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-nál több új munkahely jött létre az utóbbi nyolc
hónapban a győri Audi-gyárban, a hétezredik
munkatárs a héten lépett munkába. A legtöbb új
dolgozó a karosszériagyár, a lakkozóüzem, a jár-
műszerelde, valamint a minőségbiztosítás terüle-
tén látja el majd feladatait. Emellett az új jármű -
gyár termelési területeire 2011 nyarától 80 fizikai
munkatárs nyert felvételt. 

900 1 milliárd forint értékű zöldmezős beruházás alapkö-
vét tették le a Győri Ipari Parkban. A fejlesztéssel a
Rábalux Logisztikai Kft. hoz létre  regionális logisz-
tikai központot. A 2012 májusára elkészülő, 7.200
négyzetméter alapterületű létesítményben magas-
raktárat alakítanak ki, amelyben soros állványrend-
szeren raklapos raktározást végeznek majd.
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Újabb
Leier-gyár 
Még az idén beindítja
kilencedik magyaror-
szági gyárát a Leier
Hungária Kft. Győrben.
A cég egy már meglévő
üzemcsarnokot vásá-
rolt meg, és a piaci
igényfelmérésnek meg-
felelően állítják össze a
gyártandó termékek
körét. A barnamezős
beruházással megvaló-
sult győri bővítésnek
köszönhetően húsz
fővel növelik a dolgo-
zóik létszámát.

Műhely
Megjelent a Műhely fo-
lyóirat legújabb száma,
amely ismét tartalmaz
kuriózumot, Alek-
szandr Puskin négy
olyan levelét olvashat-
juk, amelyek még más-
hol nem jelentek meg
magyar fordításban. 

Túlórapénz
Eddig összesen 81 hiva-
tásos önkormányzati
tűzoltóságnak kezdték
kiutalni a munkatár-
saik után visszamenő-
legesen járó túlmunka-
díjat. Az elmúlt egy
hétben mások mellett
a győri tűzoltóság
számlájára is átutalták
a pénzt. A kisalföldi
megyeszékhelyen ösz-
szesen 144 főt érint a
kifizetés.  

Meghalt
a nótaénekes
Elhunyt Győri Szabó Jó-
zsef Győr-Gyirmóthoz
kötődő nótaénekes.
Munkatársunknak
adott egyik utolsó in-
terjújában úgy nyilat-
kozott: „Rájöttem,
hogy bárhol nótáztam
a világon, tulajdonkép-
pen mindig a gyirmóti-
aknak énekeltem.”

Megújultak a Hédervári úti óvoda öl-
tözői, csoportszobái, s kicserélték a já-
rólapot is az intézményben. A kétmillió
forintos fejlesztést pénteken adták át.
Pallós Erzsébet intézményvezető sze-
rint az összefogás, az együttműködés
révén sikerül jó feltételeket teremteni a
gyerekeknek, óvodai dolgozóknak. 

Városi körjárat indult az új piacra. Az
új busz szerdán és szombaton 6 és 14
óra között félóránként közlekedik. A
Citybusz érinti a Swarzenberg utca, Te-
leki utca-színház, a Bajcsy-Zsilinszky
út, Klastrom szálló, Honvéd liget, Ba-
ross Gábor híd, Iparkamara megálló-
helyeket.

Az Újvárosi Művelődési Ház kollektí-
vája kapta idén az Újváros Szolgálatáért
díjat, amelyet a városrész nyárbúcsúz-
tató rendezvényén adtak át. A kitünte-
téssel a dolgozók kiemelkedő kulturális
munkásságát és a városrész érdekében
kifejtett aktivitását ismerték el. 

Megújult a Jereváni úti gyalogos alul-
járó. Megoldották a műtárgy vízelveze-
tését, falait és korlátjait újrafestették. A
korábbi lámpatesteket vandál kezek
összetörték, ezért azokat kicserélték és
ráccsal fedték el. A kerékpáros és a ba-
bakocsival való közlekedés is biztonsá-
gosabbá vált, mert a kerékpárút és az
aluljáró között kiépített csatlakozással
a vasúti átjáró kikerülhetővé vált.

Új terápiás helyiséget adtak át a Petz
Aladár Megyei Oktató Kórházban. A
gondozó- és ambuláns szobát a neuro-
lógia osztályon alakították ki. A 8 millió
forintos beruházás adományokból és a
Küzdelem a Szélütés Ellen Alapítvány
közreműködésével valósulhatott meg.  

Egy nap a kulisszák mögött címmel
nyílt napot rendez a Győri Nemzeti
Színház és a Győri Balett – jelentette
be a két intézmény igazgatója, For-
gács Péter és Kiss János. Szeptem-
ber 15-én a pincétől a padlásig meg-
nyílik a ház a közönség előtt.

Elvégezték a Széchenyi tér kőbur-
kolatának speciális takarítását. A
látványos munka folyamatairól, vala-
mint annak eredményéről a város
közterületeinek fenntartójaként a
munkát megrendelő GYŐR-SZOL
Zrt. a helyszínen számolt be a sajtó
munkatársainak.

