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3. oldal Évtizedek óta küzdenek
– főleg az építőiparban működő –
vállalkozások a lánctartozásokkal.
A szakma és a jogalkotók az
utóbbi időben jogszabályokkal is
igyekeznek ezt megszakítani.

4. oldal Továbbépítik a Móricz
Zsigmond rakparti utat, amely meg-
könnyíti a közlekedést a belváros és
Gyárváros között. Ezzel párhuzamo-
san a Radnóti utca felújítása is meg-
kezdődött.

8. oldal Évente annyi új vastagbélrákos beteget diagnosztizálnak Ma-
gyarországon, mint ahányan Csornán laknak, a kilencezer emberből öt év
múlva ötezren már nem élnek – fogalmazza meg a sokkoló adatot Rácz
István professzor, Európában elismert szaktekintély. Szűréssel mind a ki-
lencezer új betegség megakadályozható lenne, a vastagbélrák ugyanis az
egyetlen daganat, amelynek van előfutára, a polip.

Győztes debütálás
Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

20–21. oldal  A gerincferdülés fajtáiról, szű-
réséről és kezeléséről, valamint a balesetek utáni
elsősegély fontosságáról nyilatkoznak szakértő-
ink legfrissebb Vény nélkül rovatunkban.
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százalékban kész Adyváros legújabb körforgalma. A
Kodály Zoltán és a Földes Gábor utcák kereszteződé-
sében kialakított csomópontban már napok óta lehet
közlekedni, kisebb munkák azonban még zajlanak a
környéken.

90 6 forinttal csökkent a benzin, de két forinttal nőtt a gáz-
olaj ára a hazai töltőállomásokon szerdától. A benzin
átlag ára 430 forint körül mozog, a gázolajé azonban
445 forint körül – ezzel már csak pár forintra van a
hazai árrekordtól.

NAPRÓL NAPRA

Szeptember 6.

Szeptember 7.

Szeptember 8.

Szeptember 9.

Szeptember 10.

Szeptember 11.

Szeptember 12.

Adomány. A nyúli Márton Lakóotthon-
nak adományozott a Győrújbaráti Rotary
Club egy mosogatógépet.  Az otthon-
ban 12 fogyatékkal élőt látnak el. 

Vízpótlás. A szigetközi vízpótlásra, il-
letve az oldalágak felújítására 26 milliárd
forint áll rendelkezésre – jelentette ki  Illés
Zoltán. A környezetügyért felelős állam-
titkár elmondta: a Duna-projekt része,
hogy Győrben és Győrújfalun árvízi ka-
pukat építenek, amelyekkel hatéko-
nyabb lesz a térség vízgazdálkodása.

Beköltöztek. Hetekre beköltöztek a
betörők egy győri házba. A két férfi
augusztustól élt a lakatlan épületben.
Használták a vizet, a villanyt, megron-
gálták a bojlert; ottlétük ideje alatt szá-
mos tárgy eltűnt a házból.

Baleset. Egy kamion ütközött hátulról
egy személyautónak az 1-es főuton
Győr keleti végénél. Az autó sofőrje meg-
sérült. A baleset miatt teljes szélességé-
ben lezárták az útszakaszt.

Tévéadás. Győr és Bakonyszentkirály
térségében a tévéadók áthangolása
miatt több órán át nem foghatták az
adást a térségben azok, akik szoba-
vagy tetőantennával, illetve set-top-box
segítségével tévéznek. Ezután a set-top-
boxokat és a tévéket is újra kellett han-
golni.

Szaunablokk. Ismét várja a vendé-
geket a Magyar Vilmos Uszoda szau na -
blokkja. A finn és infraszauna, vala-
mint a gőzkabin a korábbi nyitva tar-
tási rendnek megfelelően fogadja a
felüdülésre vágyókat.

Kulissza. A Győri Nemzeti Színház ha-
gyományos nyílt napját már negyedik al-
kalommal rendezte meg a teátrum, szé-
lesre tárva a titkos kapukat a kíváncsis-
kodók előtt. 

Névváltás
a Rábánál
Az arculat egységesíté-
sének jegyében nevet
váltott a Rába Holding
két cége. A Rába-Jármű
Jármű- és Buszgyártó
Kft. neve Rába Jármű
Gyártó és Kereskedelmi
Kft.-re (röviden Rába
Jármű Kft.-re), a Rába
Járműipari Alkatrész-
gyártó Kft. pedig Rába
Járműalkatrész Gyártó
és Kereskedelmi Kft.-re
(Rába Járműalkatrész
Kft.) változott.

Városrészekért
díjak
Pető István vállalkozó-
szakácsmester vehette
át az elmúlt hétvégén
több évtizedes példamu-
tató munkájáért, vala-
mint Újváros közösségi
életében vállalt kiemel-
kedő tevékenysége elis-
meréseként Fekete
Dávid alpolgármestertől
és Szeles Szabolcs önkor-
mányzati képviselőtől
az Újváros Szolgálatáért
díjat. Szintén a napok-
ban adták át a Gyárváros
Szolgálatáért díjat. Az el-
ismerést Vitéz Andrásné,
a Gyárvárosi Általános
Iskola és Óvoda óvodai
intézményegységének
nyugdíjba vonuló veze-
tője vehette át Kalmár
Ákos önkormányzati
képviselőtől több évtize-
des példaértékű mun-
kája és közösségformáló
tevékenysége elismeré-
seként. Az események
képei a gyorplusz.hu
oldalon láthatók.

Megújult a híd

Idén hatvanéves a belvá-
rost Újvárossal össze-
kötő, két egymástól füg-
getlen vasbeton hídszer-
kezetből álló híd.
Fekete Dávid alpolgár-
mester, a terület önkor-
mányzati képviselője el-
mondta, az új beruházá-
sok mellett fontosak az
állagmegóvó feladatok
is. Mivel a kettős híd az
idén szolgálja hatvan
éve a győrieket, az ön-
kormányzat minden-
képp szerette volna,
hogy a kopott felületek
helyett újra impozáns
megjelenést kapjon.
Prédl Antal, az Útkezelő
Szervezet vezetője hoz-
zátette, minden évben
elvégeznek egy, a város
összes hídját érintő álla-
potfelmérést, itt derült
ki, hogy a napi 15 ezer

gépjármű áthaladását
biztosító hídon állag -
meg óvó beavatkozások -
ra van szükség.
A munka során a faragott
mészkő burkolatú pillére-
ket megszabadították a
szennyeződésektől. Újra-
fugázták a köveket és új,
víztaszító felületeket ké-
peztek rajtuk, a felületek
antigraffiti bevonatot
kap tak. A híd acélkorlá-
tait és kandelábereit újra-
mázolták, amelyek a ko-
rábbi szürke helyett antik-
zöld bevonatot kaptak. A
vasbeton szegélyeket
ma gasnyomású vízzel
tisztították és kijavították
a korrodálódott részeket.
A teljes felület só elleni
védelmet is kapott. A 19
millió forint értékű felújí-
tás kivitelezője a Kút-ház
Kft. volt.

Megújult a Győr Plazában lévő gyógyszertár. „Moder-
nizált patikáinkban olyan környezetet alakítottunk ki,
amely segíti a betegekkel való kommunikációt –
mondta a megnyitón dr. Zlinszky János, a Pharma-
nova Zrt. igazgatósági tagja. Dr. Somogyi Tivadar al-
polgármester az eseménnyel kapcsolatban elmondta,
szívesen fogadta a meghívást, hiszen orvosként pon-
tosan tudja, milyen nagy szerepük van a gyógyszeré-
szeknek a beteggyógyítás folyamatában. 

Modernebb patika



2013. szeptember 13.   / + / 3

FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Egykori célgépgyári dolgo-
zók emléktáblára gyűjtenek,
a városnak azt a pontját je-
lölnék meg, ahol valamikor
a munkahelyük állt. Azt
írják, a tábla Győr magas
munkakultúrájának egyik
terepére emlékezne, s écát
adna másoknak is az ipari
múlt értékeinek tiszteletére.
Magyar Györgytől, a Jelky-
egyesület patrióta ügyvivő-
jétől tudom, hogy 1952-ben
Csepelre telepítették a Győri
Hajtóműgyár egyik részle-
gét, az autóipari tröszt a
gépek mellett vitte a teljes
személyzetet is. A győri szak-
emberek a csepeli teher -
autók gyártását gyorsították
volna, ha nem szökdösnek
haza rövid úton valameny-
nyien. A történet ezután az
ötvenes évektől nem várt
fordulatot vett, a csepeli da-
liák néven híressé vált győri
szökevények börtön helyett
gyárat kaptak, munkatársak
lehettek Magyarország első
egyedi gépeket gyártó válla-
latánál, amely a Selyemfonó
elhagyott épületeibe tele-
pült. Az emlékezet szerint
ezek az aranyfejű és arany-
kezű emberek a Városliget
körhintájától a keletnémet
turmixgépek apró alkatré-
széig bármit megterveztek
és legyártottak, ők teremtet-
ték meg régiónkban a cél-
gépgyártás szakmáját és tu-
dományát.  Horváth Ede tíz
éven át küzdött azért, hogy
megvehesse a gyárat a Rába
számára, ám a következő,
külföldi tulajdonosnak már
könnyebb dolga volt. A rend-
szerváltás után nem sokkal
felszámolták a céget. Az em-
léktábla Magyar György sze-
rint azt mesélné el, hogy volt
egyszer egy gyár, egy ékszer-
doboz Győr iparában, amely-
nek alapítását kerek hatvan
évvel ezelőtt az emberek
város iránt érzett szeretete
kényszerítette ki. A pénzbeli
adományok az 59300357-
32414134-es számlára fizet-
hetők be szeptember végéig. 
Gaál József

A tábla

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Évtizedek óta küzdenek – elsősorban
az építőiparban működő – vállalkozá-
sok az úgynevezett lánctartozásokkal,
amely az egyébként is recesszióval
küzdő ágazat kevésbé tőkeerős sze-
replőit gyakorta csődbe juttatja. A je-
lenség lényege, hogy az „első lánc-
szem” elmulasztja az elvégzett munká-
ért, anyagért járó összeget kifizetni, így
a sorban következő nem jut a pénzé-
hez és ő sem képes az utána jövők
számláit rendezni. Becslések szerint
Magyarországon 80 ezer vállalkozást,
ezeken keresztül 200 ezer családot
hoznak nehéz helyzetbe a kifizetetlenül
maradt számlák. Hozzávetőlegesen
400 milliárdra becsülik csak az építő-
iparban a lánctartozások okozta vesz-
teségeket.  A szakma, a jogalkotók és
az érdek-képviseleti szervek az utóbbi
időben jogszabályokkal is igyekeznek
ezt a rendkívül kártékony folyamatot
megszakítani.

A július elsején életbe lépett törvé-
nyi változás több elemből áll. Ilyen pél-
dául a minimális építőipari rezsióradí-
jak kötelező meghatározása, amivel el-
kerülhetővé válik annak, az iparágban
sokszor felbukkanó gyakorlatnak a
folytatása, hogy teljesíthetetlenül ala-
csony áron vállaljanak el egy munkát,
amit aztán csak szabálytalanul, feke-
tén foglalkoztatott emberekkel vagy
esetleg sehogyan sem tudnak elvé-
gezni. Bevezette a módosítás az elekt-
ronikus építési naplót is, melybe a
megbízó, az alvállalkozó, sőt, a hatósá-
gok is betekinthetnek, és követhetik,
hogy kiket foglalkoztatnak, milyen

Elszakítanák
a tartozások rabláncát

áron vagy éppen azt, hogy hol tart a
munka.

A változások egyik sarkalatos
pontja a vitás ügyek rendezésének le-
rövidítése: ezt a célt szolgálja az úgyne-
vezett Teljesítésigazolási Szakértői
Szerv létrehozása. A testület vezetése
augusztus 12-étől működik, helyettes
vezetőjét, Csermely Gábort Varga Mi-
hály nemzetgazdasági miniszter már
kinevezte, vezetőjének és további tag-
jainak kinevezése hamarosan megtör-
ténik, a tényleges szakértői feladatok
ellátását az egyes megyékben foglal-
koztatott szakemberek végzik. 

– Az építőiparban kialakult lánctar-
tozások csökkentése érdekében létre-
hozott Teljesítésigazolási Szakértői
Szerv független szervezetként a ka-
mara mellett működik – mondta el a
Dinnyés Előd, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
titkára. – Sok esetben okoz gondot,
hogy a megrendelő vagy fővállalkozó
valós vagy éppen megkérdőjelezhető,
illetve bagatell okok miatt megtagadja
a teljes összeg kifizetését egy-egy
munkánál. Ilyenkor polgári peres úton
csak nagyon hosszú idő alatt lehet a
vitát lezárni, ez alatt csődbe is mehet a
ki nem fizetett vállalkozó, még akkor is,

ha utólag kiderül, neki volt igaza. Ezt a
folyamatot rövidíthetik le a testület
által megbízott szakértők – adott átte-
kintést a szakértői szerv működéséről
a kamara titkára.     

Az eljárás technikai részleteiről
Dinnyés Előd elmondta: a szervezet el-
járása a vitás építkezés helyszíne sze-
rint illetékes területi kereskedelmi és
iparkamaránál vagy a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamaránál kezdeményez-
hető. A TSzSz a megrendelő, a tervező,
a kivitelező vagy az alvállalkozó ké-
relme alapján ad szakvéleményt. A jog-
alkotó célja, hogy az ilyen ügyek nagy

része lehetőleg a bíróság el-
kerülésével, a kiadott szakvé-
leményben foglaltaknak meg-
felelően megoldódjon.

A Teljesítésigazolási Szak-
értői Szerv eljárását a vitatott
összeg 1 százalékának meg-
felelő eljárási díj, maximum
450 ezer forint megfizetésé-
vel, valamint az eljárás iránti
kérelemnyomtatvány kitölté-

sével lehet kezdeményezni. Az adott
ügyben a szerv vezetője által kijelölt
három igazságügyi szakértő jár el. A
szakvéleményt 30, bonyolultabb
ügyben 60 napon belül, helyszíni
szemle lefolytatása után adja ki a szer-
vezet. További, részletes információk
a www.mkik.hu internetes oldalon ol-
vashatók. 

A létrejött új intézményhez egyelőre
kevés megkeresés érkezett, igaz, mű-
ködésének ténye most kezd bekerülni
a szakmai köztudatba. Létjogosultsá-
gát és eredményességét a végigvitt, a
korábbinál gyorsabban lezárt ügyek
száma alapján lehet majd megítélni. 

A hatóság
betekinthet

az építési
naplóba
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HIRDETÉS  GAZDASÁG

szerző: papp zsolt

Továbbépítik a Móricz Zsigmond rakparti
utat, amely megkönnyíti a közlekedést a
belváros felől Városrét és Gyárváros irá-
nyába. Ezzel párhuzamosan a Radnóti utca
felújítása is megkezdődött.

Korábban lapunkban is beszámoltunk arról, hogy
elkezdődött az új pinnyédi híd építése, amelynek
befejezése – a kapcsolódó utak nélkül – idén no-
vemberre várható. Időközben két újabb nagysza-
bású infrastrukturális fejlesztés is megindult, ame-
lyek szintén az őszi hónap során készülnek el. Bor-
kai Zsolt polgármester kérdésünkre hangsúlyozta,
számos jelentős építkezés folyik a városban, köz-
tük – a kormányzati támogatásnak köszönhetően
– a sportlétesítményi nagyberuházások, az önkor-
mányzati önerőből megvalósuló fejlesztések, il-
letve az európai uniós pályázatok segítségével ké-
szülő projektek. Elindult többek között az új
uszoda megvalósítása, a pinnyédi híd építése, a
Dunakapu tér felújítása, zajlik Újváros re ha -
bilitáció ja, előkészítés alatt áll a multifunkciós csar-
nok, vagyis olyan beruházások folynak a városban,
amelyek hosszú távon is pozitív hatással bírnak
majd Győr életére. A dinamikus fejlődéshez elen-
gedhetetlen az infrastruktúra folyamatos fejlesz-
tése is, ennek jó példája a Móricz rakpart vagy
éppen a Radnóti utca felújítása.

A Móricz Zsigmond rakpartot érintő, mintegy
150 millió forintos beruházás keretében az idén
első ütemként az út Tarcsay Vilmos és Vas Gere-
ben utca közti szakasza újul meg, beleértve a Vas
Gereben úti csatlakozás kiépítését és a jelenlegi
zárás feloldását. A 3,75 méteres forgalmi sávok a
tömegközlekedést is lehetővé teszik majd. Az út-
testen kívül a csapadékvíz-elvezetés, a közvilágí-
tás, a kétoldali járda is elkészül és parkolókat is ki-
alakítanak. A munkaterületet átadták, a szükséges
szakfelügyelet biztosítása után a kivitelezés a szep-
tember 16-i héten kezdődhet el – nyilatkozta la-
punknak Máthé-Tóth Péter, a győri Útkezelő Szer-
vezet szóvivője, aki hozzátette, a 280 méteres sza-
kasz jelentősége, hogy a felújítás után közvetlen

Novemberre készül el a Radnóti utca
és a Móricz Zsigmond rakpart fejlesztése is

kapcsolatot biztosít a belváros és Gyárváros kö-
zött. Használatával az autósok kikerülhetik a bel-
városi forgalmat és a lámpákat is. 

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester, a terület
önkormányzati képviselője kiemelte, ez egy na-
gyon fontos fejlesztés több okból is. Egyrészt egy
idáig elhanyagolt szakasz válik rendezetté, a beru-
házás kulturált körülményeket teremt a területen.
Másrészt a rakpart jó minőségű aszfalton válik
végig járhatóvá úgy, hogy javítja a belváros és Vá-
rosrét közúti kapcsolatát, könnyebben megköze-
líthetővé teszi az Árkád üzletközpontot, a Gyárvá-
ros felé irányuló közlekedést pedig úgy könnyíti,
hogy közben tehermentesíti a belvárost. A képvi-
selő hozzátette, a beruházás során a járdát is ki -
építik, így a piac is könnyebben megközelíthető
lesz a gyalogosok számára.

A Radnóti utca esetében a felújítást az indo-
kolta, hogy a Köztelek és Akác utca közti szaka-
szon rengeteg folt tarkította és tette egyenetlenné
az útpálya burkolatát, ami gondot jelentett a Jedlik
Ányos hídon érkező forgalom számára. A győri Út-
kezelő Szervezet az említett szakasz teljes felújítá-
sát már korábban megterveztette, most pedig a ki-
vitelezés is megvalósulhat. A beruházás annyiban
hasonlít a Móricz Zsigmond rakparti fejlesztéshez,

hogy ennek befejezését is idén novemberre terve-
zik, és a munkálatok értéke is hasonló, mintegy
160 millió forint.

A burkolat mellett felújítják a járdákat, parkoló-
és buszöblöket alakítanak ki, megújul a közvilágítás

és kerékpárút is készül. A Köztelek és az Akác úti
csomópontban is könnyítik a gyalogos átkelést, hi-
szen a közelben iskola és nyugdíjasklub is működik.
Az átkelőknek a jövőben 12 méter helyett csak 7
métert kell az úttesten gyalogolniuk.

A beruházással kapcsolatban Szeles Szabolcs,
a városrész önkormányzati képviselője hangsú-
lyozta, a Radnóti utca óvoda és Köztelek utca kö-
zötti szakaszának felújítása nélkülözhetetlen egy-
részt a Jedlik hídhoz kapcsolódó úthálózat rekonst-
rukciója miatt, másrészről a Radnóti út a 2017-es
Európai Ifjúsági Olimpiai Játékok rendezése miatt
is kulcsfontosságú. Az említett szakaszra sok pa-
nasz érkezett, rossz burkolata miatt veszélyes és
rendkívül zajos volt. A felújítással ez megoldódik,
miként az úton való átkelés biztonságosabbá tétele
is. „Fontosnak tartom, hogy ez a szakasz is kerék-
párúttal együtt készül, és ez is azon beruházások
közé tartozik, melyek felértékelik Szigetet, a kerüle-
tet” – zárta a képviselő. 

Végéhez közeledik egy másik fontos átalakítás
is, a Kodály Zoltán és a Földes Gábor utca keresz-
teződésében kialakított új csomópont, amely már
az új körforgalmi rend szerint használható.
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FELÚJÍTÁS FELHÍVÁS

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

NYILVÁNOS ÖTLETPÁLYÁZATOT HIRDET
a Dunakapu téren elhelyezésre kerülő köztéri alkotás
témájának vagy tematikájának meghatározására.

