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Részletes
tévéműsor
17–20. oldal

22. oldal Világhírűvé válhat Tóth Ildikó és Ge-
rencsér Zsolt győri kékfestő házaspár. Hogy
miért? Női mellékletünkből ez is kiderül.

8–9. oldal A fiatalok mértéktelen alkoholfogyasztása nagyobb
problémát jelent, mint a drog – mondja A hét embere rovatunk
főszereplője, Kaliba Edit. A Győri Rendőrkapitányság bűnügyi al-
osztályvezetőjének drogprevenciós munkáját a közelmúltban díj-
jal ismerték el. Interjúnkból kiderül: a fiatalok sokszor maguk
szolgáltatják azokat a helyzeteket, amiknek áldozataivá válnak.

4. oldal A sportrendezvények rendjének meg-
erősítése érdekében szeptember elsejétől módosí-
tották a Büntető Törvénykönyvet. Egy fiatal győri
drukker lehet az első, akivel szemben a Btk. szigorí-
tását alkalmazhatják Magyarországon.

3. oldal Pénzügyileg stabil lá-
bakon áll Győr gazdálkodása –
mondta Simon Róbert Balázs al-
polgármester lapunknak a város
jövő évi költségvetésével kap-
csolatban adott interjújában.

28. oldal Ellenfélből lett a
győri kézilabdás lányok csapat-
társa Jovanka Radicevic. A csu-
paszív világklasszis jobbszélső-
ről lapunk Sportportré rovatá-
ban olvashatnak.

HETIL AP

Győr, a sportos város
Képriportunk a 10–11. oldalon
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darab törzsrészvényt vett a Rába Járműipari Hol-
ding Nyrt. a Budapesti Értéktőzsdén. A részvények
átlagára darabonként 528 forint volt. A tranzakciót
követően a Rába saját tulajdonában lévő törzsrész-
vények állománya 943.787 darabra emelkedett.

8000 160 lakás újult meg az Ipar út 84–102. szám alatti la-
kóházakban a panelprogram keretein belül. A
közel 30 százalékos energiamegtakarítást eredmé-
nyező rekonstrukció több mint 170 millió forintba
került, amelyet egyenlő arányban az állam, a város
és a lakóközösség fizetett. 

NAPRÓL NAPRA

Szeptember 23.

Szeptember 24.

Szeptember 25.

Szeptember 26.

Szeptember 27.

Szeptember 28.

Szeptember  29.

A fejlesztésről
tárgyaltak
Orbán Viktor miniszter-
elnök megbeszélést
folytatott Martin Win-
terkornnal, a Volkswa-
gen AG igazgatótanácsi
elnökével és Thomas
Faustmannal, az Audi
Hungaria ügyvezető
igazgatójával. Szóba ke-
rült a győri gyárfejlesz-
tés jelenlegi állása, és
tárgyaltak a hosszú
távú együttműködés jö-
vőbeni alakításáról is.

Start 
a teátrumban
Évadnyitó ülést tartott
a Győri Nemzeti Szín-
ház társulata. Forgács
Péter igazgató fegyel-
mezett gazdálkodást
ígért és a takarékos
működés támogatá-
sára kérte munkatár-
sait. A Kisfaludy-díjat
Mihályi Orsolya és
Járai Máté vehette át.  

Borkai a Lánc -
híd Rádióban 
A városunkban is fog-
ható Lánchíd Rádió-
ban október 2-án 14
órától beszélgetést
hallhatnak Borkai
Zsolttal. A győri város-
vezető a megyeszék-
hely jövőbeni tervei-
ről, gazdasági fejlődé-
séről is nyilatkozott. A
Lánchíd Rádió Győr-
ben az FM 88.1 MHz-
en fogható.

Fogadóóra
Rózsavölgyi László ön-
kormányzati képviselő
október 3-án 16 órakor
fo g adóórát tart az
Arany János Általános
Iskola könyvtárában.

Kutatók éjszakája. A Széchenyi-
egyetemen és az Apáczai-karon is
számos látványos, tudományos
program várta az érdeklődőket a
Kutatók éjszakáján. Előbbi intéz-
ményben többek között üstökös-
kukkolás, utóbbiban Ökobusz várta
a fiatalokat.

Családi nap. Püspöki szentmisé-
vel kezdődött a győri egyházmegye
családi napja a bazilikában. Idén a
Káptalandomb adott otthont az
egész napos rendezvényeknek,
amelyeknek nagy hangsúlyt adott,
hogy 2011 a családok éve. 

Fröccsnapok. A Royal együttes
műsorával zárult vasárnap este a VII.
Győri Fröccsnapok. A háromnapos
programsorozaton számos érdek-
lődő kóstolgatta az olaszrizlingből
és győri szódából készült itókákat.

Hídlezárás. Több hétre lezárták a
Kossuth hidat az autók és az autó-
buszok elől a Dunakapu tér alsó
rakparti útépítése, valamint közmű-
építés miatt. A gyalogosok számára
a fél útpályán kialakított sáv szabad
maradt. 

Turizmus világnapja. Győr hat
neves szállodájában is meglepetés
várta a reggelihez érkező vendége-
ket: a turizmus világnapja alkalmá-
ból helyi iskolások adtak át egy-egy
Győrhöz kötődő rajzot és apró aján-
dékot. 

Kórházfejlesztés. Megkezdőd-
tek az egykori „C” épület helyén
épülő hatszintes, „H” alakú új épü-
letszárny alapozási munkálatai a
megyei kórház területén. Jól halad
a helikopter-leszállóhely kialakítása
is az „A” épület tetején. 

Megújult futópálya. Örömfutás-
sal ünnepelték a marcalvárosi kiser-
dőben a felújított erdei futópálya át-
adását. A friss borítású, új futókör
kiszolgálja a sportolni vágyók igé-
nyét, de alkalmas iskolai testneve-
lésórák helyszínének is.

Új templom Kismegyeren

Mintegy száz határon túli magyar tett esküt, és
vette át honosítási papírjait a győri városházán. A
magyar állampolgárságukat kérvényezők között
gyerekek és felnőttek egyaránt voltak, sőt, a leg-
idősebbek a visszahonosításuk miatt érkeztek a kis -
alföldi megyeszékhelyre. A többek között Erdély-
ből, Felvidékről, Kárpátaljáról és Délvidékről ér-
kező magyarok együtt mondták az eskü szövegét,
majd Borkai Zsolt gratulált magyar állampolgársá-
gukhoz. A polgármester úgy fogalmazott, nagy
megtiszteltetés számára, hogy hónapról hónapra
vezetheti ezeket a szép ünnepségeket. Hozzátette,
az anyaország hatalmas tartozását törlesztette a
kettős állampolgárság lehetőségével. „Büszke va-
gyok arra, hogy részese lehettem az országgyűlés-
nek, amely ezt a jogot megadta” – tette hozzá.

Százan kaptak magyar
állampolgárságot

Az Isteni irgalmasságról
nevezték el az új győr-
kismegyeri római katoli-
kus templomot, ame-
lyet Várszegi Asztrik
pannonhalmi főapát
szentelt fel múlt vasár-
nap. A Pannonhalmi Te-
rületi Apátsághoz tar-
tozó Szent Anna Lel-
készség még 2004-ben
határozott az új temp-
lom építéséről, mivel a
városrész lakossága fo-
lyamatosan bővül, és a
helyi kápolna már nem
tudja kiszolgálni a meg-
növekedett létszámot.
A munkálatok 2007-
ben kezdődtek Balázs
Mihály tervei alapján,
aki figyelt arra, hogy az
új egyházi épület egy-
szerűségével és puri-
tánságával egyszerre il-
leszkedjék az ősi ben-

cés hagyományokhoz,
ugyanakkor megfelel-
jen a mai kor elvárásai-
nak is. A hívek adomá-
nyaiból, illetve a főapát-
ság támogatásával
megépült templomhoz
egy urnafolyosó is ké-
szült, a jövőben pedig
plébániaépületet is ter-
veznek.
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INTERJÚ  LAPSZÉL

Doktor úr, fiú? Erre a kér-
désre válaszolni nem, legfel-
jebb csak sokat sejtetően mo-
solyogni szabad majd az ult-
rahangot végző orvosnak, ha
elfogadják azt az uniós direk-
tívát, amely megtiltaná a
baba nemének meghatározá-
sát a nőgyógyászok számára.
Az Európa Tanács ajánlásá-
nak kidolgozói szerint
ugyanis túl sok a szelektív
abortusz a tagállamokban,
azaz a szülők azért szakíttat-
ják meg a terhességet, mert
a születendő gyermek neme
nem felel meg az elvárásaik-
nak. A testület szerint a jelen-
ség különösen a szovjet utód-
államokban kezd gyakorivá
válni, és elsősorban akkor, ha
lány magzatról van szó.

A tervezet első hallásra
talán bagatellnek vagy felhá-
borítónak tűnhet, ám arra
utal, hogy az unióban komo-
lyan aggódnak a népességfo-
gyás, az elöregedő európai tár-
sadalom miatt, és megoldáso-
kat keresnek. Ugyanakkor
kötve hiszem, hogy a problé-
mát a – kétségtelenül pater-
nalizmuson edződött – szov-
jet utódállamok maszkulinsá-
gának mesterséges megféke-
zése oldja meg. Az Európai
Unió keleti blokkjában a vi-
lággazdasági bizonytalanság
csúcsán ülő fiatal párok több-
sége ugyanis vélhetően nem
azon gondolkodik, hogy
vajon milyen alakú lesz a vál-
ság: V, U, W, esetleg L, és hogy
ha lányunk lesz, akkor elve-
tessük-e? Hanem azon, hogy
mire vállaljanak felelősen
gyereket, milyen reális alap-
jai vannak a családtervezés-
nek. Tartok tőle, hogy a nyu-
gati tagállamok húszas-har-
mincas éveiben járóit is kezdi
foglalkoztatni ez a kérdés.

A tanács felvetése egyéb-
ként Magyarországon már
csak azért sem aktuális,
mert ultrahangvizsgálattal
csak a 12. hét után lehet meg-
mondani a baba nemét,
ekkor azonban már nincs
döntési joga az édesanyának,
csak egészségügyi okokból
végeznek abortuszt.  Persze
nem aggódom, ha a terveze-
tet be is vezetik, egy mosoly-
ból úgyis minden kiderül.

Wurmbrandt András

Nemek harca

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

A győri közgyűlés úgy fog hozzá
a 2012-es költségvetés kon cep -
ció jához, hogy még nem tudni
pontosan, mely kötelező felada-
tok ellátása marad a helyható-
ságoknál. A jövő év gazdasági ki-
látásairól Simon Róbert Balázs
pénzügyekért felelős alpolgár-
mestert kérdeztük.

Sokan mondják, Győr irigyelten
gazdag város, ahol nincs lyuk a
költségvetésen, és ahol jut je-
lentős fejlesztésekre is. Való-
ban ennyire idilli a helyzet?

Hazai viszonylatában Győr tényleg
irigyelt helyzetű, az ország legdinami-
kusabban fejlődő nagyvárosa. Ered-
ményeinkről más megyei jogú városok
vezetői is elismerően szólnak. A legfon-
tosabbnak mégis azt tartom, hogy
Győr gazdálkodása pénzügyileg stabil
lábakon áll. Ma Magyarországon az
önkormányzatok jelentős része eladó-
sodott, hiteleket vettek fel, vagy köt-
vényt bocsátottak ki, az így befolyt ösz-
szegeket pedig napi működésükre köl-
tik el. Nálunk ez nincs így, mi minden
évben addig nyújtózkodunk, amíg a ta-
karónk ér. A költségvetést évről évre
reá lisan állítjuk össze, úgy, hogy nem
lépjük túl a pénzügyi lehetőségeinket.
Ez nehéz feladat, hiszen előfordul,
hogy jogosnak tűnő elképzelésekre
forrás hiányában nemet kell monda-
nunk, de összességében azt gondo-
lom, hogy az idő minket igazol.

Mennyire volt érezhető a vál-
ság a város gazdasági helyze-
tén, és ha az adóbevételek ala-
kulását tekintjük, kedvezőbb
tendenciák figyelhetők-e meg,
mint 2-3 éve?

Ötödik éve felelek Győr gazdálko-
dásáért. Ez idő alatt a bevételek tekin-
tetében 2008 volt a legeredménye-
sebb év városunkban. Akkor kezdett el
iparűzési adót fizetni az Audi, és nem
volt még érezhető a nemzetközi pénz-

ügyi válság, hiszen az 2008 őszén rob-
bant ki. 2009-ben viszont jelentősen
visszaestek az adóbevételek, amelyek
2010-ben, ha kis mértékben is, de po-
zitív irányba változtak. Az idei első félév
adatai pedig derűlátásra adnak okot,
hiszen az iparűzési, építmény-, idegen-
forgalmi és gépjárműadó tekintetében
a beérkezett összeg 4%-kal, mintegy
358 millió forinttal meghaladta a 2008-
as év első félévének bevételét. Ez rend-
kívül biztató, hiszen a győri gazdaság
talpra állását mutatja. A Központi Sta-
tisztikai Hivatal napokban megjelent
adatai szerint megyénk ipari szektora
2010 első felében 20 százalékot is
meghaladó teljesítménybővülést pro-
dukált. 2011 azonos időszakában ezt
további 11,9 százalékos növekedéssel
javította, és ezzel az or-
szágos átlagnál más-
félszer nagyobb növe-
kedést ért el. Ahogyan
a számok is bizonyít-
ják, a Győrben mű-
ködő nagy, közepes és
kisvállalkozások egy -
aránt hozzájárulnak a
sikerhez.

Az oktatás, a szociális és
egészségügyi szféra zavartalan
működtetése jelenti a legna-
gyobb kihívást. Mire elegendő
az ágazatokra jutó állami nor-
matíva, és mennyivel kell ezt ki-
pótolnia az önkormányzatnak a
saját bevételeiből? 

Az állam a rendszerváltoztatás óta
folyamatosan csökkenti a normatívát,
ami azt jelenti, hogy évről évre egyre
magasabb összeget kell az önkor-
mányzatoknak hozzátenni az említett
területek finanszírozásához. Győr mint -
egy 22 milliárd forintot költ idén okta-
tási, kulturális, szociális, egészségügyi
intézményeinek finanszírozására. Az ál-
lamtól kapott normatívák a költségek
40-45 százalékát fedezik, így saját be-
vételeink terhére több mint 10 milliárd
forintot kell biztosítanunk ilyen célokra. 

Rövidesen új költségvetési
koncepciót kell készíteni. Ön

szerint az ország nehéz anyagi
helyzete miatt Győr pénzügyi
kondíciói is változnak 2012-
ben? Befolyással lesz ez a köz-
gyűlés által korábban elfoga-
dott gazdasági stratégiára?

A központi költségvetés önkor-
mányzatokra vonatkozó számai még
nem ismertek, de azt már tudjuk, hogy
kihívásokkal teli év elé nézünk. Rövide-
sen módosul az önkormányzati tör-
vény, és változnak bizonyos fenntartói
jogosítványok is, például iskolák kerül-
hetnek állami kezelésbe. A mi törekvé-
sünk az, hogy megtartsuk a jövőben is
általános és középiskoláinkat, és a le-
hető legmagasabb színvonalon mű-
ködtessük azokat. Természetesen
ehhez meg kell ismernünk a finanszíro-

zás részletes feltételeit is. Ma az ország
és egyetlen önkormányzat sincsen
könnyű helyzetben, de azon irányvona-
lon, amit a város négyéves gazdasági
programjában meghatároztunk, nem
kívánunk változtatni.

Milyen mérleggel zárhatja
Győr a 2011-es gazdálkodását,
és ennél valamelyest jobb, vagy
gyengébb évre kell-e készülni
jövőre? 

Bár a zárszámadásra csak jövő év
elején kerül sor, azt mondhatom, hogy
ismét egy eredményes esztendőt fo-
gunk zárni. A legfontosabb, hogy in-
tézményhálózatunkat zökkenőmente-
sen működtetjük, a strukturális átala-
kításokat a hatékonyabb működtetés
érdekében végrehajtottuk. Tartozá-
sunk vagy kifizetetlen számlánk nin-
csen, az idei évre tervezett fejlesztése-
ink és beruházásaink pedig ütemterv
szerint befejeződnek.

Győr gazdálkodása
pénzügyileg stabil 

lábakon áll

Simon Róbert
Balázs: Győr
gazdálkodása
stabil lábakon áll! 
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FÓKUSZBAN RIPORT

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

A sportrendezvények rendjének meg-
erősítése érdekében szeptember else-
jétől módosították a Büntető Törvény-
könyvet: ha valaki egy sportesemé-
nyen a nézőktől, vagy a nézők megha-
tározott csoportjától elzárt területre jo-
gosulatlanul belép, ott tartózkodik,
vagy ezen területre bármit bedob,
akkor bűncselekményt követ el, amely
alapesetben két évig, súlyosabb eset-
ben akár három évig  terjedő szabad-
ságvesztéssel is büntethető.   

A Győri Rendőrkapitányság rend-
bontás megalapozott gyanúja miatt in-
dított eljárást egy 21 éves győri férfi
ellen, aki a szeptember 18-i Győri ETO
FC–Ferencváros labdarúgó-mérkőzés
befejezését követően befutott a pá-
lyára. A fiatal győri drukker lehet az első,
akivel szemben a Btk. szigorítását alkal-
mazhatják Magyarországon. 

– A mérkőzés lefújása után néhány
perccel még tartott a szurkolók ünnep-
lése, amikor a fiatalember átugrott a

korláton, és a reklámtáblákon is át-
jutva odafutott a játékosokhoz – idézte
fel a történteket Horváth Szilveszter, a
Győri Rendőrkapitányság Közrendvé-
delmi és Határrendészeti Osztályának
helyettes vezetője. – A futás közben el-
csúszott, ekkor a biztonsági emberek
elfogták, majd ezt követően kivezették
a játéktérről. Később kiderült, hogy a
fiatalember csak mezt szeretett volna
kérni a játékosoktól, tehát semmiféle
agresszív szándéka nem volt. Ez a cse-

Börtönbe is kerülhet a pályára
befutó győri szurkoló    

lekmény azonban a sporttörvény és a
Btk. változása miatt már bűncselek-
ménynek számít. A történtek miatt
büntetőeljárás indult, a fiatalember
szabadlábon védekezhet. 

A Győr Plusz felkutatta a pályára be-
futó győri szurkolót, aki a helyi médiák
közül elsőként lapunknak nyilatkozott.

– Az első ETO-meccsemen még
kisfiúként voltam kinn, édesapám vitt
el a stadionba – idézte fel a kezdete-
ket Horváth Gábor. – Ez úgy tíz évvel
ezelőtt lehetett, azóta szeretem a fut-
ballt, és rajongásig az ETO-t. A ko-
rábbi években is rendszeres látoga-
tója voltam az összecsapásoknak, de
mivel egy éve Hollandiában dolgo-
zom hentesként, kevesebbet vagyok
itthon. Most két hétre jöttem haza
szabadságra, hallottam, hogy lesz az
ETO–Fradi, ami nekünk örökrang -
adó, ezért mentem ki szurkolni.

Régebben sokszor megesett,
hogy befutottak a szurkolók ün-
nepelni a játékosokkal? 

Igen, gyakrabban előfordult, mint
mostanában. Akkor még jobban sze-

rettek a B-közép tagjai
bemenni a pályára pa-
csizni, és talán még az el-
lenőrzés sem volt olyan
szigorú, no meg a játéko-
sok felfogása is más volt. 

Előre eltervezte,
hogy befut majd a pá-
lyára? 

Nem. Kimentem a meccsre, nem
telt még el fél óra sem, és már két gólt
rúgtunk a Fradinak. Nagy volt az öröm,
és mondtam a barátomnak, hogyha
ezt a csatát megnyerjük, akkor próbá-
lok egy mezt szerezni a srácoktól.
Vége lett a meccsnek, nyertünk, ezért
a felső szektorból lementem az al-
sóba, majd beugrottam a pályára.
Mondtam a játékosainknak, hogy sze-
retem a csapatot, nyertetek, jók volta-
tok, legyetek szívesek, adjatok nekem

egy mezt. Nem adtak! Következő pilla-
natban már rajtam volt három ren-
dező, és vittek is lefelé a pályáról.

Látta a biztonsági embereket?
Készültek? Figyeltek önre? 

Ők már a történtek előtt láthatták,
hogy mire készülök, mert odaálltak
elém, de így is gond nélkül bejutot-
tam a tizenegyes vonaláig. Nem túl
magas a korlát, utána van még egy
reklámpalánk – mégis pillanatok
alatt átjutottam rajta, befutottam a
büntetőpontig, de sajnos ott elcsúsz-
tam. Nem volt nagy mutatvány. 

Drasztikusnak ítélte a bizton-
sági emberek fellépését? 

Azért nem hittem, hogy a földre
nyomnak, és a hátamra térdelnek. A
rendőr, aki utána eljárt velem szem-
ben, normális volt, elmondta, hogy
amit csináltam, azt nem lehet, de
nincs semmi baj, felírja a nevem, a
lakcímem, aztán elmehetek. 