Új szökő- és ivókúttal gazdagodik a belváros,
amelynek rekonstrukciós munkálatai során az
Apáca utcai csomópontban Jedlik Ányos tiszte-
letére egy szódásszifon alakú kutat helyeznek el. 

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester elmondta, a
különleges szökőkút egy régi típusú szódásüveget
formáz, amelyből a víz egy medencébe folyik,
ennek végén található az ivókút. Fekete Dávid
képviselő az Apáca utca felújításáról szólva hang-
súlyozta, a szakemberek nagy gondot fektettek az
utca burkolókövének kiválasztására. Fontos szem-
pont volt, hogy az jó minőségű, időtálló és csú-
szásmentes legyen, azért döntöttek végül a Város-
háza téren található kő mellett.

Szódásüveg-szökőkút
Jedlik tiszteletére

A nagycsaládokért tett
elévülhetetlen érdemei-
ért adományozott kitün-
tetést posztumusz dr.
Ottófi Rudolfnak a
Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesülete. A díjat
az év elején elhunyt al-
polgármester felesége,
Edit asszony vette át
Gyertyás Jánostól, a Fa-
mília Nagycsaládosok
Egyesületének elnöké-
től a Keresztény Értel-
miségiek Szövetsége
Győri Szervezetének
legutóbbi rendezvé-
nyén. A KÉSZ rendez-
vény központi kérdései
a katolikus egyház által
2011-ben meghirdetett
„Család éve” köré cso-
portosultak. Gyertyás
János előadásában
arról beszélt, hogy a
család lényege az ösz-
szetartó erejében rejlik,

Posztumusz kitüntetés
dr. Ottófi Rudolfnak

hiszen ez az egyetlen
közösség, amely min-
dent túlélve továbbra is
biztosítja a jövőt az em-
beriségnek. Míg a
másik előadó, Tóth
András görög katolikus
parókus a házasság
fontosságát emelte ki,
és azt, hogy meg kell
változtatni a társada-
lomban a gyermekválla-
lással kapcsolatos gon-
dolkodást.
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A HÉT TÉMÁJA  LAPSZÉL

Egy fejlődő településen a gaz-
dasággal együtt ível felfelé a
turizmus, a kultúra és a
sportélet is. Ahogy Győr pozí-
ciói erősödnek, úgy fordul a
nemzetközi közvélemény fi-
gyelme is ránk. 

A jó hírek a közép-európai
régióban mostanában arról a
Győrről szólnak, amely ipari
beruházásaival berobbant a
köztudatba, és a térség min-
den országában tudják, mi is
fog történni mifelénk a kö-
vetkező évtizedben. 

Egy gyarapodó város nem
áll egy lábon. A gazdaság élén-
külése mellett a közélet nép-
szerű, közkedvelt területein is
fokozódik az érdeklődés Győr
iránt. Nem véletlen, hogy az
önkormányzat, együttmű-
ködve az Audival, évek óta
sztárfellépőkkel lepi meg a
nagyközönséget a Négy Év-
szak Fesztivál keretében, de
így volt ez a Bayern München
All Star meghívása kapcsán is. 

Az sem véletlen, hogy az
önkormányzat és a német vi-
lágcég kiemelt támogatásával
a Bajnokok Ligája döntőjét
megcélzó Audi ETO EB- és vb-
aranyérmes, illetve bronzér-
mes, többszörös nemzetközi
kupagyőztes játékosokat szer-
ződtetett. A norvég Heidi Löke,
a szerb Andrea Lekic és a mon-
tenegrói Jovanka Radicevic az
elitben szereplő, hazájuk válo-
gatottját erősítő kézilabdázók,
és milyen jó volt tőlük egyön-
tetűen azt hallani a klub sajtó-
tájékoztatóján: megtisztelő,
hogy a világ egyik legjobb csa-
patához kötelezhették el ma-
gukat a következő szezonra. 

Válogatott kerettagokkal,
a szomszédos országok baj-
nokságában is elismert játé-
kosokkal erősítette meg kere-
tét a győri női kosárlabdacsa-
pat is, amely az Euroligában
merész álmokat szövöget.
Mindannyian abban bízunk,
megtelhet a hazai kosárcsa-
tákra az egyetemi csarnok. 

Egyre imponálóbb teljesít-
ményt mutatnak a hét forduló
után is veretlenül álló ETO FC
labdarúgói, akiknek a nevét lát-
ványos menetelésük kapcsán
kezdjük megtanulni. Ha így foly-
tatják, sztárok lehetnek ők is.  

Győr azon az úton jár,
amit 2006-ban eltervezett.
Négy év alatt sikerült elérni,
hogy a gépezet újra lendü-
letbe jöjjön, és lassan becsat-
lakozzunk a gazdaságilag és a
sport terén is eredményes eu-
rópai sikervárosok sorába. 

Rólunk szólnak a hírek. A
térségnek Győr az új sztárja. 