A pályázat célja: olyan műalkotás témájának vagy tematikájának meghatározása, amely méltó arra, hogy
Győr belvárosában, a Dunakapu téren köztéri alkotás formájában megjelenjen, miközben a városképet meg-
határozó esztétikai értékkel is bír. A köztéri alkotás lehet szobor, emlékmű vagy olyan turisztikai látványosság,
amely innovatív módon (zenével, fénnyel stb.), akár játékos formában vonja magára a figyelmet. 

Az alkotás elhelyezésének helyszíne: Győr, Dunakapu tér egykori Duna-bástya előtti szakasza, a folyó
felőli oldalon. A köztéri alkotás anyaga, formája, színe tekintetében a pályázat felhívója nem tesz kitéte-
leket, mivel a pályázati felhívás kizárólag téma vagy tematika javaslatra vonatkozik.

A pályázattal benyújtandó:
– a köztéri alkotás témájára tett javaslat, a témaválasztás indoklása, alátámasztása,
– a pályázat benyújtójának elérhetősége (e-mail cím, postai cím és telefonszám),
– egy lemondó nyilatkozat, amelyben a pályázó kinyilvánítja, hogy a szerzői jogairól térítésmentesen le-
mond az önkormányzat részére.

A kültéri alkotás témájára tett javaslatokat szakmai zsűri bírálja el.
A pályázaton való részvétel ingyenes, bárki pályázhat.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy egyik pályázati témát se fogadja be,
vagy a javaslat továbbfejlesztett/átdolgozott változatát valósítsa meg. Amennyiben a pályázó konkrét témajavaslata
valósul meg, úgy ő nettó 50.000 Ft díjazásban részesül. Az azonos vagy hasonló témában érkező, ám elnevezé-
sében eltérő javaslatok közül – megvalósítás esetén – a korábban beérkező pályázat beküldője részesül díjazásban.
A pályázónak csatolni kell a pályázatához egy nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy a szerzői jogáról térítésmen-
tesen lemond az önkormányzat részére, hogy az önkormányzat azt szabadon felhasználhassa/átdolgozhassa stb.

A pályázatokat 2013. szeptember 30. (hétfő) 16 óráig lehet beküldeni
a következő e-mail címre: palyazat@gyor-ph.hu.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A hosszúra nyúlt előzmények
után föld alatti munkákkal el-
kezdődött az építkezés a Duna-
kapu téren. Idén a mélygará-
zson, jövőre már a tér burkolá-
sán dolgoznak a szakemberek.

Az idén döntően mélyépítési munká-
kat végeznek a területen. A szakem-
berek két egymástól elkülönülő mun-
katerületen, a tér keleti, illetve nyu-
gati oldalán dolgoznak. Míg az egyik
oldalon jelenleg a későbbi alagsori
nyilvános WC alapozása zajlik –
amelybe akadálymentes bejutást is
biztosítanak –, addig a keleti oldalon
hamarosan megkezdődik a lavírsík
kialakítása. Ez annyit jelent, hogy a
jelenlegi utcaszintnél másfél méter-
rel alacsonyabban, a majdani mély-
garázs körvonalában egy hat méter
széles, nagy teherbírású sík felületet
képeznek, amelyen a réselő géplánc
dolgozik majd. A lavírsík által körül-
vett területen a réselés után kezdőd-
het a háromszintes, 265 férőhelyes
mélygarázs szerkezeti kialakítása.

A turisztikai szakma szeptember 27-én
ünnepli a turizmus világnapját, melynek
idei központi témája a turizmus és a víz
kapcsolata. Ezen a napon a Baross úti Lá-
togatóközpont színes programokkal (fo-
tókiállítás, előadások, különböző kedvez-
mények, nyereményjátékok) várja az ér-
deklődőket.

Játékra invitáljuk önöket! 
Küldjék el a Magyarországon készült leg-
kedvesebb vízparti fotójukat! A fényképe-
ket szeptember 26-ig az info@gyortou-
rism.hu e-mail címre várjuk.
A beküldők között 3 darab 2 főre szóló
belépőt sorsolunk ki a Rába Quelle
Gyógy-, Termál- és Élményfürdőbe.

Látogasson el hozzánk, ünnepeljük együtt
a turizmus világnapját szeptember 27-én
a Baross úti Látogatóközpontban!

Címünk:
Látogatóközpont/Tourinform,
Győr, Baross G. u. 21.

Megkezdődött a Dunakapu tér felújítása
A most látható ideiglenes közműve-
zetékek helyett a végleges vezetékek
majd a kész szerkezet födémje felett

kapnak helyet, ez várhatóan 2014 ta-
vaszán történik meg. Ezt követően, a
tervek szerint márciustól kezdődhet
a tér új burkolatának építése. 

Borkai Zsolt lapunknak el-
mondta, bár ütemezés szerint a tér

burkolása csak jövő tavasszal kez-
dődik, ez alól kivételt képez a Duna-
kapu térnek a Jedlik Ányos utca–

Kossuth híd által kijelölt vonala és a
Káptalandomb közötti sávja, amit a
város szeretne mielőbb, akár még
az idén átadni a lakosoknak, ezzel
újra rendezett körülményeket terem-
teni az áthaladó gyalogos közleke-

dés számára. A polgármester hozzá-
tette, a 3,8 milliárd forint értékű tel-
jes beruházás jövő év második felé -
re készülhet el, ezután a győriek és
a hozzánk látogató turisták egy szép
és izgalmas közösségi teret vehet-
nek birtokba, amely egyszerre vál-
hat népszerű találkozási ponttá, ren-
dezett piactérré és a közkedvelt ren-
dezvényeink otthonává.

Ahogy arról korábban már részlete-
sen beszámoltunk, az új térfelszínt, a kö-
zösségi funkciókat látványelemek is ér-
dekessé teszik. A keleti oldalon a szín-
pad mellé medence épül, az északi olda-
lon a bástya kis kilátóként kínál szép pa-
norámát a belváros és a folyó irányába,
ezenkívül térlépcsők, a déli oldalon ven-
déglátóteraszok, szemközt pedig napvi-
torlákkal árnyékolt pihenőpadok teszik
mozgalmassá a tér jövőbeli látképét. A
győri önkormányzat a közelmúltban írta
ki nyilvános ötletpályázatát arra a köztéri
alkotásra, amely szintén a Dunakapu
teret gyarapíthatja majd. 

A híd lábánál folyó cölöpözési mun-
kálatok a szeptember 13-tól 27-ig
tartó időszakban szükségessé teszik
a híd időszakonkénti autóforgalom
előli lezárását.

Turizmus világnapja
a Baross úti Látogató-
központban



6 / + / 2013. szeptember 13.

szerző: koloszár tamás
fotó: audi

Idén már a második Győrben készülő
autó világpremierjére került sor a
héten. Az Audi A3 limuzin áprilisi
sanghaji bemutatkozása után ezúttal
az Audi A3 Cabriolet debütált a né-
metországi Frankfurtban. Ősszel kez-
dik el gyártani, tavasszal már az uta-
kon is feltűnik a nyitott sportkocsi.

A június 12-én felavatott új győri
járműgyár hétfőtől az eddigi egy műsza-
kos munkarendről két műszakosra tér
át – tudtuk meg Frankfurtban Thomas
Faustmanntól, a győri Audi Hungaria
Motor Kft. ügyvezetésének elnökétől és
Gerd Walkertől, járműgyártásért felelős
ügyvezető igazgatótól. Vagyis az új jár -
műgyár a felfutás után teljes kapacitás-
sal dolgozik, s immár nem egy, hanem
kétféle autó gördül le a szerelősorokról.

Az Audi A3 Cabriolet a világ leghí-
resebb kiállításán, a frankfurti autó-
szalonon mutatkozott be. Az első
számú szalon rangját azzal vívta ki,
hogy a világ járműgyártásában abszo-
lút vezető szerepet játszó német gyár-

JOGTANÁCS

Forduljon hozzánk bizalommal!

Kérdéseiket
a jogtanacs@gyorplusz.hu
e-mail címre várjuk.

Új rovatot indítunklapunk hasábjain Jogtanácscímmel. Ezzel segítséget kívánunk
nyújtani olvasóinknak vitás jogi kérdéseik

megválaszolásában. Szakértőinktanácsot adnak többek között családdal, válással, örökléssel, munkával,egészségüggyel, biztosítássalkapcsolatos ügyekben.

FELHÍVÁS  JÁRMŰIPAR

Munkatársunk helyszíni jelentése Frankfurtból, a Nemzetközi Automobil Kiállításról 

tóknak hazai pálya ez, s értelemsze-
rűen itt szeretnének a legnagyobb do-
bással előrukkolni.

Így tett a Volkswagen-konszern is,
amely a kiállítás nyitása előtti este a
frankfurti Fraport Arénát bérelte ki, s
újdonságait a VW Night Event kereté-
ben mutatta be a világ minden részé-
ből meghívott ezer újságírónak és
szakembernek. 

Az új győri Audi A3 Cabriolet nem
akármilyen mezőnyben debütált.
Olyan autók után gördült a színpadra,
mint a legújabb Bugatti, Bentley és
Lamborghini Gallardo. Az utóbbinál
ugyancsak megtalálhatjuk a győri szá-
lat, motorját ugyanott gyártják, ahol
az új A3 Cabrioletet, a győri Audiban.

Sportos, elegáns és kompakt – e
három szóval foglalták össze a Fra-

port Arénában a Győrben készülő
autó lényegét.

Az új A3-as Cabriolet nagyobb lett.
Hossza az eddigi 4,24 méterről 4,42-re
változott, szélessége 1,77-ről 1,79 mé-
terre nőtt. Egyedül a magassága csök-
kent 15 milliméterrel. Első körben 1,4 és
1,8-as TFSI motorral és 2,0 TDI-vel kí-
nálják. Ez 140, 180 és 150 lóerőt jelent.
Valamennyi motorban alkalmazzák a
közvetlen befecskendezés, a turbófeltöl-
tés és a start-stop technológiát.

Az autó csúcsát a Cabriolet S3-as
jelenti, ennek motorja 300 lóerős lesz,
s várhatóan a következő év őszén
kerül piacra – tájékoztatott a helyszí-
nen Thomas Faustmann.

Az Audi Hungaria már az elmúlt hat
évben bizonyította hozzáértését az Audi
A3 Cabriolet összeszerelésével. Az in-
golstadti telephellyel kooperációs gyár-
tás keretében 2007 novemberétől 2013
áprilisáig összesen 62.935 A3 Cabriolet
hagyta el a szerelőcsarnokot. A jövőben
a vállalatnál évente 125.000 autó készül
majd. Hogy ebből mennyi lesz a limuzin
és mennyi a cabriolet, azt a vásárlók,
azaz a piaci igények döntik el. 

Debütált a Győrben készülő Audi A3 Cabriolet

szerző: gy. p.

A Volánbusz Zrt. eredményt
hirdetett a 167 autóbusz be-
szerzésére irányuló közbe-
szerzési eljárásban a múlt
héten. A vállalatnak a jövő
év első negyedévétől kez-
dődően 106 szóló kialakí-
tású MAN és 61 csuklós
Rába–Volvo autóbusz for-
galomba állítására nyílik le-
hetősége. A Volán-társasá-
gok járműbeszerzési prog-
ramját újraindító megren-
delés összértéke mintegy
10 milliárd forint – közölte a
Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium.

A Volánbusz Zrt. új járműveivel
elsősorban a Budapest elővárosi
forgalomban találkozhatnak
majd az utasok 2014 elejétől. A
Rába-Volvo konzorcium nyertes
ajánlata komoly előrelépés a
hazai autóbuszgyártás jövője
szempontjából. A lezárt tender
mellett folyamatban van egy

A Volánbusznak szállíthat
a Rába–Volvo konzorcium

újabb 49 autóbusz beszerzésére
irányuló, járműpótlási célú köz-
beszerzési eljárás is.

A Volán-társaságok járműbe-
szerzéseit 2010 nyarán függesz-
tették fel, mivel ekkor még nem
született döntés a vállalatok – be-
szerzendő járművek darabszá-
mát és összetételét alapvetően
befolyásoló – átalakításáról. Az
autóbuszos szolgáltatók verseny-
képességének és méretgazdasá-
gosságának javítása érdekében
azóta megkezdődött a 24 állami

cég összevonása 7 regionális tár-
saságba. A hatékonyabb műkö-
dés és üzemvitel egyik alapfelté-
tele a járműállományok, telephe-
lyi és pályaudvari infrastruktúrák
ésszerűsítése. Az ütemezetten
zajló átszervezés teljes lezárása
a jövő év végéig várható.

Az átalakítási folyamat meg-
kezdésével 2013 második felé-
ben megindultak az első közpon-
tilag koordinált járműbeszerzési
tenderek. A vásárlások közvetlen
fedezetét a Magyar Fejlesztési
Bank Zrt. Közösségi Közlekedés-
fejlesztési Finanszírozási prog-
ramja, míg a hitelek megtérülé-
sét a társaságok bevételei (me-
netdíjak és állami források) bizto-
síthatják. A kiírások a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium és a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
szakértőiből álló bizottság fel-
ügyelete mellett, egységes szem-
pontrendszer szerint, összehan-
goltan jelennek meg a továbbiak-
ban is a közösségi közlekedés
biztonságos fenntartása és fej-
lesztése érdekében.
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EGYETEM HIRDETÉS

szerző: gy. p.
fotó: bridge

Szinte teljesen felújította a
Bridge Hallgatói és Oktatói Klub
alsó szintjét az üzemeltető Uni-
klub Kft. A rekordárvíz után újra-
vakolták a falakat, festettek, aj-
tókat cseréltek, de új lett a ki-
szolgáló- és DJ-pult is.

Nem kevés munkát adott az idei rekord -
árvíz az Uniklub Kft.-nek. A cég által
üzemeltetett Bridge Hallgatói és Okta-
tói Klub alsó szintjén a falak teljesen fel-
áztak, így a vakolatot le kellett verni, az
ajtók megvetemedtek. A szórakozótér-
ben, az irodákban és a raktárakban hat
napig állt a víz, ami többek között
szennyvizet és iszapot is hozott magá-
val – sorolta Knauz Péter ügyvezető.

Az apadás után az üzemeltető úgy
döntött, szinte teljes körű belső felújí-
tást végez a szórakozóhelyen. Miután
az egész épületet kívül-belül fertőtlení-
tették, pótolták többek között a vakola-
tot, festettek, új, fémkeretes ajtókat épí-
tettek be, kicserélték az ajtókban az ár
által tönkretett üvegbetéteket, de kor-
szerűsítették a villamos hálózatot is.

szerző: sz. t.

Már több száz embert vont be a Győri Egyetemért
Közhasznú Egyesület (GYEKE) abba a programba,
amelynek célja felhívni a fiatalok figyelmét az ön-
kéntes munka társadalmi és gazdasági jelentősé-
gére. „A közös jó érdekében” – Önkéntesség szel-
lemének elterjesztése a győri fiatalok körében,
ezzel hozzájárulva egyéni karrierútjuk fejlesztésé-
hez” című projekt kapcsán Rámháp Szabolcs pro-
jektmenedzser hangsúlyozta, az önkéntesség
épülésével fejlődik az egyének közötti együttmű-
ködés, javulnak a gazdasági mutatók és növekszik
a társadalmi tőke is.

Az önkéntes munka fontosságára irányítják a figyelmet
A projekt keretében szeptember elsején, az egye-

temi felkészítő napok részeként Önkéntes Sátrat állí-
tottak fel, ahol a fiatalok előadásokat hallgathattak meg
az Önkéntesség a mindennapokban; Európai Önkén-
tes Szolgálat; Önkéntes lehetőségek Győrben és a
bennük rejlő lehetőségek címmel. A program célja az
volt, hogy rögtön a beiratkozást követően felhívják a
hallgatók figyelmét az önkéntesség jelentőségére. Fel-
állítottak egy adománysarkot is, ahol a Szt. Cirill és
Method Alapítványnak gyűjtöttek. Elsősorban ruhákat
hoztak az adományozók, de az iskolakezdés közeled-
tével írószereket és gyerekkönyveket is ajánlottak fel.

Szintén a projekt keretében rendezik meg a IV.
Önkéntesség Napját szeptember 17-én a Széche-

nyi István Egyetem VIP-termében. Itt az érdeklődők
szakmai előadásokat hallgathatnak meg az Önkén-
tesség, mint a társadalmi felelősségvállalás egyik
formája, valamint Az önkéntesség gyakorlati meg-
közelítése az idősellátásban címmel. Ezek mellett
az egészségügyi sarokban ingyenes vércukorszint-
és vérnyomásmérésre lesz lehetőség, az önkéntes-
sarokban pedig érdeklődők tájékozódhatnak az Ön-
kéntes Pont aktuális lehetőségeiről, s további infor-
mációkhoz juthatnak az önkénteseket fogadó szer-
vezetekről.

A projekt a magyar állam és az Európai Unió
együttes támogatásával, a TÁMOP-5.5.2 konstruk-
ció keretében valósulhat meg.

Fiatalosabb, modernebb lett a megújult Bridge
A felújítás keretében fiatalosabb lett

a DJ-pult, a tánctér, a fenti pult mintájára
új, modern kiszolgálópultot készítettek
a lenti szintre, ami kétszerese a korábbi-
nak. Itt lényegesen egyszerűbben és
gyorsabban történhet a kiszolgálás. 

Felújították a kamerarendszert,
amely szinte az egész helyet belátja.
Ez azért is volt fontos, mert az Uniklub
Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy
a fiatalok biztonságosan szórakozhas-
sanak – hangsúlyozta Knauz Péter.

A társaság a maga területén példaér-
tékű munkát végez, a hely minden elő-
írásnak és igénynek hiánytalanul megfe-
lel. Az induláskor elvárás volt, hogy a fia -
talok által használható klub legyen a
Bidge, egy hiánypótló hely olyan prog-
ramokkal, amelyek kiszolgálják a Szé-
chenyi István Egyetem diákjait. Azért,
hogy ez teljesüljön, a klub szorosan
együttműködik az egyetem hallgatói
önkormányzatával, a rendezvények 90
százalékát közösen bonyolítják. Így töb-

bek között táncestek, irodalmi délutá-
nok, színi tanodák színesítik a hely kíná-
latát – fejtette ki az ügyvezető.

A bulikat szétválasztották egyetemi
hallgatóknak és városi fiataloknak szó-
lóknak. Hétköznap – kedden és szerdán
– elsősorban a felsőoktatási intézmé-
nyek diákjainak szerveznek bulikat.
Ezekre szigorú házirend vonatkozik, be-
lépni egy szűkebb körnek, csak a diák-
igazolvány felmutatásával lehetséges.
Pénteken és szombaton pedig a város
fiataljainak kínálnak programokat.

Ami miatt nemcsak az egyetem,
hanem a város mindennapjaiban hiány-
pótlónak számít a Bridge, hogy kiváló
250-300 főt vonzó élőzenés koncertek
bonyolítására. Számos neves együttes
lépett már itt színpadra, szinte minden
korosztályt megszólítva – emelte ki
Knauz Péter. 

A korszerűsítés nem állt meg, a jövő
tervei között szerepel, hogy a tejes házat
leszigeteljék, ahogy a hallgatói klub épü-
letét is. Azt is szeretnék, ha a teraszt téli-
kert jellegűre átépíthetnék, aminek a te-
tején közlekedni vagy akár étkezni le-
hetne. Valamint keresik a lehetőségét
annak is, hogy az emeleti nagyteremben
szellőztető berendezést építsenek ki.
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HIRDETÉS  EGÉSZSÉGÜGY

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

– Évente annyi új vastagbélrákos
beteget diagnosztizálnak Ma-
gyarországon, mint ahányan
Csornán laknak, a kilencezer
emberből öt év múlva ötezren
már nem élnek – fogalmazza
meg a sokkoló adatot Rácz Ist-
ván professzor, Európában elis-
mert szaktekintély. Szűréssel
mind a kilencezer új betegség
megakadályozható lenne, a vas-
tagbélrák ugyanis az egyetlen
daganat, amelynek van előfu-
tára, a polip.

Sokan félnek a vastagbéltük-
rözéstől, ezért nem is élnek az in-
gyenes szűrés lehetőségével. El-
változások a vékonybélben is ke-
letkezhetnek, ennek vizsgálata
azonban hagyományos röntgen-
nel nem igazán hatásos. 

Forradalmi áttörést jelentett
a kapszulás endoszkópia megje-
lenése a magyar egészség-
ügyben, amelyet a győri Petz
Aladár Megyei Oktató Kórház-
ban a Rácz professzor vezette
Regionális Gasztroenterológiai
Központban elsőként alkalmaz-
tak az országban.

