
be a három év alatti korosztálynak. 

A Hófehérke és a Holle anyó című mesék
jövő februárban kerülnek színre, szintén két
végzős egyetemista, Kovács Petra és Halasi
Dániel vizsgájaként. Az évad utolsó premi-
erje márciusban a Csizmás kandúr lesz Vers
András rendezésében. Az előadás érdekes-
ségének ígérkezik, hogy a társulat minden
tagja részt vesz benne.

Tavasszal egy zenés, animációs előpre-
mier vár a felnőtt közönségre Gaia címmel.
A nagykorúak számára műsoron marad a
Kádár Kata revü és a Bernarda Alba háza,
míg a gyerekek műfajában A suszter álma.
Ezt a sikerdarabot a két táncos, Fitos
Dezső és Kocsis Enikő mellett két bábmű-
vész, Ragán Edit és Szúkenyik Tamás vará-
zsolja idén is a színpadra.

A születésnapi évad várható eseményei
közé tartozik egy aradi előadás a Kádár
Kata revüvel, s havonta két vasárnapi ven-
dégelőadás a Nemzeti Színházban, A pe-
csenyehattyú és más mesék című darabbal.
Kocsis Rozi örömmel újságolta el azt is,
hogy sikerült próbateremmel bővíteni a ki-

csinyke színházat, az épület melletti volt
Patyolat helyiségét kapták kölcsön. S
végül a leginkább várt esemény: a társu-
lat és közönsége együtt ünnepli meg a
huszadik születésnapot egy nagy tavaszi
parti keretében.

Szerepcsere 
I. Nemzetközi Rajz- és Képgrafikai Biennálé

szerző: földvári gabriella 
fotó: illusztráció 

Először rendez Nemzetközi Rajz-
és Képgrafikai Biennálét a Győri
Városi Művészeti Múzeum. A
megnyitóra ma, pénteken este
öt órakor az Esterházy-palotá-
ban kerül sor, az eseménysoro-
zat október végéig tart. A mú-
zeum több évtizedes hagyomá-
nyokra épülő új vállalkozásáról
Grászli Bernadett igazgató szá-
molt be lapunknak. 

A város húszéves múltra visszate-
kintő rajz- és grafikai biennáléja idén
rajz- és képgrafikai biennálé néven
jelentkezik, s a megújulás, az újrakez-
dés jeleként az I-es sorszámot kapta
szervezőitől. A névből következik,
hogy a nemzetközi esemény elődjé-
hez hasonlóan kétévente kerül meg-
rendezésre, míg a meghirdetett

téma azt árulja el, hogy a
közönség továbbra is
tematikus művek se-
regszemléjére számíthat.  

Grászli Bernadett a változások
közül azt emelte ki, hogy az I. Nemzet-
közi Rajz- és Képgrafikai Biennálén
már nem meghívás alapján vesznek
részt az alkotók. A nyílt, szabadbeadá-
sos pályázat jóvoltából a nemzetközi
képzőművészeti seregszemlére bárki
jelentkezhet, aki felsőfokú szakirányú
végzettséggel bír, megfelelő iskolába
jár vagy tagja valamelyik képzőművé-
szeti egyesületnek. Az idei felhívásra
150 alkotó jelentkezett, közülük 95-en
állíthatják ki munkáikat. A magyarok
mellett szlovák, szerb, német, osztrák,
japán, horvát és cseh művészek alko-
tásait láthatja a győri közönség. Az
igazgatónő szerint nagy öröm, hogy
az ismert, neves művészek mellett
szép számmal érkeztek pályaművek
fia tal tehetségektől. 

Grászli Bernadett elmondta,
hogy a városban több évtizede jelen

lévő, képgrafikát népszerűsítő törekvé-
sek folytatásaként a rajzművészet és a
képgrafika eljárásait szeretnék megis-
mertetni a közönséggel. A kiállításon
bemutatott munkák különböző eszkö-
zökkel készültek. Láthatóak lesznek a
szabadkézi rajzok mellett hagyomá-
nyos képgrafikai eljárással, magas-,
mély- és síknyomásos technikával, va-
lamint szerigráfiával létrehozott művek.
A grafikai lapokon túl feltűnnek mű-
vészkönyvek és térbeli installációk is. 

Az idei év témája a szerepcsere
volt. A szakmai zsűri egybehangzó
véleménye szerint a nagydíjat Mol-
nár Zsolt Bikaviadal című alkotása
nyerte el. A Képzőművészeti Egye-
tem végzős hallgatója egy madridi
bikaviadal élményeiből táplálkozva
a torreádor szerepébe képzelte
magát. Ám ez a viadal nem a bika

halálával ér véget, a kép az állat
iránti empátiát fejezi ki.

Az Esterházy-palotában és a Napó-
leon-házban összesen 800 négyzetmé-
teren látható a biennálé anyaga. A Ma-
gyar Ispitában a seregszemléhez kap-
csolódva Bán Emese és Pénzman And-
rea önálló tárlatra tekinthető meg. A bi-
ennáléhoz múzeumpedagógiai progra-
mok is kapcsolódnak, többek között az
október 8-i Nagy Rajzolás a Napóleon-
házban, ahol a szerepcsere témájával
kapcsolatban bárki megörökítheti
saját mondanivalóját. 
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Életünk természetes velejárója a
gyász, amit haláleset vagy más súlyos
veszteség után megélünk, legyen az
sorsforduló, válás, egy barátság meg-
szakadása, a vállalkozás, a munka-
hely elvesztése. Életünk során megta-
nuljuk, mit kell tennünk, hogy meg-
szerezzük magunknak, amit szeret-

Olvasni jó!

Gyógyulás a gyászból

szerző: dr. radics judit – pszichiáter, 
alvásszakértő
fotó: illusztráció

A pihentető alvás alapvető biztosítéka a kényel-
mes fekhely, jó minőségű ágy, csendes, sötét há-
lószoba, a kellemes hőmérséklet. Az úgynevezett
alváshiginés rendszabályok betartása különösen
fontos azok számára, akik alvászavarokra hajlamo-
sak, akik észreveszik magukról, hogy egy-egy ne-
hezebb munkanap, tartós stressz hatására nem
tudnak elaludni, ha ez mégis sikerül, akkor elalvás
után pár órával felébrednek, és az éjszaka folya-
mán álmatlanul forgolódnak, vagy már kora haj-
naltól ébren vannak. 

Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy az álmatlan-
ság hátterében jelentős százalékban pszichés vagy
testi okok húzódnak meg – hiába tehát a megfelelő
feltételek biztosítása, az alvás nem javul. Az álmat-
lanságot korábban csupán „tünetként, szimptóma-
ként” tartották számon, mára azonban egyértel-
művé vált, hogy az álmatlanságot, orvosi nyelven
az inszomniát úgynevezett alvásbetegségnek kell

A hét orvosi témája:

tekinteni. Az zavarok előfordulási gyakorisága rend-
kívül magas: az akut, rövid ideig tartó alvászavar
40–53%-os, a krónikus, tartósan fennálló pedig 16–
25%-os gyakoriságú is lehet! 

Az álmatlanság okának felderítése érdekében
elsőként fontos tisztázni, hogy előidézésében sze-
repet játszik-e helytelen életvitel. Az alvászavarok
döntő része azonban pszichés eredetű. Ilyen pszi-
chés tényező a stressz, mely adódhat a minden-
napi munkahelyi túlterheltségből, összefügghet
teljesítménykényszerrel, időzavarral, melyhez csa-
ládi nehézségek, konfliktushelyzetek is hozzájárul-

hatnak. Olyan szorongásos állapotoknak, mint a
pánikbetegség, úgyszintén velejárója szokott
lenni az alvás zavara, ebben az esetben tehát az
alapproblémán túl mindegyik tünet kezelendő. Tí-
pusos alvászavarral jár a depresszió: a depresz-
sziós emberek általában már korán elalszanak,
nem is tudnak késő estig fennmaradni, aztán 1,5-
2 órányi alvás után, már az éjszaka közepén feléb-
rednek. Igen gyakori, hogy hajnali 2-3 órától ébren
töltik az éjszakát, másnap pedig már teljesen ki-
merülten kezdik a napot (mely aztán ördögi kör-
ként tovább rontja a depresszió tüneteit ). A női
nem, és az idősebb életkor önmagában is alvásza-
varra hajlamosító tényező. 

Testi betegségek is vezethetnek alvászavarhoz: az
idősebbeknél, vagy az életközép időszakában várat-
lanul jelentkező elalvási zavar mögött az orvosnak
mindig gondolnia kell magas vérnyomás kialakulásá-
nak lehetőségére. Összességében tehát elmond-
ható, hogy a panaszok körültekintő elemzésére van
szükség, melynek nyomán életmódbeli változtatásra,
és az esetlegesen fennálló pszichés vagy testi prob-
léma gyógykezelésére együttesen kerülhet sor. 

nénk. Mit kezdjünk azonban a gyász-
szal? A fájdalommal, a bűntudattal, a
csalódottsággal, a dühvel, a betelje-
sületlen kapcsolattal, az összetört
szívvel és álmokkal?  John W. James
és Russell Friedman „Gyógyulás a
gyászból” című, világszerte nagy si-
kerű könyve a szerzők több mint har-

mincéves tapasztalatából merítve, és
személyes példákon keresztül mutat
be egy olyan egyszerű és bárki által
végezhető módszert, amely százez-
reknek segített megbékülni a történ-
tekkel, enyhüléshez jutni a fájdalom-
ban és visszanyerni az erőt és képes-
séget az örömteli élethez.

Az álmatlanság
hátterében pszichés
vagy testi okok
lehetnek

„Ki mint veti ágyát, úgy
alussza álmát”
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A hét kérdése:
a gyomor- és bélbetegségekről

szerző: kovács veronika
fotó: o. jakócs péter

Válaszol: Prof. dr. Rácz István egyetemi tanár,
osztályvezető főorvos, belgyógyász, gasztroen-
terológus szakorvos

Hatékony szűrőprogrammal 30-40 százalékkal csök-
kenteni lehetne a vastagbélrák kialakulását, tudtuk
meg a szakembertől.  

Mi az oka – egyáltalán így van-e –, hogy ősszel
megszaporodnak a gyomorfekélyes panaszok?

Az elmúlt évtizedekben a gyomor- és nyombélfe-
kély már nem szezonálisan jelentkező betegség. A
múltban a Helicobacter pylori baktérium által oko-
zott klasszikus fekélybetegséggel találkozott a gaszt-
roenterológus, és a panaszok valóban ősszel és ta-
vasszal lángoltak fel. Manapság a fekélyeket legtöbb-
ször a nem szteroid gyulladásgátlók (NSAID készít-
mények) és az aszpirinkezelés okozza. 

A  vastagbél-betegségek is érzékenyek-e az
időjárási frontokra?

A vastagbél gyulladásos betegségei, így a feké-
lyes gyulladás, a colitis ulcerosa és a Crohn-beteg-
ség szintén nem szezonális kórképek. Ezen kórképek
kiváltásában az immunrendszer hibája játszik döntő
szerepet. A tünetek és panaszok a többlépcsős keze-
lés segítségével kitűnően befolyásolhatók. A mesa-
lazin-készítmények, immungátlók, szükség esetén
kéreghormonok mellett ma már a biológiai terápia is
rendelkezésünkre áll.

Ön, mint az endoszkópia szaktekintélye,
kinél tartja fontosnak a béltükrözést, mint szű-
rővizsgálatot?

A korszerű gasztroenterológia egyik legfontosabb
feladata a második leggyakoribb halálokként sze-
replő vastag- és végbélrákok időbeni felismerése és
a rákmegelőző állapotokat jelentő polipok leleple-
zése, endoszkópos eltávolítása, ily módon a beteg-
ség gyógyítása. Mai ismereteink szerint a vastag- és
végbéldaganatok túlnyomó többsége az időben jól
felismerhető polipokból alakul ki, melyek szűrővizs-
gálatokkal is észlelhetők és egyúttal endoszkóppal
gyógyíthatók is. Világszerte elfogadott standardok
szerint az 50 és 70 év közötti tünetmentes lakosság
szűrővizsgálatával a daganatos halálozás jelentősen
csökkenthető. 

Mindenki azt szeretné, ha az idő mú-
lásával bőre még mindig olyan ma-
radna, amilyen fiatalkorában volt.
Sajnos a biológiai óra akkor is ke-
tyeg. Azonban lassítani lehet bőrünk
öregedését.

Fogyasszon sok a zöldséget, mert
a bennük rejlő antioxidánsok védik
bőrünket például a napsugárzástól,
így a korai ráncosodástól is.

A magas fehérjetartalmú, vagy
teljes kiőrlésű gabonák egészsé-
gesebbek, mint gyors felszívó-
dású szénhidrátokat tartalmazó
ételek, melyek hamar feltornász-
szák a vércukrot, az sok inzulint
mozgósít, ami serkenti a zsírter-
melő hormonokat. 

A nap ráncol
A mély árkok és ráncok ott ala-

kulnak ki, ahol a grimasz helyet

csinál neki a bőrben. Tehát ne hu-
nyorogjon, ne ráncolja a homlokát,
és ne grimaszoljon feleslegesen.

Napsütésben viseljen mindig
napszemüveget, és ne olvasson
félhomályban! Soha ne dörzsölje
a szemét, mert az bőrirritációt
okoz, és a pici hajszálerek köny-
nyen megsérülhetnek ezen az ér-
zékeny területen. 