Tudja, hogy annak, amit tett,
milyen következményei lehet-
nek?

Csak annyit mondtak, hogy
majd felhívnak, és szólnak, ha kell
valami. Úgy érzem, én nem követ-

tem el semmi törvénybe ütközőt,
nem bántottam senkit, csak szeret-
tem volna a kedvenc játékosaimtól
kapni egy mezt. 

Tehát akkor nincs tisztában
azzal, hogy szabadságvesztéssel
is büntethető, amit elkövetett? 

Erről még nem hallottam. Ez ak-
kora dolog, hogy engem börtönbe
kellene zárni? Röhej, hogyha én befu-
tok a pályára, hárman vetődnek rám,
a stadionon kívül meg a parkolóban
száz győri meg ferencvárosi üti egy-
mást, velük szemben meg nem intéz-
kedik senki. 

Megbánta már, hogy befu-
tott a pályára?

Egyáltalán nem. Ha tehetném, biz-
tosan megpróbálnám újra. Hátha leg-
közelebb kapok egy ETO-mezt.

Nem hittem, hogy
a földre nyomnak, és
a hátamra térdelnek

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

*czrizal forte réteggel ellátott lencsék vásárlása esetén.* egyéb kedvezményekkel nem vonható össze.

*                     keretek nem szerepelnek az akciós ajánlatban. 

9022 Gyôr, Schweidel u. 23.
(a színház művészbejárójával szemben ) Nyitva: h–p. 9–18, szo. 9–12 óráig.

OKTÓBERBEN
MINDEN KERET

– 50%* Bejelentkezés:
96/335-119
További kedvezményeinkrôl 
érdeklôdjön üzletünkben!

Akció idôtartama: október 1–31-ig.
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INTERJÚ GAZDASÁG

A minimálbér 92 ezer forint lesz  január 1-
jétől, ekkortól hatályosak az új adótörvények
is. 2012-ben lép életbe az a jogszabály is,
amely lehetővé teszi az államnak a béreme-
lések ellenőrzését. A garantált bérminimum
– amit diplomás minimálbérként is emleget-
nek – összege havi 108 ezer forintra emelke-
dik. Ezt és a minimálbért a mindenkori kor-
mány állapítja meg külön intézkedéssel, ér-
telemszerűen az ennél magasabb bérek ese-
tében már csak ajánlást tehet a kabinet. A
bérajánlásnak azonban a következő évtől
lesz egy olyan következménye, hogy a nettó
bér megőrzéséhez szükséges emelés mér-
tékét a munkaügyi hivatal ellenőrizheti, és
annak elmaradása esetén szankcionálhat. A
szankció munkaügyi bírság lehet, aminek
nemcsak pénzügyi vonatkozása van, hanem
azt is jelenti, hogy a munkaadó következő
normaszegését már a legsúlyosabb bírság-
gal sújthatja a hatóság. Továbbá, ha a mun-
káltató nem hajtja végre a megfelelő szintű
béremelést, akkor ki lehet zárni az állami tá-
mogatások teljes köréből. 

A Vállalkozók Országos Szövetségének
Győr-Moson-Sopron megyei elnöke, Srag-
ner László szerint a kormányzat bevételnö-
velő, és a fizetéseket az európai bérmini-
mumhoz igazító intézkedése indokolt, de
szem előtt kell tartani, hogy a cégek verseny-
képessége se romoljon. 

Figyelemmel kísérjük a változásokat, a kor-
mány szándékait, és aktív részesei vagyunk
annak a társadalmi-politikai vitának, aminek
keretében ezek az intézkedések megformálód-
nak és bevezetésre kerülnek. Nagyon fontos,
hogy a munkaadók ebben a folyamatban a le-
hető legaktívabban vegyenek részt. 

VOSZ: Előremutató
a munka világának
megreformálása!

Mi a mostani döntések tétje? 
Súlyos teherként nyomja a kormányzat

vállát az ország eladósodottsága, a gazda-
ság jelenlegi állapotának nyomasztó hely-
zete, továbbá az általános társadalmi prob-
lémák, amelyek megoldásába a lehető leg-
aktívabban szeretnénk bekapcsolódni. A
megoldás felé vezet a munka világának
megreformálása, aminek érdekében a kor-
mányzat eddig is nagyon jelentős lépéseket
tett, és évtizedes tabukat dönt le. A munka-
adóknak feltétlenül szükségük van arra,
hogy ezek a változások bekövetkezzenek.
Természetesen tudomásul vesszük, hogy a
munka becsületének és a munka világának
helyreállítása mellett a társadalmi béke meg-
őrzése ugyanolyan fontos, és ennek érdeké-
ben a kormánynak meg kell tennie a szüksé-
ges intézkedéseket. 

A januártól bevezetni tervezett vál-
toztatások jó irányba hatnak? 

Az Európai Unió tagjaként a minimálbér
és a reálbérek emelkedésére feltétlenül
szüksége van a társadalomnak, hiszen az

unión belüli bérfeszültségeket is enyhí-
teni kell, Magyarország felzárkózásának
ez is része, és ezt mi elfogadjuk. Azt is
látjuk, hogy ennek a folyamatnak együtt
kell járnia a vállalkozások versenyképes-
ségének megőrzésével. Különösen a
mikro- és kisvállalkozások esetében jár-
hat egy ilyen változás megrázkódtatá-
sokkal, hiszen ki kell mondani, hogy a
minimálbéres foglalkoztatás nagyon

erősen jellemző rájuk.
A kormányzat kompenzációval sze-

retne segíteni az érintett cégeknek.
Ez megoldást jelent?   

Üdvözöljük a kormányzatnak azt a ter-
vét, hogy bizonyos kis- és középvállalkozá-
sok valamilyen formájú kompenzációban
részesüljenek, hiszen a minimálbér emel-
kedése és az adójogszabály-változások
plusz járulékbevételt fognak eredmé-
nyezni a központi költségvetés számára.
Számítunk rá, hogy az életképes vállalko-
zói rétegek valamilyen technikájú kompen-
zációt fognak kapni.

A kormányzat év-
tizedes tabukat dönt
le intézkedéseivel 
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szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

Lezárult az Adyvárosi Közokta-
tási Főigazgatóság Móra Fe-
renc Általános és Középiskola
komplex energetikai felújítása,
amelynek keretein belül kicse-
rélték a nyílászárókat, megtör-
tént a fűtés-korszerűsítés, a
homlokzati hőszigetelés, vala-
mint a födém víz- és hőszigete-
lése is. A KEOP-pályázatnak
köszönhetően az iskola felújítá-
sához 158,8 millió forintot nyert
a fenntartó önkormányzat.

A kivitelezési munkák 2011. május 6-
án indultak el, melyekhez az önrészt, 88
millió forintot az önkormányzat biztosí-
totta. A beruházás részleteiről Ritter
Antal projektmenedzser elmondta, az
épület födémjének hőszigetelésére 16
cm, a külső falhatároló szerkezetekre
10 cm szigetelőanyag került. Az erede-
tileg vállalt kétrétegű nyílászáróknál
sokkal jobb szigetelésű, háromrétegű
üvegű nyílászárókat építettek be. A hő-
központban olyan irányú átalakítások

történtek, amelyeknek köszönhetően
önállóan lehet mérni és szabályozni az
iskola energiafogyasztását. A fűtési
rendszer teljes cseréje megtörtént, az
épület részeinek használata alapján ön-
álló fűtési köröket alakítottak ki, így le-
hetővé vált, hogy csak azokat a részeket
fűtsék, amelyeket éppen használnak.
Az üzemeltetés az új, modern rendszer-
nek köszönhetően a kézi vezérlés he-
lyett számítógéppel történik. A földszin-
tig érő vasszerkezetes nyílászárókat a
földszinten Ytong parapetfalra cserél-
ték ki, erre további hőszigetelés került.
A falszerkezet-építés 12 millió forintos
költségét pályázaton kívüli önrészként
a város saját költségve-
tésből vállalta, hogy hosz-
szú távon tartós és hasz-
nálható legyen az épület.
A tantermekbe sokkal
több természetes fény jut
be, ami az ott lévő diákok,
tanárok egészségére
kedvezőbb, valamint to-
vábbi villamosenergia-megtakarítást
tesz lehetővé – fejtette ki a szakember.
Csengeri Mária, az intézmény főigazga-
tója a felújítás szükségességét hangsú-

Jelentősen csökkenhet
a fűtésdíj a Mórában

lyozta. Rámutatott, a közel 40 éves épü-
let állagának romlásából adódó problé-
mákkal régóta küzdöttek: a fűtési rend-
szerük elavult volt, szabályozni nem le-
hetett, az ablakok melletti réseken be-

fújt a szél, a falak nem tartották meg a
meleget, a folyosók kimondottan hűvö-
sek voltak télen, az utóbbi időben gyak-
ran beázott a tetőn keresztül az épület.

Az intézményvezető kiemelte, az ener-
getikai korszerűsítés lehetővé teszi szá-
mukra a takarékos működést. Rózsa-
völgyi László, a városháza oktatási, kul-
turális, sport és turisztikai bizottságá-
nak elnöke hangsúlyozta, a felújításnak
köszönhetően a fűtésszámlák a körül-
tekintő szabályozás következtében je-
lentősen csökkenni fognak, és ez mil-
liós nagyságrendű megtakarítást je-
lent majd évente. A számítások szerint
az önkormányzati saját forrás 5–7 év
alatt megtérülhet. Radnóti Ákos, a vá-
rosrész önkormányzati képviselője
arra hívta fel a figyelmet, hogy a felújí-
tott intézmény Adyváros új színfoltja
lett. Azt ígérte, a jövőben folytatni fog-
ják a felújításokat.

Az önkormányzati 
forrás 5–7 év alatt 

térülhet meg

szerző: gégény istván
fotó: egyetem

Igencsak meglepődött dr. Rechnitzer
János rektorhelyettes, amikor múlt
pénteken délután belépett a Széchenyi
István Egyetem legnagyobb, bő 400
fős előadótermébe. Bár sokszor meg-
tette ezt az utat, jövetelét ezúttal taps-
vihar és falakat rengető ováció kísérte.
A Kutatók éjszakájához kapcsolódó
Kiskutatók Akadályversenyének ered-
ményhirdetésére izgatottan várakozó
7–18 év közötti diákok ugyanis még
nem tudják, mi a ZH, nincs indexük, vi-
szont rendkívül kíváncsiak, lelkesek, tu-
dásra szomjasak. S merthogy a mos-
tani, hatodik alkalommal megtartott
versenyre ezren jelentkeztek, a tapsos-
bevonulós mutatványt meg is kellett is-
mételni – két turnusban osztották az el-
ismeréseket.

A tudomány nem ismer
(kor)határokat

Az akadályverseny állomásai –
amelyek sorában ott voltak a jUNIor
Egyetem interaktív záróeseményé-
nek részeként szervezett programok
is – a teljes kampuszt behálózták, la-
borok és előadótermek nyíltak meg
az érdeklődő diáksereg előtt, akik be-
pillanthattak a tudás fellegvárának
műhelyeibe. Az ifjak láthattak házilag
gyártott villámot, irányíthattak robo-
tokat, minden felmerülő kérdésükre
választ kaphattak, az Új-Tudástér au-
lájában pedig a leendő Mobilis Inter-
aktív Kiállítási Központ kísérletei bű-
völték el őket.

A program az Európai Unió és a
Magyar Állam támogatásával, a
TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0011 azo-
nosítójú, „SZiENCE 4YOU – Tudás-és
tudomány disszemináció a Széchenyi
István Egyetemen” című projekt ré-
szeként került lebonyolításra.
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szerző: földvári gabriella
fotó: illusztráció

Október 6-án nem csak
Aradon voltak kivégzé-
sek. Ezen a napon állt
sortűz elé Pesten gróf
Batthyány Lajos, az első
független magyar kor-
mány miniszterelnöke
is. A gróf 1820-ban a
győri bencések emi-
nens diákja volt, egy em-
léktábla tanúsága sze-
rint 1819-től 1921-ig a
Zichy-palotában lakott. 

Bana Józseftől, a városi le-
véltár igazgatójától tudjuk,
hogy Batthyány győri kultu-
sza 1848. április 8-án kezdő-
dött. A győri fegyveres pol-
gárőrség Pozsonyban várta,
hogy mit válaszol a király az
országgyűlés feliratára. A vá-
lasz kedvező volt, amit a pol-
gárőrség a győri nép nevé-
ben egy-egy díszalbummal
köszönt meg Batthyány La-
josnak és Kossuth Lajosnak. 

Javában tartott a szabad-
ságharc, amikor a győriek a
főtérre nyíló Városháza utcát
Batthyány Lajos utcára ke-
resztelték át. A város a sza-
badságharc alatt négyszer
cserélt gazdát, az utca min-
den esetben visszakapta ko-
rábbi nevét.

Az építészeti bizottság ja-
vaslatára 1907. március 14-
én, Batthyány Lajos születé-
sének századik évfordulóján
a Szedres parkot nevezték el
a miniszterelnökről. Ekkor ál-
lították fel a Bat thyány-örök -

A multifunkcionális csarnok tervpályáza-
tának visszavonása mellett döntött Győr
Megyei Jogú Város Önkormányzata – je-
lentette be Borkai Zsolt polgármester.

A városvezető hangsúlyozta, egy ekkora
beruházás tervezésénél számoltak a társa-
sági adóra vonatkozó kedvezmények igény-
bevételi lehetőségével, és azoknak a nagy-
vállalatoknak a támogatásával, amelyeknek
érdeke, hogy ilyen létesítmény épüljön
Győrben. Többek között az Audi is támoga-
tását fejezte ki a projektet illetően. A társa-
sági adó kedvezményei kapcsán a sportági
szakszövetségekhez beérkezett pályáza-
tokban igényelt összegek nagysága alap-

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Győr visszavonja a multifunkcionális
csarnok tervpályázatát

ján azonban az látható, hogy reálisan nem
igényelhető akkora támogatás, amely egy
ilyen csarnok megépítését tudná biztosí-
tani. A bizonytalan gazdasági környezet és
a jövő évi adózási kérdések nyitottsága
miatt a győri önkormányzat egymaga fele-
lősségteljesen jelenleg nem vállalhatja egy
olyan létesítmény megépítését, amely
miatt hosszú éveken keresztül nem lenne
forrás semmilyen más fejlesztésre. A város
vezetése az ország nehéz gazdasági hely-
zetében Győr stabil költségvetési helyzeté-
nek fenntartását, intézményeinek biztonsá-
gos működtetését továbbra is elsőrendű
feladatának tartja. 

Batthyány kultusza ma is él
mécsest. A győriek mai ked-
venc ligetét korábban lovar-
dának, szedreskertnek, fá-
cánkertnek, piacnak, állatvá-
sártérnek használták.

Bana József szerint a
két világháború között a
város soha nem mulasz-
totta el, hogy megemlékez-
zen a mártír miniszterel-
nökről és az aradi vértanúk-
ról. Az már az új évezred, a
2007-es év eseménye,

hogy az önkormányzat fel-
újította az örökmécsest és
környékét. 

Aki az idei emléknapon a
Batthyány ligetben sétál, lát-
hatja az emlékoszlopot, rajta
a miniszterelnök portrédom-
borművével, tetején az örök-
mécsessel. Kétfelől magas
talapzaton, mint nyitott
könyvben, az első független
magyar kormány mi nisz -
terei nek nevei és dombor-
művei sorakoznak, Lebó Fe-
renc alkotásaként.  

A szabadságharc 100.
évfordulója idején 98 utca-
nevet változtattak meg,

ekkor kapott mind a ti-
zenhárom vértanú
saját győri utcát, s
a Deák utca ekkor
lett Aradi vérta-
núk útja. Lebó Fe -
renc bronz dom-
borművét, ami
a Klastrom
 szálló oldalán
állít emléket a
kivégzett tizen-
három honvéd
tábornoknak,
1 9 8 9 - b e n
avatták fel.

Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi
fegyverletétel után a császári haditörvényszék ha-
lálra ítélte a magyar honvédsereg 13 tábornokát. Az
ítéletet október 6-án, Aradon hajtották végre. A kivég-
zés napja nemzeti emléknap, gyásznap. Az aradi vér-
tanúk: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy
Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György,
Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, Nagy-
sándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József,
Török Ignác, Vécsey Károly. 
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A HÉT EMBERE  INTERJÚ

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Tíz éve segíti a Kábítószer Egyeztető
Fórum munkáját. Mikor engedte volna el
nyugodtabb szívvel a gyermekét szóra-
kozni az éjszakába, 2001-ben vagy most?

A gyermekemből tudok kiindulni, aki most 26
éves. Nem mondom egy percig sem, hogy amikor
nála abszolút jogosan és természetesen jelentke-
zett az önállósodásra törekvés, és nélkülem el-
ment bárhova, akkor nem voltam egy picit sem fe-
szült. Ugyanakkor, azt hiszem, hogy ha megfele-
lően kezeljük a gyerekünket, le tudunk ereszkedni
az ő korának megfelelő szintre, és a rá leselkedő
veszélyekről, azok kivédéséről tudunk vele beszél-
getni, akkor nyugodtan elengedhetjük szórakozni.
Most is, és tíz évvel ezelőtt is így volt ez.

Mennyivel leselkedik több veszély a gye-
rekre, mint tíz évvel ezelőtt?

Több veszélynek vannak kitéve a fiatalok, hiszen egy
fejlődő világban élünk, gondoljunk csak az internetre.
Az őket érő ingerek mind magukban hordozzák a félre-
siklás lehetőségét számukra. A mi feladatunk, hogy ezt
a veszélyeztetett korosztályt kiemelten kezeljük, és hite-
les információkkal keressük meg. De nem csak a gye-
rekeket, a szülőket is – sajnos utóbbiakhoz nehezebb
eljutni, pedig a család szerepére, és annak fontosságára
mindenképpen fel kellene hívni a figyelmet. 

Maradjunk a tízéves viszonylatnál: na-
gyobb eséllyel tudok drogot vásárolni ma
éjszaka egy győri szórakozóhelyen, mint
2001-ben?

Biztos, hogy több lehetősége lenne, mint tíz éve,
de a fiatalokkal kapcsolatban hadd hívjam fel a figyel-
mét az alkoholfogyasztásra, ami szerintem sokkal na-
gyobb problémát jelent. Egy pályázati program kap-
csán fél éven keresztül volt lehetőségem megfigyelni
a szórakozó fiatalokat Győr egyik frekventált szórako-
zóhely-centrumában, a Kálóczy téren. Az alkohol
sokkal hamarabb és könnyebben elérhető, mint a ká-
bítószer, ráadásul a korábbi évekhez képest szembe-
ötlő, hogy nagyon nagy arányban fogyasztják mér-
téktelenül a fiatalok. A cél a lehető leggyorsabban és
legolcsóbban lerészegedni bóvli italokkal.

Ha már Kálóczy tér, az ott történt bűn-
cselekmények áldozatai sok esetben –
talán nem véletlenül – fiatalok.

Ezért dolgoztam ki még 2008-ban egy pályá-
zati programot, amelynek egyik eleme az volt,
hogy fél éven keresztül szerda, péntek és szombat
éjszakánként a gyerekek folyamatos rendőri fel-
ügyelet mellett szórakoztak a Kálóczy téren. Ami-
kor az érintett korosztállyal erről beszélgettem, ki-
derült, hogy semmi kivetnivalót nem láttak ebben.
Sőt, azt mondták: ha olyan a probléma, hogy kell
oda hat rendőr, akkor legyenek ott, de ha a hat

„A fiatalok sokszor maguk 
azokat a helyzeteket,
amiknek áldozataivá váln

A fiatalok mértéktelen
alkoholfogyasztása
nagyobb probléma,
mint a drog

„Nagy a kötődésem a gyerekek-
hez és a szülőkhöz is, de úgy
látom, hogy sokszor a gyere-
kekkel sokkal könnyebb boldo-
gulni, mint a szülőkkel”– utal
a drogprevenciós munka cél-
csoportjai közti különbségre
Kaliba Edit, a győri Kábítószer
Egyeztető Fórum (KEF) idei dí-
jazottja. A Győri Rendőrkapi-
tányság 51 éves bűnmegelő-
zési alosztályvezetője Nyírbá-
torban született, majd az álta-
lános és középiskola elvégzése
után a nyíregyházi Bessenyei
György Tanárképző Főiskola
biológia–testnevelés szakára
jelentkezett. „Pici koromtól
versenyszerűen sportoltam, és
ez életem jelentős részét meg-
határozta, a pályaválasztáso-
mat is.” A főiskola után a szin-
tén Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Nagyecsedre került,
ahol 14 évig tanított az általá-
nos iskolában. Ezután került
Győrbe, a rendőrséghez. „A pá-
lyamódosítást a győri költözés
indokolta. Szüleim halála után
egyértelmű volt, hogy köve-
tem az itt élő nővéremet, ám a
tanári pályán nem tudtam el-
helyezkedni, a rendőrség
pedig eléggé nyitott fogadó-
helynek tűnt akkor.” Átké-
pezte hát magát, és 1996-ban
már a városi rendőrkapitány-
ság bűnmegelőzési alosztályá -
nak beosztottjaként dolgozott.
Négy évvel később már vezetői
feladatokat bíztak rá, 2000 óta
pedig ő irányítja az alosztály
munkáját. A számos szerveze-
tet tömörítő, főként a drogpre-
vencióra, a fiatalok szabadide-
jének értelmes hasznosítására
koncentráló KEF munkájában
tíz éve vesz részt. Nevéhez kö-
tődik több, országosan is mo-
dellértékűnek minősített
program kidolgozása is. „A
Győr közbiztonságának javítá-
sát megcélzó Kálóczy téri
program módszertani anyagá-
nak elkészítését is vállaltuk.”
Szabadidejében imád olvasni,
főzni, rejtvényt fejteni, persze
csak akkor, ha nem valami-
lyen drogprevenciós, bűnmeg -
előzési pályázatot ír vagy egy-
egy működtethető projekten
gondolkodik, hiszen „ma min-
den pályázat az együttműkö-
désről szól.”
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Nő a fiatalkori agresszió is, ennek mi
lehet az oka?