– A kapszulában egy beépí-
tett fényképezőgép van, amelyet
a beteg lenyel, mint egy gyógy-
szert – ismerteti a módszer lé-
nyegét dr. Rácz István. – A vaku
megvilágítja azokat a belső szer-

Dr. Rácz István professzor: A vastagbélrák az egyetlen, amelynek van előfutára

Kapszulába épített fényképező
a gyógyítás szolgálatában

veket, amelyeken a kapszula át-
halad, a fényképezőgép pedig
folyamatosan készíti a felvétele-
ket. Nyolc-tíz óra alatt ér végig a
szervezeten a kapszula, s körül-
belül 55 ezer felvételt készít. A
képeket a testre erősített adat-
gyűjtő rögzíti, amely a kapszulá-
val rádiófrekvenciás összekötte-
tésben van. 

Rácz professzor elmondja azt
is, több órát vesz igénybe a felvé-
telek kielemzése. Igen felelős-
ségteljes ez a munka, hiszen
gyakran előfordul, hogy az 55
ezer felvételből mindössze
kettőn látszik a vékonybél da-
ganata, jó szem és türelem
kell ahhoz, hogy a diagnosz-
tika eredményes legyen.

A vékonybél öt méter
hosszú az emberi test-
ben, vizsgálata ko-
rábban csak
röntgennel volt
l e h e t s é g e s ,
csekély, mind-
össze 5-10
százalékos di-
agnosztikai haté-
konysággal. A kap-
szulás endoszkópia
70-80 százalékos
eredményt hoz, amely
óriási előrelépés a ko-
rábbiakhoz képest.

Egy kapszula egyszer haszná-
latos, nemcsak higiéniai okok
miatt, hanem mert 8-10 óráig
tart a benne lévő elem élettar-
tama. Ára kétszázezer forint,
amelyet az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár (OEP) tizenöt
magyar kórházban, így a győri-
ben is finanszíroz. Évente 50-70
ilyen vizsgálatot végeznek a Petz-
kórház 1. számú belgyógyászat-
gasztroenterológiai osztályán,
ahogy Rácz professzor fogalmaz,
az igényeket fedezi.

– A kapszulás endoszkópia
nem helyettesíti a gyomor- és
béltükrözést, ismeretlen eredetű
bélvérzés esetén javasolt a vizs-
gálat – jelzi Rácz professzor azt,
a kapszula hasznos, de nem cso-
daszer, mivel hetven-nyolcvan
százalékos pontossággal képes
kimutatni a bajt.

Míg a kapszulás vékonybél-
endoszkópiát támogatja az

egészségbiztosítási pénztár, a
vastagbél hasonló vizsgálatát
nem. Erre is van kapszula,
ennek ára 280.000 forint, ezt je-
lenleg tehetős magánszemélyek
tudják igénybe venni, ha a kap-
szula árát kifizetik. Talán egyszer
majd ezt is támogatja az OEP, ha
javulnak a gazdasági mutatók. 

Rácz István szerint na-
gyon fontos lenne,

hogy az ötven év
felettiek részt

vegyenek rend-
szeres szűré-
seken. 

– Az 50 és 70 év közöttiek 25-
30 százaléka hordoz polipot, s
minden hatodik polipból rák lesz
– mondja a professzor, aki el-
árulja azt is, a vastagbélrák az
egyetlen, amelynek van előfutára.
Tükrözéssel a polip érzékelhető
és eltávolítható. Jelszavunk a fáj-
dalommentes tükrözés – fogal-
maz Rácz István.

Szűrés jelenleg is zajlik a me-
gyében. Akinek felkeltette ez a
cikk az érdeklődését és elmúlt öt-
venéves, nincs más teendője,
mint székletmintát vinni a körzeti
orvoshoz. Ha a legkisebb gyanús
jel mutatkozik, továbbirányítják
szakrendelésre.

– A szűrésnek az a lényege,
hogy megállapítsuk, van-e rák -
előzmény, ha panasz van, az
már kivizsgálás – hangsúlyoz -
za a professzor a kettő különb-
ségét, s egyúttal a szűrés fon-
tosságát.

Talán már Ön is gondolt arra, hogy takarékos-
kodjon a temetkezési költségekre. A Jószív
Pénztár egy olyan temetkezési előtakarékos-
sági forma, amely azt a lehetőséget nyújtja,
hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül
előre, még életünkben gondoskodjunk saját
vagy hozzátartozónk temetésére.

Az 1995-ben alakult Jószív Pénztár va-
gyona már meghaladja a 400 millió forin-
tot, mely kizárólag biztonságos állampapí-
rokban (kincstárjegyben, államkötvény-
ben) kamatozik.

Előtakarékossági lehetőségek:
• legkisebb havi tagdíj 600 Ft, amelyet

saját ütemezése szerint fizethet csek-
ken vagy utalással

• tagdíjon felüli egyszeri vagy többszöri
nagyobb összegű befizetések.

A tagdíj befizetése szüneteltethető, ha leg-
alább a minimális temetésre való összegyűlt. 

A pénztár és törvényi előírások betartása ga-
rantálja, hogy a tagok befizetéseit a hozzá-
tartozók csak a temetés igazolt költségei re
fordíthatják. 

Az előtakarékossági forma előnyei:
• 20%-os adókedvezmény-jóváírás az

egyéni számlán a befizetett tagdíj
után

• akár 20%-os kedvezmény a temetke-
zési szolgáltatásból (pl. koporsó vagy
urna, sírásás, szállítás... stb), melyet a
Jószív Temetkezési Kft. nyújt a tagok-
nak saját vagy hozzátartozóik halála
esetén

Előtakarékosság
• Öngondoskodás •

JÓSZÍV
Temetkezési Önsegélyező Pénztár 

Az előtakarékosságról kérjen felvilágosítást:
Nagy Lívia • Telefon: 96 / 413-071
Győr, Szauter u. 12. (nádorvárosi köztemető)
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ÁLLATKERT HIRDETÉS

szerző: győr plusz
fotó: marcali gábor

Mintegy 300 millió forintot
költenek a győri Xantus
János Állatkert fejlesztésére
2017-ig. Az összeg egyik
felét az önkormányzattól
kapja az intézmény, a mási-
kat pedig az állatkert bevé-
teleiből termelik ki. Ebből a
keretből finanszírozzák
annak az Afrika bemutató-
térnek a megépítését is,
amelynek első állomását a
múlt hétvégén adták át a
nagyközönségnek.

Szudán egzotikus hangulatát
idézi a győri állatkert új rész-
lege a fekete kontinens jelleg-
zetes szobraival, épületeivel.
Andréka György ezzel kapcso-
latban lapunknak elmondta, a
következő években Afrika teljes
panorámáját felvonultató be-
mutatóteret alakí-
tanak ki az állat-
kertben. A fejlesz-
tés első állomása-
ként megvalósuló
részt az észak-
szudáni beja
törzs építészeti
stílusához hason-
lóan igyekeztek
felépíteni. Ezért
az arra a térségre jellemző, lát-
ványosabb, állatfigurákat idéző
képzeletvilágot álmodtak
Győrbe. Az álomból egy szob-
rász segítségével lett valóság.
Ezt hitelesítette az átadó ün-
nepségen való jelenlétével
Mahmoud Hassan Elamin szu-

Afrika bemutatótér
az állatkertben

dáni nagykövet, aki aláírásával
megerősítette az országa és a
magyar állatkertek között ko-
rábban kötött együttműködési
megállapodást is. 

A szudáni részleg átadásán
a környezetvédelmi államtitkár
is részt vett. Illés Zoltán a győri
állatkert folyamatos fejlődését
dicsérte és arról is beszélt,
hogy a nehéz gazdasági környe-
zetben fontos a vadasparkok tá-
mogatása. Úgy fogalmazott, az
elmúlt száz évben megváltozott
az állatkertek feladata, fontos-
sága, célja. Ma már nemcsak
az adott állat bemutatása,
hanem környezetének biztosí-
tása is kiemelt fontosságú, és
ezt a Xantus János Állatkertben
is megvalósítják: nagy terek,
nagy kifutók vannak, azaz adott
a mozgáslehetőség az állatok
számára, függetlenül attól,
hogy nem az eredeti helyükön
élnek. Az államtitkár felhívta a

figyelmet arra, hogy az évtize-
dek múlásával az állatkertek
szerepe az is, hogy ráirányítsák
az emberek figyelmét a termé-
szetpusztításra és a környezet-
szennyezésre, amelyek miatt
sok esetben eltűnnek az állati
élőhelyek. 

A győri állatkert az elmúlt
években megsokszorozta a láto-
gatói létszámot – tavaly például
145 ezren keresték fel –, ami
leg inkább a bővítéseknek kö-
szönhető, ez a jövőben is folyta-
tódik. Fekete Dávid alpolgár-
mester ezzel kapcsolatban el-
mondta, 2017 nemcsak az Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
győri rendezése miatt fontos év-
szám a városban, hanem azért
is, mert ekkor lesz 50 éves az ál-
latkert. A jeles jubileum kap-
csán úgy döntött a város és az
állatkert vezetése, hogy az elkö-
vetkező öt évben összesen min-
tegy 300 millió forintot fordíta-
nak az intézmény megújítására.
A következő években új bemuta-
tótereket, kifutókat építenek, il-
letve olyan beruházások való-
sulnak meg, amelyek az ide ér-
kező turisták és a győriek kom-
fortérzetét tudják javítani. 

Az eseményen jelen volt az
Aegon Biztosító megyei igazga-
tója is, hiszen a társaság segítsé-
gével állították helyre a károkat,
miután az állatkert víz alá került
júniusban. Zsidi Mária kiemelte,
ahogy amint terület megközelít-
hető lett, a kárszakértők elkezd-
tek dolgozni az állatkertben. A
biztosító annak ellenére elindí-
totta az első kifizetéseket, hogy a
kárfelmérés még nem zárult le,
ezzel segítve, hogy a helyreállí-
tási munkák minél előbb meg-
kezdődhessenek és időben befe-
jeződhessen a beruházás. 

A győri állatkert idén össze-
sen 60 millió forintot költ fejlesz-
tésre, ebből újjáépítik a főbejára-
tot és bővítik a parkolót is.

Az állatkert
2017-re

jelentősen
megújul
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szerző: gy. p.

A Napraforgó Közalapítvány éveken
keresztül szervezte jótékonysági ke-
rékpártúráját, melynek célja a közös
mozgás örömén túl a szociális intéz-
ményekben élők életének megisme-
rése, az intézmények támogatása volt.
A közalapítvány két korábbi elnöke,
Harcsás Judit és Kara Ákos úgy gon-
dolták, hogy érdemes lenne feleleve-
níteni a sok éven át sikerrel megszer-
vezett, népszerű rendezvényt. A gon-
dolatot tett követte. A közalapítvány
megszűnésével új keretek között kel-
lett megszervezni a rendezvényt,
ehhez a Segítőház Alapítvány kiváló
partnernek bizonyult. Támogatókat
kutattak fel és önkéntesekkel együtt
idén is – szeptember 19-én, csütörtö-
kön – megszervezik a jótékonysági ke-
rékpártúrát, melynek úti célja a táp-
lánypusztai szociális intézmény lesz. 

A jótékonysági rendezvényre több
száz iskolás fiatal regisztrált –
mondja Harcsás Judit, majd így foly-

Jótékonysági kerékpártúra –
sporttal jó cél érdekében

tatja: „A program fő célja a fogyaté-
kossággal élők megismerése, bete-
kintés mindennapi életükbe. A kerék-
pározáson és a sportos együttléten
túl a fiatalokkal közösen tudjuk felfe-
dezni, hogy a táplánypusztai intéz-
ményben élők is mennyi emberi ér-
tékkel rendelkeznek.”

Kara Ákos, a rendezvény egyik öt-
letgazdája és fővédnöke szerint fon-
tos a nehezebb helyzetben lévő em-
berek gondjain segíteni. „Ebben az
esztendőben három helyre juttatjuk el
a rendezvény bevételét, így támoga-
tást kap a Répce utcai Idősek Klubja,
a táplánypusztai Dr. Piróth Endre Szo-
ciális Központ, valamint a Segítőház
Alapítvány”.

Kara Ákos örömmel számolt be új
elemekről is, így elmondta, hogy a ke-
rékpártúrán részt vesz Nagy Balázs, a
Győri Nemzeti Színház művésze és
egyetemisták is nyeregbe pattannak
jövő csütörtökön. 

A szervezők kérik az autósokat,
hogy szeptember 19-én a szokásos-

nál nagyobb türelemmel legyenek, hi-
szen a kerékpárosok menetét rend-
őrök biztosítják majd, ideiglenes for-
galomkorlátozással.

Nagy Balázs számos jó ügy mellé
odaállt már, mivel mint mondja, termé-
szetesnek érzi, hogy segítsen. „Ha bár-
mivel tudom támogatni azt, hogy köze-

lebb hozzuk az emberekhez a szociális
intézményekben élőket, a problémáikat,
jelen esetben a táplánypusztai Dr. Pi-
róth Endre Szociális Központ lakóit,
akkor kötelességemnek érzem, hogy ki-
álljak a kezdeményezés mellett. A legke-
vesebb az, hogy én is kerékpárra patta-
nok” – mondta a népszerű színész.
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SZÍNHÁZ HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Már augusztus végén megkezdődött a
mozgolódás a színfalak mögött a Győri
Nemzeti Színházban. A kulisszák mögé
a nézők is bepillanthattak a csütörtöki
nyílt napon, ez volt az első nagy ese-
mény a 2013/2014-es évadban. A tár-
sulat számára a hagyományos évad-
nyitó ülést lapunk megjelenésének nap-
ján tartják, ezért Pottyondy Nórát, az in-
tézmény kulturális menedzserét kértük,
adjon ízelítőt, mi vár ránk a színházi sze-
zonban. Elmondta, új művészekkel talál-
kozhat a közönség, több fiatal színész is

érkezett a társulathoz. Például Budai
Zsófia már az első bemutatóban, a Sa-
lemi boszorkányokban is feltűnik, de lát-
hatjuk majd Sándor Pétert, aki ismerős
lehet a nagyközönség számára a Társas
játék című sorozatból. Először lép a győri
színpadra Török Tamás, a Madách Szín-
ház ifjú stúdiósa és Baranyai Annamária
is, aki egyébként számos musicalsze-
repben feltűnt már országszerte. Az
évad szuperprodukciójának főszerep-
lője pedig Gesztesi Károly lesz, aki
évente csak egy darabot vállal, idén a
győri színházat választotta. Pottyondy

Boszorkányokkal nyit
a színház

Nóra hozzátette, több új rendező is állít
a győri teátrum színpadára műveket: az
első bemutatót Bagó Bertalan rendezi
és Győrbe érkezik a Kossuth-díjas Beze-
rédi Zoltán is. A Magyarország, szeretlek
című műsorban ismertté vált Szente
Vajk pedig egy zenés darabbal várja a
publikumot.

A legnagyobb dobásnak idén a Sakk
című musicalt szánják, melynek zenéjét
az ABBA együttes két tagja és Tim Rice
írta. Karácsony előtt az Illatszertár című
vígjátékot láthatjuk a nagyszínpadon,
majd az opera műfaj egyik megkerülhe-
tetlen remekművét, a Rigolettót játsszák.
A teátrum Móricz Zsigmond halálának

70. évfordulójára az Úri muri
színpadi feldolgozásával ké-
szül, az évadot pedig egy
klasszikus, a Mágnás Miska
operett zárja. A Kisfaludy-te-
remben három bemutató
lesz: A kripli című színmű, a
Csoportterápia, ami a „mju-
zikelkámedi” műfajmegjelö-
léssel csábítja a zenés dara-
bok kedvelőit, illetve egy
mese, a Walesi lakoma.

A 2013/2014-es évad-
ban is műsoron marad a Csi-
nibaba (képünkön), a Finito,
a János vitéz, az Operettmá-

nia, a Portugál, az Apácák, a Hajme-
resztő és a Hetedhét című mesedarab.

Pottyondy Nóra a szokásos nyári fel-
újításokról is beszélt. „A legnagyobb ösz-
szeget, 15 millió forintot a nyílászárók
cseréjére fordítottuk. A színpadon ga-
ranciális javításokat végeztek a szakem-
berek, emellett megújítottuk a tetőszige-
telést, a Vasarely-burkolatot, az előcsar-
nokban pedig radiátorokat szereltek fel.
A körülbelül 68 millió forintos beruházás
önkormányzati támogatásból és saját
bevételi forrásból valósult meg” – árulta
el a kulturális menedzser.

A Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. GYÔRI TELEPHELYÉRE keres

GÉPJÁRMÛVEZETÔKET

Érdeklôdni lehet 8—15 óráig. Fördôs Beáta, tel.: 70/378-4369, e-mail: allas@rudolph-log.com

Munkavállalóinknak versenyképes jövedelmet, 
béren kívüli juttatásokat nyújtunk, 
Útiköltség-térítést és szerzôdéses buszjáratokkal 
a bejárást több településrôl biztosítjuk.  

• B+C+E jogosítvány
• GKI-kártya, sofôrkártya
• gyakorlat
• kettô mûszakos munkarend 
• Gyôrön belüli árufuvarozás 

Elvárások: Amit kínálunk:
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fotó: marcali gábor

Egyedülálló alkotások, nemesfém
címerek készülnek Kákonyi Zoltán
ötvös és ékszerész szabadkai mű-
helyében. A művész Esterházy-pa-
lotában rendezett kiállításán Győr
jelképét is láthatja a nagyközönség. 

Honnan jött az ötlet, hogy az ék-
szerész, az ötvösmesterség fo-
gásait, alapanyagait címerkészí-
tésre használja?    

Öt évvel ezelőtt, egyik szabadkai ba-
rátom esküvőjére szerettem volna iga-
zán személyre szóló, időtálló nászaján-
dékot adni. Kitaláltam, hogy elkészítem
a város címerét színezüstből. Ez volt az
első ilyen jellegű munkám. Nagy sikere
volt, ezért elkezdtem komolyan foglal-
kozni a heraldikával. Azóta sorra szület-
nek a címerek, kicsik és nagyok, egysze-
rűek és bonyolultak, a legapróbb részle-
tekig kidolgozottak. Örülök, hogy így ala-
kult, hiszen mindig olyan dologgal sze-
rettem volna foglalkozni, amit más nem
csinál, ami egyedi és minőségi.

Mit hozott a győri kiállításra?
Elkészítettem Győr város címerét

s elhoztam legértékesebb darabo-

Bertleff Rita

bertleff.cosmetic@gmail.com

06 96/516-910

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

{06 30 310 0785}

kozmetikus, 
elektrokozmetikus

klastromcosmetic.hu
www.facebook.com/KlastromCosmetic

www.vidrauszoiskola.hu

Bébiúszás:
szombatonként
8.45, 9.30, 10.15
Sátoros uszoda

06-70/947-9409
Kovács Alíz
szervező menedzser

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

Jelentkezés a későbbiekben is folyamatosan!

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

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

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

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

Felnőtt úszásoktatás, edzés:
hétfő, szerda, péntek 19–20 óráig
Sátoros uszoda

06-30/272-2064
Rákosfalvy Ferenc
ügyvezető

Jelentkezés,
érdeklődés:

Az ELSŐ

alkalom

mindenkinek

INGYENES!

Egy nemes mesterség tárgyai
mat, az orosz címert. Félkilónyi 14
karátos arany, drágakövekkel ki-
rakva, közel egy év munkája van
benne. Kiállítottuk a monarchia
nagycímerét, az angol címert, több
város és család címerét is. Igyek-
szem bemutatni a nagyközönség
számára a globális heraldikát. 

Az ön győri címeréről mit ér-
demes tudni? 

Nekem nagyon megtetszett Győr
komplex címere, egy tízes skálán mi-
nősítve hetesnek gondolom a külön-
legesség és az elkészíthetőség szem-
pontjából. Két hónapig dolgoztam
rajta, ezüstöt, sárgarezet, vörösrezet
és némi színezéket használtam.   

Hogyan lesz az alapanyagok-
ból címer? 

Ezek az újraértelmezett címerek
kézi munkával, nemesfémek, termé-
szetes anyagok ötvözésével készül-
nek, öt-hat hagyományos kéziszer-
szám segítségével. Több darabnál al-
kalmazom a síkból való kiemelést, egy
odaillő háttér előtt három dimenzió-
ban jelenik meg a címer, bekeretezve.
A munka természetesen az eredeti
darab tanulmányozásával, a tervezés-
sel kezdődik. Ez gyorsan megy, az
ihlet hamar jön, maga a kétkezi

munka az időigényes. Ezt nem lehet
megtanulni, ezt érezni kell.

Jelenleg min dolgozik, milyen
tervei vannak, mi az, amit na-
gyon szeretne elkészíteni?