Dohányzás 
A dohányzással minden egyes

slukkal számtalan káros, mérgező
anyag kerül a szervezetbe, mely fő-
ként a kis ereket károsítja. Az ér át-
mérője csökken, rugalmassága el-
vész, kezdetét veszi az érelmeszese-
dés lassú, de biztos folyamata. Na-
gyon hamar megfakul a bőr és gyor-
san kialakulnak a száj körüli „do-
hányzóráncok”.

A jó bőr titkai!

Mire nem jó a halolaj?
A halolajban lévő omega-3 és omega-6
zsírsavakat világszerte árulják étrend-
kiegészítőként, gyártóik szívvédő és az
agyműködést javító hatásukat emelik
ki. A hollandiai Utrechti Egyetem Or-
vosi Központjának kutatói kísérleti
egerek bőr alatti daganatát cisplatin
nevű, a tüdő, a hólyag, a petefészek és a
here tumor ellen használt kemoterá-
piás szerrel kezelték, s azt tapasztalták,
hogy azok az egerek, amelyeknek hal-
olajat is adtak, érzéketlenné váltak a
kemoterápiával szemben. Dr. Emile
Voest, a tanulmány egyik onkológusa
azt javasolja, hogy a kemoterápia idő-
tartama alatt a páciensek ne szedjenek
omega-3 és omega-6 zsírsavakat tartal-
mazó készítményeket. 

Védelmet nyújthat
a spirál
Az 1970-es években bevezetett
méhen belüli fogamzásgátló eszkö-
zöket ma világszerte széles körben
használják. A T-formájú eszközt –
amely vagy műanyagból és rézből
készült spirált vagy hormonokat tar-

talmaz – a
méh belse-
jébe helye-
zik el a te-
herbe esés
megelőzé-
sére.
A The Lan-

cet Oncology című brit orvosi folyó-
iratban ismertetett tanulmány szer-
zői úgy találták, hogy a méhen be-
lüli fogamzásgátlást alkalmazó nők
körében mintegy fele volt a méh-
nyakrák kialakulásának kockázata
azokhoz képest, akik sohasem hasz-
náltak ilyen eszközöket.

Száraz szem
A száraz szem szindróma a könny-
termelés elégtelensége, vagy a hibás
könnyfilm fokozott párolgása miatt
jön létre. A szem viszket, ég, mintha
homok került volna bele, de mások
épp könnyezésről panaszkodnak. Ol-
vasás, számítógéppel történő
munka, televízió-nézés, légkondicio-
nálás, száraz meleg a tüneteket sú-
lyosbítja. Fokozza a szemszárazság
okozta panaszokat néhány gyógy-
szer, pl. isotretinoin, nyugtatók, víz-
hajtók, fogamzásgátlók, magas vér-
nyomás kezelésére használt szerek,
antihisztaminok (allergia esetén
használt szerek), gyomor-bél rend-
szer működését befolyásoló szerek.
A kezelés részben könnypótlásból,
könnykonzerválás-
ból, és a könnyel -
választás fokozásá-
ból áll, melyre szem-
cseppek a patikák-
ban vény nélkül be-
szerezhetők.
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A piaclátogatók örülnek
a City-busznak
Szeptembertől City-busz viszi az
új piacra a vásárlókat. A belvá-
rosi körjárattal európai gyakorla-
tot kíván meghonosítani Győr-
ben a Kisalföld Volán és az önkor-
mányzat. A piac mellett a sétáló-
övezethez is közelebb vivő járat-
tal kapcsolatos tapasztalataikról
kérdeztük olvasóinkat.

Most utazott először a City-busszal
Orbán Antalné, aki szerint nagyon
jó ötlet a járat. Lapunknak  elmondta,
többször olvasta az újságban, hogy
elindították a buszt, de többet kel-
lene írni róla, mert még kevesen tud-
nak a lehetőségről. A Honvéd liget-
nél egyedül szállt fel és gyorsan a pi-
acra is ért vele – mesélte.

Szeredi József szerint jó a járat,
bár egy kicsit sajnálja, hogy változott
a piac helye. Úgy gondolja, sokak
csak átszállással tudják használni a
City-buszt. Ahogy fogalmazott, jobb
lenne, ha több megállót is érintene a
járat, de már a jelenlegi útvonal is
több, mint a semmi – nyilatkozta.

– Végre elindult ez a buszjárat,
borzalmas volt gyalogolni! Bár még
jobb lenne, ha bővítenék – mondta
Nyúl Jenőné, és hozzátette, hogy
nagyon aranyos és segítőkész a
sofőr. A City-buszt rendszeresen
fogja használni, mert a piacra is
gyakran jár, mivel megszokta már,
hogy kitől vásárolja a tojást, s melyik
árustól a zöldséget.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Az Akadémiai napon adták át a Szé-
chenyi István Egyetem nemrégiben
elkészült fejlesztéseit: a közösséget
összehozó új tudásteret és a hangu-
latos tudásplázát. A beruházás nem-
csak az egyetem, hanem a város éle -
tében is nagy mérföldkőnek számít. 

Az elkészült beruházás részleteit dr.
Szekeres Tamás, a Széchenyi István
Egyetem rektora ismertette, ezután
Simon Róbert Balázs alpolgármester
méltatta az ünnep jelentőségét, majd
Birinyi Györggyel, a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium Tudománypolitikai Fő-
osztályának munkatársával közösen
átvágták a nemzeti szalagot.

Mintegy 7 milliárd forintból két új
épület kapott helyet a campuson, és
több professzionális eszközt szerez-
tek be a hatékonyabb képzés, színvo-
nalasabb kutatás érdekében.

Az Új-Tudástérben különböző ok-
tatási és szolgáltatóegységek kap-
nak helyet. Ilyen például az akár 500
fős eseménynek is helyet adó aula, a
Digitális Médiaközpont, vagy a Mér-

nök-továbbképzési és Szakképzés-
fejlesztési Módszertani Központ.

Az újonnan épült INNO-Share Re-
gionális Tudástranszfer Központ han-
gulatos tudásplázaként értelmez-
hető, hiszen sokkal több, mint egy
bibliotéka: a hagyományos könyvtári
szolgáltatásokat a digitális műszaki
tudástár szolgáltatásai egészítik ki.

A beszerzett eszközök sorából ki-
emelkedik a CTR készülék, amellyel
akár egy teljes motorblokk is átvizs-
gálható anélkül, hogy szétvágnák,
feldarabolnák. A robottechnika terén
is jelentős kutatási és képzési hátte-

ret alakított ki az egyetem, valamint
több szuperszámítógépet és egy lé-
zerszinterező eszközt szereztek be.

A fontos beruházások kiegészítő-
jeként megújult a Bridge Hallgatói és
Oktatói Kulturális Centrum is, ahol
egy közvetlenebb közösségi közpon-
tot kívánnak létrehozni.

Az Akadémiai napon a projekt zá-
róeseménye mellett több kitüntetést
és tiszteletbeli doktori címet adtak
át, valamint doktorokat és habilitálta-
kat avattak.

Tiszteletbeli doktori címet kapott
dr. Heinz Brandl professzor, a bécsi

Műszaki Egyetem 2009-ben nyug-
díjba vonult tanszékvezető egye-
temi tanára. Professor emeritus díj-
ban részesült dr. Czinege Imre, az
egyetem első rektora, volt tanára,
valamint Winkler Gábor, nyuga-
lomba vonuló egyetemi tanár.

A legmagasabb egyetemi kitün-
tetést, a Pro Universitate-díjat Tho-
mas Faustmann, az Audi Hungaria
Motor Kft. ügyvezető igazgatója és
dr. Scharle Péter, a Műszaki Tudo-
mányi Kar nyugalmazott egyetemi
tanára, az egyetem professor eme-
ritusa érdemelte ki.

Akadémiai
nap az
egyetemen
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

SZEPTEMBER 23., PÉNTEK
M1
05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel
09:00 Kalandozó 
09:30 Kalandozó
10:00 Házaspárbaj 
10:55 A szerelem diadala 
11:45 Útravaló
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:20 Kárpát Expressz 
12:50 Teadélutánok Greguss Pállal 
13:20 Anno
13:50 Háttértudomány 
14:20 Vendégségben Izraelben 
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 Bubus 
22:00 Az Este 
22:35 Titkok és szolgálatok 
23:30 Tálentum 
23:55 Sporthírek 
00:05 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 Vámpírnaplók 

23:50 A főnök 
00:40 Reflektor
00:55 Törzsutas 
01:20 Ments meg! 
02:15 Autómánia

04:15 Segíts magadon! 
04:40 Animációs filmek
05:15 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 Jégtörők 3. – Az ifi bajnokság 
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 ÖsszeEsküvők 
23:20 Aktív Extra
23:25 Esküdj! 
23:55 Tények Este
00:30 EZO.TV
01:30 Hősök 
02:25 Eureka 
03:15 Eureka

05:30 Ki ez a lány? 
06:15 Két pasi meg egy csajszi 
06:40 Egy kapcsolat szabályai 
07:10 Chicago Hope Kórház 
08:00 Őrangyal 
08:55 Nyomtalanul 
09:55 Judy Garland: 

Én és az árnyékaim 
11:50 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 Vérmes négyes 
20:25 Mike és Molly 
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:25 Beugró Plusz
22:25 A szikla 
00:55 Judy Garland: 

Én és az árnyékaim 
02:40 Futballistafeleségek 
03:30 Jackie nővér

SZEPTEMBER 24., SZOMBAT
M1
05:51 Hajnali gondolatok 
05:56 Ma Reggel
09:00 Mozdulj!
09:30 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 
13:50 Magyarország
14:20 Archer kalandja 
16:00 Magyarország története 
16:30 Hogy volt!? 
18:25 Sándor Mátyás 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 SzerencseSzombat
21:00 A Bermuda-háromszög 

rejtélye 
22:25 A Nemadomfel Együttes 

és a Quimby együttes 
jótékonysági koncertje 2010

23:20 Montalbano felügyelő 
01:10 Koncertek az A38 hajón 
02:00 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
12:45 Tuti gimi 

13:45 Sue Thomas - FBI 
14:45 Canterbury esetek 
15:40 Forma-1 
17:30 CSI: Miami helyszínelők 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 X-Faktor 
21:05 ValóVilág 
22:15 Lángoló jég 
00:25 Árnyékok közt 
02:10 Fókusz Plusz

04:05 Alexandra Pódium
04:30 Animációs filmek
05:05 Műsorszünet 
06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Egy tini naplója 
10:45 A világ legerősebb emberei
11:15 Két TestŐr
11:45 Babavilág 
12:15 Mindig nyár 
13:05 Walker, a texasi kopó 
14:05 Autóguru 
14:35 Capri - Az álmok szigete 
15:40 Capri - Az álmok szigete 
16:40 Crusoe 
17:35 Bűbájos boszorkák 
18:30 Tények
19:00 Magellán
19:35 Féktelen balfékek 
21:25 A szajré 
23:45 Fénysebességen 
01:20 EZO.TV
02:20 Kalandjárat
02:45 Teleshop 
03:15 Animációs filmek

04:00 Jackie nővér 
04:30 Műsorszünet 
05:00 Őslények szigete 
05:45 Egy kórház magánélete 
06:35 A szépség és a szörny 
07:35 Segítség, szülő vagyok! 
08:25 10 évvel fiatalabb: A kihívás - 

Mi történt azóta? 
09:30 Zsírégetők 
10:30 Topmodell leszek! 
11:25 Greek, a szövetség 
12:20 Romantikus kaland 
12:50 Luxusdoki 
13:40 Szívek szállodája  
14:40 Szívek szállodája  
15:40 Vérmes négyes 
16:10 Mike és Molly 
16:40 Két pasi - meg egy kicsi 
17:10 Beugró Plusz
18:15 Extralarge: A Nap ura
20:05 Columbo - 

Gyilkosság hangjegyekkel 
21:55 Dark City 
23:50 Rablóhal 
01:40 Judy Garland: 

Én és az árnyékaim

VIASAT3

VIASAT3

06:05 Varázslatos tanúhegyek 
06:45 Virágzó Magyarország 
07:10 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:35 Homo faber - A kézműves: 

Kaskötők és kosárfonók 
09:05 Erőtér - Nap, szél, 

víz, föld, mező 
09:35 MacGyver 
10:20 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Szerelmes földrajz 
15:00 A világ felfedezése 
16:00 Arcélek 
16:15 Építészet XXI 
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 Az Északi-tenger kalózai 
22:30 Dunasport
22:40 Csajkovszkij: B-moll 

zongoraverseny op. 23 
23:05 Fehér leander 
00:55 Vers
01:00 Himnusz 
01:05 Közbeszéd 

06:00 Gazdakör
06:50 Arcélek 
07:05 Hol volt, hol nem volt... 
07:25 Cimbora Retro 
07:55 Az Ótestamentum 
08:20 Kalózsziget 
08:50 Kalózsziget 
09:20 A kővirág 
10:45 Ázsia királyi lakomái: 

Indonézia 
11:45 Híradó, időjárás-jelentés
12:00 Déli harangszó 
12:02 Vers
12:05I sten kezében 
12:30 EtnoKlub 
13:50 Török kezdőknek 
14:15 Török kezdőknek 
14:45 Magyar elsők 
15:05 A tészta útja 
16:00 Aranyszarvas - 

Magyar századok
17:00 Zala Open Nemzetközi 

Formációs Táncfesztivál 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:05 Sherlock Holmes és a 

Baker Street-i vagányok
21:00 Nagyítás 
22:50 Dunasport
23:05 Etűdök gépzongorára 
00:45 Semmittevők 
01:05 Vers
01:10 Himnusz 
01:15 Tour 

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 
• 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)

Viasat3, szeptember 23., péntek, 22:25
A szikla
Amerikai akciófilm

Hummel tábornok végzetes lépésre
szánja el magát, kommandósaival elfog-
lalja Alcatrazt és túszul ejti a turistákat.
Amennyiben a kormány nem teljesíti
követelését, San Franciscót vegyi táma-
dás éri. A katasztrófa elhárítása egy
módon lehetséges: a fegyvereket ártal-
matlanítani kell az Alcatrazon. Ám a ki-

és a bevezető
utat csak egy
ember ismeri,
a börtönben
ülő egykori
ügynök.