Nem látnak jó példát, nagyon sokszor a felnőt-
tek kommunikációjában is ott van az erőszak. A
gyerek ezt látja, és azt mondja, akkor ez elfogad-
ható, hiszen a felnőttekre is jellemző. 

Az iskolai agressziót hogyan lehet visz-
szaszorítani, milyen eszközei vannak még
a tanároknak?

Elég sok eszközt kivettek az iskola kezéből, sok-
szor sajnálom a pedagógusokat. Ha arra gondo-
lok, hogy én is tanítottam 14 évet, örülök, hogy pá-
lyát módosítottam. Nem mintha a hatóság részéről
jobb lenne szemben állni egy fiatallal. Kellő türe-
lemmel és kommunikációval meg kell próbálni az
emberekben felhalmozódott feszültséget kezelni.
Kérdés, hogy az a feszültség az iskolában keletke-
zett-e, vagy máshonnan hozta magával a gyerek. 

A KEF-ben végzett munkájához tartozik,
hogy drogprevenciós előadásokat tart az is-
kolákban. Hogy képzeljünk el egy ilyen órát?

Ezeket az előadásokat általában közösen rendez-
zük a RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat mun-
katársaival. A rendelkezésünkre álló idő felében ők,
másik felében mi világosítjuk fel a gyerekeket, akik hi-
teles információkat kapnak többek között a drogok
hatásairól, de arról is, hogy milyen rendőri eljárást al-
kalmazunk ilyen esetekben. Érdekes, hogy egy fel-
mérésünk szerint a fiataloknak a legnagyobb vissza-
tartó erőt a kábítószer fogyasztásával kapcsolatban
a rendőrségi eljárás jelenti. Ijesztő számukra, hogy
házkutatást is tartunk, így pedig nem marad fedve a
tettük, például a szüleik előtt. Az egészségkárosító
hatás kevésbé rettenti el őket.

Valahol azt olvastam a drogprevenciós elő-
adásokról, hogy sokszor pont az ellenkező ha-
tást érik el vele, hiszen a gyereket részlete-
sen informálják arról, hogy miért milyen bün-
tetés jár, mit hogyan kell használni...

Ebben igaza van, ezeknek az előadásoknak min-
dig van egy ilyen veszélye. Nagyon figyelünk rá, hogy
ne legyenek figyelemfelkeltőek, elrettentőek és féle-
lemkeltőek a programjaink. Meg kell találni az egyen-
súlyt, és hiteles információkat kell közölni. A szenve-
délybetegeket segítő egyesület előadása például
nem tartalmaz elérési helyeket vagy árakat, kerülik a
bárminemű figyelemfelkeltést.

Mi ad erőt tíz éve a drogprevenciós
munkához?

A Kábítószer Egyeztető Fórummal nagyon ko-
moly sikereket tudhatunk magunk mögött. Mun-
kánkat elismerik a Nemzeti Drogmegelőzési Inté-
zetben. A KEF-ben nagyon sok szervezet szakem-
berével találkozom, és az ott tapasztalt együttmű-
ködés erősíti a munkámat, és növeli a lehetőségei -
met. Nekem is arra kell törekednem, hogy az ott
dolgozók munkáját segítsem.

szolgáltatják

nak” 

kevés, akkor legyen ott tíz. Nem úgy értékelték a
rendőri jelenlétet, mint egy helyzetre adott választ,
hiszen azt sem vették észre, hogy helyzet van. 

Egyébként balhésak a mai fiatalok?
A közöttük töltött idő alatt azt vettem észre, hogy a

fiatalok sokszor maguk szolgáltatták azokat a helyze-
teket, amiknek akár áldozataivá is váltak. Nem az a jel-
lemző, hogy egy estét kulturáltan eltöltenek egy szó-
rakozóhelyen, hanem a vándorlás. Megérkeznek vala-
hova, nagy mennyiségű alkoholt fogyasztanak, és az
éjszaka hátralévő részében egyik helyről a másikra
mennek. A Kálóczy tér semmivel sem veszélyesebb a
fiatalokra, mint Győr bármely más területe, csak ott
három szórakozóhely van, plusz egy egyetemi kollé-
gium, ez eleve meghatározza azok körét, akik jó esély-
lyel bajba kerülnek. Miközben egyik helyről a másikra
vándorolnak, elfelejtik magukkal vinni az értékeiket, és
a végén ott állnak kabát, táska nélkül. Másnap pedig
jön a szüleivel feljelentést tenni, hogy ellopták az érté-
keit. Miközben a szórakozóhelyek tulajdonosai jelzik
felénk, hogy mennyi mindent találtak a buli után. Per-

sze sokszor előfordul az is, hogy a tulajdonosok helyett
valaki más találja meg az otthagyott holmit, és elviszi.

Általánosságban beszélünk a gyerekek-
ről, fiatalokról, de konkrétan hány éve-
sekre is gondolunk?

A 12-13 éves gyerek nem ritka a szórakozóhelyeken
és környékükön. Hála Istennek azért nagyobb számban
vannak jelen a 14 éven felüliek, de azt gondolom, hogy
az sincs még felvértezve az élet nem várt dolgaira, aki
betöltötte a 15. vagy 16. életévét. Egyébként a gyere-
kekre sok veszély leselkedhet otthon is, elég, ha az inter-
net előtt ülnek. Sokszor hallom azt a szülőktől, hogy a
gyerek nagyon jól elvan a számítógép előtt, nem akar se-
hova menni, de nem tudom, hány szülő néz utána, hogy
milyen oldalakat látogat a gyereke. Nem egyszer tapasz-
taltam a gyerek- és fiatalkorúak eltűnése kapcsán, hogy
a 13-14 éves kislányok lényegesen idősebbnek adják ki
magukat az interneten. Kapcsolat alakul ki köztük és
náluk idősebb fiatalemberek között, akikkel félelemérzet
nélkül találkoznak. Egyébként a szexuális bűncselekmé-
nyek áldozatainak nagy százaléka fiatalkorú. 

Interjú Kaliba Edit alezredessel,
a Győri Rendőrkapitányság bűn-
megelőzési alosztályvezetőjével
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Győr, a sporto

Közel kétezren vettek részt a hétvégén az
Őszi Sport- és Egészségnapon a Barát-
ság Sportparkban. A szombat délelőtt fu-
tófesztivállal induló programok az egész-
ség, a kultúra és az innováció hármasa
köré csoportosultak. Így olimpiatörténeti
kiállítás, fitnesz- és küzdősport-bemuta-
tók, egészségügyi szűrések, Mobilis tu-
dományos bemutató, vetélkedők, és ter-
mészetesen számos sportolási lehető-
ség várta az érdeklődőket. Több győri
sportegyesület is bemutatkozott. 
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OKTATÁS EGYETEM

szerző: gégény istván
fotó: o. jakócs péter

Fiatalok által készített villám-
fejlesztőt, a láthatatlan elekt-
romos hullámokat láthatóvá
tévő eszközt és háztartási
anyagokból készült porlasztót
is bemutattak múlt pénteken a
győri egyetemen.

Győr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a Széchenyi István Egye-
temmel együttműködésben kezdte
meg a Mobilis Interaktív Kiállítási
Központ kialakítását, amely a közle-
kedés, a járműgyártás és a mobilitás
témakörére alapozza kiállításait. A
„tudományos játszótér” várhatóan
2012 tavaszán nyitja meg kapuit az
egyetem területén.

A Széchenyi István Egyetem Tu-
dásmenedzsment Központja az új in-
tézmény kiállításának tematikájához
kapcsolódva Agóra (Mobilis) Pólus
Demonstrációs Eszköz címmel alko-
tói pályázatot hirdetett meg az Euró-

Mindenki előtt nyitva áll az
egyetemi digitális tudástár
A Széchenyi István Egyetem
nagyszabású infrastrukturális
fejlesztéseinek egyik záró lé-
péseként került sor 2011 szep-
temberében az INNO-Share
épületbe költözött, küldetését
és funkcióit tekintve új ala-
pokra helyezett Egyetemi
Könyvtár egyik legfontosabb ré-
szének, a digitális tudástárnak
a beüzemelésére.
A „több mint könyvtár” szolgálta-
tásai teljes mértékben igazodnak
a XXI. század tanulási, ismeret-
szerzési szokásaihoz: a hagyomá-
nyos könyvtári funkciók kiegé-
szítéseként két szinten közel 250
számítógépes munkaállomás áll
a tudáspláza látogatóinak rendel-
kezésére. Az internetes tartal-
mak megtekintése mellett lehe-
tőség nyílik olyan hazai és nem-
zetközi tudományos adatbázisok
böngészésére, amelyek egy része
kizárólag az egyetem rendszerén
keresztül érhető el.
Figula Anikó, az Egyetemi
Könyvtár igazgatója elmondása
alapján az adatbázisok és egyéb
tartalmak az egyetem teljes kép-
zési spektrumát lefedik, tehát a
meghatározó műszaki orientá-
ció mellett gazdasági, jogi, egész-
ségügyi, szociális és művészeti
anyagok is a kínálat részét képe-
zik. A tudástár a HUNTÉKA in-
tegrált könyvtári rendszerhez is
kapcsolódik, de fellelhetők

benne az egyetemi publikációs
adatbázis elemei, a TDK-, PhD-
dolgozatok, diplomamunkák, il-
letve az intézmény által szerve-
zett tudományos konferenciák
előadásainak összefoglalói is.
Az egyetemi tudástár mindenki
előtt nyitva áll, a hallgatókon, ok-
tatókon, kutatókon túl bárki élhet
annak előnyeivel. December vé-
géig akár beiratkozás nélkül is lá-
togatható az intézmény, a kisgyer-
mekkel érkezők nyugodt művelő-
déséhez a gyermekkuckó biro-
dalma nyújt hasznos segítséget.
Aki távolabbról kezdené az is-
merkedést, a http://lib.sze.hu
oldalon tehet virtuális sétát az
új épületben, de mindenképpen
érdemes személyesen is elláto-
gatni a hangulatos, elmélyü-
lésre ösztönző kialakítással,
tágas terekkel, csoportmun-
kára is alkalmas helyiségekkel,
korszerű eszközökkel rendel-
kező INNO-Share központba.
A digitális tudástár kialakítása
az Európai Unió és a Magyar
Állam 6.581.774.211 forintos tá-
mogatásával a „Jármű- és közle-
kedésiparhoz kapcsolódó multi-
diszciplináris műszaki képzési
és kutatási infrastruktúrafejlesz-
tés a Széchenyi István Egytem
központi kampuszán” című
TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0003
azonosítójú projekt keretében
valósult meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

Diákok tervezték
a világ csodáit bemutató
eszközöket

pai Unió és a Magyar Állam támoga-
tásával zajló TÁMOP-421 projekt ke-
retében középiskolai diákok és egye-
temi hallgatók körében azzal a céllal,
hogy anyagi támogatást nyújtson
olyan kísérleti-demonstrációs eszkö-
zök működőképes prototípusának el-
készítésére, amelyek a leendő Mobi-
lis-központban fognak üzemelni.

A szakmai zsűri döntése nyomán
támogatásban részesült csapatok
2011. szeptember 23-án, a Kutatók
éjszakája programsorozathoz kap-
csolódva mutatták be az elkészült
eszközöket a SZE-Győr Tudásme-
nedzsment Központjában.

szerző: gégény istván

Jelentős sajtóérdeklődés kí-
sérte a Széchenyi István Egye-
temen kialakított, átadás előtt
álló Digitális Médiaközpont kö-
zelmúltban tartott interaktív
bemutatóját.

A 300 millió forint összértékű, okta-
tási célú fejlesztésnek köszönhetően
az Új-Tudástér épület aulájából nyíló
térben egy úgynevezett „blue-box”
technológiájú virtuális stúdió áll ren-
delkezésre, amelyet
korszerű infrastruktú-
rával ellátott kép- és
hangkeverő helyiség,
sminkszoba, süket-
szoba, szerverterem,
valamint a vágáshoz
szükséges helyiségek
egészítenek ki.

A médiaközpont részét képezi a
győri egyetemi képzés egyik nagy újí-
tása, a „Learning-on-Demand” (LoD)
rendszer kiépítése, amelynek köszön-
hetően összesen 10 terem előadásai
rögzíthetőek videó formájában. A fel-
vett előadások egy on-line archívum-
ban bármikor megtekinthetőek lesz-

Bemutatták az egyetemi
médiaközpontot

nek, illetve az aktuálisan zajló elő-
adás élő közvetítése is elérhető lesz
az erre a célra létrehozandó honla-
pon keresztül.

Három tárgyalóteremben video-
konferencia-rendszert is kiépítettek,
ezáltal távoli helyszíneken tartózkodó
partnerek is bekapcsolódhatnak a
megbeszélésekbe, és fordítva.

A Digitális Médiaközpont kiépí-
tése az Európai Unió és a Magyar
Állam 6.581.774.211 forintos tá-
mogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásá-

val, a „Jármű- és közlekedésipar-
hoz kapcsolódó multidiszciplináris
műszaki képzési és kutatási infra -
struktúrafejlesztés a Széchenyi Ist-
ván Egyetem központi kampuszán”
című, TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-
0003 azonosítójú projekt keretében
valósult meg.

Blue-box technoló-
giájú virtuális stúdió

áll rendelkezésre
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HIRDETMÉNY KÖZÉRDEKŰ

Holnap kezdődik a népszámlálás,
az előkészületek ma befejeződnek,
a számlálóbiztosok csaknem min-
den háztartásba eljuttattak egy
adatszolgáltatói csomagot, amely
egy lakáskérdőívet és egy személyi
kérdőívet tartalmaz. Utóbbiból a
lakók számától függően igényelhe-
tőek további példányok.

A kérdőívek kitöltése háromféle
módon lehetséges: interneten ke-
resztül, saját magunk által, vagy se-
gítséget is kérhetünk a minket felke-
reső számlálóbiztostól, aki a válasza-
ink alapján tölti ki a nyomtatványt.

Figyeljünk a határidőre: az inter-
netes és a saját magunk általi kér-
dőívkitöltésre október 1–16. között
lesz lehetőség.

Az internetes kitöltés a háztar-
tásokba eljuttatott papír alapú
kérdőív első oldalán található „In-
ternetes belépési kód” felhaszná-
lásával a www. enepszamlalas.hu
oldalon lehetséges. 

A számlálóbiztos az összeírás tel-
jes időtartama alatt a személyazo-
nosságát igazoló okmányával, vala-
mint sorszámozott számlálóbiztosi
igazolvánnyal köteles azonosítani
magát. A számlálóbiztos személye
leellenőrizhető a KSH ingyenesen

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a városkép helyi védelméről, továbbá
egyes építési előírásokról a 10/1997. (IV. 1.) Ök. számú rendeletet alkotta.
A rendelet 10. § /3/ bekezdésének előírása szerint a helyi egyedi védelem alatt álló épületek, a
belvárosi és a gyárvárosi műemléki területi védelem alatt álló területen lévő épületek felújításá-
hoz, jó karban tartásához, megóvásához, állagának megőrzéséhez az éves költségvetési ren-
deletben meghatározott költségvetési keretből a Városstratégiai Bizottság önkormányzati tá-
mogatást adhat, illetve 250.000 Ft-os támogatási összeg felett javaslatot tehet a közgyűlésnek
a támogatás megítélésére.

2011. évben a költségvetési keret 5.000.000 Ft.
A pályázat csak építészeti célokra vehető igénybe.

A pályázatot (támogatási kérelmet) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Tele-
pülésfejlesztési Főosztályán beszerezhető, illetve a város honlapjáról letölthető formanyom-
tatványok kitöltésével kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó mellékletek (a teljes felso-
rolást az adatlap tartalmazza):

• jogerős, végrehajtható építési engedély + 1 pld. engedélyezett terv és műszaki leírás
(a tervezett munka építési engedélyhez kötöttségét előzetesen egyeztetni kell Győr
M. J. Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályával vagy a Kulturális Örök-
ségvédelmi Irodával)

• legalább 3 különböző vállalkozótól kapott részletes árajánlat (befejezéskor számla)
• Az ingatlanról 1 pld. 90 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolat, stb.

Pályázni lehet a tervezett munka megkezdése előtt és a munka elvégzése után is, azonban
a támogatás kifizetése csak a munka elvégzése után, igazolt számla alapján lehetséges. 
Elvégzett munka esetén akkor lehet pályázni, amennyiben a műszaki átadás-átvétel 2011.
november 1-je után történt és a számla is ezután került kiállításra.

A pályázat elbírálására 2011. december 30-ig sor kerül.
A pályázat benyújtásának határideje:  2011.  november 1.

A pályázókat a bírálat megtörténte után a Városstratégiai Bizottság 15 napon belül írásban
értesíti. A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás, a helyi védelem alatt álló épületek
listájáról információ adása, a pályázat leadása Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatal Településfejlesztési Főosztályán történik.

Szombaton kezdődik
a népszámlálás

Pályázati felhívás

hívható telefonos ügyfélszolgálatán,
az alábbi telefonszámon: 06-80/
200-224.

Győr 655 körzetében 531 biztos
segíti a lakosságot.

A kérdőívben nemre, lakhelyre,
nemzetiségre, vallásra, sőt, egész -
ségi állapotra is kitérnek, utóbbi
három adatra való válasz adás ön-
kéntes alapú.

A törvénynek megfelelően a vá-
laszadó személyét felfedő adatok
nem hozhatók semmilyen más
szerv, például az adóhivatal, a bíró-
ságok vagy akár a titkosszolgálatok
tudtára sem. A kérdőíven nem sze-
repel név, és az azonosító adatokat
– így a lakcímet is – teljesen külön
adatbázisban kezelik a feldolgozás
során, utána pedig környezetbarát
módon megsemmisítik a papírokat.
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A HÉT TÉMÁJA VISSZAPILLANTÓ

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

A 2006-ban közgyűlési többséget szerzett új győri
városvezetés egyértelmű célkitűzései között fogal-
mazta meg a belváros rekonstrukcióját. Régóta
várt munkálatok kezdődtek el, hiszen akik évtize-
dek óta élnek Győrben, jól tudják, hogy korábban
a megyeszékhely történelmi központja, utcái és
terei roppant elhanyagolt állapotba kerültek. Fel-
kopott utcafrontok és homlokzatok, szürkére szí-
neződött burkolatok, elhasznált kültéri bútorok fo-
gadták a látogatókat, és fájdították a városuk iránt
elfogult győri emberek szívét.

Kevés olyan projekt volt ebben a városban,
amelynek megvalósulása oly sokáig húzódott
volna, mint a Győr lelkeként, kirakataként emlege-
tett Széchenyi tér felújítása. Joggal merült fel so-
kakban: tényleg ilyen körülményes, ilyen lehetet-
lennek tűnő vállalkozás a megyeszékhely barokk
terének helyreállítása, kicsinosítása? 2006 októ-
bere után kiderült, hogy korántsem. A győri önkor-

Ilyen volt, ilyen lett: az  

mányzat, élén Borkai Zsolt polgármesterrel, erős
elhatározással látott munkához, hogy a Széchenyi
teret rekordidő alatt Győr ékszerdobozává változ-
tassa. Olyan térré, amely imponáló adottságaival
elegáns és színvonalas kulturális rendezvények
helyszíne lehet, no és olyan találkozási ponttá, ahol
a győriek és a városba érkező vendégek kellemes
miliőben, esztétikus környezetben beszélgethet-
nek egymással, tölthetik az idejüket, helyet fog-
lalva a hangulatos teraszokon. Az új tér megálmo-
dóinak persze számos akadékoskodással, gán-
csoskodással kellett szembenézniük. Voltak, akik
a tér felszíne alatti régészeti értékeket féltették,
vagy csupán azért háborogtak, mert nem tudtak
a korábbi évekhez hasonlóan autójukkal a belváros
közepén parkolni. Voltak, akik az új kövezet miatt
zúgolódtak, mások azért emeltek szót, hogy miért
nem lehet majd gördeszkázni az új téren. Aztán,
ahogy egyik napról a másikra kiemelkedett a föld-
ből az új Széchenyi tér, úgy csendesedtek el a ká-
rogó kritikusok, az alaptalan vádaskodások, és úgy
erősödött az igazi lokálpatrióták hangja, amely el-
ismerően állapította meg: Győr főtere a város új,

díszbe öltözött ékköve, amellyel bátran lehet abla-
kot nyitni Európára.