Tele vagyok tervekkel, ötletekkel,
de ezekről nem szívesen beszélek. In-

kább azt remélem, egyre több helyen,
egyre többen megismerik a munkái-
mat, egyedi alkotásaimat. Lassan, de
már érkeznek megrendelések nagy
múltú családoktól, az Egyesült Álla-
mokból, Szerbiából, Oroszországból.
A címer nemes, drága dolog, kevesek-
nek van és kevesen engedhetik meg
maguknak, hogy nemes anyagokból
is készíttessenek belőle egy példányt. 

(A kiállítás szeptember 22-ig láto-
gatható.)
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Színes és mintás kerámiákat lát-
hatunk a Rómer-terem legújabb,
szüleink, nagyszüleink korát
idéző tárlatán. A Kerámika Kádá-
rika nevet viselő kiállítás anya-
gát Kiss Imre, a Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum igaz-
gatója gyűjtötte össze. 

Ismerős tárgyak, vázák, kaspók, lám-
pák, hamutartók és poharak sorakoz-
nak a Rómer-terem vitrinjeiben. Hol-
mik, a szocialista ipar formatervezett
termékei a hatvanas, hetvenes évek-
ből, egyenesen szüleink, nagyszüleink
lakásából. A kádári kor efféle díszei ál-
talában a kukákban kötnek ki, amikor
az örökösök szomorú dolguk szerint
hagyatékot szanálnak.  

Kiss Imre kedveli, gyűjti, sőt, új csa-
ládnévvel is felruházta ezeket a dísz-
tárgyakat. Azt mondja, ez a szoc deko,
amely az art deko hagyományainak
továbbélését, újravirágzást jelenti.
Megmutatja azt a társadalmi korsza-
kot, amelyben a művészi igényű és ki-
vitelű tárgyak nagy példányszámban,
a nagyközönség számára készültek.

A gyűjtő szándékosan nem írta ki a
kiállított darabok alkotóinak nevét, a
kerámiákon jelzések utalnak arra, me-

lyik szériában gyártották őket. Kiss
Imre szerint a gyakorlat az volt, hogy
a tárgyak prototípusának elkészítését
neves iparművészekre bízták, de a ke-
reskedelmi mennyiségű sorozatokat
már különböző manufaktúrák állították
elő. A tucatáruk mellett zsűrizett alko-
tásokat is találunk a kiállításon. A gyűj -
tő nagy kedvence Gorka Lívia, akit a ke-
rámiaművészet királynőjének tart.

Arról, miért lett szenvedélye a Kádár-
korszakból származó tárgyak gyűjtése,
Kiss Imre annyit mesélt el, hogy az első
retró lámpát a felesége hozta magával
a házasságba. Eleinte nem tetszett, ké-
sőbb már a párját kereste a régiségvá-
sárokban. Ma a kincsestár ezerdarabos,
melyekből háromszáz jutott el a győri
tárlatra. A Rómer Flóris Múzeum nevé-
ben Grászli Bernadett gyarapította Kiss
Imre gyűjteményét, az igazgatónő egy
hamisítatlan, sárga szoc deko vázával
köszönte meg a kiállítást budapesti kol-
légájának. 

Kiss Imre a kerámiák mellett textíliá-
kat és üvegtárgyakat is gyűjt a korszak-
ból, amelyekből szintén kiállításokat
rendez. Azt mondja, ezek a tárgyak se-
gítenek megismerni, megérteni közel-
múltunkat. A kort, amelynek tanúi még
itt élnek közöttünk. A tárlatot szeptem-
ber 14-én, szombaton 16 órától Grászli
Bernadett művészettörténész mutatja
be az érdeklődőknek.

Kerámiák Kádár korából 



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MŰSORA
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS 
kínáló

BÁCSAI FALUNAP. Az árvízi védeke-
zésben részt vállalók önzetlen segítségé-
ért köszönetet mondva szeptember 14-
én rendezik meg tavasszal elmaradt falu-
napjukat Bácsa lakói. Az események 14
órakor kezdődnek, a délután folyamán
színes gyermekprogramokkal várják a
családokat, este a megasztáros Fekete
Dávid és zenészbarátai szórakoztatják a
közönséget. A napot videodiszkó és lé-
zershow zárja Opra Vilmossal. 

ARS SACRA FESZTIVÁL. A VII.
Szakrális Művészetek hete alkalmá-
ból a Magyar Ispita-templom építés-
történetét és az adakozó Szent Er-
zsébet oltárképét mutatja be N. Mé-
száros Júlia művészettörténész
szeptember 14-én, szombaton 16
órától. Másnap, vasárnap 16 órakor
a 70 éves Szent Imre-templom mű-
vészeti kincseit ismerteti meg az ér-
deklődőkkel Pápai Emese művé-
szettörténész.  

AZ ERÉNYÖV titkos törté-
netét mutatja be a Semmel-
weis Orvostörténeti Mú-
zeum szeptember 14-én 17
órakor nyíló vándorkiállítása
az Apátúr-házban. A tárlat
Budapest és Róma után ér-
kezik Győrbe. A közönség ko-
rabeli szövegek, képek és tár-
gyak segítségével ismerhet
meg egy titokzatos és sejtel-
mes, középkorba vissza-
nyúló, igaz történetet. A kiál-
lítást, mely november 30-ig
tart nyitva, csak 16 éven
felüli ek látogathatják.

NYÁRBÚCSÚZTATÓ délután
helyszíne lesz szeptember 14-én Li-
kócs művelődési házának udvara. A
program három órakor misével kez-
dődik, majd hagyományőrző dalkö-
rök mutatkoznak be. Hat óra után
Sík Frida és Nagy Balázs, a Győri
Nemzeti Színház művészei lépnek
színpadra, fél nyolctól Zalatnay Cinit,
fél kilenctől Géczi Andrást láthatja,
hallhatja a közönség. A nap bállal
zárul, a zenét Szórádi Árpád és zene-
kara szolgáltatja. A délután folyamán
különféle kézműves és ügyességi
programokban próbálhatják ki ma-
gukat a rendezvény látogatói.

RÉGISÉGVÁSÁR. Szeptember 15-
én reggel hét órától ismét várja a régi
tárgyak kedvelőit az Árkád mögötti pi-
actér győri régiségvására.  

KÓRUSOK. A Győri Pedagó-
gus Kórus meghívására váro-
sunkba érkezik a fennállásá-
nak 145. évfordulóját ünneplő
székelyudvarhelyi Székely Dal-
egylet férfikórusa. A két társa-
ság közös fellépése szeptem-
ber 15-én, vasárnap 15 órakor
kezdődik a zsinagógában. 

JAPÁN BÁBOSOK. A Vaskakas
Bábszínház látja vendégül az Asiri-
za társulatot, hogy a győri közönség
megismerhesse a japán bábművé-
szet hagyományait. A bunraku-tí-
pusú különleges attrakció szeptem-
ber 17-én 14 órakor kezdődik. 

KOÓS GÁBOR grafikusművész kiállítása nyílik szeptember 13-án 19 órakor
a Napóleon-házban. A „Budapest Diary” elnevezésű tárlat a fiatal alkotó fővá-
rosi életéről, az önálló lét kezdetének dokumentálásáról szól. A nagyméretű dú-
cokkal készült fametszetek a tágabb értelemben vett otthonunkat, városunkat,
a közterek, utcák és az épületek képeit mutatják be, míg a frottázsnyomatok
intim gondolatokat jelenítenek meg. A tárlat október 13-ig látogatható.

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT. A Pé-
terfy Sándor Evangélikus Iskolaközpont
javára ad jótékonyági koncertet a Győri
Filharmonikus Zenekar Berkes Kálmán
vezényletével szeptember 20-án 18 órá-
tól az evangélikus öregtemplomban.   

BABABÖRZE nyit szeptember 14-én 9
órakor az Arany János Általános Iskolában.
A börze idején fejlesztő pedagógiai felmé-
rést tartanak óvodások és alsó tagozatos
iskolások részére. A gyerekeket készségfej-
lesztő nyelvi feladatok, és kreativitást, logi-
kát, memóriát fejlesztő játékok várják. 

APÁCZAI AGÓRA. Vizi E Szilveszter az
emberi agy működésének titkairól, a sakk-
játék agyra gyakorolt jótékony hatásáról
tart előadást az Apáczai-kar Liszt Ferenc
utcai főépületének dísztermében. A szep-
tember 17-én, kedden 16 órakor kezdődő
előadás után különleges sakkjátszmára
kerül sor, a tudós előadó kihívója Portisch
Lajos nemzetközi nagymester.  

HANGRAFORGÓ KLUB. Atlantisz
harangoz címmel Reményik Sándor
énekelt verseiből hallhatnak váloga-
tást az érdeklődők szeptember 20-án
17 órától a Dr. Kovács Pál Könyvtár
klubjában. Vendég Keresztes Nagy
Árpád regös énekmondó. 

CIVIL KONFERENCIA helyszíne lesz a Petőfi Sándor Művelődési Ház
szeptember 19-én, csütörtökön öt órától. A fórum a civil szervezetek mun-
káját segíti, célja szerint kapcsolatot teremt a törvényhozók, a törvény vég-
rehajtó szervezetei és az egyesületek, alapítványok között. Az idei konferen-
cián szó esik majd a közhasznúságról, Győr civil stratégiájáról és az iskolai
közösségi szolgálat, az önkéntesség jelentőségéről. 
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SZEPTEMBER 14., SZOMBAT
M1
05:55 Nemzeti Nagyvizt
06:25 Magyar gazda
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Aranyfeszt 2013
09:30 Kerékpártúra
10:00 TeSzedd!
10:05 Történetek a nagyvilágból 
10:35 Életművész 
11:30 Kincsünk a víz - 

Bükfürdő 50 éves 
11:50 TeSzedd!
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Másfélmillió lépés 

Magyarországon 
13:05 A világörökség kincsei
13:20 Szeretettel Hollywoodból 
13:45 TeSzedd!
13:55 Telesport 
15:55 TeSzedd!
16:00 Valentin napi randevú 
17:20 TeSzedd!
17:30 Gasztroangyal 
18:25 TeSzedd!
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 80 nap alatt a Föld körül 
22:20 Borvacsora 
23:15 Tesztoszteron 
00:10 Az ördög háromszöge 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:15 Trendmánia 
10:55 XXI. század - a legendák 

velünk élnek 
11:25 Házon kívül 
12:00 a'la CAR 
12:30 4 ütem
13:05 Dilinyósok 
13:30 Agymenők 
13:55 Agymenők 
14:20 Eastwicki boszorkák 
15:20 A hős legendája 
16:25 Fiú a Marsról 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
20:00 X-Faktor 
21:40 A megmentő 

23:20 A sziklatanács titka 
01:20 Remington Steele 
02:15 Műsorszünet

04:05 Magyarország, jövünk! 
04:10 Alexandra Pódium 
04:35 Műsorszünet
06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Monster High 
10:25 Astro-Világ
11:30 Kalandjárat 
12:00 Babavilág 
12:30 Fogyótúra 
13:00 Én is menyasszony vagyok 
13:30 Stílusvadász 
14:00 Xena 
15:00 A férjem védelmében 
16:00 Luxusdoki 
17:00 Irigy Hónaljmirigy Show 
18:00 Tények
19:00 Aktív Extra 
19:30 Tor-túra 
21:25 Egetverő haderő 
23:15 Gyilkosok gyilkosa 
01:00 Astro-Világ Éjjel
02:05 Propaganda 
03:00 A férjem védelmében 
03:50 Kalandjárat 

04:45 Szerelmes földrajz
05:25 Élő népzene
06:00 Gazdakör
06:25 Családun xerete talapu
06:50 Századfordító magyarok
07:45 Élő egyház
08:15 Isten kezében
08:40 Sírjaik hol domborulnak...
09:10 Akadálytalanul
09:35 Tájtitkok tudói
10:10 Cigányutak 
10:35 Székely kapu 
11:10 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 A világörökség kincsei 
12:25 Ízőrzők: Hosszúhetény
13:00 VIII. Henrik magánélete 
14:35 Táncvarázs
15:30 Önök kérték
16:25 Forró mezők 
18:00 Híradó - 18:00
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Futótűz 
19:20 Szerencsés flótás 
20:40 Az angyal és a rosszember 
22:20 Kultikon + 
22:50 Dunasport
23:05 MüpArt
00:20 Napok, évek, századok 
01:15 Koncertek az A38 hajón 

SZEPTEMBER 13., PÉNTEK
M1
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Capri - Az álmok szigete 
09:55 Jó tudni! 
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:25 Történetek a nagyvilágból 
14:05 Ridikül 
14:50 Omega koncert 
15:45 Család csak egy van 
16:25 Híradó délután
16:40 A szenvedélyek lángjai 
17:25 Híradó
17:35 A múlt fogságában 
18:00 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Szerelem és egyéb katasztrófák 
21:55 Az Este
22:25 Szeretettel Hollywoodból 
22:55 Híradó
23:10 Így készült: A nagymester 
23:55 Kylie X 2008 - koncert 
00:50 Munkaügyek - IrReality Show 
01:20 Család csak egy van 
02:05 Bűvölet 
02:30 Bűvölet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Gasztrotúra
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:25 A végső akarat 
16:25 A bosszú angyala 
17:30 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 CSI: Miami helyszínelők 
22:35 Gyilkos hajsza 
23:35 Kemény motorosok 
00:40 Reflektor 
00:55 Gasztrotúra 
01:20 4 ütem 
01:50 Műsorszünet

04:15 Magyarország, jövünk! 
04:20 Segíts magadon!
04:45 Műsorszünet
06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Amit a szív diktál 
13:00 Monk - Flúgos nyomozó 
14:00 Tények Délután
14:55 Született feleségek 
15:55 Csapdába csalva 
16:55 Fogyj Rékával és Norbival! 
17:00 Veled is megtörténhet! 
18:00 Tények
19:05 Családi Titkok 
20:10 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 Cool túra 
23:30 Briliáns elmék 
00:30 Fogyj Rékával és Norbival! 
00:35 Tények Este
01:10 Astro-Világ Éjjel
02:15 Hősök 
03:10 Briliáns elmék 

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 6:30
06:35 Slovenski Utrinki
07:00 Alpok-Duna-Adria
07:30 Híradó 7:30
07:35 Akadálytalanul
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 8:30
08:35 Hazajáró
09:05 Szerelmes földrajz 
09:35 Angyali érintés 
10:25 Kisváros 
11:00 T.I.R. 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:20 Agrárpercek 
12:45 Az utolsó remény 
13:15 Nyolc évszak 
14:30 Kívánságkosár
16:35 Térkép 
17:10 Everwood 
18:00 Híradó - 18:00
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:35 Kultúra a nagyvilágból 
19:00 NBI-es labdarúgó-mérkőzés
21:05 Monte Cristo grófja 
22:00 Hírek
22:05 Dunasport
22:15 Apró gyilkosságok a családban 
23:50 Koncertek az A38 hajón 

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

Fesztivál Győr
20:00 Az olimpiák közlekedése
20:45 Híradó
21:15 Konkrét
21:25 Pomodoro
21:40 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr
21:45 Az olimpiák közlekedése
22:30 Híradó
23:00 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

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

Fesztivál Győr
10:00 Az olimpiák közlekedése
10:45 Közvetlen ajánlat
18:00 Fröccs
18:50 TV torna (ism.)
19:00 Konkrét (ism.)
19:10 Győr+ Sport
20:05 Konkrét (ism.)
20:15 Vény nélkül  (ism.)
20:35 Ráta
21:05 Konkrét
21:15 Győr+ Sport
22:10 Konkrét (ism.)
22:20 Vény nélkül  (ism.)
22:40 Ráta
23:10 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

Duna Televízió, szeptember 14., szombat, 20.40

Az angyal és a rosszember
Fekete-fehér, amerikai western

Quirt Evans (John Wayne) a vadnyugat legendás alakja, aki
egykor Wyatt Earp oldalán harcolt az igazságért. Nevének
hallatán a legkeményebb bűnözők is összerezzennek. Evans
mégis hirtelen a rossz emberek oldalán találja magát. A sebe-
sült pisztolyhőst egy kvéker család veszi oltalmába, akik in-

kább az Ige, mint a fegyveres
erőszak erejében hisznek. Fel-
épülése után főhősünk minden
erejével azon van, hogy megta-
lálja nevelőapja gyilkosait és
bosszút álljon.

RTL Klub, szeptember 15., vasárnap, 14.00

Szerelmünk lapjai
Amerikai romantikus film

Allie és Noah tizenévesek voltak, ami-
kor találkoztak, az első pillanattól
kezdve rokonszenveztek egymással.
Kibontakozó szerelmük hamar betel-
jesedik. A lány gazdag szülei azonban
ellenzik kapcsolatukat, így a két fiatal
útja elválik egymástól. Amikor né-
hány esztendővel később újra találkoznak, a szerelmük újjá -
éled és Allie-nek hamarosan választania kell társa és társa-
dalmi rangja között. Történetüket egy idős úr olvassa fel újra
és újra egy hasonló korú hölgynek.

M1, szeptember 13., péntek, 20.20
Szerelem és egyéb katasztrófák
Francia–angol–amerikai romantikus vígjáték

Alek Keshishian filmjének fő-
szereplője a maga elvarázsolt
világában élő, legújabb divat-
rendekre különösen érzékeny,
és akár a kerítőnő szerepét és
szívesen vállaló Emily. Az el-
lentmondást nem tűrő lány a
Vogue magazin munkatársa-

ként és a magánéletben is szeret a középpontban lenni,
és mindent megtenne a körülette lévő emberek sze-
relmi életének felvirágoztatása érdekében. 
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08:50 TV torna
09:00 Pomodoro (ism.)
09:15 Konkrét (ism.)
09:25 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr
09:30 KultÓra (ism.)
10:25 Az olimpiák közlekedése
11:15 Közvetlen ajánlat
17:30 MTK–Győri ETO FC NB I-es 

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

GYŐR+ TV

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

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Brandmánia 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:25 A végső akarat 
16:25 A bosszú angyala 
17:30 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 A mentalista 
22:35 Döglött akták 
23:40 XXI. század - a legendák 

velünk élnek 
00:10 Reflektor 
00:30 Hazudj, ha tudsz! 
01:27 Műsorszünet

04:25 Hősök 
05:05 Magyarország, jövünk! 
05:10 Aktív Extra 
05:35 Műsorszünet
06:00 TotalCar 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Amit a szív diktál 
13:00 Monk - Flúgos nyomozó 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények 
19:05 Édes élet 
20:10 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 40 éves szűz 
00:00 Zsaruvér 
01:00 Fogyj Rékával és Norbival! 
01:05 Tények Este
01:40 Astro-Világ Éjjel
02:45 A titok gyermekei 

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

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel  
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival  
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Portré 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:25 A végső akarat 
16:25 A bosszú angyala 
17:30 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 Dr. Csont 
22:35 CSI: A helyszínelők 
23:40 A főnök 
00:40 Reflektor 
01:00 Remington Steele 
01:56 Műsorszünet

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

05:40 Híradó 5:40
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 6:30
06:35 Székely kapu 
07:00 P'amende
07:30 Híradó 7:30
07:35 Élő egyház 
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 8:30
08:35 Isten kezében
09:05 Mesélő cégtáblák
09:35 Múltidézés
10:30 Kisváros 
11:10 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:20 Vers
12:25 Napirend előtt
12:55 Kapcsoljuk az Országházat
16:35 Térkép 
17:10 Everwood 
18:00 Híradó - 18:00
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
19:55 Rózsa Sándor 
20:50 Hírek
20:55 Dunasport
21:00 Játék a kastélyban 
23:00 Sportaréna
23:30 Koncertek az A38 hajón 

SZEPTEMBER 15., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Barangolások öt kontinensen 
05:55 Esély
06:25 Magyar gazda
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Hét szentség - A keresztség
09:50 Tanúságtevők
10:15 Tanúságtevők 
10:45 Kérdések a Bibliában  
10:55 Református magazin
11:20 Evangélikus ifjúsági műsor
11:30 Mai hitvallások
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ Kép 
12:35 Telesport - Sport 7
13:05 Csodaországban 
14:45 Rád találok Marrakesben 
16:20 Telesport 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Zorro legendája 
22:30 Kalifornia királya 
00:05 MüpArt classic
01:43 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub

10:15 EgészségKalauz 
10:55 Teleshop
11:50 Gasztrotúra
12:25 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
13:00 Tuti gimi 
14:00 Szerelmünk lapjai 

Közben: 16.00 
Hatoslottó-sorsolás

16:35 Beverly Hills-i nindzsa 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Harry Potter és a Halál ereklyéi 
21:20 Mennydörgő robaj 
23:20 Portré 
00:00 Remington Steele 
01:00 Míg a halál el nem választ 