Duna Televízió, szeptember 23.,
péntek, 6:05

Varázslatos 
tanúhegyek
magyar ismeretterjesztő film

A Balaton-fel-
vidék legnyu-
gatibb táj -
egységét, a Ta-
polcai-meden-
cét mutatja be az ismeretterjesztő
film, különös tekintettel a hegyekre.
Részletesen megismerjük a Csobánc,
a Gulács-hegy, valamint a Badacsony
hegységek kialakulását s jelentőségü-
ket a táj és az életmód formálásában.

M1, szeptember
24., szombat, 18:25
Sándor 
Mátyás
magyar–francia–
olasz–NSZK 
tévéfilmsorozat

Sándor Mátyás,
alias Antekritt doktor megrendezi Bát-
horyné előtt fia feltámadását, s így az
asszony apátiájából felgyógyulva fon-
tos hírt mond a grófnak, feltárja előtte
Torontálné titkát, hogy Száva valójában
Sándor gróf lánya. Péter és Sándor Má-
tyás a lány felkutatására indulnak, akit
Sárkány elrabolt, mert a lány segítségé-
vel akar hozzájutni vagyonához.

RTL Klub, szeptember 24., szombat, 22:15
Lángoló jég
Amerikai akciófilm

Alaszka maga a romlatlan, háborítatlan
természet, az Aegis olajtársaságot azonban
ez nem érdekli. Amikor a cég egyik szakem-
bere, Taft tudomást szerez a környezetrom-
boló tervekről, amely a
helybeli lakosság meg-
élhetését is kockáz-
tatná, úgy érzi, tennie
kell valamit. Miután
halálosan összekülön-
bözik a cég elnökével,
Jenningsszel, a szép
helybeli aktivista,
Masu pártjára áll. 



18 / + / 2011. szeptember 23.

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

SZEPTEMBER 25., 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 Merlin kalandjai 

13:20 Magyar autósport-magazin 
13:35 Forma-1 
16:15 Míg a halál el nem választ 
16:40 Majom a havon 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Holnapután 
21:25 ValóVilág 
22:20 ValóVilág 
23:05 Heti hetes
00:25 Portré
00:55 Halottasház

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Látlelet a Földről 
06:45 Tv2 matiné
10:00 Született kémek 
10:25 Max Steel 
11:20 Stahl konyhája 
11:50 Kalandjárat
12:25 Borkultusz 
12:55 90210 
13:45 A kiválasztott - 

Az amerikai látnok 
14:45 Monk - Flúgos nyomozó 
15:40 Bűbájos boszorkák 
16:35 Step Up 
18:30 Tények
19:00 Napló
19:35 Napló Extra
20:05 Transformers
22:45 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:45 Knight Rider 
00:40 Az alkonyat harcosa  
03:00 EZO.TV
03:30 Napló
03:55 Napló Extra

SZEPTEMBER 26., 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 Lengyel tájak - 

Opolei vajdaság
11:30 Napirend előtt 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:20 Kárpát Expressz 
12:50 Roma Magazin 
13:20 Domovina
13:50 Szent István Vándorlás - 

Az országos kék túra mentén 
14:20 Vizsgálat, lépj be! 
14:50 Bűvölet 
15:20 Liszt Ferenc 
15:50 Kisváros 
16:25 Kisváros 
17:05 Robbie, a fóka 
17:50 Angyali érintés 
18:40 Szerelemhajó 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés 
20:05 Csárdáskirálynő 
21:55 Az Este 
22:30 Titkok és szolgálatok 
23:25 KOGART kiállítások 

2006-2011 
23:50 Sporthírek 
00:00 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
12:10 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 Hazudj, ha tudsz!
23:50 Reflektor
00:00 Helyszíni szemle 
00:50 Helyszíni szemle

04:25 Anziksz 
04:45 Kirakat 
05:10 Dunasport 
05:30 Gazdakör
05:50 Bioenergia és vidékfejlesztés 
06:15 Hogyan tovább? 
06:40 Építészet XXI 
07:10 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:35 Magyar világkarrierek 
09:00 Gerje - Kisvízfolyások mentén 
09:35 MacGyver 
10:20 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Afrika színei 
15:10 Egy kis művészet 
15:20 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
16:10 Híres zeneszerzők nyomában 
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 Gyermekkorok 
22:20 Sportaréna 
23:05 Pedersen elvtárs 
01:05 Vers
01:10 Himnusz 

05:25 Ki ez a lány? 
06:10 Két pasi meg egy csajszi 
06:35 Két pasi meg egy csajszi 
07:05 Egy kapcsolat szabályai 
07:30 Chicago Hope Kórház 
08:25 Őrangyal 
09:25 Nyomtalanul 
10:20 A 10 méteres menyasszony 
11:50 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 Keménykötésűek 
23:45 Futballistafeleségek 
00:50 Keménykötésűek 
02:30 Futballistafeleségek

05:15 Őslények szigete 
06:00 Egy kórház magánélete 
06:55 Egy kórház magánélete 
07:50 A szépség és a szörny 
08:50 Xanadu 
10:50 MaxxMotion Autós Magazin 
11:20 Szex és New York light 
11:55 Szex és New York light  
12:30 A nagy házalakítás 
13:30 A nagy házalakítás 
14:30 Extralarge: A Nap ura 
16:15 A 10 méteres menyasszony 

17:45 Ha a férfi igazán szeret..
20:05 CSI: Miami helyszínelők 
21:00 Született detektívek 
22:00 Amerikai pite 3. - Az esküvő 
00:00 A rejtélyek háza 
02:00 CSI: Miami helyszínelők 
02:45 Született detektívek

VIASAT3

VIASAT3

05:30 Gazdakör 
06:25 Cimbora Retro 
07:15 A kék egér 
07:25 Töf-töf elefánt 
07:35 Kiváncsi Fáncsi 
07:50 Babar és a Télapó 
08:15 Az Ótestamentum 
08:45 Csodás csatangolások 
09:50 Cápa csali 
11:10 Ízőrzők: Kiskunhalas 
11:45 Híradó, Időjárás-jelentés
12:00 Déli harangszó 
12:02 Vers
12:05 Élő egyház
12:30 Élő népzene 
13:00 Csellengők
13:30 Valamit visz a víz 
15:00 Múltidéző 
15:30 Dunáról fúj a szél 
15:35 A repülés története 
15:55 Vannak vidékek 
16:55 Talpalatnyi zöld 
17:25 Kirakat 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Mese
19:00 Tragédia-újragondolva 
19:45 Heti Hírmondó
20:25 Klubszoba 
21:25 Lélek Boulevard 
21:50 Dunasport
22:10 Free Rainer - 

A te tévéd is hazudik
00:10 Illényi Katica koncertje a 

Tháliában 

05:51 Hajnali gondolatok 
05:56 Ma Reggel
09:00 Engedjétek hozzám 
09:05 Így szól az Úr! 
09:15 Katolikus krónika 
09:40 Tanúságtevők 
10:05 A sokszínű vallás 
10:15 Evangélikus magazin 
10:45 Ortodox ifjúsági műsor 
10:50 Látogatóban Csomós József 

református püspöknél 
11:15 Az utódok reménysége
11:45 Zsidó konyha
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Zegzugos történetek
12:30 A Hold fázisai 
12:55 Marco kalandozásai 
15:20 Út Londonba
15:50 Telesport 
18:05 Anno
18:30 A király kalóza 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés 
20:05 Bűvös szék 
21:00 Hullámok ördöge 
22:30 Oda az igazság! 
00:00 Koncertek az A38 hajón 
00:50 Koncertek az A38 hajón

04:20 Animációs filmek
04:40 Műsorszünet 
05:25 Teleshop 
06:00 Magellán
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:40 Stahl konyhája 
09:50 Babapercek
10:00 Teleshop 
11:35 Step Up 
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 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 
02:20 Sodródás 
03:45 Magellán

RTL Klub, szeptember 25., vasárnap, 19:00

Holnapután
Amerikai sci-fi kalandfilm

Jack Hall klimatológusnak még a saját fia,
Sam sem hiszi el, hogy a Földet katasztrófa
fenyegeti. Ám amikor egy sziget nagyságú
jégtömb válik le a Déli-sark jégtáblájából,
mindenki számára nyilvánvalóvá válik,
hogy menekülni kell. De a folyamat drámai
gyorsasággal
söpör végig,
A m e r i k a
megbénul a
sarkvidéki
hidegtől és a
rázúduló hó-
tömegtől.

M1, szeptember 25., 
vasárnap, 12:30 

A Hold fázisai
Francia dokumentumfilm

A Hold fázisai bizonyítottan
hatással vannak az emberre.
De vajon milyen formában és
mértékben? Egyesek szerint
fánkot is csak egy bizonyos
holdfázisban szabad sütni,
mások úgy vélik, ez csak ba-
bona. A természetre való ha-
tása egyértelmű olyan jelensé-
gek miatt, mint az árapály, de
következik-e ebből, hogy az
emberi szervezetre is hat ez a
titokzatos égitest?

M1, szeptember 26., hétfő, 20:05

Csárdáskirálynő
NSZK operettfilm

Edwin her-
ceg nem
lehet bol-
dog szíve
választott-
jával, Ve-
reczky Szil-
via prima-

donnával, mert édesanyja ellenzi kap-
csolatukat. A szigorú anya azonban le-
lepleződik, mikor Miska főpincér felis-
meri benne a volt csárdáskirálynőt,
ezért nem tudja megakadályozni a fiata-
lok esküvőjét.

Viasat3, szeptember 26., hétfő, 23:45

Futballistafeleségek
Angol filmsorozat

Frank soha nem érezte magát ilyen fittnek,
és ez idegesíti Tanyát, aki azt remélte, hogy
Frank nem állja meg a helyét, s megbukik a
kapcsolatban. De Tanya újabb célpontot is ta-
lált: Ambert, akit be akar feketíteni Conrad
előtt. Kyle játékszenvedélye már-már saját
életét is fenye-
geti. Conrad
megtudja az
igazat Amber-
rel kapcsolat-
ban, aki egy
jóshoz fordul
segítségért.

HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA +36 20 475 1314
CSALA RÓBERT +36 70 518 0246
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SZEPTEMBER 27., KEDD
M1
05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel
09:00 Kalandozó 
09:30 Kalandozó 
10:00 Házaspárbaj 
10:55 Maupassant történeteiből 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:20 Kárpát Expressz 
12:50 Srpski Ekran
13:20 Unser Bildschirm
13:50 Világörökségeink 
14:25 Lélek-tantörténetek
14:50 Bűvölet 
15:15 Bűvölet 
15:45 Kisváros 
16:25 Kisváros 
17:05 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 Róza néni elintézi 
22:00 Az Este 
22:35 Titkok és szolgálatok 
23:30 Barangolások öt kontinensen 
00:00 Sporthírek 
00:10 Ma Reggel

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:10 Animációs filmek
04:45 Műsorszünet 
05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:45 Stahl konyhája 
09:55 Babapercek
10:05 Teleshop 
11:40 Vak-randi 
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 G. I. Joe: A kobra árnyéka
23:50 Aktív Extra
23:55 Esküdj! 
00:25 Tények Este
01:00 EZO.TV
01:30 A médium 
02:25 A kanyaron túl

05:20 Ki ez a lány? 
06:05 Két pasi meg egy csajszi 
06:30 Két pasi meg egy csajszi 
06:55 Christine kalandjai 
07:20 Chicago Hope Kórház 
08:10 Őrangyal 
09:05 Nyomtalanul 
10:00 Columbo - 

Gyilkosság hangjegyekkel 
11:50 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 Nikita 
22:55 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 
23:50 Futballistafeleségek 
00:50 Nikita 
01:45 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 
02:30 Futballistafeleségek

SZEPTEMBER 28 ., SZERDA
M1
05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel
09:00 Kalandozó
09:30 Kalandozó 
10:00 Házaspárbaj 
10:55 Maupassant történeteiből 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:20 Kárpát Expressz 
12:50 Hrvatska kronika
13:20 Ecranul nostru
13:50 Optika 
14:20 Liszt Kínában 
14:50 Bűvölet 
15:20 Bűvölet 
15:45 Kisváros 
16:25 Kisváros 
17:05 Robbie, a fóka 
17:50 Angyali érintés 
18:40 Szerelemhajó 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Hofélia
21:25 Linda
22:20 Az Este 
22:55 Titkok és szolgálatok 
23:50 Út a semmibe 
01:00 Sporthírek 
01:10 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
12:10 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 
22:15 Életeken át 