A győri önkormányzat belvárosi rekonstrukció-
jának első nagy sikere volt az új Széchenyi tér. Ér-
demes a fenti képeket egymás mellé tenni és ösz-
szehasonlítani. Milyen volt a Széchenyi tér a nyolc-
vanas években, és milyenné vált 2009-re! Ilyen
volt, és ilyen lett! A győriek legnagyobb örömére.
És nem telik el úgy hét, hogy ez az új, csodálatos

centruma a városnak ne teljen meg élettel, pezs-
géssel, eseményekkel. Amíg korábban a hét vé-
gére kiürült a méltánytalanul elhanyagolt, szürke
kabátba burkolódzott Széchenyi tér, most olyan,
mint egy gyönyörű esküvői ruhába öltöztetett

Győr olyan polgári
várossá kezd válni,
amire odafigyelnek

Széchenyi tér • 1981
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VISSZAPILLANTÓ A HÉT TÉMÁJA

új Győr új szimbólumai

menyasszony, aki mindenkit elbűvöl, akinek min-
denki a csodájára jár, és akiről mindenki elragad-
tatással beszél.

És a nagy munka folytatódik. Megújulnak a bel-
városi épületek, utcák és terek. Következik a Du-
nakapu tér. Elkezdődtek a földmunkák, épül az új
rakpart, a tervek grandiózusak, európai léptékűek.
Aki járt már a kontinens nagy hagyományokkal
rendelkező, tradícióktól gazdag városaiban, tudja,
milyenek azok a terek, amelyek visszacsempészik
a természet derűjét, a béke szigeteit a metropoli-
szok középpontjába. Ahol a harmóniát nem törik
meg a füstölő gépjárművek, hiszen azokat elirá-
nyítják különböző mélygarázsokba, ahol a nézelő-
dést, a délutáni sétákat, a felejthetetlen együttlé-
tet nem háborgatják oda nem illő körülmények.
Ilyen lesz a Dunakapu tér is. Ahol át lehet szelle-
mülni a Püspökvár tövében, ahol ki lehet ülni a fel-
újított Duna-partra, és ahol érdemes lesz részt
venni a minőségi zenei eseményeken. Ahol rende-
zett feltételek között, ugyancsak mélygarázsban
parkolhatnak az autósok, és ahol nem sérülnek a
város történelmi értékei sem.

Persze illúzió volna azt hinni, hogy – miként a
Széchenyi tér esetében – nem köszörüli majd a
hangját itt is a gáncsoskodók kórusa, nem jönnek
és akadékoskodnak a magukat hirtelen „városvé-
dőknek” aposztrofálók, a szavakban Győr múltjá-
ért aggódó szőrszálhasogatók, akik nem riadnak
vissza semmilyen eszköztől sem, csakhogy fékez-
zék, ami a város egyértelmű érdeke. A fejlődést, a
megújulást, a haladást. De mindez nem érdekes.
Mert az új Dunakapu tér is elkészül majd, és hirdeti
az új Győr sikerét.

A belvárosi rekonstrukció nagy elhatározáson
alapul. Az egyik legnagyobb szelete, leglátványo-
sabb fejezete Győr teljes átalakulásának, megúju-
lásának. A város, amelynek ma Magyarországon
oly sokan a csodájára járnak, nem csak gazdasá-
gát, iparát tekintve újul meg. Győr olyan polgári
várossá kezd válni, amelyre méltán figyelnek oda
Bécsben, Münchenben vagy Zürichben. Amely
gyarapodása mellett fontosnak tartja azt is, hogy
tisztelve múltját, emlékeit, az itt élők ősei előtt ka-
lapot emelve, kinyújtózzon, és a jövőbe vetett te-
kintettel felkeltse az érdeklődést maga iránt. Győr

ma az új egzisztencia, az új munkahelyek építése,
létrehozása mellett erősíti turizmusát, idegenfor-
galmát, kulturális életét sokszínűvé, vonzóvá
teszi, tereket nyit, amelyeket élettel tölt meg, és
reményei szerint fényesebben csillog majd, mint
bármikor eddig.

Az ország gazdasági életének új nagyvárosa
nem csak iparilag kíván erős lenni, de a legjobbá
akar válni a kulturális örökség védelme, az építé-
szeti vívmányok bemutatása, a családbarát kör-
nyezet megteremtése, és a városmarketing eszkö-
zeinek magas szintű alkalmazása terén is. Győr
mindenben első akar lenni. Ez a cél, és ez a feladat.

Mi itt mindannyian elkötelezettek vagyunk az
új Győr iránt. Amely befogadja az új irányzatokat,
és helyükön is kezeli őket. Amely elkötelezett az
értékek védelmében, és ápolja, erősíti azokat.
Amely nem mond le a megújulásról, és fiatalos
lendülettel, dinamizmussal halad a céljai felé – el-
tántoríthatatlanul.  

Az új Győr új szimbólumokat emel. Ilyen a meg-
újult Széchenyi tér, és ilyen lesz nem is olyan so-
kára a megszépült Dunakapu tér is.

Széchenyi tér • 2011
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KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

BORSÓSZEM HERCEGKISASZ-
SZONY címmel láthatjuk a 20 éves
Vaskakas Bábszínház idei első bemuta-
tóját október 2-án, vasárnap 11 órától.
Andersen meséjének bábszínházi vál-
tozatát Markó Róbert írta. A rendező
Erdeős Anna, a Színház- és Filmművé-
szeti Egyetem végzős, rendező szakos
hallgatója. A  mesét Pallai Mara, Ragán
Edit és Tengely Gábor játssza.

A MAGYAR KATOLIKUS KULTÚRA NAPJAI
című rendezvényhez csatlakozó Győri Egyházmegye
a jövő héten keddtől szombatig várja az érdeklődőket
a Káptalandombon. Délidőben egy-egy különleges
műtárgyat mutatnak be a kincstárban, a vendégek
megismerhetik egyebek között a Győri Corvinát és a
Zalka-antifonálét. A kincstár és könyvtár állandó kiál-
lításai 9 és 16 óra között ingyenesen látogathatók. Az
Egyházmegye rejtett kincsei című időszaki kiállításon
ingyenes tárlatvezetés indul naponta 10, 11, 14 és 15
órakor. Ingyen tekinthető meg az Apor-kiállítás 10 és
16 óra között. Pénteken 10 órától 14 óráig a levéltár-
ban is nyílt napot tartanak. Ide előzetes bejelentkezés
szükséges. Szombaton a könyvtárban filmvetítés lesz
a Szent László-hermáról és a Könnyező Szűzanya
kegyképéről 10 és 12 óra között.   

CSERÓK ROCKFESZTIVÁLT és tehetségkutató versenyt rendeznek októ-
ber elsején, szombaton a Molnár Vid Bertalan Közösségi Házban. Délután
kettőtől éjfélig színpadra lép a Scage, a Voltrex, a K. G. B., a Nohanded Painter,
a May Way, a Rocket hard rock company, a Hardróka, a Szívritmus, valamint
Timi és a plüssmacik. A fesztivált az LK-Beat koncertje zárja. 

FELMENŐINK ÚTJÁN JÁRVA címmel magyar népi
hímzéseket láthatunk a Marcalvárosi ÁMK galériájában.
Az alkotásokat a helyi kézimunkaszakkör tagjai készítették
Székely Erzsébet népi iparművész vezetésével. A tárlat októ-
ber 21-ig, tanítási napokon 8 és 16 óra között látogatható.

A PALETTA HÉTVÉGI VIZUÁLIS
MŰHELY hetedik csoportos kiállí-
tása nyílik október 4-én 17 órakor a
Kálvária Hotel Camillus-termében.
Kiállít Barna Borbála, Nagyné Gyu-
rós Katalin, Puha Katalin, Tóth Me-
linda és Vigh Attila. Köszöntőt
mond Schmidt Péter, a Győr-Sziget
Baráti Kör elnöke, közreműködik
Gergely Antal zogorista és Fe-
renczy Klára költő. A kiállítás októ-
ber 4-től 20-ig, hétköznapokon 9
órától 18 óráig látogatható.

BÁCSAI BESZÉLGETÉ-
SEK címmel indul új prog-
ramsorozat a Bácsai Műve-
lődési Házban. Ma, pénte-
ken 17 órától a rendezvény
első előadója Hámor Vil-
mos újságíró lesz. 

TÁLOS PÉTER amatőr
fotós kiállítása nyílik a gyir-
móti ÁMK-ban október 3-
án, hétfőn. Az alkotó Gyir-
móton él, az ottani táj
szépségeit örökíti meg ké-
pein. A fotók a hónap vé-
géig láthatók.

KULTURÁLIS
kínáló ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

FÖLDVÁRI GABRIELLA
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

SZEPTEMBER 30., PÉNTEK
M1
05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel
09:00 Kalandozó 
09:25 Kalandozó
09:55 Házaspárbaj 
10:50 Házaspárbaj 
11:45 Útravaló
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:20 Kárpát Expressz 
12:50 Kalandozó 
13:15 Anno
13:45 Háttértudomány 
14:15 Szemtanúk - 

Magyar fotográfia Londonban
14:45 Bűvölet 
15:15 Bűvölet
15:45 Kisváros 
16:25 Kisváros 
17:00 Robbie, a fóka 
17:50 Angyali érintés 
18:40 Szerelemhajó 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Csókos asszony 
22:55 Az Este 
23:30 Lesz egyszer egy Ifipark? 
00:25 Magyarország 2002
00:50 Sporthírek 
01:05 Koncertek az A38 hajón 
01:55 Koncertek az A38 hajón

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 Bölcsőd lesz a koporsód 
00:00 Reflektor
00:15 Törzsutas 
00:40 Ments meg! 

01:35 Autómánia

04:10 Segíts magadon! 
04:35 Animációs filmek
05:10 Műsorszünet 
05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
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 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

05:05 Ki ez a lány? 
05:50 Feleségcsere 
06:35 Két pasi meg egy csajszi 
07:05 Christine kalandjai
07:30 Chicago Hope Kórház
08:25 Őrangyal 
09:25 Nyomtalanul 
10:20 A smaragd szigete 
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 Vérmes négyes 
20:15 Mike és Molly 
20:45 Két pasi - meg egy kicsi  
21:15 Beugró Plusz
22:15 Véres munka 
00:25 Lapzárta 
02:25 Futballistafeleségek 
03:40 Jackie nővér

OKTÓBER 1., SZOMBAT
M1 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 
13:40 Sue Thomas - FBI 
14:35 Canterbury esetek 
15:30 Míg a halál el nem választ 
15:55 Robin Hood  
17:00 PiROSSZka
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 X-Faktor 
20:55 ValóVilág 
22:10 Tuti terv 
00:05 A halott menyasszony 
01:30 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 
11:00 Két TestŐr
11:30 Babavilág
12:00 Mindig nyár 
12:50 Walker, a texasi kopó 
13:50 Autóguru 
14:20 Capri - Az álmok szigete 
15:30 Capri - Az álmok szigete 
16:35 Crusoe 
17:30 Bűbájos boszorkák 
18:30 Tények
19:00 Magellán
19:35 Álljon meg a nászmenet!  
21:35 Az utolsó erőd 
23:55 Sötét titkok 
01:20 EZO.TV
02:20 Kalandjárat
02:45 Teleshop 
03:15 Animációs filmek

04:10 Jackie nővér 
04:55 Műsorszünet 
05:10 Dinotópia - Őslények szigete 
05:55 A szépség és a szörny 
06:45 Segítség, szülő vagyok! 
07:35 10 évvel fiatalabb: A kihívás 
08:35 Zsírégetők 
09:35 Trendközelben
10:05 Topmodell leszek! 
11:00 Greek, a szövetség 
12:00 Luxusdoki 
12:55 Szívek szállodája 
13:55 Szívek szállodája  
14:55 Vérmes négyes 
15:25 Mike és Molly 
15:50 Két pasi - meg egy kicsi  
16:15 Beugró Plusz
17:25 Extralarge: A nindzsa árnyéka 
19:10 Columbo: Gyilkosság, 

mint önarckép 
21:00 A bosszú bosszúja 
23:00 Hellraiser: Halálos 
00:45 Trendközelben
01:15 A smaragd szigete 
02:30 A bosszú bosszúja

VIASAT3

VIASAT3

05:30 Gazdakör
05:55 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
06:10 Vannak vidékek 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:35 Kiránduljunk itthon! - Hanság 
09:00 Egy kis művészet
09:05 Erőtér - Nap, szél, víz, 

föld, mező 
09:35 MacGyver 
10:25 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Szerelmes földrajz 
14:50 Szürke kincsünk 
15:30 A világ felfedezése 
16:20 Arcélek 
16:35 Építészet XXI 
17:10 MacGyver 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
18:55 A cunami túlélői
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
20:10 Sporthírek 
20:20 Közbeszéd
21:00 Lagzi-randi 
22:25 Dunasport
22:35 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
23:05 Saint Ange 
00:40 Vers
00:45 Himnusz 

05:33 Palócföld a Szentendrei 
Skanzenben 

06:00 Anno 
06:25 Népzenei koncertek
06:55 Ma Reggel
09:00 Delta
09:30 Mozdulj!
10:00 A kis Amadeus - 

Az ifjú Mozart kalandjai 
10:25 A kis Amadeus - 

Az ifjú Mozart kalandjai 
10:50 Lülü, a teknőc 
11:05 Hajrá, Becky! 
11:30 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Kalandozó 
12:35 Zöld Tea
13:05 HungarIQ 
13:35 Divatos tengerpartok 

a '60-as években 
14:25 Magyarország története 
14:55 Fehér feketében 
16:40 Hogy lesz? 
17:40 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Doctor Parnassus és a 

képzelet birodalma
22:15 A Bermuda-háromszög 

rejtélye 
23:40 A szerelmes díva

05:30 Élő egyház 
06:00 Gazdakör
06:50 Arcélek 
07:10 A Káli-medence kincsei 
07:55 Az Ótestamentum 
08:20 Hókusz-Pókusz Cirkusz 
08:30 Cimbora Retro 
08:55 Kalózsziget 
09:20 Kalózsziget 
09:45 Nyelvőrző
10:20 Gyerekjáték: A vers 
10:50 Utcai étkezdék Ázsiában - 

A szója története 
11:45 Híradó, időjárás-jelentés
12:00 Déli harangszó 
12:02 Vers
12:05 Isten kezében 
12:30 EtnoKlub 
13:40 Török kezdőknek 
14:05 Török kezdőknek 
14:35 A tészta útja 
15:35 Utazások operában 
16:15 Törzsasztal 
17:00 Formációs Táncok Magyar 

Bajnoksága - Debrecen 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:05 A mongolok
21:00 Várj, míg sötét lesz 
22:45 Dunasport
23:00 Gengszterek 
00:30 Vers
00:35 Himnusz 
00:40 Felelet az életnek 

M1, szeptember 30., péntek, 20:05

Csókos asszony
Színházi felvétel

A józsefvárosi Nagytemplom utcában
Pünkösdi Katót ünneplik. A talált gye-
rekből primadonna lett, és beleszeretett
az operett zeneszerzőjébe, Dorozsmai
Pistába, aki Ibolya Ede dalszövegíróval
együtt ugyanabban az udvarban bérel
lakást Kubanek hentestől, Katóka neve-
lőapjától. Pista és Kubanek titokban
megszervezték Katóka ünnepélyes el-
jegyzését, csakhogy a vőlegény múlt éj-
szakai lumpolása közben az egyik lokál
pincérénél hagyta a jegygyűrűket a
számla fejében. Már nincs idő helyre-
hozni a dolgokat, a gyűrűk meg sehol!

RTL Klub, szeptember 30., péntek, 22:10

Bölcsőd lesz a koporsód
Amerikai akcióthriller

A gettó leg-
t e c h n i k á -
sabb betörő-
jének elra-
bolják a lá-
nyát. A vált-
ságdíj egy

különlegesen értékes gyémánt, amelyet
neki kell megszereznie. Az idő rövid és
a tét túl nagy. A megzsarolt tolvaj min-
den eddigi szabályt felrúg. Még egy tit-
kosügynökkel is szövetséget köt, hogy
megszerezze a gyémántot és megment-
hesse a lányát. Az ügynök azonban tit-
kol valamit...

RTL Klub, október 1., szombat, 17:00

PiROSSZka
Amerikai animációs film

Egy csapat tollas-szőrös zsaru és detektív
jelenik meg a Nagyi kunyhójánál az erdő-
ben, akiket egy házi csetepaté miatt vezé-
nyeltek ki a helyszínre. Egy vadász tettleg
bántalmazott egy nagyit megszemélye-
sítő farkast. Ahogy kihallgatják a megbíz-
hatatlan emlékezetűnek bizonyuló gya-
núsítottakat, kiderül, hogy mindegyikük

más-más, egy-
mástól homlok-
egyenest eltérő,
de egyformán za-
varos mesével áll
elő.

M1, október 1., szombat, 14:55

Fehér feketében
Amerikai vígjáték

A gazdag családból való Mark Watsont fel-
veszik a Harvard Egyetem jogi karára, a jó
hírt azonban megke-
seríti apja bejelen-
tése, hogy ezentúl
saját magának kell
megteremtenie to-
vábbtanulásának
anyagi feltételeit. A
kényszer rizikós ötle-
tet szül, Mark egy kísérleti szérum segít-
ségével színes bőrűvé változtatja magát,
és így elnyeri a kaliforniai színes diákokat
segítő alapítvány ösztöndíját. 
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OKTÓBER 2., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:35 Teleshop 
11:35 Törzsutas 
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Magyar autósport-magazin 
12:25 Forma-1-magazin 
12:45 Merlin kalandjai 
13:45 Sue Thomas - FBI 
14:40 Canterbury esetek 
15:40 Eltűntnek nyilvánítva 
16:35 A keményfejű 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 X-Faktor
20:40 ValóVilág 
21:55 Heti hetes
23:10 Fosztogatók 

01:00 Portré
01:30 Állati dumák

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

Az amerikai látnok 
14:30 Monk - Flúgos nyomozó 
15:25 Bűbájos boszorkák 
16:15 Komputerkémek 
18:30 Tények
19:00 Napló
19:35 Napló Extra
20:05 Transformers: 

A bukottak bosszúja
22:50 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:50 Knight Rider 
00:45 El Mariachi, a zenész 
02:15 EZO.TV
02:45 Napló
03:10 Napló Extra
03:35 Animációs filmek

OKTÓBER 3., HÉTFŐ
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Bűvölet 
09:30 Bűvölet 
10:00 Déltenger kincse 
10:55 Indonéziai utazások 
11:30 Napirend előtt
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Roma Magazin 
13:30 Domovina
14:00 Az én Afrikám 
14:20 Társbérletben a tárgyakkal 
14:50 Budapest természeti értékei 
15:20 Angyali érintés 
16:10 Robbie, a fóka 
17:00 MM
18:00 Maradj talpon! 
18:55 Pont
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Kékfény
21:10 Párizsi helyszínelők 
22:00 Az Este 
22:35 Átok 
23:05 Aranymetszés
00:00 HungarIQ 
00:25 Sporthírek 
00:35 Pont
01:10 MM

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 Hazudj, ha tudsz!
23:15 Reflektor
23:30 Helyszíni szemle 

00:20 Helyszíni szemle

04:25 Műsorszünet 
05:30 Ki ez a lány? 
06:15 Két pasi meg egy csajszi 
06:40 Christine kalandjai 
07:05 Chicago Hope Kórház 
08:00 Őrangyal 
08:55 Nyomtalanul 
09:50 Columbo: Gyilkosság, 

mint önarckép 
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 A múmia 
23:35 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 
00:30 Futballistafeleségek 
01:35 Acélmagnóliák 
03:30 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály

05:45 Dinotópia - Őslények szigete 
06:35 Egy kórház magánélete 
07:30 A szépség és a szörny 
08:30 Szex és New York light 
09:05 Szex és New York light 
09:40 SZéptestben 
10:10 Édes kísértések 
10:40 MaxxMotion Autós Magazin 
11:10 A nagy házalakítás 
12:05 A nagy házalakítás 
13:05 Extralarge: A nindzsa árnyéka 
14:55 Acélmagnóliák 
17:10 Titkok könyvtára - 

A Szent Lándzsa küldetés 
19:05 Harmadik műszak
20:05 CSI: Miami helyszínelők 
21:00 Született detektívek 
21:55 Amerikai pite 4. - 

A zenetáborban 
23:45 A végső határ 
01:35 SZéptestben 
02:00 Édes kísértések 
02:25 CSI: Miami helyszínelők 
03:10 Született detektívek 
03:55 Harmadik műszak