06:00 Időnyomozó
06:25 Tv2 matiné
10:05 Astro-Világ
11:10 EgészségMánia 
11:40 Stahl konyhája 
12:10 Több mint TestŐr 
12:40 Aktív Extra 
13:10 A kiválasztott - 

Az amerikai látnok 
14:10 Békétlen békítő 
15:10 Sue Thomas - FBI 
16:10 Tor-túra 

18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 Vasember 2. 
22:25 A Bourne-ultimátum 

Közben: Kenósorsolás 
00:35 Stephen King: Halálsoron 
03:35 Astro-Világ Éjjel

04:50 Szerelmes földrajz 
05:25 Élő népzene
06:00 Gazdakör
06:30 Tengerek világa
06:55 Zöld Jelzés
07:25 Lyukasóra
07:50 Világ-nézet - Kereszt és toll
08:45 Élő világegyház 
09:10 Mag-erőmű
10:00 Hagyaték 
10:30 Határtalanul magyar 
11:00 Evangélikus istentisztelet 

közvetítése Temesvárról
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Kultúra a nagyvilágból 
12:30 Ízőrzők: Gávavencsellő
13:05 Lovagias ügy 
14:30 Hazajáró
15:05 Csellengők 
15:30 Hogy volt!?
16:30 Szerencsés flótás 
18:00 Híradó - 18:00
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték!
19:55 Jó estét nyár, jó estét szerelem
21:05 Te rongyos élet 
22:55 Dunasport
23:10 Világ-nézet  - Kereszt és toll
00:05 Koncertek az A38 hajón 

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

GYŐR+ TV

08:50 TV torna
09:00 Konkrét (ism.)
09:10 Győr+ Sport
10:05 Konkrét (ism.)
10:15 Vény nélkül  (ism.)
10:35 Ráta
11:05 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna (ism.)
19:00 Pomodoro (ism.)
19:15 Konkrét (ism.)
19:25 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr (ism.)
19:30 KultÓra (ism.)
20:25 Az olimpiák közlekedése
21:15 Pomodoro (ism.)
21:30 Konkrét (ism.)
21:40 Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál Győr (ism.)
21:45 KultÓra (ism.)
22:40 Az olimpiák közlekedése
23:30 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

04:00 Kilátás a Nagy-Kopaszról
04:50 Akadálytalanul 
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 5:40
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 6:30
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 7:30
07:35 Sportaréna
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 8:30
08:35 Zebra
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:35 Térkép 
17:10 Everwood 
18:00 Híradó - 18:00
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
19:55 A falu jegyzője
21:05 Hírek
21:10 Dunasport
21:20 Senki nem tér vissza 
22:55 Koncertek az A38 hajón 
23:50 Vers 
23:55 Himnusz
00:00 Hírek 
00:05 Senki nem tér vissza 
01:35 Magyar történelmi 

arcképcsarnok
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Gyôrszentiván, Kör tér 65. Tel.: 96/524-077
Gyôr, Kodály Z. u. 22. Tel.: 96/424-357
Gyôr, Buda u. 16. Tel.: 96/528-688
Gyôr, Lajta u. 33. Tel.: 96/518-460

További részletekrôl érdeklôdjön kirendelt-
ségeinken, ahol dolgozóink korrekt ügyin-
tézéssel várják az ügyfeleket:

TÁMOGATOTT LAKÁSCÉLÚ HITEL ÉVI 6%-OS KAMATRA!

• Új lakás építésére, vásárlására
(THM: 6,62–6,65%)

• Korszerûsítésre (THM: 6,67%) –
Épületek utólagos hôszigetelése, ablakcsere, tetô cseréje,
felújítása, szigetelése, központi fûtés kialakítása vagy cseréje

Igényeljen otthonteremtési hitelt
használt lakás vásárlására
és korszerûsítésre (THM: 7,09%)

• ÔSZI NYELVTANFOLYAMOK SZEPTEMBER 21-TÔL
• TOEFL, TOEIC és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• ÖSD, ECL, EURO, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-

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

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

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

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

Német kereskedelmi 
és vendéglátó-ipari intenzív 

szaknyelvi tanfolyamok külföldi
és belföldi munkavállaláshoz.

KEDVEZŐ ÁR! HATÉKONY MÓDSZEREK!
HASZNÁLHATÓ NYELVTUDÁS!

A hirdetés felmutatója 2.000 Ft engedményre jogosult!

SZEPTEMBER 18., SZERDA
M1
05:55 Ma Reggel
09:00 Capri - Az álmok szigete 
09:55 Jó tudni! 
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Útravaló
13:40 Ridikül 
14:30 Vilmos herceg és Catherine: 

Egy királyi love story 
15:40 Család csak egy van 
16:25 Híradó+
16:40 A szenvedélyek lángjai 
17:25 Híradó
17:35 A múlt fogságában 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Egyszer volt, hol nem volt 
21:05 Gyilkosság 
21:55 Az Este
22:30 Birkózó világbajnokság
23:00 Summa 
23:30 Híradó
23:45 Változó korban 
00:40 Munkaügyek - IrReality Show 
01:05 Család csak egy van 
01:50 Bűvölet 
02:20 Bűvölet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 A Muzsika TV bemutatja: 

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

04:45 Magyarország, jövünk! 
04:50 Super Car 
05:15 Műsorszünet
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Amit a szív diktál 
13:00 Monk - Flúgos nyomozó 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:05 Édes élet 
20:10 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 A Búra alatt 
22:40 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:45 Ringer - A vér kötelez 
00:45 Fogyj Rékával és Norbival! 
00:50 Tények Este
01:25 Astro-Világ Éjjel
02:30 A Búra alatt 
03:20 Ringer - A vér kötelez 

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 6:30
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó 7:30
07:35 Határtalanul magyar
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 8:30
08:35 A papiros története
08:55 Építészet XXI 
09:25 Angyali érintés 
10:10 Kisváros 
10:50 A falu jegyzője
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:20 Múzeumtúra - Francia módra 
12:50 Pannóniától a csillagokig
13:15 Nyolc évszak 
14:30 Kívánságkosár
16:35 Térkép 
17:10 Everwood 
18:00 Híradó - 18:00
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 Linda 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Bolondok felvonulása 
22:50 Koncertek az A38 hajón 
23:40 Vers

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

GYŐR+ TV
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05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 Capri - Az álmok szigete 
09:55 Jó tudni! 
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
12:55 Kvartett
13:25 Átjáró
13:55 Ridikül 
14:45 Hegyaljai újrakezdés 
15:30 Család csak egy van 
16:15 Híradó+
16:30 A szenvedélyek lángjai 
17:15 Szerencse Híradó 
17:25 Híradó
17:35 A múlt fogságában 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Bárcsak 
22:00 Az Este
22:30 Birkózó világbajnokság
23:00 Nemzeti Nagyvizit
23:30 Híradó
23:45 A rejtélyes XX. század 
00:15 Munkaügyek - IrReality Show 
00:45 Család csak egy van 
01:30 Bűvölet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Gasztrotúra 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:25 A végső akarat 
16:25 A bosszú angyala 
17:30 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 A szállító 2.
23:20 Brandmánia 
23:55 Reflektor 
00:15 Infománia 
00:55 Remington Steele 
01:51 Műsorszünet

04:10 Hősök 
04:50 Magyarország, jövünk! 
04:55 Babavilág 
05:20 Műsorszünet
06:00 Segíts magadon!
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Amit a szív diktál 
13:00 Monk - Flúgos nyomozó 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:05 Édes élet 
20:10 Aktív
21:00 Jóban Rosszban
21:35 Mr És Mrs
23:35 A Jane Austen könyvklub
01:40 Fogyj Rékával és Norbival!
01:45 Tények Este
02:20 Astro-Világ Éjjel
03:25 Hősök 

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:30 Konkrét (ism.)
09:40 Kitekintő
10:10 Közvetlen ajánlat
17:30 ETO-SZESE–Pick Szeged 

NB I-es bajnoki férfi 
kézilabda-mérkőzés 

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

GYŐR+ TV
06:30 Híradó 6:30
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó 7:30
07:35 Lyukasóra
08:00 Térkép 
08:30 Híradó 8:30
08:35 Határtalanul magyar
09:00 Virágzó Magyarország
09:25 Magyar elsők 
09:40 Angyali érintés 
10:30 Kisváros 
11:05 Linda 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:20 Velünk élő Trianon 
13:20 Nyolc évszak 
14:30 Kívánságkosár
16:35 Térkép 
17:10 Everwood 
18:00 Híradó - 18:00
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 T.I.R. 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 A koppányi aga testamentuma 
22:45 MüpArt classic
00:30 Koncertek az A38 hajón 
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Gyors ebéd

Hála ennek a csodálatos világnak, a következő recepteket szinte minden évszakban tudjuk fogyasztani (még a
dinnyét is). A fokhagymakrémleves nélkül nincs is élet, legalábbis nálunk. A zeller nyersen, főve, sülve, de igazán
rántva az első osztályú. Ki kell próbálnia mindenkinek! Bármilyen körettel megfelelő, így még színesebbé vará-
zsolhatjuk. Itt és most megismerkedhetünk egy ősi gabonával, a hajdinával, páratlan élmény lesz. A vegán éte-
lekben azt szeretem, hogy rég elfeledett csodanövényekkel gazdagíthatjuk magunkat és szeretteinket. Jó ka-
landozást a konyhában! Kérem, tartsanak velem!

Kedvencem ez a selymes leves, igazából a csalá-
domé is, sőt, rajonganak érte, mert a lágysága szen-
vedélyesen rabul ejti az embert. Készíthetünk hozzá
tönkölykenyérkockákat, amiket a feldarabolás után
nagyobb serpenyőben, pici kókuszzsíron állandó
kevergetés mellett megpirítunk. A fokhagyma ki-
hagyhatatlan az étrendből, vitamintartalma magas,
a magas koleszterinszint csökkentésére is használ-
ható, de jó tudni, hogy vérnyomáscsökkentő, bak-
térium-, vírus- és gombaölő, emiatt a téli hideg idő-
szakban kiváló gyógyszer megfázáskor, azonban a
legjobb cél elérésében nyersen fejti ki hatását.

Hozzávalók (4 személyre): 25 gerezd fok-
hagyma, 1 liter tisztított víz, 2 bio zöldségleves-
kocka, 2 dl kókusztejszín, 2-3 ek. kókuszzsír, 2-3 tel-
jes kiőrlésű tönkölyliszt (gluténérzékenyeknek kuko-
ricakeményítő), 1-2 csipet himalája só vagy füstsó,
1 csipet bors, 1 csipet őrölt szerecsendió

A megpucolt fokhagymagerezdeket összezúz-
zuk. A lábosban a zsírt felhevítjük, erre dobjuk a
hagymát, közben levesszük a lángot és állandó ke-
vergetés mellett figyelünk arra, nehogy megégjen.
Mehet utána a liszt (gluténérzékenyeknek a kemé-
nyítő), majd felöntjük a vízzel, amibe beletesszük a
fűszereket és a zöldségleveskockát. Felforraljuk és
ekkor kerül bele a kókusztejszín, picit összefűzzük
őket. A végén botmixer segítségét felhasználva, a
még krémesebb végeredmény érdekében egy-két
percig turmixoljuk. Tipp: Reszeljünk rá vegán növé-
nyi sajtot (bioboltban kapható), jó barátok együtt.

Györkösné Boros Györgyi,
a VegaVillám Főzőklub
háziasszonya,
vegán hobbiszakács

Rántott zeller hajdinával

Fokhagymakrémleves 

Vegán csokipuding görögdinnyével
Hozzávalók (4 főre): 1 bögre
növényi tej (kókusz, mandula,
rizs...), 2-3 ek. kukoricakemé-
nyítő, 2 ek. holland kakaópor, 2
ek. agávészirup vagy nádcu-
kor, 1-2 szelet görögdinnye ki-
magozva, kockázva

A növényi tejet a keményítő-
vel elkeverjük csomómentesre,

ezután belejöhet a kakaópor
és a szirup. Felfőzzük pu-
dinggá, hamar elkészül. Ve-
szünk négy poharat, rétegez-
zük a dinnyéket és a pudingot.
Gyorsan kihűl, így szinte meg
sem kell várni, hogy hideg le-
gyen. Fogyaszthatjuk melegen
és hidegen is. Jó étvágyat!

A hajdina szerencsére kezd visszakerülni az aszta-
lokra. Csodálatos gabona, tele van B-vitaminnal,
nyomelemekkel, jó a magas vérnyomásra, voltakép-
pen gyógynövénynek is nevezhetjük, hiszen segít a
székrekedésben és egyéb daganatos betegségek
megelőzésében. Többször érdemes átmosni, mi-
előtt feltesszük főzni, mert karakteres íze van. Meg-
jegyzendő, hogy a hajdina gluténmentes!

Hozzávalók (4 főre): 2-3 nagyobb zeller megpu-
colva, félcentisre felkarikázva, besózva, befokhagy-
mázva, borsozva, ebben fél órát állni hagyjuk.

4-5 ek. liszt (gluténmentes liszt), 3-4 ek. kukori-
cakeményítő, tisztított víz, 1-2 csésze tönkölymor-

zsa, kókuszolaj a sütéshez, 250 g hajdina, 1-2 ek.
kókuszolaj, 1 ek. vegamix, himalája só

Először a keményítőt a vízzel elkeverjük, majd ehhez
adjuk hozzá a lisztet, és ebbe a krémes, tejszínhez ha-
sonló állagba forgatjuk a zellerszeleteket, amiket kelle-
mesen illatossá tett a só, a fokhagyma és a bors. Ez-
után jön a morzsa és a felhevített olajban már süthetjük
is ki őket. Olajat mindig keveset teszek a serpenyőbe,
körülbelül 1-1,5 centiméternyit. Aranyszínűre pirítjuk.
A hajdinát 2-3 percig megforgatjuk a felhevített olaj-
ban, befűszerezzük és felöntjük kétszeres vízmennyi-
séggel, megfőzzük, mintha rizst főznénk. Ha minden-
nel megvagyunk, tálalhatunk.



Részletes program:
http://innovacio.gyor.hu/cikk/atrium_programsorozat.html
http://www.facebook.com/muteremhaz/events

XX. századi
építészeti és kulturális
örökségünk

Retro filmklub
Építész Műteremház

Szeptember 16. hétfő 18.00
Milos Forman Tűz van, babám!

Szeptember 17. kedd 18.00
Szomjas György Falfúró

Szeptember 18. szerda 18.00
Szabó István Álmodozások kora

Szeptember 19. csütörtök 18.00
Keleti Márton Kiskrajcár

„Lehetőségek Győrben” tervkiállítás
Szeptember 14. szombat 14:00 • Építész Műteremház

Kerékpárok a múlt századból
Szeptember 17. kedd 14:00 • Mobilis

„Kerámia Kádárika” kiállítás
Szeptember 14. szombat 16:00 • Rómer-ház

„Építészeti emlékek a XX. század
második feléből” konferencia
Szeptember 19. csütörtök 9:30 • Építész Műteremház

„Totally Lost” fotópályázat kiállítása
Szeptember 20. péntek 17.00
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár
és Közösségi Tér, Galéria

Kulturális örökség napjai:

Épületlátogatások
Szeptember 21. szombat 9:00 • Lukács-szakiskola
Szeptember 21. szombat 10:00 • Gyárváros, Bácsa
Szeptember 21. szombat 14:00 • Széchenyi-egyetem
Szeptember 22. vasárnap 15:00 • Városi séta

A kulturális örökség napjai
Tárlatvezetések győri múzeumokban

Szeptember 21. szombat 11:00 • Apátúrház
Szeptember 21. szombat 16:00 • Kovács Margit Kiállítás
Szeptember 22. vasárnap 10:00 • Káptalandomb

Szocreál autók találkozója
Szeptember 27. péntek 18:00 • Mobilis

Kutatók éjszakája
Szeptember 27. péntek 21:00 • Építész Műteremház

Szocreál tanösvény – Memento Park
Szeptember 28. szombat 8:00
buszos kirándulás Dunaújvárosba

35 éves a Győri Nemzeti Színház épülete
Szeptember 28. szombat 18:30 • Győri Nemzeti Színház

győri PROGRAMJAI
2013. szeptember
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VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉG

A lovaglás rendkívül különleges sport.
Miközben az ember megtanul lova-
golni, ló és lovasa között egészen spe-
ciális kapcsolat alakul ki, amelyben a
bizalom, a koncentráció és a tökéletes
összhang kulcsfontosságú szerepet
játszik. Hazánkban nagy hagyománya
van a lovas sportoknak. A versenyspor-
tok mellett az utóbbi időben előtérbe
került a történelmi hagyományőrző

szerző: bajnóczky katalin gyermekgyógytornász 
fotó: illusztráció

Általános iskolában a gyerekek nagyot nőnek, hir-
telen megnyúlnak. Egyénileg különbözik, ki hány
éves korban, általában a lányok előbb, a fiúk ké-
sőbb. Különösen figyelnünk kell erre nyáron, hiszen
a szünetben minden kisgyermek sokat változik. A
mozgásnak, a sportnak nagy jelentősége van a ge-
rincferdülés megelőzésében. 

Több fajtája van
A gerincferdülésnek azonban több fajtája van. Saj-

nos van olyan is, melynek az okát nem ismerjük, előfor-
dulhat, hogy éppen egy sportoló gyermeknél fedezi fel
a szülő vagy a szakember. Ezért fontosnak tartom,
hogy tudjuk, mit kell észrevenni, mikor kell orvoshoz
fordulni. Funkcionális elváltozásról akkor beszélünk, ha
a gerinc görbületei eltérnek a fiziológiástól, a test súly-
vonala nem a fiziológiás pontokon halad át, de az elté-
rés aktívan korrigálható, nincs elváltozás a csontos és
a lágyrész képletekben. Strukturális az elváltozás, ha
aktívan már nem korrigálható teljesen. Ismert formái
a strukturális gerincferdülésnek a veleszületett csigo-

csoportok által űzött, látványos bemu-
tatókkal tűzdelt harci lovaglás. De az
úgynevezett terápiás lovaglás népsze-
rűsége is sokat nőtt az elmúlt években.
A könyv bemutatja a különféle lovag-
lóstílusokat, jó tanácsokkal szolgál töb-
bek között azzal kapcsolatosan, mire
kell figyelnünk, ha fiatal lóval dolgo-
zunk, vagy hogy miként lovagoljunk
úgy, hogy azzal ne okozzunk felesleges

lyafejlődési rendellenességek, a mellkasi betegségek,
illetve a bénulás okozta gerincferdülés. Ismeretlen ere-
detű formája az idiopathias strukturális scoliosis. Saj-
nos az összes gerincferdülés kb. 80%-át ez teszi ki.  

Szűrése
Vegyük szemügyre gyermekünk gerincét: mezítláb,

csípőszélességű terpeszben, természetesen ruha nél-
kül („egy szál kisgatyában”) álljon meg háttal nekünk.
Karjai lazán a törzse mellett lógnak. Úgy álljon, ahogy
neki kényelmes, mert ha most erőltetve kihúzza
magát, nem kapunk objektív képet. Mi üljünk vagy tér-
deljünk mögötte úgy, hogy a vállai szem-
magasságba essenek. Föntről indulva fi-
gyeljük meg, vállai egy magasságban van-
nak-e, lapockáin észlelünk-e különbséget
(esetleg valamelyik jobban eláll), kétoldalt
a kar és a törzs által bezárt háromszög
egyforma-e, törzsén a redők egyformák-e.
Ezután kérjük meg, hogy nyújtott térdek-
kel hajoljon előre,ujjaival próbálja a talajt
megérinteni. Mindezt lassan, hogy közben ujjunkat a
gerincén végighúzhassuk, és figyeljük meg, hogy háta
a gerinc két oldalán egyforma-e, esetleg egyik oldalon
„magasabb”. Oldalról is vegyük szemügyre csemetén-
ket. A fiziológiás görbületek fokozottsága is utalhat

problémára. Amennyiben a szülő bármi eltérést ta-
pasztal, forduljon szakemberhez, aki eldönti a további
vizsgálatok (pl. röntgen) szükségességét. 