00:25 Reflektor
00:35 Míg az exem el nem választ

05:05 Ki ez a lány? 
05:50 Két pasi meg egy csajszi 
06:15 Christine kalandjai 
06:40 Chicago Hope Kórház 
07:35 Őrangyal 
08:30 Nyomtalanul 
09:25 Álom luxuskivitelben 
11:40 Topmodell leszek! - Anglia 
12:40 Feleségcsere 
13:40 Őrangyal 
14:40 Doktor House  
15:35 Nyomtalanul 
16:30 Gyilkos számok  
17:25 Gyilkos számok  
18:20 Jóbarátok 
18:50 Jóbarátok 
19:20 Két pasi - meg egy kicsi
19:50 Két pasi - meg egy kicsi  
20:15 Doktor House 
21:15 Halálosabb iramban  
23:15 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 
00:10 Futballistafeleségek 
01:15 Halálosabb iramban 
03:05 Futballistafeleségek

05:30 Gazdakör
05:55 Bioenergia és vidékfejlesztés 
06:15 A kenyérben a lelkünk is 

benne van... 
06:35 Isten kezében 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:35 Magyar világkarrierek 
09:00 „nem adtam fel a reményt 

soha..." - Kustán Gyuláné 
09:35 MacGyver 
10:25 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Élő népzene 
14:50 Beavatás 
15:05 Pozitív sokk 
15:45 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
16:35 Magyar cirkusztörténet 
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 A szerelem egy álom 
22:30 Dunasport
22:35 Dokureflex 
22:36 Visszaszámlálás 
00:05 Vers

04:10 Babavilág 
04:35 Animációs filmek 
05:10 Műsorszünet 
05:25 Teleshop 
06:00 Két TestŐr
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:50 Stahl konyhája
10:00 Babapercek 
10:10 Teleshop 
11:45 Winnetou és a félvér 

Apanatschi 
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 
02:20 Kincs a kannibálok szigetén 
03:55 Két TestŐr

VIASAT3

VIASAT3

05:30 Gazdakör
05:55 Bioenergia és vidékfejlesztés 
06:15 Hogyan tovább? 
06:45 Virágzó Magyarország 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:35 Magyar világkarrierek 
09:05 Volt egyszer egy regényhős, 

akit P. Howardnak hívtak 
09:35 MacGyver 
10:25 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Csellengők 
14:40 A malom 
15:15 Afrika színei 
16:10 Erős Európa 
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 Szegénylegények 
22:30 Dunasport
22:35 A királynő és én 
00:10 Az élet méltó befejezése 
00:50 Vers
00:55 Himnusz 
01:00 Közbeszéd 
01:35 Dunáról fúj a szél 

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
12:10 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 Reflektor
00:10 Légimentők - Visszaszámlálás

TV2, szeptember 27.,
kedd, 11:40

Vak–randi
Amerikai vígjáték

Az indiai származású
Leeza már gyermek-
kora óta él az Egyesült
Államokban. A lány

egy jól menő orvosi rendelőben dolgozik,
és hamarosan hozzámegy ahhoz a férfihoz,
akit a szülei szemeltek ki a számára. Min-
den a tervek szerint alakul, ám ekkor Leeza
váratlanul összeismerkedik Dannyvel, aki
a születése óta vak, s ezért egy komoly mű-
téti beavatkozásra vállalkozik dr. Perkins-
nél. Leeza pedig azonnal és menthetetle-
nül beleszeret a kedves és jóképű srácba.

Duna Televízió, szeptember 27., kedd, 22:35

A királynő és én
Svéd dokumentumfilm
Nahid Persson Sarvestani filmrendező és iráni menekült az 1979-ben megbuktatott
Mohammad Reza Pahlavi iráni sah özvegyével beszélget. A hatalmas nemzetközi
visszhangot kiváltó és nagy erejű dokumentumfilmet a 2009-es Sundance Feszti-
válon nagydíjra jelölték az ellentmondásos, mégis megbékélést kereső filmet.

Viasat3, szeptember 28., szerda, 21:15

Halálosabb iramban
Amerikai–német akcióthriller

Az ex-zsaru Brian O'Conner volt kollégái látókörébe
kerül, akik alkut ajánlanak neki: vagy kivonják a
forgalomból, vagy segít elkapni Carter Veronét, a környék legnagyobb kábító-
szer-kereskedőjét. Érthető módon Brian ez utóbbi mellett dönt. Összeáll az egy-
kori simlis, fekete haverjával, Roman Pearce-szel. Kevesen tudják, hogy Brian
valójában Monica Fuentes beépített ügynöknek segít Verone lebuktatásában.

RTL Klub, szeptember 28., szerda,
22:15

Életeken át
Amerikai–kanadai thriller

Az FBI egyik legjobb, a bűnözők szemé-
lyiségét vizsgáló szakembere Illeana
Scott ügynök.  Képességei szinte miszti-
kusak, sok megoldhatatlannak tűnő
bűncselekmény elkövetőjét fogták már
el az ő intuíciója segítségével. Leclair
nyomozó is az ő segítségét kéri egy meg-
feneklett sorozatgyilkossági ügyben.
Aprólékos elemző munka után meglepő
elmélettel rukkol elő: akit keresnek,
életeket rabol. Az elkövető mindig felve-
szi áldozata személyiségét, új néven, új
arccal él tovább és ha megunta, újból öl.

HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA +36 20 475 1314
CSALA RÓBERT +36 70 518 0246
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

SZEPTEMBER 29., 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
12:10 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 Láthatatlan 
00:25 Reflektor
00:40 Kemény zsaruk 
01:35 Infománia

05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel
09:00 Kalandozó 
09:30 Kalandozó 
10:10 Házaspárbaj 
11:00 Házaspárbaj 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:20 Kárpát Expressz 
12:50 Slovenski Utrinki
13:20 Együtt 
13:50 Tesz-vesz 
14:20 Angkor unokája 
14:50 Bűvölet 
15:15 Bűvölet 
15:45 Kisváros 
16:25 Kisváros 
17:05 Robbie, a fóka 
17:50 Angyali érintés 
18:40 Szerelemhajó 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Szinglik éjszakája
21:45 Linda 
22:40 Az Este 
23:15 Titkok és szolgálatok 
00:20 Századfordító magyarok 
01:10 Sporthírek 
01:20 Ma Reggel

05:10 Ki ez a lány? 
05:55 Két pasi meg egy csajszi 
06:20 Christine kalandjai 
06:45 Chicago Hope Kórház 
07:40 Őrangyal 
08:35 Nyomtalanul 
09:30 Három kívánság 
11:40 Topmodell leszek! - Anglia 
12:40 Feleségcsere 
13:40 Őrangyal 
14:40 Doktor House 
15:35 Nyomtalanul 
16:30 Gyilkos számok  
17:25 Gyilkos számok  
18:20 Jóbarátok 
18:50 Jóbarátok (am. vígj. sor., 

II./25. rész, 1994)  - 
A kínai szuvenír 
Jóbarátok DVD  

19:20 Két pasi - meg egy kicsi  
19:50 Két pasi - meg egy kicsi
20:15 Doktor House 
21:15 CSI: New York-i helyszínelők 
22:10 Aranypart
22:40 Aranypart 
23:10 Terepen 
00:05 Jackie nővér 
00:40 Jackie nővér 
01:15 Futballistafeleségek 
02:15 CSI: New York-i helyszínelők 
03:05 Terepen

04:20 Animációs filmek
04:55 Műsorszünet 
05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:45 Stahl konyhája 
09:55 Babapercek 
10:05 Teleshop 
11:40 Hajótöröttek szigete 
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 kabalapasi
23:55 Aktív Extra
00:00 Esküdj! 
00:30 Tények Este
01:05 EZO.TV
01:35 Elsőszámú ellenségem
02:30 Mentőhelikopter 
03:20 Mentőhelikopter

VIASAT3
05:30 Gazdakör
05:55 A solymászat Magyarországon 
06:30 Geológiai kincseink 
06:45 Múltidéző 
07:10 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:35 Magyar világkarrierek 
09:05 Kazinczy Ferenc (1759–1831) 
09:35 MacGyver 
10:25 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Talpalatnyi zöld 
14:50 A világ felfedezése 
15:40 Felelet az életnek 
16:15 A Szukidzsi halpiac 
17:10 MacGyver 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
18:55 Az állatok nyelve 
19:25 Öregberény
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
20:10 Sporthírek 
20:20 Közbeszéd
21:00 A Provence-i fűszeres
22:35 Dunasport
22:45 Muzsikás történet 
23:40 Megalopolis
00:35 Vers
00:40 Himnusz 
00:45 Közbeszéd 
01:20 Arcélek 
01:35 Ahol a birkák térdet hajtanak 

M1, szeptember 29., csü-
törtök, 20:05

Szinglik 
éjszakája
Magyar játékfilm

Négy barátnő, Juli, Edit, Zsófi és Adrienn gyerekko-
rában megfogadja: soha nem mennek férjhez. A
négy csinos, okos, művelt, a húszas évei végén járó
lány tartja is magát a kijelentéshez, ám Juli egyszer
csak megszegi a valamikori esküt, mondván meg-
találta az igazit egy angol arisztokrata személyében.
Így a három barátnőt kész helyzet elé állítja...

TV2, szeptember 29., csütörtök, 21:50

A kabalapasi
Amerikai romantikus vígjáték

A születésnapi zsúron Charlie nem volt hajlandó megpu-
szilni a boszorkányos kinézetű osztálytársnőjét, mire a
vérig sértett lány megátkozta. Huszonöt esztendővel ké-
sőbb Charlie még mindig az átoktól szenved. Fogorvos-
ként dolgozik, és képtelen
megtalálni a nagy Őt. Miköz-
ben az összes nővel befuccsol
a kapcsolata, a csajok boldogak
lesznek a következő pasival.

RTL Klub, szeptember 29.,
csütörtök, 22:10

Láthatatlan
Amerikai krimi

A fényes jövő előtt álló, jómódú
Nick magára haragítja diáktársát, Annie Newtont, aki ban-
dájával félholtra ütlegeli. Nick élet és halál közt találja
magát, ebből a láthatatlan állapotból kénytelen végig-
nézni, ahogy édesanyja, Diane és a rendőrség kétségbee-
setten keresik, s közben nem is sejti, hogy már csak né-
hány óra választja el a haláltól. Egyetlen esélye az életben
maradásra, ha felderíti halálának rejtélyes körülményeit.

Forgalmazza: BS Caffee Kft. Web: www.drpeppergyor.hu
E-mail: info@drpeppergyor.hu Tel.: +36/30-538-2531

facebook.com/drpeppergyor
facebook.com/drpepperhungary
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Hozzávalók: alma, darált dió, 2 dl tej-
szín, mandula 

Elkészítése: Az almát megpucoljuk,
csumázóval kivesszük a közepét, majd
felszeleteljük, s fahéjas kristálycukorba
forgatjuk. Vajon félpuhára sütjük.

A tejszínt felkeverjük és kevés hab-
fixálót adunk hozzá, hogy ne essen
össze. A habba keverjük a darált diót
és mandulát, majd rétegezve össze-
rakjuk a kihűlt almát. 

Hozzávalók mindkét húshoz: 40 dkg sertésla-
pocka, 30 dkg báránycomb (helyettesíthető ser-
téshússal), 30 dkg marhahús, 2 dkg só, 3 gramm
feketebors, 1,5 deci ásványvíz. A plieskavicához
apróra vágott vöröshagyma, ízlés szerint. 

Elkészítése: A húsokat apróra daráljuk és ösz-
szekeverjük, hozzáadva a sót, a feketeborsot és az
ásványvizet. Csevap készítésekor a húsból rudacs-
kákat formázunk, amiket faszén felett sütünk meg. 

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

Séfünk ezen a hétvégén Adán főz, a
vajdasági kisváros közönsége egye-
bek mellett füstölt kacsamellet,
gyöngytyúklevest és harcsás rétest
kóstolhat. A vendégszereplés előzmé-
nyeiről annyit érdemes tudni, hogy
Benkő József munkahelye, a Sokoró
Fogadó testvéréttermi kapcsolatokat
ápol Adán, nemrégiben a szerbiai sza-
kácsok sütöttek-főztek szerb különle-
gességeket a Bakonyalján.

Ezt a kis konyhai csereberét ki-
használva séfünk balkán ételeket
tálal fel a Szakácsklub e heti aszta-

Szeptember séfje: 
Benkő József 

A szomszéd főztje
lán. A csevapot, a plieskavicát, a sült
almát Benkő József tolmácsolásá-
ban mutatjuk be, a sokorói mester-
szakács esküszik rá, hogy mindent
ugyanúgy csinált, mint az adaiak.
Bár lehet, hogy ők azt írták volna a re-
cept tetejére, hogy csevapcsicsa,
plyeszkavica, tufahija. Ez utóbbi
egyébként török eredetű édesség,
igazán sajnálhatjuk, hogy hódításai
nem terjedtek a Balkánnál tovább. 

Azt mondják a szakemberek, a ma-
gyar és a szerb konyha hasonlít egy-
másra, mindkettő híve a fűszereknek,
a sülteknek, a réteseknek, s mindkét
nép előszeretettel fogyaszt étkezés
előtt pálinkát. A magyarok szilvapálin-
kát, a szerbek sligovicát, ami ugye,

egyre megy. Ami a csevapot és társait
illeti, egy terjedő jó szokásnak, a grille-
zésnek köszönhetik magyarországi
népszerűségüket. Benkő József sze-
rint a bárányt, vagyis a kisbirkát bátran
helyettesíthetjük disznóval, hiszen a
szerbek is abból gyúrnak húsrudacs-
kákat, amijük van. Az alapanyag táj -
egységenként más és más lehet. 