VIASAT3

VIASAT3

04:25 Kettészelt égbolt 
05:30 Gazdakör 
06:20 Cimbora Retro 
07:15 Az Ótestamentum 
07:40 Hol volt, hol nem volt... 
08:00 Fülemüle 
09:25 Rigoletto 
11:05 zőrzők: Révfülöp
11:45 Híradó, Időjárás-jelentés
12:00 Déli harangszó 
12:02 Vers
12:05 Élő egyház
12:30 Élő népzene 
13:05 Csellengők
13:30 Pénz áll a házhoz 
14:50 Múltidéző 
15:20 Dunáról fúj a szél 
15:25 Volt egyszer egy... Hóstát 
16:00 Vannak vidékek 
16:55 Talpalatnyi zöld 
17:25 Kirakat 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Mese
18:55 Baltazár Színház 
19:45 Heti Hírmondó
20:25 Klubszoba 
21:25 Lélek Boulevard 
21:50 Dunasport
22:10 Amy 
23:50 Koncertek az A38 hajón 
00:45 Vers
00:50 Himnusz 
00:55 Szerelmes földrajz 
01:25 Heti Hírmondó 

05:30 Hajnali gondolatok 
05:33 Bárka 
06:00 Ars Musica 
06:25 Magyarország története 
06:55 Ma Reggel
09:00 Engedjétek hozzám 
09:10 Így szól az Úr! 
09:15 Katolikus krónika 
09:40 Mennyek királynéja 
10:05 Református magazin 
10:30 Református ifjúsági műsor 
10:40 60 éves a SAREPTA 
11:00 Metodista istentisztelet
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Zegzugos történetek
12:35 Anno
13:05 Hungarythm 
13:30 Három sárkány 
14:50 Hacktion werk
15:20 Telesport
15:50 Telesport 
18:05 Déltenger kincse 
18:55 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek! 
21:30 A felolvasó
23:30 Kutyaszorítóban 
01:10 Koncertek az A38 hajón 
02:05 Koncertek az A38 hajón

05:25 Teleshop 
06:00 Magellán
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:45 Stahl konyhája 
09:55 Babapercek
10:05 Teleshop 
11:40 Winnetou és Old Shatterhand 

a Halál Völgyében 
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
01:30 Az éjszaka hangjai 
02:55 Magellán
03:20 Animációs filmek

04:20 Megyejáró 
04:30 Kézjegy 
05:15 Gazdakör
05:40 Híradó - 5:40 
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:35 Mestermunka 
07:30 Híradó - 7:30 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Ázsia szerelmese 
09:25 „Amikor megismertem 

édesapámat..." 
10:00 Család-barát
10:50 Virágzó Magyarország 
11:15 Kézjegy 
12:00 Kívánságkosár 
14:15 Heti Hírmondó 
14:55 Csellengők
15:20 Klubszoba 
16:25 Dominó (Földessy Margit) 
17:05 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 A férfi a legjobb orvosság 
21:20 Híradó 
21:30 Zabriskie Point 
23:20 Dunasport 
23:30 Sportaréna 
00:20 Parancsra születtek 
01:30 Vers
01:40 Himnusz 

RTL Klub, október 2., vasárnap, 16:35

A keményfejű
Olasz vígjáték

Luke Mantie igazi magányos farkas, aki
az országutakat járja, és kizárólag egyet-
len élőlényt tűr meg maga körül huza-
mosabb ideig, ez pedig nem más, mint
Joe Brown nevű lova. Egy nap azonban
összetalálkozik egy elvadult kamasszal,
akinek apja ártatlanul tölti fegyházbün-
tetését. Elhatározza, hogy segít rajta,

ehhez azon-
ban fel kel-
lene adnia
megszokott
v á n d o r l ó
életmódját.

Viasat3, október 2., vasárnap, 14:55

Acélmagnóliák
Amerikai filmdráma

A gyönyörű
Shelby, édes-
anyja, a szép-
ségszalon tulaj-
donosa, a dús-
gazdag özvegy-

asszony, és az újonnan a csapathoz csatla-
kozott Annelle minden héten összegyűl-
nek a fodrászszalonban. Szoros barátság
köti őket össze, amelyet sem korbeli, sem
vagyonbeli különbségek nem tudnak
szétválasztani. Az összetartás különösen
akkor válik fontossá, amikor egyikük
élete tragikus fordulatot vesz.

M1, október 3., hétfő, 22:35

Átok
Magyar játékfilm

Az Átok című sorozat egy középosztály-
beli család vidéki hétvégéjét meséli el.
Apropója a hirtelen elhunyt apa temetése,
akinek hamvait végakarata szerint a Ba-
latonba szórják. Miközben váratlanul
újabb és újabb dolgok derülnek ki az apa
magánéletéről, a családtagok kénytele-
nek szembenézni azokkal az elhallgatott

problémákkal,
amelyek felszí-
nes, ám belül fe-
szültségekkel
teli viszonyaik-
hoz vezettek.

Viasat3, október 3., hétfő, 21:15

A múmia
Amerikai kalandfilm

Az ókori Théba falai között tiltott szere-
lemre lobbant Imhotep főpap és a fáraó
szeretője. Bűnükért halálra ítélik őket.
Imhotep férgektől nyüzsgő teteme
három ezer évig feküdt Hamunaptra vá-
rosában. 1925 nyarán azonban néhány
kincsvadász rábukkan az ősi sírra. Akara-
tukon kívül kiszabadítják Imhotep szel-
lemét, amely egy elátkozott egyiptomi
papban kel új életre. Rick O'Connell és a
többi kalandor igyekeznek megszaba-
dulni a szörnyű átoktól, amely a borzal-
mak 3000 éves szellemének feltámadásá-
val fenyegeti őket és az emberiséget.

ÔSZI NYELVTANFOLYAMOK

• 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)
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OKTÓBER 4., KEDD
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Bűvölet 
09:30 Bűvölet 
10:00 Hogy lesz? 
11:05 Kékfény
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Srpski Ekran
13:30 Unser Bildschirm
14:00 Az én Afrikám 
14:20 Álmok mai álmodói - 

tudós fiatalok
14:50 Csavargások Afrikában 

dr. Livingstone ürügyén 
15:20 Angyali érintés 
16:10 Robbie, a fóka 
17:00 MM
18:00 Maradj talpon! 
18:55 Pont
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A Kennedy család 
21:00 DTK 
22:00 Az Este 
22:35 Tudorok 
23:30 A rejtélyes XX. század 
00:00 Sporthírek 
00:10 Pont
00:40 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
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 A Bádogember 
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 Hollywoodi őrjárat 
00:05 Aktív Extra
00:10 Esküdj! 
00:40 Tények Este
01:15 EZO.TV
01:50 Chico 
03:45 Babavilág

04:15 Futballistafeleségek 
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 A múmia 
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 Nikita 
22:10 Aranypart 
22:40 Aranypart 
23:10 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály  
00:05 Futballistafeleségek 
01:05 Nikita 
02:00 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály  
02:45 Futballistafeleségek

OKTÓBER 5 ., SZERDA
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Bűvölet 
09:30 Bűvölet 
09:55 A siklósi vár 
10:15 DTK 
11:10 A Kennedy család 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Hrvatska kronika
13:30 Ecranul nostru
14:00 Afrika 
14:20 Tudástár 2011 
14:50 Pannon sivatag 
15:20 Angyali érintés 
16:10 Robbie, a fóka 
17:00 MM
18:00 Maradj talpon!
18:55 Pont
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Hacktion 
21:05 On the spot
22:05 Az Este 
22:40 KorTárs
23:10 A nap, mikor a terror 

lesújtott Norvégiára 
00:00 Zegzugos történetek
00:30 Sporthírek 
00:40 Pont
01:10 MM

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
14:05 Második esély 
15:05 A szív útjai 
15:55 Ezel - Bosszú mindhalálig
17:00 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:35 Vámpírnaplók 

23:35 Reflektor
23:50 Agglegény örömök

05:25 Ki ez a lány? 
06:10 Két pasi meg egy csajszi 
06:35 Christine kalandjai 
07:05 Chicago Hope Kórház 
07:55 Őrangyal 
08:50 Nyomtalanul 
09:45 Titkok könyvtára - 

A Szent Lándzsa küldetés 
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 A múmia visszatér 
23:45 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály  
00:40 Futballistafeleségek 
01:40 Feleségcsere 
02:30 Topmodell leszek! - Anglia 
03:20 Futballistafeleségek

04:10 Animációs filmek
04:45 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 A Bádogember 
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
01:30 Halálos megszállottság 
03:00 Két TestŐr
03:25 Animációs filmek

VIASAT3

VIASAT3

05:15 Gazdakör
05:40 Híradó - 5:40 
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó - 7:30 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 A férfi a legjobb orvosság
10:00 Család-barát
11:00 Roma Magazin 
11:30 Domovina
12:00 Kívánságkosár 
14:15 Napok, évek, századok 
14:40 Sportaréna 
15:40Í zőrzők: Nagybörzsöny 
16:10 A csáfordi kerek erdő 
16:35 A rejtőzködő - 

A hepatitis C vírus 
17:10 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:20 Közbeszéd
20:30 Mad Men - Reklámőrültek 
21:20 Híradó 
21:30 Rebecca, az első feleség 
23:05 Dunasport 
23:15 Snowboarddal Alaszkában 
01:00 Vers
01:05 Himnusz 
01:10 Térkép

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 Házon kívül

22:45 XXI. század - 
a legendák velünk élnek 

23:25 Reflektor
23:35 Ha nem jön a holnap 
01:25 Totál szívás

05:15 Gazdakör
05:40 Híradó - 5:40 
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:35 Kisváros 
07:30 Híradó - 7:30 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Mad Men - Reklámőrültek 
10:00 Család-barát
11:00 Unser Bildschirm
11:30 Srpski Ekran
12:00 Kívánságkosár 
14:15 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
15:10 Ízőrzők: Siklós 
15:40 Rózsaszín taxik Dubaiban 
16:35 Ivánovits Katalin - 

Az első szerb festőnő 
17:05 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Kis Dorrit 
21:20 Híradó 
21:30 Rebecca, az első feleség 
23:05 Dunasport
23:10 A könyv-ügynök 
00:10 Klubszoba 
01:05 Vers
01:10 Himnusz 

Duna Televízió, október 4., kedd, 21:30

Rebecca, az első feleség
Olasz filmdráma

A néhány hó-
napja megöz-
vegyült angol
földbirtokos
egyik útja
során megis-

merkedik egy vonzó hölggyel, akit azon-
nal feleségül vesz. Az új asszonynak azon-
ban nem csak azzal kell szembenéznie,
hogy a férfi még nem dolgozta fel első fe-
lesége halálát, hanem azzal is, hogy új
otthonának, a Manderley-kastélynak
személyzete meg van győződve róla:
Max de Winter ölte meg első feleségét.

RTL Klub, október 4., kedd, 23:35

Ha nem jön a holnap
Amerikai thriller

Dustin Yarma nagymenő tévéproducer
egy éjszakai dorbézolás után a tengerpar-
ton arra ébred, hogy egy ismeretlen férfi
gyilkossággal gyanúsítja. A női holttest
láttán Dustin kétségbeesik és mivel sem-
mire sem emlék-
szik, elhiszi Min-
now állítását. Min-
now felajánlja a se-
gítségét, és eltün-
teti a hullát, cse-
rébe azonban nagy
árat kér: Dustin
karrierjét.

Viasat3, október 5., szerda, 21:15

A múmia visszatér
Amerikai kalandfilm 

A régész Rick
O'Connell bol-
dog házasság-
ban él Evelyn-
nel és nyolcé-
éves kisfiukkal,
Londonban. A
British Museumban pihenő Imhotep
fáraó újra feléled, miután az átok vélet-
lenül megtört. A bosszúszomjas fáraó
múmiája az öröklétet akarja visszasze-
rezni. Azonban egy nálánál még na-
gyobb erő is feltámad ugyanakkor: a
Skorpió király szelleme. 

RTL Klub, október 5., szerda, 23:50

Agglegény örömök
Amerikai vígjáték

Ted Davis (David DeLuise), a jóképű, sár-
mos férfi valósággal falja a nőket, és
soha nem mulasztja el kalandjait nap-
lójában részletezni. Megpróbáltatásai
akkor kezdődnek, amikor a hosszú lábú,
bomba alakú, feltűnően csinos Heather
(Missi Pyle) beköltözik a szomszédba.
Teden úrrá lesz a rémület, amikor fülig
beleszeret a
lányba. Ilyen
érzésekkel
ugyanis kép-
telenség csa-
jozni.
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Forgalmazza: BS Caffee Kft. Web: www.drpeppergyor.hu
E-mail: info@drpeppergyor.hu Tel.: +36/30-538-2531

facebook.com/drpeppergyor
facebook.com/drpepperhungary

OKTÓBER 6., 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 Sarokba szorítva 

17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:00 ValóVilág 
23:20 Kemény zsaruk 
00:30 Reflektor
00:40 Infománia

05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Bűvölet 
09:30 Bűvölet 
10:05 Magyar Golgota
11:05 Hacktion 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Rondó
14:00 Afrika 
14:20 TED
14:50 Természetfilmesek és 

egyéb állatfajták
15:20 Angyali érintés 
16:10 Robbie, a fóka 
17:00 MM
18:00 Maradj talpon!
18:55 Pont
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Szerelem második látásra
21:50 Az Este 
22:25 Valaki 
22:55 Múlt-kor
23:25 Angi jelenti 
23:55 Zöld Tea
00:20 Sporthírek 
00:30 Pont
01:00 MM

05:00 Ki ez a lány? 
05:45 Két pasi meg egy csajszi 
06:10 Christine kalandjai 
06:35 Chicago Hope Kórház 
07:30 Őrangyal 
08:25 Nyomtalanul 
09:20 A múmia visszatér 
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 CSI: New York-i helyszínelők 
22:10 Aranypart 
22:40 Aranypart 
23:10 Terepen 
00:05 Futballistafeleségek 
01:05 CSI: New York-i helyszínelők
02:00 Terepen 
02:45 Futballistafeleségek

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:50 Stahl konyhája 
10:00 Babapercek 
10:10 Teleshop 
11:45 A Bádogember 
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 Superbad - avagy miért

ciki a szex?
00:10 Aktív Extra
00:15 Esküdj! 
00:45 Tények Este
01:20 EZO.TV
01:55 Elsőszámú ellenségem 
02:45 Hősök

VIASAT3
05:15 Gazdakör
05:40 Híradó - 5:40 
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Kis Dorrit 
10:00 Család-barát
11:00 Horvát krónika
11:30 Ecranul Norstru 
12:00 Kívánságkosár 
14:10 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
14:20 Mit kívánt a magyar nemzet 
15:35 Az aradi Golgota 
16:05 Mit kívánt a magyar nemzet 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Angyalbőrben 
21:25 Hírek 
21:30 Szirmok, virágok, koszorúk 
23:15 Dunasport
23:25 Mit kívánt a magyar nemzet 
00:15 A bukás hősei 
00:45 Vers
00:55 Himnusz 
00:58 Térkép
01:25 Rendhagyó történelemóra 

M1, október 6., csütörtök, 20:15

Szerelem második látásra
Angol–amerikai romantikus dráma

Harvey Shine reklámdalok írásával foglalkozik. A hétvé-
gén Londonba kell repülnie, a lánya esküvőjére. Kiderül,
hogy a lánya nevelőapja lesz az örömapa. A csalódott Har-

vey repülne vissza, ám lekési
a gépet. Miközben a reptéri
bárban múlatja az időt, meg-
szólítja a negyvenes Kate-et. A
véletlen találkozás különös ér-
zelmeket gerjeszt bennük.

Duna Televízió, október 6., csütörtök, 21:30

Szirmok, virágok, koszorúk
Magyar filmdráma

A világosi fegyverleté-
telt követően Majláth
Ferenc huszárfőhadna-
gyot osztrák büntető-
századba sorozzák be,
miután forradalmár
társa öngyilkosságot követ el és parancsnoka, az Ezre-
des megszökik. Két év múltán Heinrich nagybácsi
közbenjárására leszerelik. Otthon apátiába süllyed...

TV2, október 6., csütörtök, 11:45

A Bádogember
Amerikai kalandfilmsorozat

Doroty Gale, azaz DG már felnőtt nő, akinek az élete
unalmas és szomorú. Pincérnőként dolgozik, miköz-
ben mellette iskolába is jár.
Mielőtt azonban észre-
venné, egyszer csak vissza-
tér OZ-ba és Azkadellia go-
nosz erői elől menekül. Az
úton persze belebotlik né-
hány érdekes figurába...
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KAMPÁNY KÖZLEKEDÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

A fiatalok viselkedését
szeretnék befolyásolni
azzal a kampánnyal,
melyre csaknem 28 mil-
lió forintot nyert a győri
önkormányzat. A „Közle-
kedj tudatosan! – Fenn-
tartható közlekedést
ösztönző szemléletfor-
máló kampány Győr-
ben” című projekt egyik
eleme a Bringázz a su-
liba! felhívás, amely
2011 őszén és 2012 tava-
szán 4-4 héten keresztül
tart, és a kerékpáros
közlekedés népszerűsí-
tésére hivatott a 6–18
évesek körében.

A befolyásoláson túl a
2012. augusztus végéig
tartó projekt célja a fiatalok
ösztönzése a környezetbarát
közlekedésre, csökkentve
ezzel a szén-dioxid-kibocsá-
tást, a zajszennyezettséget
és az utak amortizációját. Ez
a közlekedési igények éssze-
rűsítésével, mérséklésével, a
kerékpáros, gyalogos közle-
kedés bővítésével, a tömeg-
közlekedést használók ará -
nyá  nak javításával, továbbá a
környezetbarát közlekedési
módok népszerűbbé válásá-
val valósulhat meg. 

Közlekedj tudatosan:
sínen van a Bringavonat

A projekt összköltsége
28.295.000 forint, melynek
95 százaléka európai uniós
támogatás, 5 százalékát
pedig az önkormányzat
önerő formájában biztosítja.

Szervezetten öt iskola di-
ákjai vesznek részt a projekt
egyik elemeként
m e g v a l ó s u l ó
Bringázz a suliba
e s e m é n y e n ,
ezenkívül bárki
csatlakozhat a
programhoz, aki
fontosnak tartja
a kerékpáros
közlekedés népszerűsítését.
A diákok internetes napló se-
gítségével rögzíthetik a meg-
tett távolságot, a kampány
végén a legeredményesebb
iskolák külön díjazásban ré-
szesülnek. 

A szeptember 26-án in-
dult Bringavonat a Bringázz a
suliba! kampányhoz kapcso-
lódó, egyedülálló kezdemé-
nyezés.

Lényege, hogy 2-2 felnőtt
kísérő viszi a diákokat isko-
lába azért, hogy ne kelljen
mindig autóval menniük
azoknak, akik szülei kénytele-

nek reggelente és délutánon-
ként azzal közlekedni.

A konvojhoz az útvonalak
bármely pontján lehet csatla-
kozni, így a gyerekek úgyne-
vezett „kalauzok” segítségé-
vel, biztonságosan juthatnak
el kerékpárral az iskolába.

A Bringavonat célja a fenn-
tartható közlekedés iránti fogé-
konyság, elkötelezettség növe-
lése, a klímatudatos szemlélet
kialakítása az energiatakaré-
kosság jegyében, valamint a
fenntartható közlekedési mó -
dot használók részarányának
növelése a fiatalok körében.

A részvételhez szükséges
egy regisztrációs lap kitöl-
tése és leadása a Bringavo-
nat kalauzainak, melyért cse-
rébe láthatósági mellényt
kapnak a résztvevők. A prog-
ramról bővebb információt a
kornyezetbaratgyor.hu és a

bringavonat.blog -
spot.com oldalak-
ról érnek el a ke-
rékpározni vágyó
fiatalok és aggódó
szüleik. 

A Bringavonat őszi járatai a kö-
vetkező iskolákhoz vesznek fel
utasokat: Apor Vilmos Katolikus
Iskolaközpont, Fekete István Ál-
talános Iskola, Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskola, Kovács Margit
ÁMK, Kölcsey Ferenc Általános
Iskola, Nádorvárosi Ének-Zenei
Általános Iskola, Péterfy Sándor
Evangélikus Oktatási Központ,
Prohászka Ottokár Orsolyita Köz-
oktatási Központ.

A cél a fenntart-
ható közlekedés

népszerűsítése

Magyarnóta-est a
MARCAL

ÉTTEREMBEN!
A nagy érdeklődésre és sikerre való

tekintettel ismét terítéken!

Október 15-én,
szombaton 19 órai kezdettel

a SO-MI Art Bt. közreműködésével.
Fellépők:

A Duna Televízió Kívánságkosár című
műsorából jól ismert

Bősi Szabó László
és 
Dóka Zsuzsanna

Kísér:
Somogyi Ferenc 

Vacsora:
Tepsiben sült magyaros sertéstekercs

Mandulás csirkemellfilé rántva
Rizibizi, főtt burgonya, saláta, sütemény
1 pohár bor Szelényi Ernő Aranyérmes 

borosgazda pincészetéből
Zene: Molnár Zoltán

A belépőjegy ára vacsorával együtt: 
3.500 Ft helyett
2.500 Ft/fő!

ÜDÜLÉSI CSEKKET ÉS SZÉP–KÁRTYÁT
IS ELFOGADUNK!