Kezelése
Az első és legfontosabb az ortopéd szakorvos által

meghozott diagnózis, mely eldönti, hogy van-e struk-
turális elváltozás, és a röntgen, mely megmutatja a
scoliosis pontos helyét és mértékét. Ez alapján az
orvos mérlegeli a kezelést. Ami biztosan kell a gyógyu-
láshoz, az a gyógytorna. A gyakorlatok célja a hibás
gerincferdüléses tartás korrekciója, a belső testkép

normalizálása és
a csökkent mű-
ködésű tüdőte-
rületek aktivá-
lása. A kezelés-
ben fontos sze-
repet tölt be
még a gyógy -
úszás, ami eny-

hébb esetekben önmagában is elegendő. A gyógylo-
vaglás nem szó szerinti lovaglást jelent, hanem a las-
san mozgó lovon végzett hátizom-erősítő tornát, mely
megfelelő szakember irányításával nagyon hatékony
és kedvelt gyógytorna lehet. 

megterhelést az állatnak. A lovaglás
egyszerre szórakozás és sport. Miköz-
ben minden porcikánkat átmozgatja, a
lelkünknek is jót tesz. Csak az vágjon
bele, aki képes partnerként bánni a
lóval, cserébe hihetetlen élményekkel
gazdagodhatunk. A könyv a Fitten &
Egészségesen sorozatban jelent meg
a Cser Kiadó gondozásában, szerzője
Marina Wieland. 

Olvasni jó!

Lovaglás

A hét orvosi témája:

A gerincferdülés
szűrése és kezelése

Gyógytorna
biztosan kell

a gyógyuláshoz
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MŰSORA

A hét kérdése: az elsősegélynyújtásról

Válaszol: Dr. Olsovszky Edina oxiológus, 
intenzív terápiás szakorvos

szerző: kovács veronika
fotó: mti/krizsán csaba

A kosárlabdacsapat tragédiája ismét felveti a
kérdést, hogy mit tehetünk laikusként, ha bal-
eseti helyszínre érünk. 

Mi a tapasztalata, tudnak-e segíteni a baleseti
sérülteknek az autósok?

A jogosítvány megszerzéséhez ma már elsőse-
gélynyújtásból is vizsgát kell tenni, ez lényegesen ja-
vított a korábbi helyzeten. Sajnos az iskolai tanter-
vekben jelenleg sem szerepel az elsősegélynyújtás.

Mit tegyenek a laikusok, ha baleset köze-
lébe kerülnek?

Iskolakezdés – mit tegyünk az uzsonnásdobozba?

A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Elérkezett a szeptember, kezdődik az
új tanév. Gyerekek tízezrei indulnak is-
kolába, ahol napi 5-8 órát tanulnak,
majd indulnak tovább a különórákra.
Ez táplálkozási szempontból azt jelenti,
hogy a napi javasolt öt étkezésből mi-
nimum hármat nem otthon fogyaszta-
nak el. A növekvő szervezet számára
nem mindegy, hogy milyen mennyi-
ségű és minőségű tápanyagokhoz jut,
hiszen ilyenkor a legintenzívebb átala-
kuláson megy át az izomrendszer, a
csontrendszer és az idegrendszer. 

Szükségtelen ételek
A feleslegesen elfogyasztott „üres”, a

szervezet számára nem szükséges éte-
lek fogyasztása már a gyermekeknél el-

hízáshoz, és ezzel párhuzamosan minő-
ségi éhezéshez vezet. Ez azt jelenti, hogy
míg energiában sokkal többet eszünk a
szükségesnél, az étrendünk mégsem
tartalmazza a kívánt mennyiségű vitami-
nokat, ásványi anyagokat, biogén ami-
nokat, flavonoidokat, rostokat. 

Gabonafélék
Jó lenne, ha hetente legalább ötször

értékes barna kenyérféle kerülne az asz-
talra, illetve a táskába. Ezek jellemzője,
hogy sűrű állagúak, kicsit savanykás il-
latúak. Vegyünk egy jól záródó dobozt
és abba tegyünk naponként felváltva kif-
lit, kenyérdarabkákat, müzlit, kölesgo-
lyót, sótlan ropit, korpás kekszet, puf-
fasztott gabonaszeletet, extrudált gabo-

nakenyeret. Egészítsük ki sajttal, zöldsé-
gekkel, illetve jól záródó flakonban ivó-
joghurttal, kefirrel, joghurttal, tejjel. 

Zöldségfélék, gyümölcsök
Ez az a csoport, amiből gyakorlati-

lag korlátlan mennyiséget lehet fo-
gyasztani, akár gyermekről, akár fel-
nőttről legyen szó. Naponta legalább
kétszer együnk valamely fajtából nyer-
sen. A gyerekeknek a kisétkezéseik-
hez bátran pakoljunk tisztított, jól
kézbe vehető, méretre darabolt sárga-
répát, karalábét, almát, körtét, szőlőt,
szilvát, narancsgerezdeket, banánda-
rabokat. Ezeket locsoljuk meg egy
kevés citromlével, így még az uzson-
naszünetre sem barnulnak meg. 

Először is, ne hajtsanak tovább, biztosítsák a hely-
színt, s pontos információkat közöljenek telefonon a
mentőkkel. Már ezzel akár életmentő segítséget tud-
nak nyújtani. Meg kell nézni a sérülteket, ha lehet, be-
szélni kell velük. Ha nincs légzésük – ezt úgy tudjuk
megállapítani, hogy a sérült fölé hajolunk, megfigyel-
jük, emelkedik-e a mellkasa, ad-e légzőhangokat –,
akkor azonnal szükséges megkezdeni az újraélesz-
tést. A legsürgősebb a keringés helyreállítása, ezt
pedig a mellkas kompressziójával lehet elérni. Min-
dig az végezze az újraélesztést, aki a leggyakorlot-
tabb benne, viszont tétlenkedni nem szabad, mert
perceken múlik az emberélet.

Milyen sérülés esetén tilos mozgatni a bal-
esetet szenvedőket?

A gerincsérülteket kizárólag abban az esetben
szabad megmozdítani, ha közvetlenül fennáll annak
a veszélye, hogy közelében felrobban az autó. 

Tej, tejtermékek
A fejlődő szervezetnek napi mini-

mum 800 mg kalciumra van szük-
sége. A tej és a jó minőségű tejter-
mékek kiváló forrásai ennek az ásvá-
nyi anyagnak. Egy dl tej vagy kefir át-
lagosan 120 mg kalciumot, 10 dkg
félzsíros tehéntúró 80 mg-ot tartal-
maz. Nagy előnyük még, hogy egy-
szerre található meg bennük a kal-
cium és a felszívódásához nagyon
fontos D-vitamin, tejcukor és albu-
min is. Így tehát ha gyermekünk nem
szenved tejcukor-érzékenységben
vagy tejfehérje-allergiában, bátran
adjunk neki ebből az élelmiszercso-
portból fél liter tejnek megfelelő
mennyiséget. 

Egy pohár tej
a fogak védelmében
A chicagói egyetem kutatóinak vizsgálata
szerint csökkenthető a fogakon a plakk-
képződés, ha valaki reggeli után megiszik
egy pohár tejet. A tej ugyanis semlegesíti a

szájüreg savasságát és
segít visszaépíteni az
ásványi anyagokat a
fogakba. A fogorvosok
felhívják a figyelmet
arra, hogy önmagában
az édes reggeli nem

okoz jelentős károsodást a fogaknak, a
gond az egész napos nassolással van. Javas-
latuk szerint a fogak egészségének megőr-
zése érdekében a napi háromszori étkezés
javasolt és ne fogyasszunk napközben
mindenféle édességet.  

Kávétól ébred a kert
A háztartásban felhalmozódott kávézaccnak
kár lenne a kukában végeznie. A jó háziasz-
szony tudja, hogy a
finom kávé elkészí-
tése után igenis helye
van zaccnak a kertben,
a növények körül. És
nem káros, mint a
vegyszerek. A minimális koffeintartalom
ugyanúgy hathat a virágokra, mint ránk, em-
berekre. Rovarirtóként is megállja helyét a
kávézacc. Ha veteményesünket ellepték a
lakmározó bogarak, akkor egész egyszerűen
szórjunk a barázdákba szárított zaccot. Ez ga-
rantáltan elriasztja a hívatlan vendégeket.  
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szerző és kép: nagy viktor

A Citroën mindig próbál különc lenni.
Néha többé, néha kevésbé meghök-
kentő autókat alkotnak a franciák. A
harmadik generációs Picasso kom-
pakt családi egyterű egyszerre ultra-
modern és klasszikus. Kívül meghök-
kent részleteivel, belül pedig elvará-
zsol kényelmével. Avantgárd vagy
szürrealista? Talán a névadó, Pablo Pi-
casso sem tudná eldönteni.

Egy biztos, hogy felismerhetők
benne felmenőinek génjei, mégis új
karaktere van. Rövidebb elődjénél,
mégis nagyobb az utastere, mivel a
tengelytáv nőtt. Az autó orra egy új
irányt követ. A menetfények felülre ke-
rültek, csíkszerűek, a fényszórók
pedig alatta világítanak, légbeömlő
hatását keltik. Az összkép ezért meg-
hökkentő, modern, mégis könnyen
megszokható. Profilból már ismerős
az előrenyúló szélvédő és poliplábsze-
rűen álló tetőoszlopok – amiket a fe-
kete dekorok optikailag takarnak, si-
kerrel. A kocsi fara harmonikus, a 3D
alagút ledlámpák pedig egyediek
(rendelhető extrák). Nem is gondol-
nánk, hogy 537 liternyi csomag pakol-

Szürrelegancia
ható az akár motoros nyitással is kap-
ható csomagtérfedél mögé.

Az első benyomások után a vezető-
ülésbe ülve egy újabb hatás éri az em-
bert. A tesztautó közepes felszerelt-
sége mellett is kellemes szürkés szí-
nek, puha borítású műszerfal és na-

gyon kényelmesre tömött, kisebb fo-
telt imitáló ülés fogadtak. Feltűnt a vi-
lágos belső és a kevés gomb. Aztán
rájöttem az okokra. A panoráma-szél-
védő miatt még a fejünk fölött is üveg
van – amit ügyes roló megoldással ár-
nyékolhatunk –, és a középkonzolra te-
lepített hétcolos érintőképernyő szol-
gál a funkciók kezelésére. Egyik döb-
benet a másik után. Az már nem is
tűnt fel, hogy a hatalmas sebesség-

Teszt: Citroën C4 Picasso
Collection 1,6 e-HDi 115

Aktuális kedvezmények és további információ: Autentik Motor-Car Kft. 
9012 Győr, Mérföldkő u. 1.   |   Tel.: +36 96 556 270   |   E-mail: ertekesites@citroengyor.hu   |   Web: www.citroengyor.hu

mérő-infomációs kijelző egy szinttel
feljebb, középre került, hiszen a Picas-
sóban ez hagyomány. Az viszont új-
donság, hogy az Intensive szinttől 12
colos HD LCD-képernyőt (!) adnak a
gyáriak, amin még háttérképet is
megjeleníthetünk.

Amint felocsúdtam,
elkezdtem nyomkodni
az érintőképernyőt, és
hasonló telefonhoz szo-
kott kezemmel intuitív
módon tudtam kezelni a
klímát, a rádiót és blue-
tooth-kihangosítót. Kor-
rekt a szolgáltatások
kavalkádja és tetszett a
letisztult pult. Beindítva
halk maradt az 1,6 lite-
res dízel erőforrás, ami

jól asszisztált a kényelmes utazáshoz.
A magyar utakra termett, lágy rugó-
zás, a feltűnően csendes utastér ideá -
lis családi utazóautóvá teszi a Citro-
ënt. Hiszen a második sorban is feje-
delmi a tér, három különálló ülés Isofix
rögzítőkkel várja a gyerkőcöket. Az
előzésekre is bőven elegendő, maxi-
málisan 285 Nm nyomatékot rendel-
kezésre bocsátó motor start-stop au-
tomatikával megelégszik 4,5 liter gáz-

olajjal vegyes üzemben – sok pelenká-
ravalót spórolva az apukáknak. A hat-
sebességes váltó jól kapcsolható és a
dizájnos kar előtt és mögötti méretes
tárolók minden apróságot elnyelnek.
Az oszlopok az ablakok között olyan
ügyesen elosztottak, hogy szinte min-
den irányban tökéletes a kilátás.
Bravó!

A legjobb választás a kipróbált
egyhatos turbódízel, de benzinpárti-
aknak a PSA–BMW koprodukcióban
készülő – ugyanilyen térfogatú –
szívó és feltöltött négyhengeres (120
és 155 LE) blokk is nyugodt szívvel
ajánlható. Az exkluzív Picasso-él-
mény ötmillió forinttól indul és széria
a komplett biztonsági arzenál, az érin-
tőképernyő, a multimédiás csatla-
kozó repertoár, a panoráma-szélvédő,
a bőrkormány, a tempomat és így to-
vább. Egy jól felszerelt dízel példány –
mint a tesztautónk – sem kerül többe
6,8 milliónál bevezető kedvezmény-
nyel. Ráadásul további százezreket
spórolhatunk használtautó- és hű-
ségkedvezménnyel. A részletekről
többet is megtudhat a C4 Picasso-
bemutató nyílt hétvégén szeptember
20–21-én. Érdemes megnézni a jövő
autóját már most.

A középkonzolra
telepített hétcolos
érintőképernyő
szolgál a funkciók
kezelésére
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Bemutatkozott a Jaguar crossover jellegű, terepjá-
rós szépsége, a C-X17 prototípus. Az újkori, sike-
res angol luxusautók formai megoldásaiból össze-
gyúrt hobbiautó nincs messze a szériaérett válto-
zattól. A front egyértelműen azonosítja hovatarto-
zását, az oldalnézet nagymacskás, a hátsón pedig
az F-type megoldásai köszönnek vissza. Egyéb-
ként e modell – moduláris, alumínium – platform-
jára épül majd a legkisebb Jaguar szedán is, mely
az olyan kompakt prémium limuzinok vetélytársa
kíván lenni, mint a 3-as BMW vagy az Audi.

Terep-jaguárFrankfurtban mutatkozik be a nagyon
sikeres Nissan X-Trail utódjának alap-
jául szolgáló tanulmány. Az eddig
szögletes formákból építkező modellt
jövőre egy harmonikus, könnyed le-
mezruhával borított SUV követi. A vá-
rosi terepes elsőkerék- és fejlett ALL
MODE 4x4 hajtással is rendelhető
lesz, és várhatóan követi a tömeg- és
lökettérfogat-csökkentő trendet.

Új X-Trail jön
Te hát könnyebb lesz a kocsi és 1,6 li-
teres benzines, valamint dízel turbó-
motorok fogják hajtani – amit a
Renault/Nissan kínálatból már ismer-
hetünk. Az akár 7 üléssel is felszerel-
hető X-Trail számos, mostanában di-
vatos extrával kérhető majd, úgy mint
ledes fényszórók, komplex multimé-
diás csomag és vezetést támogató
rendszer.

Túlzásokkal

Elérte a frissítési hullám a román márka sikeres te-
repjáróját is, a Dustert. Kívülről óvatosan nyúltak a
formához, hiszen árához képest kimondottan tetsze-
tős, kellően mokány hatást keltett eddig is. Az orr ko-
molyabb lett a több krómtól és a ledes menetfények-
től; illetve a kisebb dizájnváltoztatásoktól – kötények,
küszöb, kerekek – érettebb fellépésű a SUV. Viszont
ami – szerintem – ennél sokkal fontosabb, hogy a
műszerfal végre nem a kilencvenes évek Renault-bel-
sőjére emlékeztet, hanem a legújabb Daciák korrekt
műszerpultdizájnját követi. Ízlésesebb kapcsolók,
„kényeztető” extrák (tempomat, ülésfűtés) és ajtóról
kezelhető ablakemelők fogadják majd az új tulajdo-
nosokat. Az 1,6 literes ősmotor leváltásáról is gon-
doskodnak és jön az 1,2 literes turbós – miközben
maradnak az átfésült dízel erőforrások is.

A Lexus az idei frankfurti autósza-
lonra egy kisméretű SUV-val készült.
A formai túlzásokkal látványossá
tett, hibrid hajtásláncú „városi tere-
pes” egyes részletei visszaköszön-
hetnek a jövőben a japán luxus-
márka modelljein. Miután tanul-
mányról van szó, ez alkalmas a kö-
zönség szondázására is. A legextré-
mebb részlet az autón az első hűtő-

rács és légbeömlő egység. Ugyan-
akkor a lemezek domborításai is el-
sőre merésznek tűnnek – de ki tudja,
mit hoz a jövő: talán ez az atletikus
forma lesz a divat? Mindenesetre a
200 lóerő körülire becsült teljesít-
ményű benzin-elektromos hajtás-
rendszer életképes lehet egy széria-
változatban is, mely akár összkerék-
hajtású is lehet.Frissített Duster
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Megérkezett a műtét nélküli or vos-
esztétikai arcplasztika a Medi -
Shape Esztétikai Szalonba, meg-
tudhatja, mi Madonna és Gwyneth
Paltrow fiatalos arcbőrének titka. 

A kor előrehaladta, a sok diéta, a napo-
zás és a környezeti ártalmak mind a bőr
károsodásához és öregedéséhez vezet-
nek. Ilyenkor már nem segítenek a ha-
gyományos kozmetikai eljárások, a me-
zoterápia, dermaroller, a mikrotűs eljárá-
sok és a thread lifting csak nagyon rövid
ideig tartó átmeneti megoldást nyújta-
nak, ugyanakkor az áruk ehhez képest
nagyon magas. Egy új, műtét nélküli el-
járásnak köszönhetően viszont garantál-
ható a fiatalos arcbőr – magyarázza Má-
lovics Bertold, a MediShape Esztétikai
Szalon egyik tulajdonosa.

Mi az alkalmazott technológia?
Egy forradalmian új, világszabadalom-

mal védett technológia, amely megfiata-
lítja, lágyítja és helyreállítja a bőr eredeti
állapotát. Egyedülállóan ötvöz öt külön-
böző eljárást: az infravörös lézer, magas
frekvenciás fókuszált ultrahang, a koron-
dumkristályos mikrodermabrázió, a vá-
kuum- és a mélymasszázs technológiá-
kat. Nagyon sokan gondolkoznak arc -
plasztikai műtéti beavatkozáson, azon-
ban ez nagyon drasztikus és költséges el-

járás, fájdalmas, szövődményekkel járhat
és a páciens hetekre, akár hónapokra is
kieshet a napi rutinból. Ez fokozottan igaz
a hollywoodi sztárokra, akik folyamato-
san keresik a műtét nélküli, magas szín-
vonalú, professzionális technológiákat,
mint ahogy ezt tette a cardiffi klinikán Ma-
donna és Gwyneth Paltrow is. Mindkét
sztár folyamatosan, több alkalommal is
részt vett kezeléssorozaton.

Miért tartják szakemberek a
világ egyik legeredményesebb
műtét nélküli beavatkozásának?

Számos nemzetközi orvosi szaklap-
ban megjelent publikáció bizonyítja,
hogy a mikrodermabrázió akkor a leg-
eredményesebb, ha azt infravörös lézer-
rel és ultrahanggal kombinálják. A világ
vezető orvosai közül sokan ezen komplex
technológiát preferálják az orvosi lézer
vagy a vegyi hámlasztás helyett.

Mi az előnye a hámlasztási el-
járásokkal szemben?

A savas bőrhámlasztás bizonyos ese-
tekben végleges hegesedést is okozhat,
a szén-dioxid lézeres hámlasztás pedig
igen fájdalmas eljárás, amit általában alta-
tásban végeznek. Az általunk alkalmazott
technológia az egyetlen olyan megoldás,
amely eredményesen, fájdalom- és mel-
lékhatásmentesen képes látványos és
hosszú távú megoldást biztosítani.

Műtét nélküli orvosesztétikai arcplasztika a Medishape szalonban 
Milyen elváltozásokra bizto-

sít látványos megoldást?
Az egyedülálló eljárás sikeresen kezeli

a bőr hibáit és elváltozásait az arcon és a
testen egyaránt. Ezen tünetek közé tar-
toznak a ráncok, bőrhibák, öregségi
vagy nap által okozott foltok, hiperpig-
mentáció, akne, aknés hegek és foltok,
stria, illetve különféle hegek.

Milyen testrészeken alkal-
mazható az eljárás?

A készülék alkalmas az arc, toka,
nyak, dekoltázs, kéz és kézfej kezelésére.

Milyen a bőr a kezelés után és
milyen utóápolásra szorul?

A kezelés után enyhe bőrpír jelent-
kezik, amely néhány óráig eltarthat, a
fiatalító eljárás után a bőr rövid ideig
érzékeny maradhat. A bőr megóvá-
sára és utókezelésére a technológiá-
hoz egyedileg kifejlesztett professzio-
nális krémek állnak rendelkezésre.

Mit mond a világsajtó?
A Daily Telegraph szerint a legma-

gasabb szintű high tech arcápolás. Az
Eva magazin azt írja, high tech kezelés
ak ne prob  lémákra. A The Sunday Times
– Style Magazine pedig a kezelést kris-
tálytiszta gyógyításnak nevezi.