Szót érdemel a friss vegyes saláta
is, hiszen mindkét országban bőség-
gel terem a zöldpaprika, a paradi-
csom, az uborka, a hagyma. A szer-
bek ebben a műfajban jobbak. Salá-
tájukat olívaolajjal öntik le, s friss juh-
túróval tetézik, hogy maradéktalanul
érvényesüljenek a vitamindús zöld-
keverék finom ízei.

Csevap és plieskavica,
szerb salátával

A plieskavica alapja ugyanez, de apróra vágott vö-
röshagymát is adunk hozzá, s lapos pogácsákká for-
mázzuk a húst. Szintén faszén felett sütjük.

Hozzávalók a szerb salátához: paprika, paradi-
csom, uborka, lilahagyma, olívaolaj, olívabogyó, juhsajt.

Elkészítése: Az uborka magját és a paradicsom
közepét eltávolítjuk, s az összes zöldséget kockára
vágjuk. Picit sózzuk, kevés olívaolajat öntünk rá, a te-
tejére olívabogyót és juhsajtot teszünk.   

Dióval
töltött
sült alma 

SZAKÁCSKLUB GASZTRONÓMIA
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szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter 

Hangyál Balázs egy évtizede még
kedvtelésből művelte ezer négy-
zetméter szőlősét, ma borvidéki
hegybíró és neves borász, közel
nyolc hektár ültetvénnyel. Szőlője
van a pannonhalmi Szél-dombon,
a győrújbaráti Báró-dombon és a
nyúli Gerha-dűlőben. Nyúlon, az
egykori apátsági birtok ötvenéves
tőkéin termett az a szőlő, amely
Győr város idei borát adta. 

A város bora  
A pannonhalmi hegyközség fél ezer
gazdája között egy sem akad, aki ne
saját itókáját tartaná a legtöbbre, de a
város bora címért csak azok versenyez-
hetnek, akik kereskednek is termékük-
kel. A helyi profik java bemutatkozott az
augusztus végi győri borfesztiválon, a
borbírói szerepre más tájak pincetulaj-
donosait kérték fel. A zsűri a Hangyál
pincészet 2010-es évjáratú olaszrizling-
jét választotta Győr város borának. A
győztes nedű egy esztendeig lesz a
város reprezentációs itala, a következő
fesztiválig élvezheti az önkormányzat
és a közönség kiemelt figyelmét.  

A pannonhalmi apát-
ság alapítólevele a papi
tized alá eső termékek
közt első helyen említi
a szőlőt. A fennmaradt,
írott emlék ezeréves, a
szőlőkultúra sokorói
múltja a rómaiak előtti
idők ködébe vész. A 19.
század derekán a kör-
nyékbeli ültetvények
mérete a tokajival vete-
kedett, a 20. századig a
bor jelentette a térség,
a mai pannonhalmi
hegyközség 13 telepü-
lése számára a megél-
hetést. 

Ma a pannonhalmi
hazánk második legki-
sebb borvidéke, 620
hektár szőlőjével csak
Somlót előzi meg. A
borvidék hegyközségé-
ben jelenleg 24 gazda,
vállalkozó kedvű csa-
lád gondolja úgy, érde-
mes élni a hagyomá-
nyok erejével, a táj
adottságaival, a szom-
szédos gazdag iparvá-
ros kínálta piaci lehe-
tőségekkel. A hegybíró,
Hangyál Balázs 2010-es
olaszrizlingjét kóstolva
csak biccenthetünk.
Jól gondolják.

Aki végigmegy a nyúli Akácos úton,
fönt a hegytetőn, Hangyál Balázs pincé-
jében kóstolhatja meg az év borát. A fia-
tal szakmérnök egy pohár olaszrizling
mellett azt is szívesen elmeséli, hogy
sok eső és kevés napfény érte a tavalyi
termést. Nehéz év volt, így különösen
értékes a siker, amely elsősorban annak
köszönhető, hogy a Gerha-dűlő termé-
sét öt különböző időpontban szüretel-
ték, öt szüret házasítása történt meg
egy palackban. Az elsőként, október ele-
jén leszedett szőlő adta az illatot, a kö-
zépső szüretek a karaktert, a mandulás
ízeket, míg végül, október végén testet,
aromákat kapott a 2010-es olaszrizling. 

Aztán a pince vendégasztalára kerül-
nek más palackok is. A Pannonhalmi
Jázmin az ottonel muskotály és a cser-
szegi fűszeres házasságából született,
jázminillatú, ízeiben trópusi gyümölcsö-
ket idéző, népszerű küvé. A Tündér hárs-
és mézillatú, -ízű bor, nevét a késői,
Virág-napi szüret okán kapta. S végül az
Angelus, a chardonnay és szürkebarát
házasításával megalkotott, testes, vaní-
liás, gesztenyés barrique bor, a pincé-
szet tölgyfa hordóban érlelt csúcsbora.

Az utánpótlással sem lesz baj, a
pannonhalmi, sokorói dombok a párat-
lan években adnak igazán jó borokat.
Hangyál Balázs túl van a szüret felén,
pincében vannak az illatos fajták, az
irsai, a cserszegi, a rizlingszilváni, az el-
múlt hétvégén megkezdődött a char-
donnay és a szürkebarát begyűjtése. A
sort a kékszőlő és a borvidék legna-
gyobb múltú, legnépszerűbb fajtája, a
fröccskedvelő győriek kedvenc olasz-
rizlingje zárja majd.

Ha „Andante”, akkor kiváló minő-
ségű magyar ülőgarnitúra. Az
évek folyamán ez a neves márka
automatikusan összekapcsoló-
dott a Quattro Mobili Lakberen-
dezési áruházlánccal, mint for-
galmazóval. Októberben a meg-
újult, több mint 1000 nm-es
győri Quattro Mobili bútoráru-
házban nyílik meg Magyaror-
szág első Andante alvásstúdiója,
amelyben az exkluzív minőségű
matracok és ágyak mellett be-
mutatkoznak az alváskultúra
egyik csúcsát képviselő box -
spring rendszerek is. Ezek bár-
melyikével olyan komfort érhető
el, ami maximálisan elősegíti a
pihenést, testi-lelki regeneráló-
dást. A győri Quattro Mobili
tehát nemcsak újranyit, hanem
alkalmazkodik is ahhoz a tenden-
ciához, hogy minőségi, tartós,
exkluzív, de elérhető bútorok ke-
rüljenek a vásárlók otthonába.
Az Andante alvásstúdió mellett
kibővült nappali, háló- és étkező-
választékkal várják az időtálló

Alvásstúdió és kertészeti
kiállítás a Dunacenterben

stílus szerelmeseit, most nyitási
akcióként akár 20% kedvez-
ménnyel.

A Dunacenter a különleges ak-
ciók mellett egész évben változa-
tos programokkal várja vásárlóit,
szeptember 30. és október 2. kö-
zött például kertészeti szakkiállí-
tást és vásárt rendeznek. A három-
napos színes kavalkádon ingye-
nes kertészkedéssel, virágültetés-
sel várják a gyerekeket.
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szerző: nagy viktor
fotó: a  szerző

Amióta az Egyesült Államokban felta-
lálták a platós kisteherautó kategóriá-
ját, több mint 90 év telt el. A Volkswa-
gen ugyan csak tavaly mutatta be a
tesztünkben szereplő, férfias megjele-
nésű, dupla kabinos Amarok pick-up-
ot, mégis nagy várakozás előzte meg
érkezését, és egy csapásra siker lett
belőle. A német gyártónak ugyanis si-
került karakteres külsőbe csomagolni
a multifunkciós, akár városi haszná-
latra is alkalmas tartalmat.

A Volkswagen koncepciója az volt,
hogy a leendő pick-up-vásárlók min-
den igényét kielégítse, közben pedig
eleget tegyen a jövő kihívásainak,
tehát egy gazdaságos autót kreáljon.
Az üresen közel 2 tonnás jármű hasz-
nos teherbírása 850–1000 kg lehet, 5
főt szállíthat, hajtásáról pedig kétfajta,
megújult, 2 literes dízelmotor gondos-
kodik 6 sebességes kézi váltóval kom-
binálva. Az alapmotor 122 lóerős, és a
közös nyomócsöves technológia (CR
TDI) miatt elég nyomatékos, miköz-
ben takarékos. Az erősebb, 163 lóerős
bi-turbó erőforrás viszont kimondot-
tan dinamikussá teszi a négykerekűt,
hiszen 400 Nm-es nyomatéka kis for-

Első osztályú munkaautó

dulaton rendelkezésre áll, majd egyen-
letesen adja le az erejét. Mindkét erő-
forrás kombinálható hátsókerék-haj-
tással, kapcsolható összkerékhajtás-
sal, és – ami újdonság a kategóriában
– állandó összkerékhajtással. Az egy
tengelyt hajtó változat alacsony be-
lépő árával tűnik ki, a kapcsolható ver-
zió robosztussága és igazi terepes ké-
pességei miatt elsősorban profi fel-
használóknak ajánlható, akik komo-
lyabb terepakadályoktól sem riadnak
vissza. Az állandó összkerekes válto-
zat (azonos az Audi Quattro techniká-
jával) pedig kimondottan a „hobbist-
áknak” készül, akik vontatásra, kirán-
dulásra és biztonságos téli közleke-
désre vágynak. Természetesen ebben
a verzióban is van hátsó differenciál-
zár, lejtmenetet és emelkedőn való ha-
ladást segítő elektronika.

Az Amarokba beülve feltűnt, hogy
kategóriáját meghazudtolóan sze-
mélyautós az utastere. Ugyan a fel-
használt anyagok strapabíróak, de a
dizájn jobban emlékeztet egy luxus

személyautó komfortjára. Nem ér
minket meglepetés, ha egy limuzin-
ból ülünk át, mert minden kezelő-
szerv ott van, ahol lennie kell. És a
tesztelt Highline felszereltséghez
tényleg minden földi jó jár. Például
kétzónás digitális klíma, nagykijelzős
hifi, tempomat, könyöklő, 4 légzsák,
ESP, 12 V csatlakozók, bőrkormány

Volkswagen Amarok BiTDI 4Motion teszt

és váltógomb. Menet közben is bizo-
nyít a komfort, meglepően fordulé-
kony az 5,2 méteres monstrum és au-
tópálya-tempónál is kényelmes. Ára
szintén barátságos, hiszen a belépő
modell már nettó 4,9 millióért elvi-
hető, a tesztelt, legdrágább példány
pedig áfa nélkül kicsivel több mint
7,2 millió forintért rendelhető.

Igazi terepes képességei
miatt profiknak ajánlott
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UTAZÁS ŐSZ

szerző: földvári gabriella 
fotó: a szerző

A legenda szerint András nagyúr
elrabolta a szomszéd földbirtokos
szépséges feleségét, s éppen
épülő vára egyik szobájába zárta.
A kőművesek keményen dolgoz-
tak, ám az erődítmény nappal fel-
rakott kövei éjszakánként eltűn-
tek. Az történt, hogy a szépasz-
szonynak volt egy boszorkány daj-
kája, aki szövetségre lépett az ör-
döggel. Közbenjárására ördögfió-
kák hordták szét a köveket mind-
addig, amíg az asszony rabosko-
dott. Az ördögfiókák hollók képé-
ben jelentek meg, innen kapta
nevét a vár és a falu, Hollókő. 

Az UNESCO világörökségi listájára a
világ falvai közül elsőként került fel
Hollókő, ez a négyszáz lelkes palóc
település. Az 1987-es döntés indok-
lása az volt, hogy itt eredeti állapotá-
ban maradt fent a XVII. század tele-
pülésformája, építészete, a mezőgaz-

Mesefalu Palócföld szívében
daság XX. századi forradalma előtti
falusi életmód. 

Ma a Hollókőre látogató turisták
egy falurezervátumot és egy várat ta-
lálnak. Az autóval érkezők 600 forint
fejében hajthatnak be egy közeli par-
kolóba, ahonnan rövid sétával elér-
hető az Ófalu. Itt a XVII. század végé-
nek építészeti remekeit csodálhatjuk
meg, a 67 védett épület jellegzetes,
kontyolt nyeregtetős parasztház, me-
lyet áttört faragással díszített desz-
kamellvédes tornácok kereteznek.

A porták javát népi mesterségek
bemutatására, helyi termények, por-
tékák árusítására használják, jegyet
váltani csak néhány helyre, például a
palóc babamúzeumba, a falumúze-
umba, a panoptikumba kell. A védett
házak lakásként, panzióként és ven-
dégfogadóként is szolgálnak. A han-

gulatos éttermek egyikében feltétle-
nül kóstoljuk meg a tájegység spe -
cia litásait, a palóclevest, vagy éppen
a nógrádi palócpecsenyét juhtúrós
sztrapacskával.  

Hollókő többször leégett, mert az
alap nélküli faházakat zsúptetővel fed-
ték, kémény helyett füstlyukakon szel-
lőztettek. Az utolsó, 1909-es tűzvész
után mindent az eredeti formában állí-
tottak helyre, de vályogot és cserepet
használtak az építők. Az egyik kivétel a
falu központjában álló, 1889-ben köz-
adakozásból emelt fatornyú, zsúpte-
tős templom, amelyet eredetisége és
egyszerűsége miatt a hazai építőmű-
vészet ékköveként tartunk számon. 