Bakács László

Győr, a sztárok
városa

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

Azokkal a tehetősebb szülőkkel, akik az
állami és önkormányzati intézmények
nyújtotta feltételeknél jobb és igénye-
sebb körülmények közé vinnék cseme-
téiket, megfizettetné a gyerekek böl-
csődei elhelyezését a Nemzeti Erőfor-
rás Minisztériuma. Nyitrai Imre helyet-
tes államtitkár szerint a jobb módúak-
nak a piaci szereplők létesíthetnének
bölcsődéket, a szociálisan rászorulók
pedig a jövőben is ingyen vihetnék
gyermekeiket az önkormányzati intéz-
ményekbe. A fizetős bölcsik működte-
tési feltételeit taglaló szociális kerettör-
vény ősszel a parlament elé kerülhet.    

A Győr Plusz utánajárt, városunk-
ban 10-12 ezer forintra tehető a szü-
lők által fizetett havi térítési díj ösz-
szege egy bölcsődés gyermek után.
A győri Örkény utcai bölcsődében
már most telt ház van, pedig a gyere-
kek még csak a beszoktatás napjait
töltik. Szeptember közepétől a 60 fé-
rőhelyre 85-90 apróság is juthat, a
bölcsőde vezetője mégis úgy véli, a
kicsiknek itt van a legjobb helye.    

„A magánbölcsődéknek szakmai-
lag nem vagyok a híve, mert kollégá-

Számháború: jönnek
a fizetős magánbölcsődék

immal itt mi tudjuk ellenőrizni a gyer-
mekek ellátását. Szakmailag is a leg-
jobban felkészültek a gondozónők,
ugyanez a helyzet az iskolázottságuk
szempontjából is, és mindenhogyan.
A magánbölcsődéket nem tartom a
legjobb dolognak” – fogalmazott kri-
tikusan Lendvai Imréné, az Örkény
utcai bölcsőde vezetője. 

384 forint plusz áfa per nap, ez
olyan 420 forint körüli összeget je-
lent. Egy győri családnak jelenleg
ennyibe kerül a gyermek bölcsődéz-
tetése egy napra. A teljes ellátás költ-
sége gyermekenként egy évben
meghaladja az 1 millió 300 ezer forin-
tot. Azt egyelőre nem tudni, hogy a
piaci alapon létrejövő intézmény
gyermekei után fizetne-e az állam
normatívát. Ha nem, a szülőnek mé-
lyen a zsebébe kellene nyúlnia: akár
havi 120-130 ezer forintba is beleke-
rülhetne az elitbölcsibe járás. 

„Annyira nem ismerjük a szülők-
nek az ilyen irányú pénzügyi lehető-
ségeit, mert valljuk be, a fizetős böl-
csődébe járatás elsősorban a szülő
egzisztenciális körülményein, mint-
sem a szándékán múlik. Én saját
magam ilyen igénnyel eddig még
nem találkoztam, azt gondolom,
hogy a bölcsődéinkben a szakmai

munka jelenleg olyan színvonalú,
hogy kielégíti a szülők igényeit. Ettől
függetlenül elképzelhetőnek tartom,
hogy lenne egy olyan réteg, aki
képes volna és akarna egy ilyen lehe-
tőséget megfizetni. Egyelőre Győr-
ben a magánbölcsődék nem tudtak
gyökeret ereszteni” – tudtuk meg
Szabóné Vörös Ágnestől, a győri pol-
gármesteri hivatal népjóléti osztályá -
nak vezetőjétől. 

Nyitrai Imre, a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium helyettes államtitkára
a Győr Plusznak elmondta: a fizetős
bölcsiket létrehozó vállalkozások egy
csapásra megoldanák a mostani fé-
rőhelyhiányt, és az igények találkoz-
nának a fizetőképes kereslettel. 

„Ősszel tárgyalja a parlament az új
szolgáltatási kerettörvényt, amibe már
beleillesztjük azt is, hogy ha valaki egy
fizetőképes réteg számára szeretne
ilyen szolgáltatást nyújtani, akkor ezt
megtehesse. Ne kelljen a háttérben fél-
legális módszereket alkalmazni. Én azt
gondolom, ahogy a szociális szolgálta-
tások rászorultsági alapon kell, hogy
megvalósuljanak, ugyanúgy ilyen az,
hogy ahol nincsen rászorultság, de
szükség van a segítségre, ott viszont
ezt meg kell fizetni” – mondta a helyet-
tes államtitkár.  

A győr-ménfőcsanaki Burján Hanna szeptember közepén lesz két-
éves. Hanna születése óta egy súlyos betegséggel, az úgyneve-
zett Smith-Lemli-Opitz szindrómával küzd, vagyis a rengeteg
műtét ellenére normál úton táplálhatatlan, hasi szondán keresztül
jut élelemhez. A család lehetőséget kapott egy németországi,
szeptember 19-én kezdődő speciális kezelésre, azonban ehhez
még 400. 000 Ft-ra van szükségük. Kérjük, amennyiben módjá-
ban áll, segítsen ön is, akármilyen kis összeggel, hogy Hanna
végre teljes, egészséges életet élhessen. Köszönjük!