(X)
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Európai Mobilitási Hét és

Autómentes Nap  
2013. szeptember 16–22. 

Bringázz a Munkába! kampány, kerékpáros reggeli, citromdíj.
2013. 09. 16., hétfő • 06:00–09:00 • Megyeháza tér

Antik kerékpárok kiállítása, megnyitó és előadás
2013. 09. 17., kedd • 14:00 • Mobilis

Import Impró-előadás
2013. 09. 18., szerda • 18:00 • Bridge Hallgatói Klub

„Én és a biciklim” fotózás
2013. 09. 19., csütörtök • 15:00–18:00 • Megyeháza tér

Bringapolisz a Mobilisnél kerékpáros felvonulással
2013. 09. 21., szombat • 10:00–19:00

Fedezze fel Győrt! Játékos városfelfedező séta a belvárosban 
2013. 09. 22., vasárnap • 10:00–15:00 • Látogatóközpont

Kerékpártúra Hédervárra 
2013. 09. 22., vasárnap • 11:00 • Mobilis

ELEKTROMOSSÁG témanap
2013. 09. 18., szerda • 14:00–18:00

A Mobilis Interaktív
Kiállítási Központ programjai:

KÖRNYEZETVÉDELEM, BIOLÓGIA témanap
2013. 09. 19., csütörtök • 14:00–18:00

GÁZOK témanap
2013. 09. 20., péntek • 14:00–18:00

A Kisalföld Volán Zrt.
programjai:

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

• 00:00–24:00

„Police 07” interaktív társasjáték
Győr helyi autóbuszain 
2013. 09. 20., péntek

• 16:30–18:30

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

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

a városháza és a Széchenyi-egyetem között

Telephely-látogatás 
2013. szeptember 20., péntek

• 16:30–18:00
Előzetes regisztráció szükséges

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

• 10:00–17:00
Megyeháza tér

„Bagolybusz”
2013. 09. 21., szombat

• 23:00–04:00
Díjmentes éjszakai autóbuszjárat

a főbb szórakozóhelyek
és a nagyobb lakótelepek között

A programokról bővebben a www.kornyezetbaratgyor.hu és a www.keret.hu honlapokon olvashatnak.
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KÖZSZOLGÁK  PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

szerző: győr-szol

A Győr-Szol Zrt. a napokban adja pos-
tára a július és augusztus hónapokban
elvégzett hulladékszállításról szóló
számlákat. A várhatóan a jövő héten a
levélszekrényekbe kerülő szemétdíj-
számlák megfelelnek a rezsicsökken-
tésről szóló törvény előírásainak. Előz-
mény, hogy az Országgyűlés 2013. jú-
nius 21-i ülésnapján fogadta el a 2013.
évi CXIV. törvényt a szippantott szenny-
vízre vonatkozó rezsicsökkentésről, va-
lamint egyes törvényeknek a további re-
zsicsökkentéssel összefüggő módosí-
tásairól. A törvény 16. §-a módosítja, il-
letve kiegészíti a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiak-
ban Ht.) egyes előírásait, amelyek hatá-
lya 2013. július 1. napjától érinti a Győr-
Szol Zrt. által végzett hulladékszállítási
tevékenységet is.

A Ht. 91. § (2) bekezdése kimondja,
hogy „A természetes személy ingat-
lanhasználó részére kiállított számlá-
ban meghatározott hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatásért fizetendő szol-
gáltatási egységre jutó összeg (bele-

kép és szöveg: pannon-víz  

Szeptember harmadik hétvégéjén, a Kultu-
rális Örökség Napjain olyan épületek kapui
nyílnak meg, amelyek máskor nem vagy
csak nagyon ritkán fogadnak látogatókat.
A Révfalu Vízmű idén először csatlakozik a
programhoz, az érdeklődőket szeptember
21-én és 22-én, délelőtt tíz órától várják a
Pannon-Víz szakemberei. 

Minden bizonnyal a látogatók kedvence lesz az Új-
falura vezető országút mellett, 1910-ben épült régi
gépház, Káldy Mihály győri építőmester alkotása.
Az eredeti állapotban felújított épület pincéjében
máig megtalálható az a dízelszivattyú, amely a hú-
szas évektől kezdve áramszünetek idején működ-
tette a vízellátó rendszert. Harcsás László egyedül -
álló falikútgyűjteményének legszebb darabjait az
idős mester emlékének tisztelegve mutatjuk be. A
győri vízellátó rendszer 130 éves történetébe egy
előadás erejéig pillanthatnak bele a látogatók, akik
vezetéssel járhatják végig a vízművet, a parti szű-

Nyílt nap a Révfalu Vízműben
résű kutaktól kezdve a víz útját követve egészen a
szivattyúkig.

A csoportok szeptember 21-én, szombaton és
22-én, vasárnap egyaránt délelőtt tíz órakor indul-
nak. A program tervezett időtartama 1,5 óra. Kérjük,
részvételüket szíveskedjenek előre jelezni a
kviz@pannon-viz.hu e-mail címen vagy a 96/522-
600/160-as telefonszámon. Az érdeklődés függvé-
nyében több csoportot is indítunk. Látogatóink
nyerhetnek is, az egyik szerencsés résztvevő egy
szódaautomatát vihet haza. A készülék sorsolása a
vasárnapi csoport programjának zárásakor törté-
nik, a nyertes nevét weblapunkon közöljük. Szintén
bemutatjuk a „Nyári vizes látnivalók” című fotópá-
lyázatunkra beérkezett legjobb műveket. A pályá-
zatra még várjuk olvasóink képeit a www.pannon-
víz.hu címen. 

A Révfalu Vízmű a Győrből Győrújfalura vezető
út mellett, a Mosoni-Duna partján található. Meg-
közelíthető a 6-os autóbusszal, s egy rövid sétával
a töltés mentén. Regisztrált vendégeink a kapun be-
hajtva használhatják a vízműtelep belső parkolóját.
Mindenkit szeretettel várunk!

Rezsicsökkentés a hulladékszállításban
értve az alapdíjat) nem haladhatja
meg a 2012. április 14. napján alkal-
mazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal
megemelt összegének 90%-át.”

Az említett § (6) bekezdése szerint
továbbá: „E § vonatkozásában a költ-
ségvetési szervre és a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény szerinti ápolást,
gondozást nyújtó intézményekre a ter-
mészetes személy ingatlanhasználóra
irányadó szabályokat kell alkalmazni.”

A törvényi változások miatt a Győr-
Szol Zrt. számlázási rendszerében is
módosításokat kellett végrehajtani:

Valamennyi családi ház, felosztott
társasház természetes személy ingat-
lanhasználói és az egyben fizető tár-
sasház számára kibocsátott számla
esetében a fentebb jelzett egységár-
csökkenésen túl változás az, hogy a
kormány által elrendelt rezsicsökken-
tés eredményeképpen jelentkező
megtakarítás összege az elszámolt

időszak vonatkozásában és 2013. jú-
lius 1-je óta eltelt időszakban össze-
sen, a számlán jól láthatóan sárga me-
zőben kiemelve lesz feltüntetve.

Az ún. felosztott társasház fogyasztói,
illetve az egyben fizető társasház eseté-
ben változás még, hogy az ürítési díj ki-
számlázásánál a ténylegesen ürített
edények alapján eddig kiszámított nettó
ürítési díj (Ft) helyett az ürített edények
összes mennyiségét literben fogjuk,
mint felosztási alap vagy kiszámlázandó
mennyiség feltüntetni a számlán. Ha az
egyben fizető társasházban nem termé-
szetes személy ingatlanhasználó is van,
akkor mind az alapdíjat, mind az ürített
litert a közös képviselő által magadott
arányok szerint osztjuk meg. 

A Győr-Szol Zrt. működéséhez
kapcsolódóan bármilyen számlázás-
sal kapcsolatos további kérdés, infor-
mációigény esetén munkatársaink te-
lefonos ügyfélszolgálatunkon, a
96/50-50-50-es telefonon vagy sze-
mélyesen a Győr, Orgona utca 10., a
Jókai utca 7–9. alatti és az ETO Park-
ban lévő ügyfélszolgálatunkon szíve-
sen állnak rendelkezésére.

kép és szöveg: nagy csaba

A nyári ruhák akciósan, az őszi ruhák egyre na-
gyobb választékban kaphatók a városréti piacon.
Delbó József kereskedő is a minap indított akciót a
kifutónak számító nyári holmikból. Többek között

rövid- és bermudanadrágokat, valamint pamutpó-
lókat vásárolhatunk nála kedvező áron. Tart már
őszi ruhákat is, sok más mellett többféle színben és
fazonban vehetünk farmernadrágot, divatos puló-
vereket, kapucnis felsőket.  

A több mint negyvenöt éve a kereskedelemben dol-
gozó Delbó József fontosnak tartja, hogy megfelelő
áron jó minőségű ruhát tudjon kínálni. Ezzel együtt az
is meghatározó, hogy a piacon az eladó és a vevő kap-
csolata közvetlen, a kiszolgálás magas színvonalú.

Divatáru a piacon

Piaci kosár
Hosszú ujjú póló 4.000 Ft/db
Farmernadrág 4.000–6.000 Ft/db
Kapucnis pulóver 4.500–7.000 Ft/db
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APRÓ HIRDETÉS

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

Élvezze a langyos 
őszi napsütést az

Amstel Hattyú Fogadó
Duna-parti teraszán!

Ősszel is finom ételekkel, 
kíváló italokkal

várjuk Kedves Vendégeinket!

munkakörbe keres a munkakörnek megfelelô végzettségû, nagy
szaktudású munkatársat a

GYÔRI KÖRNYEZETVÉDELMI IRODA.

Jelentkezni lehet motivációs levéllel és fényképes önéletrajzzal.
Hatósági vagy vállalati ügyintézôi tapasztalattal rendelkezôk elônyben.

gyki@kabelnet.hu

KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKTANÁCSADÓ

OKTATÁS 

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

Külföldi munkavállalás-
hoz német speciális nyelvtanfo-
lyam indul szombatonként a TELC
nyelviskolában. Közbeszerzési refe-
rens 140 órás képzés indul szeptem-
berben szombatonként a TIT-ben. Ér-
deklődés: 96/525-060, 70/321-
3763, gyor@titpannon.t-online.hu,
www.titpannon.hu.
Nysz: 08-0218-05

HASTÁNC őszi 
ÚJ KURZUS indul 
KEZDŐKNEK!
Helyszín: 
Győr, Fehérvári u. 80.
Infók: www.asien.hu, 
érd.: 
asien@freemail.hu, 
20/291-7950 

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

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

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

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

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

Belvárosi, félkomfortos, 25 m2-es, 1
szobás, gázkonvektoros, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne
belvárosi, nádorvárosi, gyárvárosi,
szigeti, 45–50 m2-es, 1+fél szobás,
gázfűtéses, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakásra (hirdetési szám: 26).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, összkomfortos, 68 m2-es,
3 szobás, távfűtéses, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserélne győri,
komfortos/összkomfortos, 49 m2-es,
1+fél vagy 2 szobás, gáz- vagy köz-
ponti fűtéses, elsősorban határozat-
lan bérleti szerződéses, Kossuth
Lajos vagy Bán Aladár utcai bérle-
ményre, esetleg tulajdonra (hirdetési
szám: 27). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Szigeti, komfort nélküli, 24 m2-es, 1
szobás, gázkonvektoros, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne
győri, 40 m2-es, 1+fél szobás, gáz-
konvektoros, határozott-határozatlan
bérleti szerződéses, 300.000 Ft-ig
lakbérhátralékos lakásra (hirdetési
szám: 29). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

József Attila-lakótelepi, összkomfor-
tos, 55 m2-es, 2 szobás, távfűtéses,
határozatlan bérleti szerződéses, er-
kélyes lakást cserélne adyvárosi, ná-
dorvárosi, belvárosi, komfortos, össz-
komfortos, 55 m2-es, 2 szobás, gáz-
vagy távfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses, maximum V. emeleten
lévő lakásra (hirdetési szám: 30).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

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

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

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

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

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

ÜZLET

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

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

GARÁZS 

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

INGATLAN

Veszprémi, két lakásból
álló, egyszintes, felújított családi háza-
mat 360 m2-es telken  eladom vagy el-
cserélem győri lakásra+ráfizetéssel! Tel.:
30/906-0850.

SZOLGÁLTATÁS

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

Nyugdíjas nő takarítást, bevásárlást
vállal nyugdíjasoknál, családoknál!
Tel.: 30/521-7626 

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, mű-
szaki termék szállítása kedvező
áron, 2.900 Ft-tól. Tel.:
30/5420-720. 

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

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

EGYÉB

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

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

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

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

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

ÉPÍTŐANYAG

AGÁRDON, a Velencei-
tónál, a gyógyfürdő közelében,
zöldövezetben, zárt területen, szö-
vetkezeti házban 2 szobás (4+1 fé-
rőhely), 41 m2-es, teraszos apart-
manlakás évente 2×2 hetes üdü-
lőhasználati joga eladó. Az 5 fő el-
szállásolására alkalmas apartman
saját fürdővel, WC-vel, komplet-
ten felszerelt teakonyhával, hűtő-
szekrénnyel, színes TV-vel és tele-
fonnal rendelkezik. A 2013-as
évre esedékes üdülőhasználati díj
pénzügyileg már rendezett, így az
ebben az évben még esedékes 2
hetes pihenés ingyen lehet az öné. 

Irányár: 360.000 Ft. 
Érdeklődni: 
20/55-38-545

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

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852
www.y-ytong.hu
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Súlyos közúti balesetet szenvedett a
Hat-Agro UNI Győr női kosárlabdacsa-
patát szállító autóbusz szombaton Ka-
puvár és Vitnyéd között. Tapodi Péter
klubigazgató a helyszínen életét veszí-
tette, Fűzy Ákos vezetőedző pedig a
kórházba szállítást követően hunyt el.
Natasa Kovacevicnek, a csapat szerb
játékosának amputálni kellett a lábfe-
jét, rajta kívül összesen hét sérültet
ápolnak még kórházban.

Ezek a tények, amelyek után nem
marad más, csak a döbbenet. Napok-
kal a tragédia után is megrendülten ol-
vasom a fenti szavakat, melyeket
ugyan értek, de jelentésüket fel nem
foghatom. Várom, hogy a csarnokba
belépve újra üdvözöljük egymást Péter-
rel és Ákossal, de ez már nem történ-

Gyászol a győri és a magyar sportélet
SPORT  GYÁSZ

het meg soha többé. A köztünk lévő
kapcsolat túlmutatott a hagyományos
újságírói munkán, erre a baráti vi-
szonyra pedig mindig büszke voltam. 

Két kitűnő szakember távozott kö-
zülünk, akiknek élete volt a kosár-
labda. Felkészültségük, taktikai tu-
dásuk és sportáguk iránti rajongásuk
önmagáért beszélt. Rengeteget tettek

a magyar és a győri kosárlabdáért,
azon fáradoztak, hogy megszerettes-
sék ezt a városunkban kicsit mosto-
hán fogadott sportágat, melyben kö-
zösen a csúcsra vezették csapatukat.
Mindezek előtt azonban nagyszerű
emberek voltak, édesapák, férjek, ba-
rátok. Távozásuk sok ember szívében
hagyott hatalmas űrt. 

A legnagyobb teher most Fűzy And-
rás társadalmi elnök vállán nyugszik,
aki Ákos személyében nagybátyját is el-
veszítette. Egyszerre próbál vigaszt
nyújtani a gyászolóknak, támasza lenni
a sérülteknek, képviselni a klubot a nyil-
vánosság felé. Nincs azonban egyedül,
a klub alkalmazottai szintén erőn felül
teljesítenek és amiben csak lehet, segí-
tik egymást. Elképesztő a szolidaritás

a csapattagok között, amihez város-,
ország, sőt, világszerte érkezik a támo-
gatás. Bárcsak ne ilyen szerencsétlen-
ség miatt alakult volna ki ez a széles
körű összefogás... 

A klubvezető emellett folyamatosan
tárgyal a folytatásról is. Folytatni
ugyanis muszáj. Erre kötelez Fűzy Ákos
és Tapodi Péter emléke is, a sérült játé-
kosoknak pedig érezniük kell, hogy van
hová visszatérniük. Ők pedig vissza
akarnak térni, a maradandó károso-
dást szenvedett Natasa Kovacevicen
kívül egyedül a pályafutása utolsó sze-
zonjára készülő Kovács Krisztina jelen-
tette be, hogy visszavonul. A szövet-
séggel közösen szerdára sikerült kidol-
gozni a megoldást, a magyar bajnok-
ságban és az Euroligában elindul a Hat-
Agro UNI Győr, a Közép-európai Ligá-
ban viszont nem. 

Fűzy András elmondta, azért lép-
nek vissza a Közép-európai Ligában
való részvételtől, mert a hétvégén
történt baleset miatt nincsenek a já-
tékosok az induláshoz megfelelő fizi-
kai és lelki állapotban. A csapattagok
három kivétellel Szentendrei Áron és
Barthalos István irányításával két-
három héten belül elkezdhetik a fel-
készülést, így az Euroliga november
hetedikei rajtára készen állnak majd.
A csontok összeforrnak, a sérülések
behegednek és egyszer talán a lelki
sebek is begyógyulnak. 

A labda pattog tovább. Fűzy Ákos és
Tapodi Péter is ezt akarná.

Lakner Gábor

Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata mély
megrendüléssel értesült
a tragédiáról. A városve-
zetés nevében Borkai
Zsolt, Győr polgármes-
tere, a Magyar Olimpiai
Bizottság elnöke meg-
döbbenéssel nyilatkozott. 
„Őszinte részvétemet fe-
jezem ki Tapodi Péter és
Fűzy Ákos családjainak,
a sérült játékosoknak
pedig mielőbbi gyógyu-
lást, felépülést kívánok.
Nehéz ilyenkor megszó-
lalni, nehéz lesz a csa-
patnak, a városnak fel-
dolgozni ezt a tragédiát.
Két igazi sportembert
veszítettünk el, akik
egész életükben a jó ügy
érdekében, a sport és a
tehetség ünnepéért dol-
goztak, mindezt magas
szakmai színvonalon tet-
ték. Sosem felejtjük el
őket, hiszen a győri ko-
sárlabdasport legfénye-
sebb sikereit köszönhet-
jük tevékenységüknek.
De nemcsak mint sport-
vezetők, hanem mint
emberek, családapák is
példamutató életet éltek,
öröm volt velük beszél-
getni, egy társaságban
lenni. Győr nagyon
büszke a kosárlabdacsa-
patára, sok örömteli pil-
lanatot okozott nekünk
az egyesület. A győri és
a magyar sport számára
egyaránt tragédia ez a
mai nap, mindent meg
fogunk tenni annak érde-
kében, hogy segítsük a
játékosokat, a vezetőket,
de abban is biztos va-
gyok, hogy egy ilyen ese-
mény feldolgozása nem
megy egyik napról a má-
sikra. Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzata
nevében őszinte részvé-
temet fejezem ki az el-
hunytak családjainak,
valamint a Hat-Agro UNI
Győr valamennyi játéko-
sának, vezetőjének és a
szurkolóknak, hiszen a
veszteségben együtt
osztozunk.”

A Hat-Agro UNI Győr számlát nyi-
tott az elhunyt Fűzy Ákos és Ta-
podi Péter családjának megsegí-
tésére, valamint a sérült játékosok
rehabilitációjára. A felajánlásokat
a Kosárlabda 2010 Közhasznú
Egyesület Győri Női Kosárlabda
Adományszámlájára lehet befi-
zetni, melynek száma: 58600300-
11221715. Jövő hétvégén emlék-
tornát rendeznek, amelyen pá-
lyára lép a PINKK Pécsi 424, az
Uniqua-Euroleasing Sopron és a
Szpartak Moszkva együttese; a
torna bevételét szintén az elhuny-
tak családjának megsegítésére
ajánlják fel.