Ha az Ófalut meglátogattuk és be-
szereztük a vásárfiákat, sétáljunk fel
a várba. Aki nem szereti a kaptatókat,
a parkolóból induló kisvonattal is

megteheti az utat. A
várba a felnőttek 700, a
gyerek feleannyi forin-
tért juthatnak be, de a
látvány megéri az árát.
A vár feltárását 1966-

ban kezdték, a rekonstrukció közel
harminc évig tartott. 

A külső várudvar gazdasági épü-
leteiben kiállítás mutatja be az erő-
dítmény történetét, kutatását, hely-
reállítási munkálatait. A Kacsics-te-
remben XIII. századi életképet látha-
tunk. A hét bábuból álló panoptikum
a várat építtető család idejébe repít
vissza bennünket, bemutatva az
1200-as évek női és férfi viseleteit. A
fegyverteremben több évszázad
hadviselési eszközei láthatók. A vár
második szintjéről kitárul előttünk a
Palócföld, a Cserhát dombjai, az
Ipoly völgye.   

A faluban ma már minden hónapra
jut néhány jeles nap, fesztivál, várjáték,
mulatság, amikor előkerülhet a fiókból
a patyolat ingváll, a keményített alsó-
szoknya, a hímzett lajbi, a gyöngyös fő-
kötő. Hollókő példáját a szomszédos
falvak is követik, Ipolytarnóc, Szé-
csény, Szirák és Buják különleges lát-
ványosságokkal és programokkal csá-
bítja környékbeli kirándulásra a paló-
cok vendégeit.
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Szeptember.26., hétfô 9-12 óráig
GYÔR MSZP Székház

Vásárcsarnok Herman O.u.

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 dr. Molnár Miklós (Győr). Nyereményét a
szerkesztőségben (Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Szeptemberi nyaralás

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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KÖZSZOLGÁK ÁLLATKERT

Vizes számok 

szerző: tóth lászló  
fotó: nemes zoltán 

Idén elmaradtak a vízfogyasztás korábbi
nyarakra jellemző nagy csúcsai, a júliusi
rossz idő és esőzés miatt csak a tavasszal,
ősszel szokásos mennyiséget használták el
a győriek. A vízszolgáltató adatai arra is
utalnak, hogy az ivóvíz egyre inkább érték,
takarékoskodnak vele a családok. 

Kánikulával indult a nyár, a hőségriadó idején vizet
kaptak a járókelők, párakapuk működtek a város
több pontján. Az évszak vízfogyasztási rekordját
június 16-án állították fel a győriek, ezen a napon
40 ezer 42 köbméter fogyott. A háztartások is hoz-
zájárultak a csúcshoz, a gyakori zuhanyozás, kéz-
mosás növelte a vízhasználatot. A nyár elején egy

másik rekordot is elkönyvelhettünk, Fekete Dávid,
Tóth Gabi és SP zenéjére 4 ezer 147-en koccintot-
tak csapvízzel a Széchenyi téri sulizáró bulin. 

A hőség hamar elmúlt, az esők miatt a kerteket
sem kellett locsolni, így a nyár közepének vízfo-
gyasztása már nem árulkodott arról, hogy milyen
évszak van. Júliusban, különösen a hónap máso-
dik felében az őszi-tavaszi szinten alakultak a mu-
tatók. Augusztus második felében újból beköszön-
tött a meleg idő, újabb hőségriadó következett,
ismét előkerültek a párakapuk, de a nyár végi ká-
nikula legmelegebb napján sem volt szükség 35
ezer köbméternél több ivóvízre. 

A nyár folyamán a legkevesebbet, 25 ezer 890
köbméter vizet július 25-én használtunk, ami az
örökranglista negatív rekordjai közül a második
helyre elég. A vízfogyasztás éves negatív rekordját
a papírformának megfelelve idén is január elsején
állítottuk be, 24 ezer 39 köbméterrel.  

A mara-
család
titkai 
szerző: farkas adrienn
fotó: kovács róbert

A párkapcsolatok az állatvilágban
is sokfélék, a futó kalandtól az örök
hűségig mindenre találunk példát.
A győri állatkertben két olyan faj
él, melynél a párválasztás egész
életre szól. 

A tengerimalac-félékhez tartozó marák
Dél-Amerika füves pusztáin élnek, föld
alatti járataikban hozzák világra kicsi-
nyeiket. Az ellést követően a hím foly-
ton a nőstény nyomában jár, azt hihet-
nénk, védelmezi a családot.

Lehet, hogy most sokan csalódnak,
de a marapapát nem a féltés, nem az
aggodalom hajtja. Arról van szó, hogy a
nőstény évente csak kétszer, akkor is
csak néhány óráig termékenyíthető
meg. A hímnek állandóan résen kell len-
nie, ha génjeit örökíteni akarja. 

Az életre szólóan párt választó emlő-
sök között vannak a gibbonok is. A győri
állatkert bóbitás gibbonja, Gyurci jelenleg
nincs irigylésre méltó helyzetben. Nem a
párjával, hanem a papájával él együtt. 

95 nm-es, 3 szobás, nappalis, nagy konyhás családi ház
garázzsal, melléképülettel, áron alul, sürgôsen eladó. A
gázfûtés mellett lehetôség van vegyes tüzelésû fûtésre is.
Az eladási árba gyôri panellakást beszámítunk.

Irányár: 9.900.000 Ft
Tel.: 70/779-0075

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔN
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APRÓ HIRDETÉS

LAKÁSCSERE

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

Gyárvárosi, 2 szobás, 54 m2-es,
földszinti, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne kisebb, 1
szobás, belvárosi lakásra (hirdetési
szám: 235). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Szigeti, 1 szobás, 36 m2-es,
komfortos, határozatlan bérleti
szerződéses 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, távfű-
téses, felújított lakást cserélne na-
gyobb, 50–60 m2-es, 2 szobás la-
kásra (hirdetési szám: 238). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

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

Adyvárosi, 52 m2-es, 2 szobás,
egyedi fűtéses felújított lakást cse-
rélne kisebb, 2 szobás lakásra (hir-
detési szám: 240). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

ÁLLÁS

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

EGYÉB

Készpénzért fest-
ményeket, Herendi porce-
lánt, ezüsttárgyakat, órá-
kat, könyveket, antik bú-
tort, szőnyeget, kerámiá-
kat, dísztárgyakat, hagya-
tékot 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, pénzgyűj-
teményeket, plaketteket, kitün-
tetéseket, könyveket, egyéb ré-
giséget vásárolok gyűjtemé-
nyem be. Hétvégén is!  Tel.: 06-
20/947-3928

Azonnali készpénzfizetéssel
vásárolnék porcelánokat,
nippeket, könyveket, fest-
ményeket, ezüst- és dísztár-
gyakat, komplett hagyaté-
kokat. 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 válla-
lok, ingyen kitakarítom pincé-
jét, udvarát. Feleslegessé vált
holmiját elszállítom. Tel.:
70/500-1291.

ÜZLET

Győr-Szigetben, a Semmelweis
utca 8. sz. alatti bérházban utca-
fronti, 50 m2-es üzlethelyiség
kereskedelmi, 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 hosz-
szú 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.

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

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

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

ROMANTIKUS

GITÁREST
szeptember 23-án 20 órától!

A kellemes zene mellé a finom ételekről
mesterszakácsunk, Karip Attila gondoskodik.

A belépés díjtalan!

TÖLTSÖN EL EGY KELLEMES ESTÉT NÁLUNK! 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 

KIRKO GYÓGYINTÉZET
pszichológiai előadás-sorozat: 

Téma: Párkapcsolatok javítása
Előadó: Dr. Kovács József

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

ÁL LAN DÓ AK CI ÓK 
AB LA KOK RA, RE DÕ NYÖK RE!

Gyõr, József Attila út 32.
Mobil: (20) 356-5111
E-mail: bemutato@szatebau.hu
www.szatebau.hu

nyí lás zá rók

ajtók, ablakok

beépítés után
teljes körû
helyreállítás

árnyékolástechnika
gipsz kar to no zás

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 Szi-
get, Újváros területére (hirdetési
szám: 242). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 50 m2-es, táv-
fűtéses, határozott bérleti szerző-
déses, felújított lakást cserélne 50–
60 m2-es bérleményre belváros,
Sziget, Újváros területére (hirdetési
szám: 243). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Nádorvárosi, 1+fél szobás, 36 m2-es,
távfűtéses, határozott bérleti szerző-
déses, külsőleg szigetelt, illetve fű-
téskorszerűsített házban lévő, felújí-
tott lakást cserélne 1+fél–2 szobás,
nádorvárosi, adyvárosi vagy Marcal-
város I. területén lévő bérleményre
(hirdetési szám: 244). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

OKTATÁS

Oklevelet (3 nyelvű) adó
masszőrképzés
indul Győrben októ-
ber 8-án. Tanfolyam ára:
45.000 Ft. Fnysz: 00111/
2011 Érd.: 06-70/369-8655.
www.studiumiroda.hu 

Megdöbbentő módon száguldanak az üzemanyagárak, már csak
álom, hogy 400 Ft alatt marad a benzinár! A ZOOMAUTO Kft.
megtalálta a megoldást! Kiváló minőségű LPG-szetteket szere-
lünk ügyfeleink nagy megelégedésére tömegével az autókba.
Megtérül, mert az LPG gáz jelentősen olcsóbb, mint a benzin. Az
autó minden esetben benzinnel indul, kis távolság megtétele
után csak egy halk kattanást hallunk, mikor átkapcsol gázra. A
jármű gázüzeme mindössze néhány százalékos többletfogyasz-
tást eredményez. Október 1-jétől már parkolóházakban is lehet
parkolni! Azt szoktuk mondani mindenkinek, aki az átalakításon
gondolkozik, hogy minden benzintankolásnál gondoljon arra,
hogy a tankolásra költött pénzének a felét kidobta az ablakon!

GÁZAUTÓ

Érdeklődni lehet: Zoomautó Kft.,
Győr, Amadé út 1. Telefon: 96/512-150, 

20/9522-938, 20/9594-626.
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szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

Európa legeredményesebb női
kendósa, Király Barbara négy
kontinensbajnoki cím után ta-
valy vonult vissza a válogatott-
ságtól. A győri Arrabona Kendo
Klub versenyzője nem csupán
nagyszerű élményeket és sikere-
ket köszönhet a sportágnak,
hanem egy szerető családot is,
hiszen az edzőteremben ismerte
meg férjét. 

Napjainkban a távol-keleti harcmű-
vészetek nem mennek ritkaság-
számba. Városunkban is számos
egyesület foglalkozik különböző
sportágakkal, közéjük tartozik az Ar-
rabona Kendo Klub is. Király Barbara
a klub alapítása óta itt versenyez, és
számos hazai, valamint nemzetközi
siker övezi útját.

– Tízévesen kezdtem kendózni
Győrzámolyon, a Szigetközi Junior
Kendo Klubban. A bátyám és az
unokatestvéreim jártak először ed-
zésekre, ők sokat meséltek a sport-
ágról és a klubéletről, így én is kö-
vettem őket. Fejlődésemben sokat
segített, hogy két japán mester is
oktatott Győrzámolyon két-két éven
át. Rengeteget tanultunk tőlük
mindannyian, a fizikumunk már
megvolt, nekik köszönhetően a
technikánk is sokat javult. A korosz-
tályos válogatottba 1997-ben hív-
tak be, a felnőttválogatottba pedig
2001-ben, és rögtön megnyertem
az első Európa-bajnokságot, amin
részt vettem – révedt vissza a
múltba a győri versenyző. 

Király Barbara pályafutása során
összesen négy Európa-bajnoki címet
szerzett egyéniben, míg kétszer bronz -
érmes lett. Csapatban egy arany-, két
ezüst- és egy bronzérem a mérlege a
kontinensviadalokon. Európa legered-
ményesebb női kendósa a 2010-es
debreceni EB után úgy döntött, vissza-
vonul a válogatottságtól, és már csak
a nemzeti csapatot nem érintő meg-
mérettetéseken vesz részt.

– Úgy éreztem, tizenhárom év vá-
logatottság bőven elég volt, így csak
a klubra koncentrálok. Nagyon jó idő-
szak volt ez az életemben, remek tár-
saságnak lehettem tagja, világot lát-
tam és a sikerek sem kerültek el. A
felszabadult időnek köszönhetően a
most már két és fél éves kisfiammal
is többet tudok foglalkozni. A család-
ban egyébként sosem volt gond,
hogy épp edzésre vagy versenyre
utaztam, hiszen férjemet, Erdélyi Gá-
bort is a kendóteremben ismertem
meg. Mindketten megértettük és el-
fogadtuk a helyzetet, és tudtuk,

A kardvívás
művészete

A kendó
A kendó a kardforgatás művészete, amelyet hagyo-
mányosan megtervezett öltözetben és védőpáncél-
ban gyakorolnak, egy vagy két bambuszkardot for-
gatva fegyverként. A kendóban a mozgások különböz-
nek az európai vívástól, mert eltérő a kard formája,
csakúgy, mint a mód, ahogyan azt használják. A nyu-
gati stílusú vívástól eltérően a kendó vágásokat, il-
letve szúrásokat alkalmaz a kard meghatározott élé-
vel és csúcsával. Bizonyos becslések szerint közel
nyolcmillió ember gyakorolja a kendót világszerte,
közülük csupán Japánban mintegy hétmillió. 

miért is fontos a másiknak ez a
sportág – fogalmazott Király Bar-
bara, aki elmondta, a kendóban ko-
moly egyéni fejlődési lehetőség vár
mindenkire. A legmagasabb elér-
hető fokozat tíz dan, de a sportág ős-
hazájában, Japánban már a nyolcda-
nos mesterek is ritkaságszámba
mennek. – Rendkívül sokat kell gya-
korolni, a tapasztalat és a kellő kon-
centráció rengeteget számít – tette
hozzá a sportoló.