A család számlaszáma: OTP Bank, 11773377-00773878.

Segítsünk Hannának!
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PORTRÉ MIÉRT SZERETEM GYŐRT?

Soha nem
vágytam más
klubba, 18 éve
vagyok Győrben 

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Mi a szép a fociban? A labda, és amit
művelünk vele – ad magyarázatot
nemes egyszerűséggel Koltai Tamás
arra, hogy miért a futball a világ egyik
legnépszerűbb sportja. A Győri ETO FC
24 éves labdarúgója hatéves kora óta fo-
cizik a klub keretein belül, ahova a szülei
vitték el, édesapja szintén focizott.

– Valamit láthattak bennem a szü-
leim, hiszen kiskölyökkorom óta lejár-
tam a barátaimmal focizni. Marcalvá-
rosban laktunk, és ott minden meg-
volt, ami egy gyereknek kell. Focipálya,
játszótér, ahova még akkor is rendsze-
resen lejártam, amikor már az ETO-
ban edzettem. Ahogy hazaértem, rög-
tön szaladtam le focizni a barátaimhoz.

A futball mellett azonban a tanulást
is fontosnak tartotta, és tartja a mai
napig. A Balázs Bélában eltöltött általá-
nos iskolai évek után a Jedlik Ányos
Gépipari Középiskolában végzett, majd
a Széchenyi-egyetemre felvételizett,
ahol most harmadéves gépész szakon. 

– A tanulást nem mindig könnyű
összeegyeztetni a focival, de muszáj,
hiszen – bár nem tervezem – egy sé-
rülés miatt lényegében bármikor
véget érhet a futballkarrierem, és
akkor valamilyen irányba lépni kell.
Az utóbbi időben persze több a foci

Koltai Tamás: „Egyszerűen
jól érzem itt magam”

A váloga-
tottság
Szenzációs érzés volt,
amikor Erwin Koe-
man 2008 májusában
meghívott a váloga-
tottba, Görögország
ellen játszottunk. Bár
csak pár percet ját-
szottam, de ez arra
ösztönzött, hogy még
jobban teljesítsek,
még jobban odafigyel-
jek a munkámra, az
életemre, mert van
eredménye annak,
amit csinálok. Egyéb-
ként akkor még 20 NB
I-es mérkőzés sem
volt a hátam mögött,
ezért is számított
nagy dolognak ez a
megkeresés – mondta
Koltai Tamás aki leg-
utóbb augusztusban,
az Izland elleni mér-
kőzésen volt a váloga-
tott keret tagja. A 24
éves középpályás hoz-
zátette, az öltözőben
csak biztatást kapott,
hogy azt csinálja, amit
tud, és akkor nem lesz
baj. Szerinte kétféle
sportoló van, az egyik-
nek kifejezetten szük-
séges, hogy időnként
üvöltsenek vele, mert
ez kell ahhoz, hogy
összekapja magát, a
másikat viszont szép
szóval kell segíteni.

az életemben, mint a tanulás, de
igyekszem a kettőt összeegyeztetni. 

Tamás szerint a profikhoz való beke-
rüléssel felnőtt, megváltozott a gondol-
kodásmódja, tudja, hogy ma már telje-
sítenie kell, mert az elért eredmény
most már egzisztenciális kérdés is.

– Kisgyerekként a foci szépségéért
játszik az ember, aztán ifiként, amikor
már jönnek a tétmeccsek, kezdi meg-
érezni, hogy lassan el kell dönteni, hogy
marad-e ezen az úton vagy mást választ.
17 évesen pedig már úgy futballozik,
hogy ebből szeretne megélni. Egervári
Sándornál kerültem fel a nagycsapatba.
Addig is tudtam, de akkor tudatosult
bennem, hogy ezt kell csinálnom. 

Azóta már a válogatott keretbe is
meghívták, öt ilyen meccs van a háta
mögött. A labdabiztonságára, a
passzjátékára, és a pályán való látá-
sára büszke középpályás, azt mond -
ja, Győrt és az ETO-t nem hagyná el
más magyar klubért.

– Imádom Győrt. Ez a város pont ak-
kora és pont ott van, amekkorának és
ahol lennie kell, Budapest már túl nagy
lenne. Győr kialakítása, épületei, terei
nagyon szépek. A gyerekkoromat
idéző Marcalváros mellett a Radó-szi-
get az egyik legkedvesebb hely szá-
momra, hiszen ott sokat randevúztunk
a barátnőmmel. Sajnos a hétvégi
meccsek miatt csak ritkán tudok részt

venni a város kulturális programjain, de
ha tudok, ott vagyok, például a Vasas-
meccs után még elcsíptük a Barokk
Esküvő végét. A másik nagyon fontos
hely pedig az ETO-stadion és környéke.
Soha nem vágytam más klubba, 18 éve
vagyok itt, és egyszerűen jól érzem itt
magam. A csapattagokkal, az edzőkkel
jó a viszonyom, és az egész komple-
xum rendszerét jónak tartom. 