Tapodi Péter nyilvános bú-
csúztatója pénteken 16 órakor
lesz a szabadhegyi köztemető-
ben. A temetést későbbi idő-
pontban, szűk családi körben
tartják meg. Fűzy Ákos bú-
csúztatója szeptember 21-én
lesz a pécsi köztemetőben.
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A magyar labdarúgó-válogatott múlt pénteken kiábrán-
dító játékkal 3–0-ás vereséget szenvedett el Bukarest-
ben Románia ellen, majd kedden a Puskás-stadionban
5–1-re legyőzte Észtországot a világbajnoki selejtezők
D csoportjában. Utóbbi mérkőzésen Klavan öngólja
után Hajnal, Böde, Németh és Dzsudzsák voltak ered-
ményesek, míg a vendégek szépítő találatát az ETO-ban
futballozó Kink szerezte. A válogatott jelenleg a pótse-
lejtezőt érő második helyen áll, a helyzet azonban csa-
lóka, hiszen míg a mieink Hollandiával és Andorrával ját-
szanak októberben, addig a románok ellenfele az észt
és az andorrai válogatott lesznek. Ahhoz, hogy saját ke-
zünkben maradjon a sorsunk, nyerni kellene Amszter-
damban, ami tizenhárom éve senkinek nem sikerült…  
Az OTP Bank Ligában a válogatott mérkőzései miatt
nem rendeztek fordulót, az NB II-ben azonban nem állt
meg az élet, a Gyirmót hazai pályán Papp Kristóf dup-
lájával 2–0-ra győzött a Szigetszentmiklós ellen. A Liga-
kupában hét közben rendeztek újabb fordulót, a Gyir-
mót 4–2-re nyert az Ajka ellen, a Győri ETO FC pedig
4–1-re győzött az SVSE vendégeként. A zöld-fehérek
vasárnap 18.30 órakor az MTK otthonában folytatják
bajnoki szereplésüket, míg a kék-sárgák szombaton
16.30 órakor Kozármislenyben lépnek pályára. 

A Győri Audi ETO KC első hazai
mérkőzése előtt a szurkolói
egyesület átadta az általuk az
év legjobbjának ítélt díjat, me-
lyet Katrine Lunde vehetett át.
A legjobb utánpótlás-játékos-
nak járó Halbritter-emlékdíjat a
jelenleg Veszprémben kézilab-
dázó Tóth Gabriella kapta. A
legtöbbet fejlődött játékosok
számára alapított Görbicz
Anita-ösztöndíjban idén meg-
osztva Korsós Dorina és Sirián
Szederke részesül. A mérkőzés
nem hozott izgalmakat, a zöld-
fehérek állva hagyták ellenfe -
lüket, a Fehérvár KC csak a 21.
percben, tízgólos hátrányban
tudta megszerezni első gólját.

Magabiztos győzelem
A Rába ETO futsalcsapata első hazai
bajnoki mérkőzésén 6–1-re győzött a
Veszprém ellen. A vendégek öt percig
tartották a gól nélküli döntetlent, ekkor
azonban egy percen belül kétszer is be-
talált a címvédő. A szünetig négyszer
zördült a veszprémiek hálója, az egykori
győri kedvenc, Madarász János irányí-
totta vendégek erejéből csak a szépí-
tésre futotta. A zöld-fehérek a második
játékrészben számtalan helyzetükből
még kettőt értékesítettek, így 6–1-re
nyertek a bajnokság második fordulójá-
ban. Különösen Alvarito volt elemében,
a nyáron igazolt játékos négyszer volt
eredményes, rajta kívül Püspök és
Fabio talált be a veszprémiek kapujába.

A bajnokságban a válogatott EB-selej-
tezői miatt kéthetes szünet következik,
a csapat legközelebb szeptember 30-
án lép pályára.

Hétvégén elrajtolt az élvonalbeli női
futsalbajnokság is, a Rába ETO újonc-
ként szerepel a legjobbak között. A Mol-
nár Attila irányította csapat a dobogós
helyezést célozta meg első NB I-es sze-
zonjában, ehhez pedig meg is tette az
első lépést. A zöld-fehérek a nyitányon
5–3-ra győztek a Tolna-Mözs otthoná-
ban, a gólokon a mesterhármast szerző
Üveges Katalin, Vigh Renáta és Jakab
Réka osztoztak. Az együttes szombaton
15 órakor a Szombathelyi Egyetem csa-
patát fogadja a Magvassyban. 

Csodára várva

Állva hagyták ellenfelüket
Szünetben 13–5-re vezetett a
bajnokcsapat, amely a máso-
dik félidőben sem lazított és
végül 30–18-ra nyert. 

„Fantasztikus kezdést pro-
dukáltak a lányok, az első fél-
idő nagy részében az ellenfél
gyakorlatilag csak gyors ellen-
támadásból tudott gólt sze-
rezni. Ez az egész mérkőzést
meghatározta. A második fél-
időben is sikerült a koncentrá-
ciót megtartani, összességé-
ben elégedett vagyok a csa-
pattal” –  értékelte a látottakat
Ambros Martin vezetőedző. A
csapat szombaton 18 órakor
Siófokon, majd szerdán 18 óra-
kor Békéscsabán lép pályára. 
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Az ETO-SZESE múlt pénteken
megkezdte szereplését az élvonal-
beli férfi kézilabda-bajnokságban.
Az első fordulóban a nemzetközi
kupainduló Balatonfüred otthoná-
ban lépett pályára a csapat, és az
esélyesebb hazaiak 11–6-os félidőt
követően 26–16-ra nyertek. A fél-
idő közepén 5–2-re még az újonc
győriek vezettek, de a fürediek a
szünetig egy 9–1-es szakasszal je-
lentős előnyre tettek szert. Szünet
után sokáig maradt a 4–5 gólos kü-
lönbség, ami a végére azonban tíz
lett. Magi Serra vezetőedző a véde-
kezéssel elégedett volt, a támadó-
játékban azonban feltétlenül javu-
lást várt játékosaitól.

Győzelemmel tért vissza
a sikersportág

Az első hazai mérkőzését
szerda este a PLER ellen játszotta
az újonccsapat, közel négy és fél
év után rendeztek ismét élvonal-
beli férfi kézilabda-mérkőzést Győ-
rött. A klub a találkozó teljes bevé-
telét Tapodi Péter és Fűzy Ákos
családjainak és Natasa Kovacevic-
nek ajánlotta fel, emellett gyűjtést
is szervezett részükre. A győriek
rendhagyó módon feketében ját-
szottak, ezzel is tisztelegve az el-
hunyt sportbarátok előtt.

A csapat álomszerűen kez-
dett, a hazaiak a huszadik perc-
ben már 12–5-re vezettek, de a
PLER a félidő utolsó tíz percét 5–
0-ra megnyerte, izgalmassá téve

a folytatást. A második félidőben
sokáig a győriek akarata érvénye-
sült, de a hajrában még egy elke-
seredett rohamot indítottak a
vendégek és visszakapaszkod-
tak két gólra. Az utolsó percekre
is maradtak izgalmak, de a győ-
riek végül 25–22-re nyertek. A
csapatból a kapus Gregor Lor-
ger, valamint az egyaránt 8–8
gólig jutó Szabó András és Ha-
lász Levente emelkedett ki. 

Az ETO-SZESE szombaton 18
órakor Csurgón lép pályára, majd
a folytatásban szeptember 22-én,
vasárnap 16 órakor egy igazi
sztárcsapat, a Pick Szeged érke-
zik az egyetemi csarnokba.
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A magyar amerikai futball elitligájának (HFL) első játéknapján a
Győr Sharks fordulatos mérkőzésen, 41–27-re múlta felül a de-
bütáns Nyíregyháza Tigers alakulatát. A mérkőzést technikai
okok miatt nem az eredetileg meghirdetett helyszínen játszották
le, de a Cápákat nem zavarta meg, hogy ezúttal Győrzámolyon
fogadták ellenfelüket. A Győr Sharks legközelebb szeptember 21-
én, szombaton 15 órakor a Budapest Wolves együttesét fogadja,
várhatóan már a kiskúti Elektromos-pályán. 

A Graboplast Győri VSE versenyzői 15 arany-
érmet nyertek a világbajnokság után egy hét-
tel megrendezett szolnoki kajak-kenu orszá-
gos bajnokságon. A csapatból kiemelkedett
Lantos Ádám (képünkön), aki ötször állhatott

szerző: lakner gábor
fotó: gy. p.

A technikai sportokban is kiválóan szerepel-
nek a győri versenyzők, legutóbb az olaszor-
szági terepjárós eurotriál Európa-bajnoksá-
gon két kategóriában is a dobogó legmaga-
sabb fokára állhattak. Kónya János és Oross
Tamás négy év után lettek ismét a kontinens
legjobbjai, míg Magyar Szilárd és Kovács
Krisztián megvédte tavalyi elsőségét. 

Taroltak a győri versenyzők az augusztusi eurotriál Eu-
rópa-bajnokságon, hiszen original kategóriában a
Kónya János–Oross Tamás páros, promodified kate-
góriában pedig Magyar Szilárd a veszprémi Kovács
Krisztiánnal állhatott a dobogó legmagasabb fokára. Az
originál kategória jelen esetben azt jelenti, hogy az erő-
sítéseken kívül nem módosítható lényegesen az autó
szerkezete, míg a promodified kategóriában szereplő
járművek szinte majdnem teljes egészében építettek. 

A ralival ellentétben a triálban nem elsősorban az
időeredmény, hanem a hibapontok számítanak, azaz
hogy az indulók lehetőleg hibátlanul teljesítsék a pályá-
kat. Ez persze a gyakorlatban szinte megvalósíthatatlan,
így a résztvevők a lehető legkevesebb hibapontra töre-
kednek. A versenyzőknek számos, zömmel természe-
tes tereptárggyal kell megküzdeniük, és közben a meg-
adott irányból és előre meghatározott sorrendben ka-
pukon kell áthaladniuk. Hibapont jár a kapukarók érin-
téséért, töréséért, a kapuk kihagyásáért, a határoló sza-
lagok érintéséért, de a tolatásért is.

A triálban a nehézség, az akadályok legyőzése, az át-
gondolt versenyzés a fontos. A versenyzők a futam előtt
gyalogosan bejárhatják a pályákat, ezt kihasználva

Legyőzték az összes
akadályt

megtervezik a versenyt, elkészítik
a taktikát. Különösen nagy jelentő-
séggel bír, hogy milyen sorrend-
ben vágnak neki a szekcióknak,
ezt ugyanis maguk választhatják
meg az indulók. Vannak olyan te-
reptárgyak, amelyek menet köz-
ben módosulnak, így aki később próbálja leküzdeni
őket, komoly hátrányba kerülhet. Persze pozitív irányba
is változhat a pálya, amiből előnyt is lehet kovácsolni. 

Kónya János és Oross Tamás gyermekkori barátok,
az autó iránti műszaki érdeklődés és a természet sze-
retete mindkettejükben közös volt, gépészmérnök vég-
zettségük révén pedig az autók módosításához szük-
séges tudással is rendelkeznek. Eleinte egy külsőre tel-
jesen átlagos dobozos UAZ-zal versenyeztek, persze
az ütött-kopott karosszéria egy belül teljesen átépített,
hihetetlenül speciális gépet takart. Ezt követően Su-
zuki Jimnyre váltottak, az addig ritkán használt típus
pedig annyira bejött nekik, hogy azóta már a harmadi-
kat nyúzzák belőle. Miután igazán kitanulták a jármű-
vet, sorra jöttek az eredmények, 2009-ben a szakág
hazájában, Németországban Európa-bajnokságot is
tudtak nyerni. Ezt a sikert ismételték meg most Olasz-
országban, ahol újra a kontinens legjobbjai lettek.
Ehhez meg kellett küzdeniük a hazai pálya minden elő-
nyét élvező olasz résztvevőkkel is. 

„A eurotriál egyre népszerűbb Európa-szerte, évről
évre több tagország csatlakozik a mezőnyhöz, amely
így egyre erősebb lesz. Legutóbb megjelentek a spa-
nyol és az orosz versenyzők, akik lendületesen törnek
előre” – mondta a szakág helyzetéről Kónya János, aki
a nehezen megszerzett elsőségről is beszélt:

„Az első nap után még nagyon kicsi volt a különb-
ség a versenyzők között, de már ekkor az élen álltunk.

Győzelem a nyitányon

Élen a kajak-kenusok
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fel a dobogó legfelső fokára, valamint Kam-
merer Zoltán, aki négy aranyérme mellé még
egy ezüstérmet is szerzett. Az egyesület a
bajnokság éremtáblázatában és pontverse-
nyében is az élen végzett.

Vasárnapra a szervezők átépítették a pályákat, ami
mindenkinek sok nehézséget okozott. Mi is megszen-
vedtünk velük, de rajtunk végül nem fogtak ki. Bejött
a taktikánk, sőt, az előzetesen tervezettnél kevesebb
hibaponttal zártuk a második napot is” – fogalmazott
az immár kétszeres Európa-bajnok pilóta, aki Győr
hírnevét öregbítette azzal is, hogy a magyar csapat-
kapitányon keresztül az összes nemzet csapatveze-
tőihez eljuttatta Győr ajándékcsomagját. 

Magyar Szilárd veszprémi navigátorával, Kovács
Krisztiánnal együtt nagy bravúrt vitt véghez azzal,
hogy megvédte tavalyi Európa-bajnoki címét. A
páros a nagyobb autókat szereti, és jelentősen mó-
dosított, saját ötletek alapján megerősített gépük-
kel az előző évhez hasonlóan ismét uralták a me-
zőnyt és magabiztosan diadalmaskodtak. 

Az egyedüli nehézséget az jelenti, hogy hazánk-
ban nincs megfelelő gyakorlópálya, így csak az éles
versenyeken tudnak készülni a nemzetközi megmé-
rettetésekre. Mindkét párosban közös pont, hogy
nem egyedül a triál szakágban versenyeznek, rend-
szeresen rajthoz állnak a trophy versenyeken is, és
mondani sem kell, ebben is rendkívül eredménye-
sek. A terepjárós közösségre jellemző az összetar-
tás, a pályán ugyan ellenfelek a versenyzők, de azon
kívül segítik egymást, ez a közösség pedig a ben-
zingőzhöz hasonlóan nem ereszti a technikai
sportok szerelmeseit. 



2013. szeptember 13.   / + / 31

MOZAIK SPORT

Amint arról múlt héten beszámoltunk,
szeptember 13. és 15. között az ETO
Parkban rendezik meg a III. Audi Hunga-
ria ETO U16 nemzetközi labdarúgótor-
nát nyolc csapat részvételével. A rendez-
vényen a házigazda ETO U16-os csa-
pata mellett a Barcelona, a Benfica, a Di-
namo Zagreb, a Partizan Beograd, a
Rapid Wien, a Slavia Praha és a Lilleström
korosztályos együttese vesz részt. 

A névadó szponzor képviseletében
Lőre Péter kommunikációs igazgató
elmondta, komoly presztízse van a tor-
nának, melyen évről évre nagyobb
csapatok vesznek részt. Hozzátette,
ez egy olyan rendezvény, amely méltó
a klubhoz és az Audihoz egyaránt.

Vincze Ottó versenyigazgató ki -
emelte, a torna rendezésében a sport-
szakmai szempontok a legfontosabbak.
A klub próbál bekerülni a nemzetközi
vérkeringésbe, emellett igyekeznek fel-
mérni, hol tartanak a győri fiatalok a
nemzetközi élvonalhoz képest. Kifejezte
örömét, hogy a városvezetés is a torna

Lényeges kérdésekben döntött a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság 121. közgyű-
lése, melynek Buenos Aires adott ott-
hont. Szombaton kiderült, hogy a Tokió
rendezheti a 2020-as nyári olimpiát, a
japán főváros Isztambul és Madrid pá-
lyázatánál bizonyult jobbnak. 

„A Magyar Olimpiai Bizottság hagyo-
mányosan jó kapcsolatot ápol a japá-
nokkal, biztos vagyok benne, hogy szín-
vonalas és különleges olimpiai játékok-
kal ajándékozza majd meg Tokió a vilá-
got. A nagy távolság és az időeltolódás
szempontjából nem olyan szerencsés a
helyszín a magyar sportolók számára,
de profi felkészüléssel és természete-
sen a MOB és a szakszövetségek támo-
gatásával ez nem jelenthet problémát.
Tokió meggyőző fölénnyel nyerte el a
rendezés jogát. A japán miniszterelnök
személyesen prezentálta a helyszínen
az elképzeléseiket, érvei azt kell, hogy
mondjam, meggyőzték a nemzetközi
sportdiplomáciai közösséget” – mond -
ta a döntésről Buenos Airesben Borkai
Zsolt, a MOB elnöke.

Vasárnap az is eldőlt, hogy a birkózás
bent marad a 2020-as és a 2024-es
olimpia programjában. A kedvező dön-
tés utáni első világbajnokságnak szep-
tember 16. és 22. között a Papp László
Budapest Sportaréna ad otthont. Ma-
gyarországnak eddig 54 olimpiai érmet
hozott és 19 bajnokot adott a sportág.

„Az elmúlt időszakban nagyon erős
lobbitevékenység indult meg annak ér-

Új szelek Buenos Aires felől
dekében, hogy a birkózás számára ked-
vező döntés szülessen. Nagy volt a nem-
zetközi összefogás is, a legtöbb ország
sportvezetői a tradicionális sportág mel-
lett tették le voksukat. Megmenekült a
birkózás, ez a magyar sportnak is jó hír,
hiszen benne van a 16 kiemelten támo-

gatott sportágban, azonban nem sza-
bad elülni a babérokon. Ma már a nem-
zetközi tendenciák azt mutatják, hogy
haladni kell a korral, ha kell, változtatni a
versenyek programján, a közönség szá-
mára is minél élvezhetőbbé tenni adott
sportágat. A birkózás kapott egy új

esélyt, remélem, hogy élni fognak vele”
– fejezte ki örömét a MOB vezetője. 

Keddre maradt az egyik legfonto-
sabb szavazás, melyen Thomas Bachot
választotta a NOB új elnökévé a szerve-
zet tagsága. A német sportdiplomata a
tizenkét év után távozó belga Jacques

Rogge-ot követi a poszton, a megbíza-
tása nyolc évre szól. Ő a NOB kilencedik el-
nöke. Az ügyvéd-üzletember, korábbi vívó
Thomas Bach az 1976-os montreali olim-
pián az aranyérmes tőrcsapat tagja volt. 

„Thomas Bach megválasztása nem
okozott túl nagy meglepetést számomra.

Győrben a Barcelona és a Benfica
mellé állt. Hozzátette, a látványos meg-
nyitót pénteken 20 órakor a várható
rossz idő miatt az ETO Parkban tartják. 

Pacsi Bálint, az ETO U16-os csapa-
tának edzője úgy fogalmazott, szeretné-
nek méltóképpen szerepelni a tornán,
az ellenfelek óriási motivációt jelentenek
a fiatalok számára. A játékosok olyan ta-
pasztalatokra tehetnek szert, melyeket
hasznosítani tudnak későbbi pályafutá-
suk során. A csapatkapitány Koncsag
Martin hozzátette, nagyon várják már a
mérkőzéseket és nem félnek a nagy-
nevű csapatoktól sem. 

Az Audi Kupa szeptember 13-án,
pénteken 16.15 órakor kezdődik három
találkozóval, a nap főmérkőzése pedig
az ETO–Barcelona összecsapás lesz,
melyen a zöld-fehérek a stadionban fo-
gadják világhírű ellenfelüket. A bronz-
mérkőzés szeptember 15-én, vasárnap
11.15 órakor, a döntő 13 órakor kezdő-
dik, a helyosztókat a Sport Televízió élő-
ben közvetíti. A mérkőzésekre ingyenes
a belépés. 

Másfél hónappal ezelőtt személyesen lá-
togattam meg őt Németországban,
megalapoztuk a jó kapcsolatot, ami fon-
tos lehet a következő években. Korábbi
kiváló sportolóról, jogász sportdiploma-
táról beszélünk személyében, aki régóta
szívén viseli az olimpiai eszme és mozga-
lom sorsát. Az új elnök jól ismeri hazán-
kat, hiszen a nyári találkozó alkalmával
volt lehetőségem bemutatni neki a ma-
gyar sport helyzetét, valamint átbeszéltük
a két ország sporttal kapcsolatos együtt-
működési lehetőségeit. Úgy vélem, ha-
zánk jól járt az új elnök személyével, aki-
nek immáron személyes ismerősként
gratulálhattam a helyszínen” – mondta
Thomas Bachról Borkai Zsolt, aki pozitívan
foglalta össze a közgyűlésen történteket. 

„Úgy értékelem, hogy Magyarország
számára kedvező döntések születtek
Buenos Airesben. A birkózás fontos volt
a magyar sport számára, az új NOB-
elnök személyében pedig egy orszá-
gunk felé nyitott sportvezetőt üdvözölhe-
tünk. Tartalmas program volt, amelyen
Jacques Rogge-tól is elköszöntünk. Na-
gyon tiszteletreméltó az ő életútja és
mindaz, amit az olimpiai mozgalomért
tett. Tokiót pedig remélem, hogy éppoly
fényes magyar sikerek jellemzik majd,
mint Londont. Addig azonban még
sokat kell dolgozni és továbbépíteni a
magyar sportot, és persze Rio vagy
éppen a Győrben megrendezésre ke-
rülő 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál is előttünk van.”
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