MARCAL ÉTTEREM
Győr, Déry Tibor u. 4/a.  Tel.: 96/431-330

www.marcal-etterm.hu
www.marcal-vendeglo.hu
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HÖLGYVILÁG A SZEBBIK NEM

szerző: földvári gabriella 
fotó: o. jakócs péter 

Felkerülhet az UNESCO kulturá-
lis világörökségi listájára a ma-
gyar kékfestés, így egy csapásra
világhírűvé válhat a győri kék-
festő házaspár, Tóth Ildikó és Ge-
rencsér Zsolt apró belvárosi
boltja és Festő utcai műhelye. 

Az európai hírnév régóta adott, az
öreg kontinens számos fesztiválján, ki-
állításán aratott sikert munkáival a
győri házaspár. Legutóbb Londonban
jártak, a nyárzáró Temze-fesztiválon
avatták be az angol főváros lakóit és
turistáit a kékfestőmesterség titkaiba.
Tóth Ildikóval itthon, a Kovács Pál
utcai hangulatos boltocskában, a déd-

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Rajzol és legyezőt hajtogat, mi-
közben beszélgetünk, és jó né-
hányszor körbeszalad a szobá-
ban. Teát kér, és türelmesen
megvárja, míg édesapja nem
találja túl forrónak ahhoz, hogy
megigya. Az ötéves, győri
Koós-Komjáthi Szonjánál már
most felfedezhetőek egy igazi
nő tulajdonságai. A lány a Little
Miss World-re készül.

Szonja és szülei véletlenül csöppen-
tek ebbe a világba, egyéves volt,
mikor a szülők észrevették, hogy kis-
lányuk imádja, ha fotózzák. Szonja
azóta is lelkesen pózol, a fotósoknak
könnyű dolguk van vele.

Az eltelt négy évben számos szép-
ségversenyen, válogatáson és ren-
dezvényen vett részt. Rajong a csinos
ruhákért, szeret énekelni, szavalni és
táncolni a színpadon, jazzbalettre jár
és hamarosan angolul tanul.

– Egy sárga ruha a kedvencem,
olyan, mint amilyen a Szépség és a
szörnyeteg mesében is van. Kesztyű-
vel – hangsúlyozza a kislány, és elme-

szerző: zoljánszky alexandra

Az őszi-téli hónapokban még
nagyobb gondoskodást igé-
nyelnek kézfejeink. Kényez-
tessük őket, hiszen mindig
szem előtt vannak, és korun-
kat is megmutatják.

Fontos a folyamatos
ápolás, mindig le-

gyen tás-

kánkban
kézkrém, hogy a kézmosá-
sok után visszaadjuk ke-
zünknek az elvesztett ned-
vességet. A bőr fiatalon tar-
tása, az öregedés késlelte-
tése érdekében válasszunk
E-vitaminnal dúsított ké-
szítményeket, valamint kéz-
tornával is hozzájárulha-
tunk a szép eredményhez.

Érdemes kúraszerűen keze-
lést is alkalmazni. Ez kezdőd-
jön bőrradírozással, használ-
hatjuk például cukor vagy só
és olívaolaj egyvelegét. Utóbbi
a következő fázisban is segít-
ségünkre lehet, jótékonyan
hat a körmeinkre is, ha lan-
gyos olívába áztatjuk őket.

Ezek után következhet a
hidratálás: legjobb, ha lefekvés
előtt bekenjük kezünket bősé-
ges krémmel, majd kesztyűt
húzunk rájuk. Súlyos esetben
gyógyír lehet a gyulladáscsök-
kentő körömvirágkrém.

Ne feledjük takarításnál és
háztartási munkáknál a gu-
mikesztyűt, valamint ne
használjunk acetonos köröm-
lakklemosót.

Higgyük el, bőrünk nem
felejt, meghálálja a hosszú
távú gondoskodást!

Körmön-
font jó 
tanácsok

Kék világ
papa százéves üzletének bútorai, tár-
gyai között beszélgettünk.

Tóth Ildikót nem kell kérdezni, londoni
élményei frissek, elevenek. Meséli, hogy
a kézműves fesztivál szervezői minden
évben vendégül látnak egy magyaror-
szági manufaktúrát is, tavaly a Zsolnay-
porcelángyártást, idén a győri kékfestést
választották. Az érdeklődés és a siker óriási
volt, sátrukat a fesztiválközpont előtti
díszhelyen állíthatták fel. Kamion vitte
Londonba a győri műhely termékeit és
hagyományos eszközeit, hogy a közön-
ség a nézelődés mellett a gyakorlatban
is kipróbálhassa a kékfestőszakmát. 

A londoniak olyan mintafákkal dol-
gozhattak, mint például a csodaszar-
vas, amelyet 1896-ban, a millennium
tiszteletére faragtak. Ami a portéká-
kat illeti, a legnépszerűbb darabok a

kendők, a kötények, a terítők és az
angyalkák voltak. A minták közül a
pöttyös, a búzakalászos és a szőlő-
fürtös motívum tetszett leginkább a
fesztivál közönségének. A kékfestő
termékek népszerűségére jellemző,
hogy a londoni karácsonyi nagyvásár
szervezője meghívta a győri párt.

A karácsonyi repetáról a londoniak-
nak le kell mondaniuk, a kis győri bolt
büdzséje túl szerény ehhez a második
szigetországi kiránduláshoz. Azt vi-
szont örömmel mondta el Tóth Ildikó,
hogy a kézművesség, a kézműves ter-
mékek fénykorukat élik szerte Európá-
ban. A kis műhelyekben, kézzel készí-
tett termékeket a kontinens nyugati fer-
tályán egyre inkább megbecsülik, le-
gyen szó kalapról, cipőről, ruházatról,
vagy éppen használati tárgyról.

Világszépe lehet a kislány

séli azt is, hogy a Barbie-mesék közül
a Diótörő a legkedvesebb számára,
szeretné majd ő is eltáncolni.

– Szonja játékként fogja fel a sze-
repléseket – veszi át a szót az édes-
anyja –, nem erőltetünk semmit, nem
kényszer neki a szereplés. Igyek-
szünk a lehetőséget megadni, amíg
szeretné. Az ő döntése, hogy fel-
megy-e a színpadra – próbálja elosz-
latni az előítéleteket az anyuka.

A kislány nem foglalkozik azzal, ha
nem nyer semmit, a szereplés a lé-

nyeg. De ha bármi kis apróságot kap,
akkor madarat lehet vele fogatni.

Legtöbbször így van, legutóbb ő lett
a Little Miss Hungary szépségverseny
első helyezettje, s ezután már a világver-
senyre, a Little Miss World-re készül.

A szülők mindig mellette vannak,
megtanulták már, hogy mire kell figyel-
niük. Elmondásuk szerint gyakran át-
vágják az embert ebben a közegben,
főleg anyagilag, de természetesen lé-
teznek korrekt ügynökségek is.

Szonja a rendezvényeken ismer-
kedik, barátkozik a többi gyerekkel.
Nincs még közöttük versengés, nem
akarják legyőzni egymást, de tizen-
éveseknél már érezhető a vetélkedés.

S hogy mi a legjobb az egészben?
– Hogy az újságban írnak rólam –

mondja, amin a szülei is meglepőd-
nek, ezt a verziót még nem hallották.

– Szonja nagyon kislányos, imád
öltözködni, és nem mindegy, hogy
mit mivel vesz fel, tudja, hogy melyik
szoknyához milyen cipő illik. Emel-
lett három fiú veszett el benne,
olyan, mint egy kis ördögfió ka. Ki-
sebb csínytevésekkel bizonyítja ezt,
például összegyűjti az összes békát
az udvaron – mesélik el végül a
büszke szülők.



PROGRAMOK KULTÚRA

2011. szeptember 30. / + / 23

szerző: földvári gabriella
fotó: illusztráció

A zene világnapját a vi-
lághírű hegedűművész,
Yehudi Menuhin kezde-
ményezésére az UNES -
CO alapította 1975-ben.
Célja, hogy minél töb-
ben találkozzanak a ze-
nével, ha máskor nem,
hát ezen az egy napon,
október elsején. 

A Győri Filharmonikus Zene-
kar a Nikisch Artur bérletsoro-
zat nyitó hangversenyével ün-
nepli a zene világ-
napját. A Richter
Teremben októ-
ber elsején, este
hét órakor kez-
dődő koncert
Liszt Ferenc rit-
kán hallható Ma-
zeppa című szim-
fonikus költemé-
nyével indul. A koncert végén
egy igazi örökzöld, Dvorák „Új
világ” szimfóniája csendül fel,
Berkes Kálmán vezényletével.

A koncerten Liszt Esz-dúr
zongoraversenyét egy fiatal
japán művész, Kaneko Miyuji
játssza. A fiatalember édes-
anyja magyar származású, ze -
nei tanulmányait a váci zeneis-
kolában kezdte. Öt év alatt hét
országos versenyen tizenhat

szerző: gaál józsef 
fotó: illusztráció

Jó pap holtig tanul, a fröccs hetedik győri
ünnepének rutinos közönsége számos új
módozatát ismerhette meg a bor és a
szóda elegyítésének. A kisfröccsel, a nagy-
fröccsel, a hosszúlépéssel és a házmeste-
rekkel mindenki találkozhatott már Jedlik
Ányos városában, de az, hogy létezik pél-
dának okáért magyar–angol fröccs, az
öreg borbarátok számára is megle-
petés volt. A hat–hármas vegyí-
tési arányhoz csatolt fantázianév
jól mutatja, hogy ezt a különle-
ges, hamvas és üdítő italt magukénak
érzik, s szívesen formálják saját ízlé-
sükre a magyar emberek.       

Lehet, hogy nincs róla papír, de a
fröccs hungarikum, nedű, amit a
győriek, pontosabban a város ben-
cés atyái kóstolhattak először. A
mesterséges savanyúvizet előál-
lító készülék feltalálása Jedlik
Ányos nevéhez fűződik, a ben-
cés rendi líceumi tanára 1830-
ban közölte találmánya leírását a
bécsi Zeitschrift für Physik und
Methenatik című tudományos
folyóiratban. A Rotary Club által
szervezett győri fröccsünnep
Jedliknek állít emléket, Hamvas
Béla borfilozófiáját terjeszti és a
Pannonhalma–Sokoró borvidék
érdemes rizlingjeit pártolja.

Ezzel a címmel rendeznek konferenciát október 3-án 13 és 16
óra között a Bartók Béla Megyei Művelődési Központban. A
rendezvény célja, hogy bemutassa az EU által támogatott Au-
diovizuális emlékgyűjtés című közoktatási program eredmé-
nyeit. A projekt keretében az ország közel száz közoktatási in-
tézménye készítette fel pedagógusait és diákjait úgynevezett
történeti interjúk készítésére, majd ezt követően országosan
több mint háromezer interjú elkészítésével igyekeztek feltárni
a hazánk történelmi közelmúltjával kapcsolatos társadalmi em-
lékezetet. A program koordinálója a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány volt.

Elbeszélt emlékezet

szerző: földvári gabriella 

Győr városi és megyei
könyvtárai idén is csat-
lakoznak az Országos
könyvtári napok című
rendezvénysorozathoz. 

A Galgóczi Erzsébet városi
könyvtárban a régi Győrt
mutatja be Németh Vilmos
gyűjteménye. A kiállítás ok-
tóber 3-án, hétfőn 17 óra-
kor nyílik, amit Bana József
városi levéltár-igazgató
múltidéző metszetekről
szóló előadása követ. Sze-
mereki Teréz keramikus ki-
állítása kedden 17 órakor
nyílik a könyvtár galériájá-
ban. Ugyanekkor a győr-
szentiváni fiókkönyvtárban
a Régi mesterségek című
pályázat eredményhirdeté-
sére kerül sor. Szerdán 15
órakor a városi könyvtár

Jótékony győri fröccsök 
A fröccs kapcsán még egy történetet

szokás elmesélni, nevezetesen azt, hogy
Fáy András 1842. október 5-én, fóti sző-
lőbirtokán látta vendégül barátait, köz-
tük Jedlik Ányost és Vörösmarty Mihályt.
A feltaláló természetesen magával vitte
a pezsgő vizet előállító gépet, hogy
spriccerrel örvendeztesse meg a szüre-
telőket. A költő itt írta meg híres borda-

lát, amely szerint fölfele megy bor-
ban a gyöngy, s nyelvújító hevü-
letében ekkor magyarította a

spriccert fröccsé.   
A VII. Győri Fröccsna-

pokat a múlt hét pénte-
kén egy bánatos táro-
gató hangjai nyitották, a

Rotary Club jelesei virágfü-
zért akasztottak Jedlik Széche-

nyi téri szobrának nyakába,
a szépszámú közönség a
vénasszonyok nyarát él-
vezve késő estig kóstol-
gatta a tényői olaszrizling-
ből és győri szódából ké-
szült itókákat. Ha a soka-
dik pohár után esetleg
nehezebben forgott a
nyelvük, vigasztalhatta
őket az a tudat, hogy a
fröccsök fejében adott
forintjaikkal a Kazinczy
Szép Magyar Beszéd cí -

mű nyelvművelő versenyt
támogatták. 

A zene az kell!
díjat nyert, tizenegy évesen vet-
ték fel a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem kivételes tehetsé-
geknek fenntartott képzőjébe.
Jelenleg Tokióban tanul. 

A világnapon este hat órá-
tól kórustalálkozó lesz a zsi-
nagógában, fellép a fővárosi
Imperatrix Énekegyüttes, a
mosonmagyaróvári Lajtha
László Vegyeskari Egyesület,
a győri Cant’Art Énekegyüt-
tes, valamint a Rába Dal- és
Társaskör. A hagyományok-
hoz híven a Petőfi művelő-
dési házban is megemlékez-
nek a jeles napról. A ma,

szeptember 30-án 18 órakor
kezdődő koncerten a Harmó-
nia Művészeti Iskola tanárai
és növendékei lépnek fel. 

A zenei világnap alkalmából
a Liszt Ferenc Zeneiskolában
október 3-án Liszt-kiállítás nyí-
lik az Apor és a Kovács Margit
ÁMK növendékeinek munkái-
ból. A tárlatot a zeneszerző
születésének 200. évfordulója
tiszteletére rendezik. 

Egy fiatal japán
művész Liszt-

darabot játszik

Könyvtári napok
Lackfi, Facebook, Ziránó 

klubjában Horváth Ildikó
közismert győri pedagógus
játékkiállítása nyílik. Csütör-
tökön 17 órakor Sári László
író, Kelet-kutató tart elő-
adást. Ugyanezen a napon,
fél órával korábban kezdő-
dik a Babszem Jankó című
előadás a Mesekuckóban,
a Ziránó bábegyüttes elő-
adásában. A szabadhegyi
József Attila Művelődési
Házban 16 órától Róka Sza-
bolcs énekes, zenész, me-
semondó ad koncertet. 
A Kisfaludy Károly Megyei
Könyvtárban is október 3-án
rajtolnak a programok, ekkor
kezdődik a „megbocsátás
hete” is. Az olvasók kése-
delmi díj megfizetése nélkül,
büntetlenül visszavihetik a
náluk maradt köteteket. Az
első napon, hétfőn 17 órakor
Antal Judit mutatja be Ezer
kilométer a Szent Jakab-za-

rándokúton című könyvét.
Másnap 16 órától Zugmann
Ilona foltvarró céhmester ki-
állítással egybekötött bemu-
tatójára kerül sor. 

Szerdán nyílt napot tar-
tanak, a könyvtár minden
részlegét megtekinthetik a
látogatók. Az idősebbek 17
órától a Facebook rejtelmei -
vel ismerkedhetnek. 

Október 9-én, a könyves
vasárnapon rendkívüli nyitva
tartással várják a látogatókat
9 órától, míg 10 órakor Lackfi
János költő vendégszereplé-
sével versmondóverseny
kezdődik általános iskolások
számára. A hagyományőrző
csoportok találkozója 15 óra-
kor kerül sorra, előadást tart
dr. Lanczendorfer Zsuzsan -
na és Szalontay Judit. A Liszt-
év tiszteletére októberben
emlékkiállítás látható a me-
gyei könyvtárban. 
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

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

Benkő József előételként tálalt szü-
reti salátájához tényői olaszrizlinget,
zöldbabos, puliszkás báránysültjéhez
markazi vörös küvét ajánl kísérőnek
Tar Attila. A Sokoró fogadó séfje a
szüret alkalmából készítette el a so-
korói borvidék neves borászának
kedvenc ételeit, a hálás vendégnek
csupán az illő itókákról kellett gon-
doskodnia.    

A receptek szüretiek, így beveze-
tőként azt illik közhírré tenni, hogy Tar
Attila déli fekvésű tényői és szemerei
ültetvényein idén sok és kiváló minő-
ségű szőlő, olaszrizling, királyleányka
és szürkebarát termett. A negyven
hektáron gazdálkodó pincészet fehér
folyóborait elsősorban a győri régió
éttermeiben, borozóiban mérik, a
szőlőillatú, keserűmandula ízű tényői
olaszrizlinget itta az elmúlt hétvégi
győri fröccsnapok közönsége is.

Hozzávalók: 1 kg bárány (gerinc vagy comb, de
helyettesíthető sertés szűzpecsenyével is), 60 dkg
ceruzabab, 15 dkg koktélparadicsom, vörös-
hagyma, vaj, 3 dl tej, kukoricadara.   

Elkészítése: A húst a sütés előtt egy nappal
pácoljuk (hagyma, fokhagyma, rozmaring, olaj).
Ügyeljünk arra, hogy a bárányt csak rozéra süssük,
máskülönben száraz és kemény lesz. 

A zöldbabot sós vízben félpuhára főzzük,
leszűrjük. Vajon hagymát pirítunk, a zöldba-

Szeptember séfje: Benkő József

A szüret ízei
A báránysülthöz ajánlott vörösbor,

a kékfrankos és cabernet franc al-
kotta küvé a Mátra terméke, de Tar
Attila elárulta, hogy két-három év
múlva termőre fordul saját kékszőlő-
ültetvénye. A tényői vörös a monar-
chia legendás bora volt, a környék
gazdái a XIX. század végén, egy pusz-
tító szőlőbetegség, a filoxéra miatt
kényszerültek rá az ellenállóbb fehér
fajták telepítésére. A tényői vörös a
borvidék egyik legnagyobb múltú
családi pincészetének jóvoltából szü-
lethet újjá.       

A vörösbort, ha tehetnék, recept -
re írnák fel az orvosok, s a fehérbor, a
szőlő jótékony hatásairól írt könyvek
is megtöltenének egy kisebb köz-
könyvtárat. Más a helyzet a szőlő-
magolajjal, amit Szakácsklub rova-
tunk szeptemberi séfje, Benkő József
a szüreti saláta és a szarvassült elké-
szítéséhez ajánl. Ez a ma kapható leg-
értékesebb olaj a meszesedéstől a
ráncosodásig minden belső és külső
bajra gyógyír, így vélhetően csak az

ára miatt nem örvend közismertség-
nek. Még szerencse, hogy szőlőmag-
olajra úgy is szert tehetünk, ha nem
köpjük ki a szőlőmagot.

Szintén méltatlanul mellőzött ter-
mék a madársaláta, ami műfajában a
legtöbb vitamint és ásványi anyagot
tartalmazza. A mezei salátának és ga-

lambbegynek is nevezett, dióízű, nyug-
tató növény rendkívül igénytelen, kis-
kertben, erkélyen termeszthető, a So-
koró környékén vadon is megterem. A
boltok egész évben kínálják, de lesze-
dett, csomagolt áruként hamar elfony-
nyad, egy-két napnál hűtőben se tart-
suk tovább. 

Báránysült paradicsomos
zöldbabágyon, grillezett
puliszkával

bot puhára pároljuk benne, sóval és borsika-
fűvel ízesítjük, végül hozzáadjuk a paradi-
csomot. Tipp: A zöldbab akkor őrzi meg a
színét, ha a paradicsomot a lehető legké-
sőbb adjuk mellé.

A puliszkához a 3 deciliter tejbe diónyi vajat
és sót teszünk. A tejet felforraljuk és annyi ku-
koricadarát adunk hozzá, hogy ne keményedjen
meg. Kivajazott formába öntjük, kihűtjük, felsze-
leteljük, végül serpenyőben pirosra sütjük.       

Szüreti saláta
szarvassülttel
és lilahagyma-
lekvárral
Hozzávalók: szőlő, szőlőmagolaj, ruccola, ma-
dársaláta, mozzarellasajt, szarvasgerinc vagy
comb (helyettesíthető kacsamellel). 

Elkészítése: A saláta tartozékait a szokásos
módon összekeverjük, a szarvast rozéra sütjük, le-
hűtjük és felszeleteljük. Hideg előételként, lilahagy-
malekvárral tálaljuk.      

Hozzávalók a hagymalekvárhoz: 4 db lila-
hagyma, 5 dkg vaj, 4 dkg cukor, fél dl balzsamecet,
egy evőkanál áfonyalekvár, 2 dl vörösbor. 