Tamás bízik abban, hogy az ETO
tudja folytatni a győzelmi sorozatot,
és szép eredményt érnek el a bajnok-
ságban, hiszen erre jó esély van
most. És hogy mi a jövő?

– Gondolkozom az edzőségen, de
egy saját vállalkozás beindítása is
vonzana, és ott van persze a gépé-
szet is. Egyelőre nehéz megmondani,
hogy mi lesz 20 év múlva, de az biz-
tos, hogy futballozni szeretnék még
kb. 15 évig. Minimum. 

Új idők
focija
Koltai Tamás szerint
a legtöbbet talán a
taktikában és gyorsa-
ságban változott a
profi futball az el-
múlt ötven évben.
– A mai foci sokkal ki-
számítottabb, mint
az ’50-es–60-as évek
játéka: az emberek
fejében megvan,
hogy merre, hova,
milyen sebességgel
fussanak. Mintha fel
lennének rajzolva
egy táblára, úgy mo-
zognak. Régen más-
képp lehetett, de
azért ma is szükség
van az egyénisé-
gekre – véli az eddig
ötszörös válogatott
labdarúgó.
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Borsodi László 1981-ben egy 12
négyzetméteres nyári konyhából
indította a vállalkozását – egy sa-
tupaddal, egy NDK-s pisztolyfú-
róval, és egy egyszerű kis köszö-
rűgéppel. Az elszántság, a szor-
galom és a minőségi munka
azonban gyorsan dinamikus fej-
lődéssel párosult, egyre több lett
a megrendelés is. A kft. 1996-
ban alakult meg, azóta is ebben
a formában, 100 százalékban
családi tulajdonú cégként folytat-
ják tevékenységüket.   

A Borsodi Műhely az elmúlt
három évtized során olyan
magas szintű szakmai tapaszta-
latra tett szert az egyedi alkatré-
szek gyártásának területén, ami
garantálja a kimagasló minősé-
get. A cégnél alkalmazott tech-
nológiákban a lehető legkivá-
lóbb megmunkálógépek dol-
goznak, melyeket jól képzett
munkatársaik a magas minő-

Tisztesség és lokál-
patriotizmus: 30 éves
a Borsodi Műhely 

ségi elvárások mellett a lehető
leghatékonyabban működtet-
nek. Ez a magas minőségi elvá-
rás és szakmai tudás biztosítja
minden megrendelő számára a
biztonságot és elégedettséget.

A Borsodi Műhely főként
egyedi gépalkatrészgyártással
foglalkozik – leginkább az autó-
ipar számára. Bármilyen kopott
vagy törött alkatrészt tudnak pó-
tolni. Ezt az irányt alapvetően az
1992-es textilipari válságnak
köszönhetik, mivel azelőtt textil -
ipari gépalkatrészek gyártásá-
val foglalkoztak. A beáramló
olcsó keleti textiltermékek vi-
szont versenyképtelenné tették
a magyar textilipar nagyját, így
új lehetőségek után kellett nézni
a cégnek is. Akkor megvizsgál-
ták, hogy mi az, amit senki más
nem csinál szívesen, ami hiányt
jelent a magyar piacon. Így
kezdtek bele az egyedi gépalkat-
részgyártásba, amit azóta pro-
fesszionális szinten képviselnek.
Ehhez egy ideje a tervezés is
hozzátartozik, másfél éve pedig
hőkezeléssel is foglalkoznak,
ami egyrészt a szerszámok ke-
zelését teszi lehetővé, másrészt
pedig a légi ipar kiszolgálására
ad lehetőséget. 

A 2002-es év mérföldkőnek
számított a Borsodi Műhely tör-
ténetében, hiszen a cég március-
ban adta át a Győri Nemzetközi
Ipari Parkban az új, modern te-
lephelyét, benne irodaházzal és
az üzemcsarnokkal. Hat évvel ké-
sőbb tovább bővítették a győri
telephelyet, és megvalósult egy
csúcstechnológiával felszerelt

hőkezelő üzem is, melyet kiegé-
szítettek egy teljes körű anyag-
vizsgálatra is alkalmas labora-
tóriummal. 2008-ban a győri
Széchenyi István Egyetemmel
közös fejlesztési programok
kapcsán helyet és lehetőséget
biztosítottak egy kutatás-fejlesz-
tési divízió nak, ahol 20 fejlesztő-
mérnöknek biztosítottak kor-
szerű munkahelyet. 

A három évtizedes múltra
visszatekintő cég legfontosabb
célkitűzése, hogy a Borsodi név
a legkiválóbb minőséget, meg-
bízhatóságot és folyamatos fej-
lődést jelentse a partnerek szá-
mára. Mint ahogy azt a Borsodi
Műhely szlogenje is hirdeti:
„Egy precíz fémes jövő!”