Az Arrabona Kendo Klub 2006 no-
vemberében alakult és kezdte meg
működését Erdélyi Gábor hatdanos
mester irányításával. A klub alapítá-
sának célja az volt, hogy a japán
kardvívás megismertetésén, elmé-
leti és gyakorlati oktatásán keresztül
új szabadidős és sportolási lehetősé-
get nyújtson a Győrben és környékén
élőknek. Az alapítás óta eltelt évek
során a győri klub az ország legszín-
vonalasabb vidéki kendóklubjává
nőtte ki magát. Az alapos és kemény
edzésmunkának köszönhetően a
klub sportolói az alapoktól kezdve el-
jutottak egy jelentős technikai
szintre, korosztályos és felnőtt orszá-
gos bajnokságokon a dobogó mind-
egyik fokán szerepelt már versenyző-
jük. Az egyesület vezetője, Erdélyi
Gábor 2008-tól a magyar válogatott
edzője is egyben, ennek köszönhe-
tően a nemzeti csapat gyakran tartja
edzéseit Győrben, köztük a 2008-as
és 2011-es Európa-bajnokság győz-
tesével, valamint az idei évben dia-
dalmaskodó Európa-bajnok férficsa-
pat tagjaival. 

– Jelenleg gyerekeket toboro-
zunk, szeretnénk minél több fia-
tallal megszerettetni a kendót.
Kedden 18 órától és csütörtö-
kön 17 órától tartunk edzése-
ket a Béri Balogh Ádám Hon-
védszálló mellett. A tréningek
mellett is sok közös programot
szervezünk, igyekszünk feldobni a
klubéletet és igazi közösséget for-
málni. A kendó azért nagyszerű sport,
mert önbizalmat és magabiztosságot
ad, fegyelemre nevel és megtanít
koncentrálni. A japán tradíciók rend-
kívül fontosak, és aki komolyan veszi
a kendót, az a mindennapokban is
másként viselkedik. Egyáltalán nem
veszélyes sport, a kézilabda- vagy ví-
zilabda-mérkőzések sokszor dur-
vábbnak tűnnek. Nem ellenségek,
hanem ellenfelek küzdenek meg egy-
mással, tiszta eszközökkel, szemtől
szembe. Nem gyakoriak a balesetek,
néhány kék folton kívül komolyabb
sérülésem sosem volt. A mi gyerme-
künk is biztosan érdeklődni fog
iránta, tiltani nem fogjuk tőle, de eről-
tetni sem. Fontos, hogy valamit spor-
toljon, de az ő választása lesz, hogy
követi-e a szülei példáját – mondta
zárásként Király Barbara.
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A SZESE Győr megszerezte első
győzelmét az NB I/B-s férfi kézi-
labda-bajnokságban, miután 35–
27-re nyert a Szentendre ellen. A
szépszámú közönség kiváló hangu-
latot teremtett az egyetemi csarnok-
ban, ahol a hazaiak végig vezetve
magabiztos sikert arattak. A SZESE
szombaton 17 órakor az újabb győ-
zelem reményében látogat a FAB
ETO-hoz a Magvassyba. 

A csapat szeretettel vár minden
érdeklődőt az október elsején
szombaton 18 órakor kezdődő

Hatalmas csatát és kiélezett küzdelmet hozott a férfi
kosárlabda NB I/B nyitófordulójában a GYŐR-SZOL–
Széchenyi Egye tem és a SMAFC-NYME összecsa-
pása. Számos fordulatot tartogatott a mérkőzés, hol
a győriek, hol a soproniak vezettek, majd a rendkívül
izgalmas végjáték után a vendégek örülhettek. A
hazai pályán játszó győriek ugyan többször is egyen-
lítettek az utolsó percekben, de a vezetést nem tud-
ták átvenni. Takács magabiztosan értékesítette mind
a négy büntetőjét, amivel a SMAFC-NYME végül 69–
66-ra nyert. A kevés pont mutatja, mindkét oldalon a
védekezés dominált, erre pedig lehet építeni a sze-
zon további részében. A társaknak azonban támadás-
ban fel kell zárkózniuk Pankár és Csaplár-Nagy mellé,
ők ketten szerezték ugyanis a csapat pontjainak két-
harmadát. A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem
együttese szombaton 16 órakor a Budapest Honvéd
vendégeként lép pályára. 

Az UNI Seat Győr negyedik helyen zárta
a trutnovi nemzetközi felkészülési tornát,
melyen négy euroligás és négy Európa-
kupás csapat vett részt. A színvonalas
rendezvény csoportkörében a győriek le-
győzték a házigazda Kara Trutnovot (69–
68) és az MBK Ruzomberokot (78–68),
valamint szoros vereséget szenvedtek el
a Wisla Krakow-tól (56–62). A csoport-
ban megszerzett második hely azt jelen-
tette, hogy a bronzéremért játszhat Fűzy
Ákos együttese, de a bombaerős Di-
namo Kurszk felülmúlta az ekkora már el-
fáradt győri csapatot (57–88). 

– Összességében elégedettek lehe-
tünk, a csapategységet sikerült tovább
erősíteni. Kezdjük megtalálni a játéko-
sok helyét a csapatban és a játékkap-
csolatok is kezdenek kialakulni –
mondta a négynapos tornáról a zöld-fe-
hérek vezetőedzője, Fűzy Ákos. 

A csapat hétvégén Zalaegerszegen
szerepel a 42. Göcsej-kupán. A rangos
nemzetközi tornán a hölgyeknél igen
erős mezőny gyűlt össze, az Euroliga-
résztvevő UNI Seat Győr, a horvát baj-
nok és szintén euroligás Gospic Croa-
tia, a jelentősen átalakult Pécs 2010 és
a ZTE NKK méri össze erejét körmérkő-
zéses rendszerben.

Trutnov után,
Göcsej-kupa előtt

Soproni siker
a rangadón

Győzelem remek
hangulatban

SZESE Győr–Váci KSE mérkőzésre
az egyetemi csarnokba, majd ezt
követően a 20 órától kezdődő ren-
dezvényre a Bridge csónakházba.
Fellép az Esti Egyenleg zenekar,
majd utána retrobuli következik. Az
est folyamán a remek hangulat ga-
rantált, ahogy a kötetlen beszélge-
tés és ismerkedés is a játékosokkal,
vezetőkkel, szakemberekkel, szur-
kolókkal. Belépő – melynek felmu-
tatása a buliba való belépésre is jo-
gosít – a mérkőzésre 500 Ft, diákok-
nak és nyugdíjasoknak 250 Ft.
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CSELGÁNCS A Tatabányán
megrendezett Regionális
Rangsor Versenyen a SZESE
utánpótláskorú judósai közül
Szilli Nóra, Szarka Zsombor
és Csupor Csaba első, Búzás
Gergő, Horváth Ákos, Nagy
Csaba és Annus Balázs máso-
dik, Gemza Boldizsár és Csu-
por Dávid harmadik helyezést
ért el. A Várgesztesen meg-
rendezett nemzetközi judover-
senyen Szilli Nóra első, Búzás
Gergő második, Szarka Zsom-
bor harmadik helyezéssel gaz-
dagodott. 

Régi időket idéző, tízezres néző-
sereg és fantasztikus hangulat
várta a két zöld-fehér csapat, a
Győri ETO FC és a Ferencváros
rangadóját. Csertői Aurél együt-
tese két gyors góllal vezetést
szerzett, Aleksidze és Trajkovic
voltak eredményesek. A folyta-
tásban mindkét csapat lőhetett
volna gólokat, Stevanovicnak
bravúrokat is be kellett mutatnia,
de végül megérdemelten, 2–0-
ra győzött az ETO. A győriek to-
vább üldözik tehát az éllovas
debrecenieket, akik csupán egy-
gyel jobb gólkülönbségüknek
köszönhetően előzik meg a
Rába-partiakat a táblázaton. Va-
sárnap 18 órakor Diósgyőrben
lép pályára az ETO, a találkozót
a Sport 2 élőben közvetíti.

A Rába ETO futsalcsapata fél szemmel már az UEFA Futsal
Cup rigai csoportkörére figyel a bajnoki kötelezettségek köze-
pette. A zöld-fehérek számára a győzelmek mellett az is fontos a
jövő hét csütörtökön kezdődő torna előtt, hogy lehetőség szerint
senki ne szenvedjen komoly sérülést. Üllőn a lettországi szerep-
lést szem előtt tartva csupán annyit adtak ki magukból a győriek,
ami a győzelemhez feltétlenül kellett, így is 4–2-re nyert Artur
Melo együttese. Az ETO-ban a kisebb sérüléssel bajlódó Gyur-
csányi mellett Al-Ioani sem lépett pályára, utóbbi adminisztratív
elfoglaltsága miatt hiányzott. A Fraditól kölcsönbe érkező Cso-
paki, aki először lépett pályára az ETO-ban, góllal debütált. Őt
egyébként a nagypályás Gyirmót – ahol szintén szerepel a gól -
erős játékos – engedélyével küldhette játéktérre Artur Melo ve-
zetőedző. A Rába ETO pénteken 19 órakor a Vasas Fortuna ellen
lép pályára a Magvassyban, majd jövő héten már nemzetközi
megmérettetés vár a csapatra. Szeptember 29-én 20.30 órakor
a házigazda NK Nikras Riga, szeptember 30-án 18 órakor a világ-
hírű Barcelona, október másodikán a Leotar Trebinje ellen küzd
meg az együttes az elitkörbe jutásért. 

Alaposan belehúzott a Győri Audi ETO
KC, hiszen míg a többi csapat három
fordulón van túl, addig a zöld-fehérek
már öt bajnokinál tartanak. Konkoly
Csaba együttese szombaton Siófokon
lépett pályára és ért el tízgólos győzel-
met (32–22). A győrieket telt ház és
remek hangulat fogadta a Balaton part-
ján, a hazaiak végig komoly ellenállást
tanúsítottak, a fölényes győzelemhez
azonban nem férhetett kétség. 

Szerdán a Szekszárd látogatott
Győrbe, és Konkoly Csaba vezetőedző-
nek nélkülöznie kellett a norvég váloga-
tottal a dániai Világkupán szereplő Kat-
rine Lunde-Haraldsent és Heidi Lökét,
valamint a rehabilitációját végző Ana
Grost, sőt, Eudarda Amorim is csak a
mérkőzés előtt ért vissza a Pánamerikai
Játékokra készülő brazil válogatott

TEKE A GYŐR-SZOL TC tekecsapata
Péten lépett pályára, és a mérkőzés na-
gyon szoros küzdelmet hozott. Mindkét
csapat 3–3 egyéni pontot szerzett, de a
több ütött fáért járó 2 ponttal 5:3 arányban
a pétiek győzedelmeskedtek. A GYŐR-
SZOL TC csapatából ezen a találkozón hár-
man nem tudásuknak megfelelően teljesí-
tettek, és ezt nem tudta kompenzálni a két
nagyon jó és egy kiemelkedően jó teljesít-
mény. Eredmények: Németh G. 598, Kris-
tyán I. 561, ifj. Brancsek J. 558, Nagy A.
csere Kiss N. 500, Gosztola G. 493, Kázár
T. csere Babos T. 488.

A Fradi sem
jelentett akadályt

A Gyirmót Weitner góljával
1–0-ra győzött Pakson az NB
II-ben, míg az ETO B gól nél-
küli döntetlent játszott a Fe-
rencváros B csapatával. Va-
sárnap 16 órakor Győri ETO
FC B–Szigetszentmiklós és
Gyirmót–Tatabánya mérkőzé-
seket rendeznek. 

A Magyar Kupában a
Győri ETO FC Dudás (2) és
Ceolin góljaival 3–0-ra nyert
a Videoton B vendégeként.
Az ETO B csapata hazai pá-
lyán gól nélküli 120 percet
követően büntetőkkel ma-
radt alul a Tatabánya ellen.
A Gyirmót jobban koncent-
rált, 3–3-as döntetlen után a
kék-sárgák sikerét hozta a ti-
zenegyespárbaj.

Rigára készülve

Következik a BL
bécsi edzőtáborából. Ennek ellenére a
tartalékosan is a teljes magyar mezőny-
ből kiemelkedő győri csapat újabb ma-
gabiztos győzelmet aratott (49-27).
Ezen a mérkőzésen debütált a Mag-
vassy Mihály Sportcsarnok új, az EHF
követelményeinek megfelelő borítása,
a Ger flor. A nemzetközi szövetség a sé-
rülések megelőzése szempontjából
jobbnak tartja ezt a padlót, mint az álta-
luk ismert más termékeket. 

Az Audi ETO csütörtök este lapzár-
tánk után a brazil válogatottal játszott fel-
készülési mérkőzést, érdekesség, hogy
Amorim hazáját képviselve ezúttal
klubcsapata ellen lépett pályára. Legkö-
zelebb már a Bajnokok Ligájában játszik
a csapat, október első hétvégéjén a se-
lejtezőből főtáblára jutott dán Randers
otthonában kezdenek a zöld fehérek. 