Elkészítése: Kevés cukrot vajon karamellizá-
lunk, megpirítjuk benne a felszeletelt lilahagymát.
Hozzáadjuk az áfonyalekvárt, a balzsamecetet,
végül vörösborral felengedjük. Húsz perc alatt lek-
vár sűrűségűre főzzük.
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

A

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 Lászlóné Szabó Veronika (Győr). Nyereményét
a szerkesztőségben (Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Elégedett feleség

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 PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

szerző: tóth lászló 
fotó: pannon-víz  

Elszíneződhet az ivóvíz és csökken-
het a víznyomás október közepéig
Győr belvárosában. Az átmeneti kel-
lemetlenségeket az okozhatja, hogy
a Dunakapu téri főnyomócsövek re-
konstrukciója miatt megváltozik a
vezetékekben az áramlás iránya.

A belvárosi útrekonstrukciós munkák el-
érték a Dunakapu teret, így itt is sor kerül-
het a közművezetékek cseréjére. A tér
Mosoni-Duna felőli oldalán húzódik a bel-
városi főnyomócső, amelynek meghatá-
rozó szerepe van a város vízellátásában.
Ezen a fővezetéken érkezik a révfalui
kutak vize a belvárosba, hogy az utcák el-
osztó vezetékein át eljuthasson a fogyasz-

szerző: ozsvárt tamás
fotó: illusztráció

A GYŐR-SZOL Zrt. megkezdte
a városban a kiszáradt fák kivá-
gását – tájékoztatott a társaság.
A városgazdálkodási igazgató-
ság szakembereinek szemléje,
valamint lakossági bejelentések
alapján minden évben számba
veszik a közterületeken, vala-
mint a temetőkben a beteg, bal-
esetveszélyes növények körét,
és eltávolítják azok elszáradt
ágait, illetve – amennyiben
szükséges – az egész fát.

Az elkészített nyilvántartás
szerint idén ősszel 242 fát vág-
nak ki, és több százat gallyaz-
nak a társaság munkatársai. A
növényi részeket helyi aprítéko-
lás vagy a likócsi telepen tör-
ténő feldolgozás után kom-
posztanyagként hasznosítják.

Ezeket a kivágott fákat
GYŐR-SZOL-nak nem köteles-
sége pótolni. Akkor kell új fákat
ültetnie a cégnek a régiek
helyé re, ha nem balesetveszély
miatt, hanem valamilyen más

Kivágják a baleset-
veszélyes fákat

Csőcsere a Dunakapu téren   

hatósági határozat alapján vé-
gezte a beavatkozást.

Ennek ellenére a társaság a
törvényi kötelezettségen felül ta-
valy 116 fát ültetett Győr terüle-
tén. Idén a törvényi előírásoknak
megfelelően összesen mintegy
300 fa pótlására kerül sor.

A mostani fakivágási akció
költsége a hatóságilag előírt pót-
lásokkal együtt több mint 7 millió
forintra tehető.

tókhoz. A nyomócső vége közvetlenül az
Erzsébet-ligeti víztoronyba torkollik.

A Dunakapu téri munka során a Pan-
non-Víz kicseréli a vezeték csomópontjait
és magát az öntöttvas fővezetéket. A víz és
a szennyvíz elvezetése a munkálatok alatt
zavartalan marad, de a belvárosi fogyasz-
tók más irányból, a Jedlik hídon és a Püs-
pökerdő alatt húzódó vezetékeken át jut-
nak vízhez. A megváltozott áramlási irány
időnként nyomáscsökkenéshez, vagy az
ivóvíz átmeneti elszíneződéséhez vezethet.

A barnás elszíneződést az ivóvízben
lévő vasvegyületek okozzák, melyek az
egészségre nem károsak, viszont a víz ház-
tartási célokra való felhasználását megne-
hezítik. A Pannon-Víz a fogyasztók türel-
mét és megértését kéri. A társaság mun-
katársai folyamatosan öblítik a vízvezetéke-
ket, hogy a jó vízminőség megmaradjon.

KEOP – 2.3.0/2F-2008-0004
„A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi
szintű rekultivációs programok elvégzése”című projekt

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a Környezet
és Energia Operatív program keretében mintegy 5,2 milliárd forint támogatást
nyert a „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs
programok elvégzése” című (KEOP-2.3.0/2F-2008-0004) projekt megvalósítására.
A beruházás keretében 43 db, az előírásoknak nem megfelelő hulladéklerakót rekul-
tiváltak, vagyis a hulladék elhelyezésére használt területek tájba illesztését,
megfelelően biztonságos szigetelését végezték el, a vízbázisok és a talaj védelem fi-
gyelembevételével. Ezzel, valamint megfelelő utógondozással az érintett területek
környezeti veszélyessége jelentősen csökken. 
A projektben érintett 43 bezárt települési szilárdhulladék-lerakó rekultiválási
folyamata a befejező szakaszához érkezett. 
A négy kivitelezési körzetben a vállalkozási szerződések szerint elvégzett munkákat a
kivitelező készre jelentette. Jelenleg a talajvíz-megfigyelő kutak kialakítása a feladat. 
A Győr, Pápai úti települési szilárdhulladék-lerakó 2009. július 16-án bezárt
területén a depóniagáz-elvezető rendszer próbaüzemét, a fáklyázó használatba
vételét végezték, melynek hatósági ellenőrzése e hónapban megtörtént.
A rekultivált helyszínekre vonatkozóan a környezetvédelmi hatóságok 25-30 évre
utógondozási kötelezettséget írtak elő. Az utógondozás során a műszaki létesít-
mények monitoringkutak, biogázkutak, vízelvezető létesítések üzemeltetését, kar-
bantartását kell elvégezni. 
Továbbá feladat a környezet egyes elemeire vonatkozó vizsgálatok rendszeres elvégzése,
adatszolgáltatása, illetve a fenntartási munkák, fűnyírás, kaszálás elvégzése. 
Az utógondozási feladatokat Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás végzi el a rekultivációs munkák befejezése után. Az utógondozás
pénzügyi forrását a társulás biztosítja a költségvetéséből.
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APRÓ HIRDETÉS

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 

GYERMEK TARTÁSJAVÍTÓ TORNA 
indul 2011. október 3-án a

Kardirex Egészségügyi Központban.

A foglalkozások
hétfôn és szerdán 15 órai idôpontban kezdôdnek,

melyek idôtartama egy óra.

Jelentkezni személyesen: 
9024 Gyôr, Táncsics M. u. 43. vagy 

telefonon (96/516-320) recepciónkon keresztül
2011. október 3-ig lehet.

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

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

és napfénytető, elektromos visszapillantó, két légzsák, ABS,
kitűnő műszaki állapotban, 2013. júniusig érvényes műszaki
vizsgával, garázsban tartott, megkímélt. Irányár: 580.000 Ft.
Érdeklődni: 20/946-2806.  

ÉPÜLETENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
KÉSZÍTÉSE, SZAKÉRTÔI JOGOSULTSÁG 

ENERGETIKAI PÁLYÁZATOKHOZ!

Horváth Imre 
épületenergetikai szakértô

9024 Gyôr, Szigethy Attila út 26.
Tel.: +36-70/608-56-96, +36-20/349-44-14

horimi56@freemail.hu www.energiatanusitvany-gyor.hu

MITŐL ROMLANAK EL
A PÁRKAPCSOLATOK ?

Prof. dr. Kovács József pszichológus előadása
A KIRKO INTÉZETBEN október 5-én, 18 órakor.

Bejelentkezés: info@kirko.hu
Ára: 2.000 Ft – 2 óra
Tel.: 06-30/5534328

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

ŐSZI ÁRSZÜRET
AZ AMSTEL HATTYÚ FOGADÓBAN
Minden a’la carte étkező Kedves Vendégünknek
10% engedményt adunk a számla végösszegéből, 

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

Az engedmény más kedvezménnyel nem vonható össze.

Mindenkit szeretettel várunk!

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.

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. 

LAKÁSCSERE

Belvárosi, 2 szobás, 83 m2-es, fél-
komfortos, egyedi fűtésű, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, 45–55 m2 kö-
zötti, kisebb bérleményre (hirde-
tési 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.

Szabadhegyi, 2 szobás, 49 m2-es,
távfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 2 szo-
bás, nádorvárosi, 30–55 m2-es,
határozatlan bérleti szerződéses
lakásra. A WC külön helyiségben
legyen (hirdetési szám: 241). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

ÁLLÁS

Legyen  a munkatársunk, főállá-
sos munkaviszony mellett! Kezelje
ügyesen a pénzünket és ezért ju-
talékot  f izetünk .  nkaepito@
t-online.hu

Álláslehetőség diplomások
részére. Nemzetközi pénzin-
tézet átképzéssel, kiemel-
kedő bérezéssel (300.000
Ft/hó) 25 év feletti munka-
társat és vezetőjelöltet keres
októbertől. Feltétel: saját
gép jármű, kapcsolatrend-
szer, értékesítői véna. Je-
lentkezés önéletrajzzal:
quisses@gmail.com. 

Mérlegképes könyvelő többéves
szakmai gyakorlattal, bérszámfej-
tési ismerettel, azonnali belépés-
sel állást keres Győrben. Elérhető-
ség: 70/310-6156.

EGYÉB

Készpénzért festményeket,
Herendi porcelánt, ezüsttár-
gyakat, órákat, könyveket,
antik bútort, szőnyeget, ke-
rámiákat, dísztárgyakat, ha-
gyatékot vásárolunk. Tel.:
70/640-5101.     

BABABIZOMÁNYI átvesz: Divatos
babakocsit, kiságyat, etető- és pi-
henőszéket, járókát, bébikompot,
autóülést, bébihintát, babafelszere-
lési cikkeket, márkás játékot, bébi-
ruhaneműt, cipőt. Mini Bizi, Győr,
Déry T. u. 16. 06-20/918-0643.

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket,
plaketteket, kitüntetéseket, köny-
veket, egyéb régiséget vásárolok
gyűjteményembe. 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 kere-
sek, ingatlanfedezetet biztosítok!
Tel.: 20/581-1000, 20/415-3873.

Lomtalanítást vál-
lalok, ingyen kitakarítom
pincéjét, udvarát. Felesle-
gessé vált holmiját elszállí-
tom. Tel.: 70/500-1291.  

ÜZLET

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

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

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

INGATLAN

NÁDORVÁROSBAN II. emeleti, 43
m2-es, 1,5 szobás, felújított tégl-
alakás tulajdonostól eladó. Egyedi

Szigeti, 1 szobás, 36 m2-es, kom-
fortos, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne nagyobb,
1,5–2 szobás lakásra (hirdetési
szám: 236). 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.

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.

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

Gyárvárosi, 2 szobás, 53 m2-es,
komfortos, gázfűtéses, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne
2 szobás, 50–60 m2-es, földszinti
bérleményre Sziget, Újváros terüle-
tére (hirdetési szám: 242). 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.

Adyvárosi, 2 szobás, 50 m2-es,
távfűtéses, határozott bérleti szer-
ződéses, felújított lakást cserélne
50–60 m2-es bérleményre belvá-
ros, Sziget, Újváros területére (hir-
detési szám: 243). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

OKTATÁS

KORREPETÁLÁST vállalok
matematika, angol és német tan-
tárgyakból! 1500 Ft/óra. Tel.:
70/366-4965.  

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   

SZÉPSÉGÁPOLÁS

Kata mobilfodrászat! Fodrász
házhoz megy, elérhető áron!
96/439-370, 06/30-273-3847,
HÍVJON!  

ÉPÍTŐANYAG

Keresse nálunk!
YTONG falazóelemek,
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső ol-
dali  hőszigetelőlapok.
Iroda:  
Győr, Bácsai út 148/E.  
Telefon: 96/331-395 
YTONG-raktár: 
Győr, Fehérvári út 75. 
Telefon: 96/417-957
www.y-ytong.hu 
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szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

A Győri Audi ETO KC három vi-
lágklasszissal erősített nyáron,
a Rába partjára költözött Heidi
Löke és Andrea Lekic mellett
Jovanka Radicevic is. A monte-
negrói jobbszélső a Bajnokok
Ligája vasárnapi rajtja előtt
nyilatkozott lapunknak. 

A Győri Audi ETO KC vasárnap meg-
kezdi szereplését a nemzetközi kupa-
porondon. Konkoly Csaba együttese
vasárnap 15 órakor Dániában, a selej-
tezőből főtáblára jutott Randers ottho-
nában lép pályára. A zöld-fehérek mini-
mális célja a döntőbe jutás a Bajnokok
Ligájában, de a klubnál nem titkoltan
mindenki azon dolgozik, hogy a szezon
végén a győriek emelhessék a ma-
gasba a győztesnek járó trófeát. A csa-
pat három világklasszis játékossal erő-
södött nyáron, Heidi Löke, Andrea
Lekic és Jovanka Radicevic csatlako-
zott a győriek egyébként is erős kereté-
hez. Közülük a villámléptű jobbszélső-
vel, Jovanka Radiceviccsel beszélget-
tünk a BL-rajt előtt. 

A 24 éves montenegrói válogatott
sportoló tizenkét évesen kezdett el ké-
zilabdázni a Buducnost Podgoricában,
és Győrbe igazolásáig nem is játszott
más klubban. Tehetsége hamar meg-
mutatkozott, mindössze 15 évesen be-
mutatkozhatott a felnőttek között is. Ér-
dekesség, hogy kiskorában inkább fo-
cizni szeretett volna, de a kézilabda-
edző édesanya legnagyobb örömére –
kellő lehetőség hiá nyában – végül je-
lenlegi sportágánál kötött ki. 

– Európa egyik legnagyobb klubja a
győri, így nagyon örültem a megkere-
sésnek. Kikértem korábbi magyar csa-
pattársaim és volt edzőm, Zsiga Gyula
véleményét is, és tőlük is jókat hallot-
tam a körülményekről, így nem gondol-
kodtam sokat, elfogadjam-e az ajánla-
tot. Eddig mindennel elégedett vagyok,
szinte otthon érzem magam. Tetszik,
hogy sokakat érdekel a kézilabda, és

Ellenfélből lett csapattárs
a csupaszív szélső

mindig rengeteg néző van a mérkőzé-
seinken. A város is szép, és örömmel
láttam, mennyi fesztivált rendeztek a
közelmúltban, bár sok szabadidőm
nem marad az edzések között. Úgy
érzem, sikerült beilleszkednem, jó a
hangulat és a csapategység is, ami
rendkívül fontos a sikerhez – mesélt
első benyomásairól Jovanka Radicevic,
aki ellenfélként már ismerte a Mag-
vassy Mihály Sportcsarnok hangulatát.
Pályafutása egyik legnagyobb sikerét
éppen Győrött ünnepelhette, amikor
2006-ban városunkban lett KEK-győz-
tes a Buducnost Podgorica tagjaként.
2010-ben megismételte teljesítmé-
nyét, a dán Kolding elleni finálét köve-
tően ismét aranyérem került a nyakába. 

A csapat a jól sikerült felkészülési
időszakot követően már túl van öt
bajnoki mérkőzésen is. Az igazi erő-
próba azonban most kezdődik a
hazai színtéren évek óta egyedural-
kodó győriek számára. 

– Magyarországon ugyan nincse-
nek olyan kemény ellenfeleink,
mégis fontos mérkőzések voltak
ezek számunkra. Lehetőségünk
volt összecsiszolódni, taktikai vari-
ációkat gyakorolni, és ez sokat
érhet a jövőben. Hozzáteszem,
ezzel együtt a magyar bajnokság
jóval erősebb, mint a monteneg-
rói, ahol az egyetlen, kiemelkedő
klubhoz képest jóval nagyobb a
többiek lemaradása. A Bajnokok
Ligájával kapcsolatban optimista
vagyok, de nem szeretek jósla-
tokba bocsátkozni. A maximumot
kell adnunk, minden mérkőzésen
az első perctől az utolsóig har-
colni fogunk, remélem, ez elég
lesz az előrelépéshez. Szeretném
én is a tudásom legjavát nyújtani,
még tovább fejlődni, és minél
jobban segíteni a csapatot a si-
kerhez vezető úton – fogalma-
zott a jobbszélső, aki szükség
esetén beállósként is bevethető. 

Jovanka Radicevic hamar be-
lopta magát a szurkolók szívébe,
fanatikus, ellentmondást nem

Október 2., 15 óra: Randers HK–Győri Audi ETO KC
Október 9., 15 óra: Győri Audi ETO KC–Metz Handball
Október 30., 17 óra: Metz Handball–Győri Audi ETO KC
November 5., 16.30 óra: Győri Audi ETO KC–Randers HK
November 9., 20.20 óra: Hypo NÖ–Győri Audi ETO KC
November 13., 17.15 óra: Győri Audi ETO KC–Hypo NÖ

BL-menetrend

tűrő szélsőjátéka és jellegzetes, ki-
törő gólöröme sokakkal megszeret-
tették az új igazolást. 

– Sokan kérdeznek arról, miért ün-
nepelek úgy a gólok után, de erre
nincs igazi magyarázat. Ez belülről

jön, élvezem ezeket a pillanatokat, és
a gólöröm még tovább motivál. Úgy
érzem, a csapattársaimat is magával
ragadja, az ellenfeleket pedig tovább
demoralizálja – vallott az ünneplés
hátteréről Jovanka Radicevic, akivel
Andrea Lekic segítségével beszélget-
tünk. A két játékos a pályán kívül is
sok időt tölt együtt, hiszen mindket-
ten egyetemre járnak, és közösen ta-
nulnak, már amikor a szoros menet-
rend engedi. Az összhang másban is
megmutatkozott, az interjú közben a
norvég televízió munkatársa Heidi
Lökével és Katrine Lunde-Haraldsen-
nel készített riportot. Radicevic és

Lekic természetesen azonnal be-
ugrott a társak nyakába a ka-

mera elé, bizonyítva, hogy
a jó hangulat és a csa-

pategység nem
csak szólamok a

Győri Audi ETO
KC-vel kap-

csolatban.
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A Magyarországon több ezer embert érintő sport-
népszerűsítő versenysorozatban profi versenyzőket,
többszörös világbajnokokat, világcsúcstartókat lát-
hat a közönség szombaton 8 órától az ETO Parkban,
ahol az amatőr tehetségek is bemutatkozhatnak. A
verseny különlegessége, hogy az indulók nem visel-
hetnek versenyruhát, így az esélyek végig egyenlők
maradnak. A sorozat győri állomásán itt lesz Mészá-
ros László, a sportág egyik legendája is.

Első városi rangadóját ját-
szotta szombaton a SZESE
és a FAB ETO a Magvassy
Mihály Sportcsarnokban.
Számos SZESE-játékosnak
és Deáki István vezetőedző-
nek is több mint ismerős volt
a környezet, hiszen nyáron
városon belül váltottak klu-
bot és csatlakoztak a tiszta
viszonyokat teremtő és a
férfi kézilabdázást újra felvi-
rágoztatni kívánó csapathoz. 

A találkozóról utólag el-
mondható, hogy csak a vá-

A GYŐR-SZOL Széchenyi Egyetem férfi kosárlab-
dacsapata a második fordulóban megszerezte első
győzelmét. Kozma Tamás csapata a Budapest Hon-
véd otthonában győzött 77–67-re. A győriek már az
első negyedben komoly előnyre tettek szert, és ezt
taktikus, érett játékkal meg is őrizték a végső duda-
szóig. A kevés kapott pont ismét a védekezést di-
cséri, míg a tovább remeklő Pankár Tibornak és
Csaplár-Nagy Ervinnnek ezúttal voltak társai pont-
szerzésben is. A fővárosban mérkőzést nyerni ko-
moly fegyvertény, értékes győzelmet könyvelhetett
el tehát a győri csapat, amely pénteken 19 órakor a
bajnokaspiráns Bonyhádot fogadja egy várhatóan
látványos és izgalmas mérkőzésen. 

Szombaton 18 órakor megkezdi bajnoki
szereplését az UNI SEAT Győr. A zöld-fehé-
rek az első fordulóban Cegléden a fölényes
győzelem jogos igényével lépnek pályára.
Fűzy Ákos együttese a felkészülési időszak-
ban komoly csapatokkal mérkőzött meg és
két nemzetközi tornán is részt vett. A győriek
az Euroligára is készültek, és nyáron bele-
kóstolhattak abba, mi vár rájuk a legrango-
sabb kupasorozatban. A csapat kerete még
nem teljes, hiszen Hollingsworth csak jövő
héten csatlakozik a társakhoz, Montgomery
pedig az amerikai válogatottal készül, így ő
csak október kilencedikén érkezik meg
Győrbe. Semsei és Rubold rehabilitációs
munkát végez, így egyelőre velük sem szá-
molhat a szakmai stáb. Örömteli hír ugyan-
akkor, hogy a Göcsej-kupán rosszul talajt
fogó Sujanová térdsérülése nem súlyos,
csupán zúzódást szenvedett a cseh világ-
bajnoki ezüstérmes játékos. A győriek a
szombati nyitányt követően szerdán 18 óra-
kor a BSE együtteséhez látogatnak. 