Borsodi László cége mára
Győr egyik legdinamikusabban
fejlődő, prosperáló vállalkozása,
amely rendszeresen vesz részt
állami pályázatokon, és jelentős
összegeket nyer el fejlesztésre,
a technológia bővítésére. 110
embernek adnak munkát, támo-
gatói a győri közéletnek, lokál-
patriotizmusuk, elkötelezettsé-
gük a város iránt példaértékű. 

A Borsodi Műhely elmúlt 30
éve rámutatott arra, hogyan
lehet emberi tisztességgel, oda-
adással és a munkába vetett alá-
zattal megteremteni egy céget,
kiemelkedni a versenytársak
közül, és maradandót alkotni.
Biztosak lehetünk abban, hogy
a következő évtizedek sikerei
felé is az az út vezet majd, ame-
lyet Borsodi László és családja
járni kezdett. 1981-ben, abból a
bizonyos kis nyári konyhából. 

Lokálpatrio-
tizmusuk
példaértékű,
110 ember-
nek adnak
munkát

MARCAL ÉTTEREM
szeptemberi menüajánlat

Hétfő–kedd: szünnap

Szerda: Babgulyás 
A/ Szilvás gombóc, fahéjas cukor

B/  Babfőzelék, pörkölt Sz/ Polpetti milánóival

Csütörtök: Csirkeraguleves
A/ Csirkecomb jóasszony módra, vegyes köret, saláta

B/ Bácskai rizseshús, saláta
Sz/ Sült pulykamell, gyümölcsmártás, párolt rizs

Péntek: Húsleves tésztával
A/ Rántott harcsafilé, párolt rizs, tartár
B/ Vadas marhasült zsemlegombóccal

Sz/ Sonkával, sajttal töltött csirkemell, vegyes köret, saláta

Szombat: Palócleves
A/ Rántott sertésszelet, vegyes köret, saláta, sütemény

B/ Vörösboros szarvaspörkölt, főtt burgonya, saláta, sütemény
Sz/ Kolbásszal, sajttal töltött csirkemell, vegyes köret,

saláta, sütemény

Vasárnap: Tyúkhúsleves
A/ Fokhagymás szelet, főtt burgonya, saláta, sütemény
B/ Zöldséges csirkeapró, párolt rizs, saláta, sütemény

Sz/ Libamáj hidegen, friss kevert saláta, sütemény

A-B menü hétfőtől péntekig 850 Ft, szombat–vasárnap 1000 Ft
Szuper menü hétfőtől péntekig 950 Ft, szombat–vasárnap 1100 Ft

A menü előfizetve: 750 Ft

ÜDÜLÉSI CSEKKET ÉS SZÉP-KÁRTYÁT IS
ELFOGADUNK!!!

MARCAL ÉTTEREM 
Győr, Déry Tibor u. 4/a. Tel.: 96/431-330
www.marcal-etterem.hu • www.marcal-vendeglo.hu  
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Gőzerővel készül az új közoktatási törvény kon-
cepciója. Köztudott, hogy a kormány törekvései
között szerepel az alapfokú oktatási intézmé-
nyek állami fenntartásba vonása. Hoffmann
Rózsa oktatási államtitkár a napokban úgy nyi-
latkozott, sokan félremagyarázzák azt az egy
éve hangoztatott szándékot, hogy az államnak
nagyobb szerepet kell vállalnia a közfeladatok
ellátásában. A szakpolitikus pontosítani kívánt,
amikor úgy fogalmazott: az iskolák esetében a
szakmai irányítást venné át az állam, de a fenn-
tartás, az üzemeltetés, és az, hogy az iskola
szervesen beépüljön a helyi közösségek életé -
be, továbbra is a települések feladata és lehető-
sége lehet, ha vállalják a feltételek teljesítését.
Fő szabályként azt rögzítenék, hogy a közneve-
lési intézmények fenntartója az állam, de szer-
ződés alapján a helyi önkormányzatok átvehetik
a fenntartói jogokat. 

Az államtitkár a Győr-Moson-Sopron megyei
Lipóton nyitotta meg az új tanévet. Lapunk kér-
désére elmondta, ugyan jóslásokba nem sze-
retne bocsátkozni, de véleménye szerint nagy
többségben fogják kérni a települések a fenn-
tartói jogok gyakorlásának lehetőségét. Hoff-
mann Rózsa hozzátette: jelen pillanatban is mű-
ködnek az iskolák, csak a források elosztási me-
chanizmusa lesz más, és a jövő évtől sem fog
többe kerülni egy iskola működtetése, de na-
gyobb arányt fog finanszírozni a központi költ-
ségvetés, és kisebbet az önkormányzatok. Ki-
tért rá: az intézkedés pénzt nem von ki, többlet-
forrást sem igényel, ellenben szakszerűbbé
válik a rendszer működtetése, és az oktatásért
felelős miniszter valóban felelhet azért, ami az
ő kormányzati hatásköre. A nagyobb állami sze-
repvállalásból nem következik iskolabezárás,
sem pedagógus-elbocsátás. 