KRAV MAGA Szeptember 30-án, pénteken a Béri Balogh Ádám Honvéd
Szálló Sportcsarnokában (Győr, Bercsényi liget 99–101.) 18 órától 20.30 óráig
krav maga-szemináriumot tartanak, amit Eyal Yanilov, a Krav Maga Global
vezető instruktora és a világ legmagasabb szintű oktatója irányít. 
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MOZAIK  SPORT

A GYŐR-SZOL Zrt. szombaton ren-
dezte meg a családi horgászversenyét.
A felnőtt, női és gyermek kategóriában
kiírt versenynek a remekül halasított
gyirmóti Aranyhal horgásztó adott ott-
hont, aminek 35 komfortos stégén
több mint százan várták a jó szeren-
csét és a halakat. A szélcsendes nyári
melegben az amúrok, a pontyok és a
keszegek is az étvágyuknál voltak.
Sorra jelentkeztek a jobbnál jobb halak,
a négyórás verseny ideje alatt valame-
lyik stégen szinte mindig fárasztottak.
Jó csalinak bizonyult a kukorica, a
csonti és a pufi. A módszerek közül
eredményes volt a finom szerelékes
rakós botos horgászat, de sok hal rajta -
veszett a fenekező készségek horgain
is. Néhányan úszózva, a part melletti
nádas szélénél keresték a halakat, nem
eredménytelenül. A húsz gyermek
közül Bordós Gergely volt a legügye-

szerző: bögi viktor
fotó: illusztráció

Sokan folytatnak reménytelen
küzdelmet a túlsúllyal, nekik a fo-
gyás életük szerves részévé válik.
Újabb és újabb fogyókúrás tippek-
kel próbálkoznak „mindent bele”
alapon, vasakarattal, de a korai
lendület gyorsan elfogy, és min-
den megy tovább a régi módon.
Az időszakos éhezéseket kiadós
lakomákkal, zugevéssel kompen-
zálják, azt a néhány kilót, amelytől
megszabadulnak, pár nap vagy
pár hét alatt újra felszedik. Miért
van mindez? Minden koplalás, hir-
telen felindulásból elkezdett diéta
és fogyókúra zsákutcába vezet,

AJÁNLJUK
SZEPTEMBER 23., PÉNTEK
Futsal
19.00 Rába ETO–Vasas Fortuna (NB
I-es mérkőzés, Magvassy-csarnok) 

SZEPTEMBER 24., SZOMBAT
Tömegsport
10.00 Őszi sport- és egészségnap
(Barátság Sportpark)

Férfi kézilabda
17.00 FAB ETO Győr–SZESE Győr (NB
I/B-s mérkőzés, Magvassy-csarnok)

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

SZEPTEMBER 25., VASÁRNAP
Labdarúgás
16.00 Gyirmót FC–Tatabánya ( NB II-es
mérkőzés, Gyirmót)

16.00 Győri ETO FC B–Szigetszentmik-
lós (NB II-es mérkőzés, ETO Park)

16.00 WHB-Ménfőcsanak–Lébény
(megyei I. o. mérkőzés, Győr-Ménfő-
csanak)

16.00 Győrszentiván–Győrújfalu
(me gyei II. o. mérkőzés, Győrszentiván)

16.00 WHB-Győrújbarát–Táp (megyei
II. o. mérkőzés, Győrújbarát) 

Fogyókúrázik?
Ne tegye! 

Családi horgászverseny
sebb, közel tizenhét kilogramm megfo-
gott hallal megnyerte a legkisebbek
versenyét. Kategóriájának legnagyobb
halát, a négy kilogrammos amúrt is ő
fogta. Gombos Bence lett a második,
míg Tóth Árpád a harmadik helyen vég-
zett. A hölgyek mezőnyét öten alkották,
itt Kocsisné Hella nyert tizenkét kilog-
ramm hallal. Az ezüstérmes Hima Zol-
tánné, a bronzérmes Bátiné Tarcsai
Tímea lett. Kiélezett versenyt hozott a
felnőttek viadala, ahol első lett huszon-
három kilogrammos fogásával Kiss
Tibor, mindössze egy kilogrammal le-
maradva második helyen végzett Gintli
Gyula, harmadik pedig Csonka István
lett. A felnőttek mezőnyének legna-
gyobb halát Virág Dániel fogta. Az öt és
fél kilogrammos, gyönyörű tükörpon-
tyot és az összes többi megfogott halat
a mérlegelés után mind visszaenged-
ték a vízbe.

A küzdősportok Mekkája

Különleges küzdősportcentrum
nyitotta meg kapuit az ETO Park-
ban, a Yakuza Fight Club olyan kü-
lönleges komplexum, amelyben
egységesíti a különféle szakágakat.
Az órákat kiváló mesterek tartják,
akik a testi fejlődés mellett a szel-
lemi nevelésre is nagy hangsúlyt
fektetnek. A mintegy 1600 négy-
zetméternyi területen judo, ju-jitsu,
karate, birkózás, ökölvívás, kick-
box és vegyes harcművészeti
(MMA) edzéseket lehet látogatni,
emellett kiegészítő sportként jelen
van a Kettlebell (tradicionális orosz
vassúlyzó), a TRX (szuszpenziós
edzés) és az ABS (Active Body
System). A profilba beletartozik az

talok ösztönszerűen tudjanak
esni, és minél kisebb sérüléssel
ússzák meg az esetleges balese-
teket, ennek pedig a futballpályán
még nagyobb szerepe van. Ahogy
meg kell tanítanunk úszni a gyer-
mekeinket, úgy esni is ajánlott
lenne – fogalmazott Kovács
János szakmai igazgató. 

A Yakuza Fight Club bemutat-
kozik a szombati őszi sport- és
egészségnapon is, ahol az érdek-
lődők minden sportágba belekós-
tolhatnak. Egyszerű keretek kö-
zött grundbirkózást is szerveznek,
melyen amatőrök is kipróbálhat-
ják magukat, a tíz legjobb értékes
sportajándékkal gazdagodik.  

még ha százszázalékosan be is
tartjuk. Az emberi szervezet
ugyanis rendkívül gyorsan alkal-
mazkodik az ételek megvonásá-
hoz, mégpedig az anyagcsere se-
bességének csökkentésével. Ez
azt jelenti, hogy testünk raktározó
üzemmódba kapcsol, minden
egyes bevitt kalóriához ragaszko-
dik, nem használja fel optimálisan
a tápanyagokat. A kezdeti súly-
csökkenés megáll, a fogyókúrázó
elkeseredettségében megálla-
pítja, hogy egyszerűen képtelen le-
fogyni, ezért a szokásos módon
enni kezd, ugyanazokat az étele-
ket fogyasztva, melyektől éppen
elhízott… 

Létezik ebből az ördögi kör-
ből kiút? Igen. A legfontosabb,
hogy el kell felejteni a koplalást,
a napi egy-kétszeri étkezést, az
eredménytelen fogyókúrákat.
Tartós és biztos eredményeket
fokozatos életmódváltással, a
kalóriabevitel és leadás megfe-
lelő határok közé szorításával, va-
lamint  a rossz táplálkozási szo-
kások kiiktatásával lehet elérni.
Cikkünket jövő héten folytatjuk.
Várjuk szeretettel stúdiónkban!
Bővebb információt a www.
speed-fit.hu honlapon talál!

önvédelmi oktatás és a pilates is,
és lehetőség van egyénileg, sze-
mélyi edzővel is dolgozni. Nemso-
kára infraszauna, finn szauna, LPG,
hidegterápia, sókamra és masz-
százs is várja a vendégeket. 

A három alapító közé tartozik
Kovács János többszörös ma-
gyar és osztrák bajnok judós, aki
negyven éve ismerkedett meg a
sportággal és 34 éve edzőskö-
dik. Társai Kiss László testnevelő
és birkózóedző és Tálos Gábor
osztrák bajnok judós.

– A Fehér Miklós Akadémián is
mi tartjuk a judoedzéseket a test-
nevelésórák keretein belül. Rend-
kívül fontosnak tartom, hogy a fia -
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Kalauz

Időhatározó
Pénteken reggel még helyenként lehet
felhő, ám északnyugat felől lassan csök-
ken a felhőzet, keleten-északkeleten vi-
szont sok lesz a felhő, egy-egy zápor sem
kizárt. Helyenként ködfoltok képződhet-
nek, a minimumok 10-15°C körül alakul-
nak. Szombaton és vasárnap hűvös, he-
lyenként párás hajnali órákat derült, szinte
zavartalanul napos, kellemesen meleg
nappalok követik, beköszönt a vénasszo-
nyok nyara. Csapadék nem lesz. A legala-
csonyabb éjszakai hőmérséklet eleinte 10,
17, majd 7, 12 fok között alakul. A legma-
gasabb nappali hőmérséklet kezdetben 20,
25, később 22, 27 fok között várható. 

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

GYŐR-SZOL telefonos
ügy fél szol gá lat
A 96/50-50-50-es számon
munkanapokon 7 és 16 óra
között hívható. 

KÖZÉRDEKŰ  DÍJ

Sikeres volt a Győr Plusz „Tudjon
meg többet a Kormányablakokról!”
című tesztjátéka, amelyre nem
csak a megyeszékhelyről, de a
város környéki településekről is
szép számmal érkeztek helyes
megfejtések. A szeptember 19-i
sorsoláson Fehér Csilla (Győrújba-
rát), és Sárközi György (Pázmánd-
falu) bizonyult a legszerencsésebb-
nek olvasóink közül. A nyertesek-
nek és képviselőjüknek Széles Sán-
dor Győr-Moson-Sopron megyei
kormánymegbízott nyújtotta át az
eredményes játékért cserébe járó
értékes könyvjutalmat. 

Horoszkóp
KOS
Álljanak meg egy kicsit
és gondolják végig terveiket. A
legfontosabb a párkapcsolat kér-
dése. Szeptember végére meg
tudják teremteni az ideális kö-
rülményeket  a továbblépéshez.
A tervezést ne hagyják ki, és ne
felejtsék élvezni az életet!

BIKA
Élvezzék munkájuk
gyümölcsét. Párjukkal  harmo-
nikus időket élhetnek meg, a ro-
mantika fontos szerepet játszik
most. Munkájukban az előrelé-
pés várható. Fejlődniük kell, ne
feledjék ezt. Egészségük rend-
ben, az étkezésre azonban fi-
gyelniük kell. Minden úgy
halad, ahogy azt eltervezték.

IKREK
Munkájában változás
történik, most képesek nagyon
irányítani az eseményeket. Pár-
jukkal vannak nézeteltérések,
amiket okosan kell kezelniük.
Ne legyenek féltékenyek. Pén-
zükre vigyázzanak, becsaphat-
ják önöket. Barátaikra számít-
hatnak. Osszák be jól erejüket.

RÁK
Munkájukra fókuszál-
nak leginkább, ahol változások
következnek. Kaphatnak új fel-
adatokat, válthatnak munkahe-
lyet, ha nagyon akarnak. Párjuk
szerencsére önök mellett áll.
Hallgassanak megérzéseikre.

OROSZLÁN
Tartsanak egy kis szü-
netet. Jusson idejük a barátokra
is. Ne tervezzenek nagy változá-
sokat, itt nem tudnák véghez-
vinni azokat. Figyeljenek befele,
mérlegeljenek, tervezzenek, for-
dítsanak időt a lelki dolgokra.

SZŰZ
A nehézségeken túlju-
tottak, a nagy döntéseket már
meghozták. Most jobban tud-
nak munkájukra figyelni, több
idejük jut a változásokat meg-
tervezni. Tartsák jól nyitva sze-
müket, mert beköszönthet a
nagy szerelem. 

MÉRLEG
Most meghozott dön-
tései kihatnak további éle-
tükre, akár hosszú távon is. Vál-
lalhatnak nagyobb felelősséget
döntéseik során, gondoljanak
távolabbi jövőjükre is. Család-
juk és barátaik most önök mel-
lett állnak.

SKORPIÓ
Most jobban koncent-
rálnak párkapcsolatukra. A sze-
relem beléphet az életükbe,
mivel a Mars a Skorpió jegyben
áll a Vénusszal együtt. Munká-
jukban sikerek várhatók. Legye-
nek nagyon precízek, a siker
nem marad el.

NYILAS
Most fontos döntéseket
kell meghozniuk a munkában,
nagyobb ellenőrzésre számít-
hatnak. Mindent rendezzenek
maguk körül. Párkapcsolatukra
is ügyeljenek jobban, beszéljék
meg a félreértéseket.

BAK
Nem kell aggódni,
rendben van az életük.
Munkahelyükön sikereket
érnek el. Új szerelem is kilátás-
ban van. Pénzügyeik rendeződ-
nek.  Családjukban is helyt kell
állniuk, most több feladat
hárul önökre.

VÍZÖNTŐ
Lgfőbb problémája a
párkapcsolat. Rendezzenek
minden ügyet, ne hagyjanak
kérdéseket. Figyeljenek dönté-
seik súlyára, legyenek felelős-
ségteljesek. Barátaiktól kérje-
nek segítséget, ha kell. Munká-
jukban fejlődés várható.

HALAK
Élete most nagyon sze-
rencsés. Fontos előrelépést te-
hetnek sorsukban. Párkapcsola-
tuk nagyon jól alakul, vagy
önökre találhat a szerelem.
Munkájuk kiegyensúlyozott,
munkatársaikkal sincs annyi
konfliktus. Használják ki ezt az
időt, töltődjenek fel ebben a sze-
rencsés időszakban.

Mindent tudtak a
Kormányablakról

Komplett riasztórendszer
otthonának, családjának,kisvállalkozásának

+ 36 30/203-2222