Országos fekve-
nyomó-verseny

SZESE: kiütéses győzelem

Tízpontos siker
a fővárosban

rosi rang miatt volt rangadó,
hiszen a mérkőzést végig a
SZESE irányította, és a győz-
tes kiléte már az első félidő-
ben eldőlt (19–9). A máso-
dik játékrészben már csak a
különbség volt kérdéses,
végül a SZESE mindkét fél-
időt tíz góllal nyerte, így ala-
kult ki a 39–19-es ered-
mény. Látszott, hogy a két
csapat között jelentős kü-
lönbség van a játékerőt ille-
tően is. A két csapat októ-
berben a Magyar Kupában

is találkozik egymással, a
szombati mérkőzés alapján
nem kérdéses, melyik együt-
tesnek van nagyobb esélye
a továbbjutásra. 

A SZESE szombaton 18
órakor a Váci KSE csapatát
fogadja az egyetemi csar-
nokban, majd 20 órától min-
den érdeklődőt szeretettel
vár a Bridge Csónakházba,
ahol kötetlenül lehet megis-
merkedni és beszélgetni a
játékosokkal, szakemberek-
kel és vezetőkkel. 

Rajtol a női
kosárlabda-
bajnokság

MEGNYITOTTUNK!
Meglepetés! 20. évfordulós 
ajánlatainkat fedezze fel 
MOST márkakereskedésünkben!

Swift 1,2 GC, klíma+ESP, 5 ajtós

2.699.000 Ft
Üzemanyag-fogyasztás (kombinált): 4,2–5,6 l /100 km. 

CO2-KIBOCSÁTÁS: 109–129g/km

Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

SUZUKI Stabil 
Márkakereskedés
Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: 06-20/539-5505
Nyitva: h–p. 8–17, szo. 9–12 óráig
info@suzukistabil.hu
Internet:www.suzukistabil.hu
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A Rába ETO futsalcsapata Rigában vesz részt az
UEFA Futsal Cup csoportkörében, ahol a tét a leg-
jobb tizenhat közé jutást. A győriek szerdán keltek
útra, a küldöttség repülőgépe Rigába Bécsből szállt
fel. A zöld-fehérek csütörtökön, lapzártánk után a
hazai NK Nikras Riga csapatával mérték össze erejü-
ket, majd pénteken 18 órakor a világhírű Barcelona
lesz az ellenfelük. A szombati szünnapot követően va-
sárnap a bosnyák bajnokkal csap össze az ETO.

– A legjobb tizenhat európai csapat közé szeret-
nénk kerülni, és ha már ott vagyunk, szeretnénk
Győrbe hozni az egyik úgynevezett elitkör csoport-
mérkőzéseit. Továbbjutás esetén úgy érzem, jó
eséllyel pályáznánk a rendezésre – mondta Drucs -
kó Zoltán ügyvezető elnök 

– Az első, hazaiak elleni mérkőzés lesz a legfon-
tosabb, és meg szeretnénk nyerni a bosnyákok el-
leni találkozót is. A bírókat illetően ugyan – akiknek
hazájukban megszokott az agresszív futsal – van
egy kis rossz előérzetem, de bízom benne, hogy
ezúttal nem engedik meg a durvaságot és a túlzott
keménységet – mondta indulás előtt Artur Melo, a
győriek portugál vezetőedzője.

A főpróba remekül sikerült, a Rába ETO Har-
nisch (2), Ninho, Lódi és Dróth góljaival 5–2-re le-
győzte az addig hibátlan Vasast. A csapatból min-
denki sérülésmentesen várta a lettországi túrát,
bevethető a bajnoki mérkőzést adminisztratív

A GYŐR-SZOL TC hagyományte-
remtő szándékkal szombaton 9
órától rendezi meg az I. GYŐR-
SZOL-kupa jótékonysági meghí-
vásos labdarúgótornát. A résztve-
vők: Győr Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, Pannon-Víz Zrt.,
Győr-Moson-Sopron Megyei
Rendőr-Főkapitányság, WHB Kft.,
Vill-Korr Hungária Kft., Alcufer
Kft., Security Patent Kft., valamint
a GYŐR-SZOL TC két csapata.
Nevezési díj nincs, viszont min-
den résztvevő felajánlását jóté-
kony célra fordítják a szervezők. A
támogatni kívánt intézmények kö-
zött megtalálható a Radó Tibor Ál-
talános Iskola és Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézmény és a
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Intézet és Gyermekotthon. 

Rigában az elitkörért

okokból kihagyó Mincho és Al-Ioani, valamint az
új szerzemény Szeghy és Csopaki is, utóbbi a Gyir-
mót engedélyével szerepelhet kispályán. 

Hír még a zöld-fehérekkel kapcsolatban, hogy az
Alexandra Könyváruház,  a Matias étterem és a PMFC
csatlakozott a klubot támogatókhoz, az egyesület al-
kalmi ruháinak felelőse pedig a Lachmann Elit lett. 

Jótékonysági
labdarúgótorna

A tizedik fordulóban megszakadt a Győr ETO FC ve-
retlenségi sorozata, nyolc győzelem és egy döntetlen
után Diósgyőrben 2–0-ás vereséget szenvedett a
csapat. Aleksidze kezezése után tizenegyesből sze-
reztek vezetést a hazaiak, akik Djordjevic törlesztése
után emberelőnybe is kerültek. A második félidőben
hiába küzdött tíz emberrel az ETO, a borsodiak egy
újabb góllal eldöntötték a mérkőzést. A győriek ösz-
szességében gyenge napot fogtak ki, Csertői Aurél
így nem ünnepelhette győzelemmel 46. születésnap-
ját. A zöld-fehérek pénteken 18 órakor a Kecskemét
ellen javíthatnak hazai környezetben.

A Gyirmót rangadót nyert az NB II-ben, mi-
után Tóth Norbert góljával 1–0-ra legyőzte a Ta-

A Magyar Kick-box Szövetség idén is megren-
dezte a második vonal K-1 szabályok szerinti baj-
nokságát, melyen csak azok a versenyzők indulhat-
tak, akik nem tagjai a magyar válogatottnak. A
győri székhelyű Unicentrál Bulls három verseny-
zője vett részt és szerepelt az egyesület hírnevéhez
méltóan a rendezvényen, hiszen a klubnak jelenleg
is öt válogatott sportolója van. A debreceni verse-
nyen –67 kg-osok mezőnyében Pardavi Dávid,
élete első versenyén a kategória bajnoka lett.
A –81 kg-os súlycsoportban két győri sportoló is
indult, Sághy Tamás harmadik helyen végzett, míg
a már rutinosabb Mednyánszky Ádám bajnoki cím-
nek örülhetett. A versenyzőket Csányi János és
Vlasich Róbert edzők készítették fel.

ETO FC: oda a veretlenség
tabányát. A mérkőzésnek külön pikantériát
adott, hogy a tatabányai kispadon a korábbi gyir-
móti edző, Kiprich József ült. A nagyiramú, lát-
ványos mérkőzésen értékes három pontot sze-
reztek a kék-sárgák, akik szombaton 15 órakor
Baján lépnek pályára. 

Az ETO B csapata 3–3-as döntetlent ját-
szott a Szigetszentmiklós ellen. A vendégek
háromszor is vezettek, a győrieknek azonban
mindig volt válaszuk. Előbb Varga Tamás, majd
kétszer is Kiss Szabolcs egyenlített, utoljára a
90. percben. A zöld-fehérek második együt-
tese szombaton 15 órakor a partnerklub
Veszprémhez látogat.

Győri K-1
bajnokok

A gyirmótiak győzelmet
ünnepelhettek
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SZEPTEMBER 30., PÉNTEK
Labdarúgás
18.00 Győri ETO FC–Kecskeméti TE
(NB I-es mérkőzés, ETO Park)

Férfi kosárlabda
19.00 GYŐR-SZOL Széchenyi Egye-
tem–Bonyhádi KSE (NB I/B-s mérkő-
zés, Egyetemi csarnok)

OKTÓBER 1., SZOMBAT
Férfi kézilabda
18.00 SZESE Győr–Váci KSE (NB
I/B-s mérkőzés, Egyetemi csarnok)

Fekvenyomás
8.00 Scitec Raw fekvenyomó-ver-
seny (ETO Park)

A hétvégén rendezték meg a sze-
gedi Matyi-éren az evezősök fel-
nőtt országos bajnokságát. A
győri Vízügy Spartacus Evezős
Klub 32 sportolója vett részt a ver-
senyen. Az
egyesület öt
arany-, három
ezüst- és egy
bronzéremmel
gazdagodott.
Kiemelkedően
teljesített Gyi-
mes Krisztina,
akinek há rom aranyérem került a
nyakába, továbbá  az egész évben
kiváló formában versenyző Ré-
vész testvérek, Zoltán és Péter,
akik két aranyat is szereztek.

Aranyérmesek: férfi könnyűsú-
lyú négyes (Révész Péter, Révész
Zoltán, Bártfai Péter, Vermes
Péter), női egypár (Gyimes Krisz-
tina), vegyes váltó (Dohovics Virág,

A győri horgászegyesületeket bemutató
sorozatunkat a legnagyobb taglétszám-
mal rendelkező Szigetköz Horgász Egye-
sülettel kezdjük. 

– A szervezetet révfalui horgászok lel-
kes csoportja alakította meg 1948-ban a
néhai Kraffel étteremben – kezdi a vissza-
tekintést Sinkó Lajos, az egyesület elnöke.
Napjainkban az egyesületi tagok száma
2000 körül mozog, ebből 162 együttesen
a gyermek és ifjúsági horgász. A Sziget-
köz Horgász Egyesület területi jegyet váltó
tagjai országos viszonylatban is kedvező
áron, tizenkét vízen horgászhatnak. 

– Az egyes vizek kezelését a horgászati
jog megszerzésekor alakult területi csopor-
tok végzik. Az egyesület vezetői minden
időben törekedtek az aktuális igényekhez
történő alkalmazkodáshoz, a jelenlegi álla-
pot legnagyobb részt a sportvezetők el-
szántságának, kitartásának és emberi tar-
tásának köszönhető – folytatja az elnök.
Sinkó Lajos büszkén említi a versenysport-
ban elért eredményeket. A halasítás is pél-
daértékű: a vezetőség immár tizenöt éve
felméri a telepítési igényeket, a halkihelye-
zés pedig ennek megfelelően történik.
Pánczér Erzsébet gazdasági vezető lapunk-
nak elmondta: az elmúlt öt évben rendre re-
kordot döntően halasított a Szigetköz Hor-
gász Egyesület, 2010-ben összesen 237
mázsa hal került a vizekbe. – Fő hal a ponty,
de kisebb mennyiségben dévérkeszeget,
valamint előnevelt csukát és süllőt is telepí-
tettek – egészíti ki a számokat az elnök. 

– A horgászat iránt érdeklődőket a szer-
vezet Dózsa rakpart 7. szám alatti irodájá-
ban várják, ahol ügyfélfogadási időben
(december 31-ig hétfőn és csütörtökön
15 és 17 óra között) minden, a horgászat-
hoz kapcsolódó ügyintézésre lehetőség
van – tájékoztatott Bunkóczi Sándor, az
egyesület titkára. A Szigetköz Horgász
Egyesületről, a vizekről és minden másról
sok hasznos információt olvashatunk a
www.szigetkoz-he.fw.hu weboldalon.

szerző: kránitz bernadett
fotó: illusztráció

Egy tévhitet szeretnék eloszlatni
azzal kapcsolatban, miszerint
közvetlenül a szülés után hanya-
golnunk kellene a sportot, mivel
ez csökkenti a tejtermelést.
Aerobikoktatóként csak akkor
találkozom az óráimon az anyu-
kákkal, amikor már leálltak a
szoptatással. Problémamentes
szülés esetén ugyan tanácsolt
az első hat hétben a pihenő.
Progresszíven növelve az edzés
időtartalmát és intenzitását, ész-
revehető a tej mennyiségének
növekedése és minőségének ja-
vulása is! A fokozatosság betar-
tásával az izomláz is elkerülhető,
amellyel kiküszöbölhető a szer-
vezet besavasodása, és ezzel az
anyatej esetleges kellemetlen íze.
Ez a minőségen egyáltalán nem
változtat, csak esetleg a baba egy
kicsit finnyáskodni fog. Ekkor a
sporttevékenység előtt lefejünk

Evezősérmek Szegedről
Kaszás Kornél, Gyimes Krisztina,
Néma Veronika, Révész Zoltán,
Szigeti Roland, Vermes Péter, Po-
rubszki Norbert), női kétpár (Gyi-
mes Krisztina, Néma Veronika),

férfi könnyűsúlyú kettes (Révész
Péter, Révész Zoltán). Ezüstérme-
sek: férfi könnyűsúlyú nyolcas (Ré-
vész Péter, Révész Zoltán, Gál
Tóth Csongor, Vermes Péter, Máté
Dániel, Lovass Márk, Szigeti Ro-
land, Rippert András, kormányos:
Kiss Bence), női négypár (Gyimes
Krisztina, Dohovics Virág, Samu
Lilla, Papp Vivien),  női egypár 500

m (Néma Veronika). Bronzérmes:
férfi könnyűsúlyú kettes (Rippert
András, Szigeti Roland).

Összességében a győri evezős
klub az utánpótlás-bajnoksággal
együtt  13 arany-, 10 ezüst- és 10
bronzéremmel az ország második
legeredményesebb klubja lett. A
felnőttbajnoksággal  egyidejűleg
rendezték a Szeged-kupa váloga-
tott keretfeltöltő versenyt. Ezen a
viadalon csak a kiemelt tanulók és
serdülők vehettek részt. Az egye-
sület mérlege négy arany-, egy
ezüst- és egy bronzérem. Aranyér-
mes: női tanuló egypár (Pál Jo-
hanna),  női tanuló kétpár (Pál Jo-
hanna, Németh Mercédesz), férfi
serdülő egypár (Bakaity Attila),
férfi serdülő kettes (Bakaity Attila,
Krenák Mihály). Ezüstérmes lett a
női serdülő egypár (Papp Evelin),
míg bronzérmes a női serdülő ket-
tes (Szabó Kitti, Bedők Eszter). 

Szülés utáni sport

egy adagot, amelyet az edzés
után cumisüvegből adhatunk a
csöppségnek. Saját tapasztalat-
ként szülést követően egy hét
múlva már folytattam a sportot,
tejem bőven volt, gyermekorvos-
hoz csak a kötelező oltásokra és
az évenkénti státusvizsgálatokra
kell mennünk. Sok kolléganőm
sem engedhette meg, hogy leáll-

jon az óratartásokkal és ugyan-
ezen tapasztalatokról számoltak
be. Tehát mindent bele, kedves
anyukák, így az esetleges súlyfe-
leslegtől is könnyebb megszaba-
dulni. Ha tanácsra van szüksége,
keresse személyi edzőinket! Vár-
juk szeretettel stúdiónkban! Bő-
vebb információt a www.speed-
fit.hu honlapon talál!

A klub az ország
második legeredmé-

nyesebbje lett

Bemutatkoznak a
szigetközi horgászok
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Kalauz
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  HOROSZKÓP, ÁLLATKERT

Horoszkóp
KOS
Jobban teszik, ha pi-
hennek egy kicsit, és nem
mérgelődnek azon, hogy
nem jönnek össze a dolgok.
Fordítsanak több energiát,
időt a ma gán életükre, bará-
taikra, gyűjtsenek erőt a kö-
vetkező időszakra. Szükség
lesz rá.

BIKA
Nagyon vigyázzanak
most pénzükre, ha rossz cél-
jaik vannak, bizony borsos
árat fizetnek érte. Párkapcso-
latuk sem úgy alakul, ahogy
szeretnék. Álljanak meg egy
kicsit, és gondolják végig,
mit is szeretnének igazából.
Ne hazudtolják meg önma-
gukat.

IKREK
Hallgassanak kicsit a
jó szóra. Barátaik, családjuk
most jót akarnak önöknek.
Könnyítsék meg az életüket.
Ha nagyon makacsak, elve-
szíthetik a jó lehetőségeket,
és később bánkódnak majd
rajta. Munkájukban minden
rendben van.

RÁK
Csalódhatnak egy ba-
rátjukban. Régóta a levegő-
ben volt ez, de csak most
szerzett erre bizonyságot.
Párjuk, családjuk szeretete
azonban kárpótolja minde-
nért önöket. Figyeljenek job-
ban munkájukra, most jó
eredményeket érnek el
benne.

OROSZLÁN
Nagyon sok segítsé-
get kapnak barátaiktól egy
ügy lerendezéséhez. Így ve-
gyék önök is a fáradságot, és
oldják meg munkahelyi, ma-
gánéleti problémáikat. Minél
egyszerűbb megoldást vá-
lasszanak, csak legyenek
végre túl a zűrös helyzete-
ken.

SZŰZ
Koncentráljanak a
párkapcsolatukra. Szép idő-
ket élhetnek meg. Ne vi-
gyék a munkahelyi problé-
mákat haza, akármennyire
nehéz is ez. Hiszen van va-
laki, aki nagyon megnehe-
zíti a dolgukat. Legyenek
nagyon precízek, így meg-
úszhatják a veszteségeket.

MÉRLEG
Végre dönteni tudnak
magánéleti, szakmai életük-
ről. Álljanak meg, gondolják
végig igazi vágyaikat, céljai-
kat, és ne alkudjanak meg
ezekben. Végre egyet mond
eszük és szívük, így a dönté-
seik megalapozottak, hosszú
távra szólnak. Engedjék el a
múlt sérelmeit!

SKORPIÓ
Dőzsölhetnek a ro-
mantikában, igazán irigy-
lésre méltó helyzetben van-
nak. Egyedül munkahelyü-
kön akarja valaki megkeserí-
teni életüket, pusztán irigy-
ségből. Próbáljanak derűsek
maradni, és ne foglalkozza-
nak kicsinyes ügyekkel.

NYILAS
Munkájuk nagyon jó
ebben az időszakban, előrelé-
pés várható. Próbáljanak tár-
suknak is átadni ebből az
örömből, nehogy féltékeny-
ség legyen az önök sikeréből.
Barátaikról se feledkezzenek
meg. Családjuk most igen
büszke önökre. Élvezzék ki
ezt a sikert.

BAK
Életükben a párkap-
csolat központi kérdés. Ha
még nincs párjuk, járjanak
nyitott szemmel, mert önökre
találhat a szerelem. Ha van,
akkor ne feledkezzenek meg a
romantikáról. Munkahelyü-
kön sok az irigyük, de ne fog-
lalkozzanak ezzel.

VÍZÖNTŐ
Életükben a barátok
kapják a főszerepet. Szüksé-
gük van az önök taná csai ra,
ötleteire, támogatásukra. Vi-
gyázzanak egészségükre, ha
dohányoznak, most válja-
nak meg e rossz szokástól.
Idegeik sem pihentek az
utóbbi időben, ne feszítsék
túl magukat.

HALAK
Élvezzék ki romanti-
kus kapcsolatukat, töltődje-
nek fel, fordítsanak több időt
önmagukra. Persze munka-
helyükön is helyt kell áll-
niuk, de ne görcsöljenek any-
nyit ezen. Ha tudnak, utazza-
nak el hosszú hétvégére pár-
jukkal, és felejtsék el a hét-
köznapokat.

szöveg: farkas adrienn
fotó: állatkert 

A Xántus János Állatkert prog-
ramjai az állatok, a természet,
a környezet védelmének fon-
tosságára hívják fel a gyerekek
és a felnőttek figyelmét. Az ál-
latok közelgő világnapján is ez
történik, igaz, a megszokottnál
ünnepibb hangulatban. 

Assisi Szent Ferenc, az állatok védő-
szentje október 4-én halt meg, ez a

hivatalos dátuma az állatok világnap-
jának. A győri vadaspark is ünnepel,
október 2-án, vasárnap családok szá-
mára szerveznek állatsimogatót, ok-
tóber 3-án, hétfőn óvodai és iskolai
csoportokat várnak játékos, színes
próbatételekre.  

Az Európai Állatkertek és Akvá -
riu mok Szövetségének idei, főem-
lőskampányának győri záróesemé-
nyére is ezen a napon, hétfőn kerül
sor. A programokról minden meg-
tudható az állatkert honlapján és a
Facebookon. 

Az állatok
világnapja

Időhatározó
Szép őszi időre számíthatunk a hétvégén, ér-
demes lesz kihasználni akár egy bakonyi, akár
egy szigetközi kirándulásra, kertészkedésre
vagy egy hangulatos sétára a Radó-szigeten.
Pénteken derült időre számíthatunk, csak dél-
után növekszik meg kissé a felhőzet, de a hő-
mérő higanyszála így is megközelíti a 25 fokot.
Bár a hajnalok hidegek lesznek, szombaton és
vasárnap száraz, derült idő várható 24-26
fokos délutáni napi csúccsal. 

Sokak kedvence, a vo -
nat és teljes sínhálózata
lesz a főszereplő az in-
teraktív vasútmodell-ki-
állításon október 7–9-
ig az ETO Parkban. 25
méteres alpesi, vala-
mint városi és elővárosi
modulok, kisebb egye -
di terepasztalok, kerti
vasutak és egy LEGO-
városka is megtekint-
hető lesz.

Vasútmodell-
kiállítás