Hoffmann Rózsa a pedagógusbérek központi
finanszírozásáról – amit a koncepció rögzít – azt
mondta: a megyei kormányhivatalok állapítják
majd meg, hol hány pedagógusra van szükség. A
fenntartók fogalmazzák meg létszámigényüket
gyerek- és csoportlétszám alapján. Országosan
átlagban 11 gyerekre 1 pedagógussal számolnak.   

Borkai Zsolt szerint Győrnek jól felfogott ér-
deke, hogy önkormányzati fenntartásban marad-
janak az alapfokú oktatási intézményei. A város
polgármestere úgy véli, erre a kisalföldi megye-
székhely felkészült, és azt reméli, hogy bizonyos
fenntartói költségek, így például a pedagógusbé-
rek átvállalásával az önkormányzat megtarthatja
iparűzési adóbevételének jelentős hányadát.
Mint ismert, korábban felmerült, hogy az állam a
helyi adóbevételek bizonyos részéért átvenne je-
lenleg kötelező önkormányzati feladatokat, mint
amilyen például az alapfokú oktatási intézmé-
nyek működtetése. 

Simon Róbert Balázs, Győr pénzügyekért fe-
lelős alpolgármestere érdeklődésünkre el-
mondta: városunk jelenleg mintegy 22 milliárd
forintot költ oktatási, egészségügyi és szociális
intézményei finanszírozására, amelynek része
az állami normatíva. Ennek közel 70 százaléka
az oktatási intézmények fenntartása, működte-
tése. A 15 milliárd forintnak csupán a 40 száza-

Az Audi-iskola jócskán megerősödve,
175 diákkal és 27 pedagógussal kezdte
meg idei, sorrendben második tanévét
Révfalu és Bácsa határán, az egykori
Mayer Lajos, majd Szent-Györgyi Al-
bert tanintézet újjávarázsolt épületében.
A győri Audi-gyár, a városi önkormány-
zat és a magyarországi németek bajai
közalapítványa együttes erővel hozta
létre az ország egyik legszebb és legkor-
szerűbb, tizenkét évfolyamos iskoláját.  

A városi önkormányzat a felújított
épületet az alapítványi iskola ingye-
nes használatába adta, míg az Audi
Hungaria olyan bútorokkal, eszkö-
zökkel, oktatást segítő tárgyakkal
szerelte fel a belső tereket, melyek a
legszigorúbb német követelmények-
nek is megfelelnek. Az Audi a fenn-
tartási költségeket is magára vállalta,
ideértve a pedagógusok és a kiszol-
gáló munkatársak bérét. 

Az Audi-iskola a találkozások isko-
lája, egy kis európai sziget – vallja dr.
Knáb Erzsébet, a bajai német köz-
pont volt főigazgatója, aki idén szep-
temberben költözött Győrbe, elfo-
gadva az autógyár állásajánlatát. A
találkozások iskolájában együtt ta-
nulnak a magyar és német gyerekek,
magyar és német tanárok vezetésé-
vel. A pedagógiai munka alapja az a
Baján kipróbált képzési program,
amely kormányközi egyezmény alap-
ján működik, így a végzős tanulók
számára kiállított bizonyítványokat
mindkét országban elismerik.

Hegyesi-Németh Márta, a győri is-
kola igazgatónője azt hangsúlyozta, pe-
dagógiai filozófiájuk középpontjában a
tanulók állnak. A pedagógusok kivá-
lasztásánál a felkészültség mellett az
volt a legfontosabb szempont, hogy ké-
pesek legyenek biztonságot, szerete-
tet nyújtani a gyerekeknek. Az igazga-
tónő a városi pletykákat cáfolva el-
mondta, az Audi-iskola nem zseni-
képző. A gyerekeket képességeikhez
mérten, a saját szintjükön fejlesztik. A
német nyelv tanítása mellett nagy
hangsúlyt fektetnek az angol nyelv és
a természettudományi ismeretek elsa-
játításra is. 

Győrben idén két általános iskolai
első, egy-egy második, harmadik és
negyedik osztály indult. Az új tanév-
ben már van ötödik és hatodik évfo-
lyam is. A felvételinél előnyt élveztek
az Audi-gyár munkatársainak cse-
metéi, a német nemzetiségű, német
anyanyelvű vagy német kötődésű
gyerekek. A fennmaradt helyekre
bárki pályázhatott. Az első osztály-
ban négyszeres, a felső tagozatokra
kétszeres volt a túljelentkezés.

Hegyesi-Németh Márta szerint az
1–8. évfolyamon olyan készségeket,
kompetenciákat sajátítanak el a gyere-
kek, amelyek biztosítják számukra a si-
keres középfokú és felsőfokú tanulmá-
nyokat. A 12. évfolyam végén esedé-
kes kettős érettségi vizsgán magyar és
német érettségi bizonyítványt szerez-
hetnek a győri Audi-iskola végzősei.

Földvári Gabriella

A találkozások
iskolája Iskolapélda: Győr 

az oktatási intézm

léka a központi támogatás, azaz megközelítőleg
9 milliárd forint.

De hogy egy konkrét iskola esetében is értel-
mezzük a támogatások eloszlását: a győri Móra
Ferenc Általános Iskola és Gimnázium büdzséje
éves szinten 403 millió forint. Ebből 342 millió a
támogatás, amelynek az államra eső része 181
millió 860 ezer forint. A fennmaradó, jelentősebb
finanszírozás most is az önkormányzat vállát
nyomja.  

Csengeri Mária, az Adyvárosi Közoktatási Fő-
igazgatóság vezetője szerint az állami fenntar-
tásba kerülés még egy fontos kérdést is felvet. A
Móra-iskolában a napokban fejeződött be az az
energia-korszerűsítési felújítás, amellyel a fűtés-
költségeit szeretné csökkenteni az intézmény. A
beruházás 250 millió forintból valósult meg, és el-
képzelhetetlen lett volna a 60 millió forintos önkor-
mányzati önrész nélkül. 

„Az önkormányzat pályázott, és jelentős össze-
get nyert, de ehhez a jelentős összeghez komoly
önrészt is hozzá kellett tenni. És nyilvánvaló,
hogy miután nyertes volt ez a pályázat, ezt a
pénzt hozzátette, és úgy gondolom, hogy a jövő-
ben más típusú pályázatokon, esetleg ugyanilyen
típusúakon is, más iskolákat is előnyben fog ré-
szesíteni. Tehát az önkormányzat ezt össze tudja
hangolni, és helyben látható, hogy mikor melyik
iskolának van nagyobb szüksége erre” – mondta
Csengeri Mária. 

A győri önkormányzat többek között ezért is
szeretné megtartani alapfokú oktatási intéz-
ményeit. Erre az új közoktatási törvény lehető-
séget adna azoknak a településeknek, akik a
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megtartaná
ményeket

Négy régiós helyszínből álló
roadshow-t indít útjára a Digi-
talexpót és Signexpót is szer-
vező Expositor Kft. szeptem-
berben, melynek első állo-
mása 16-án 10-től 18 óráig
Győr, a megyei kereskedelmi
és iparkamara Szent István úti
épülete. 

Ma már nincs olyan vállal-
kozás vagy számítógéppel ren-
delkező magánszemély, ame-
lyik ne használna valamilyen
nyomtatót. A technika roha-
mos fejlődése következtében
a professzionális és az amatőr

Regionális nyomtatási napok
nyomtatók közötti árkülönbsé-
gek csökkennek, és ma már
számos testre szabott nyomta-
tási rendszer között lehet válo-
gatni, a példányszámtól, a
nyomtatási sebességtől, a
gyorsaságtól és az üzemelési
költségtől függően. 

A rendezvénysorozat célja,
hogy hely be vigye a nyomtatás-
sal kapcsolatos információkat,
bemutassa a nyomtatási rend-
szereket, nem csak a nyomda-
ipar és infokommunikáció terü-
letén működő vállalkozásoknak,
de a családoknak is. A kiállítók

fenntartásra garanciát vállalnak. Borkai Zsolt
polgármester úgy véli, ha a város bizonyos
fenntartási, működtetési költségek, így akár
pedagógusbérek átvállalásával megtarthatja
adóbevételeit, Győrnek az az érdeke, hogy jól
működő oktatási intézményrendszerét saját
kézben tartsa.      

„Győr természetesen mindent megtesz
annak érdekében, hogy az iskoláit tovább tudja

a jövőben is működtetni és üzemeltetni. Ehhez
nélkülözhetetlen és szükséges az az iparűzési-
adó-bevétel, ami már eddig is rendelkezésre
állt a városnak. Ha ránézünk az iparűzési adó
felhasználására, mindenképpen az mondható,
hogy nagy százalékát az oktatásra, az egész-
ségügyre és a szociális ügyekre használja fel
Győr városa” – mondta a Győr Plusz érdeklődé-
sére Borkai Zsolt.    

standjain széles termékskála
várja az érdeklődőket a nyom-
dai papíroktól az irodai és digi-
tális nyomdai rendszerekig, a
színes és fekete-fehér A/3-as
és A/4-es multifunkciós beren-
dezésektől a digitális nyomda-
ipari rendszereken, a lézer -
nyom tatókon át a menedzs -
ment szoftverekig. 

Az érdeklődők előzetes re-
gisztráció esetén ingyenesen
vehetnek részt a kiállításon és
a szakmai előadásokon. To-
vábbi információk: www.expo-
sitor.hu/nyomtatasinapok.
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Ha jól számolom, két és fél éve van Győrben,
megtanult már köszönni a zenekarnak?

A kérdés akár provokatívnak is tűnhet, de nem
az. Nyilván a karmester és a zenekar viszonyára
céloz vele. Ferencsik János karmester tanárom az
első óráján ugyanis azt mondta nekem, hogy a ze-
nekar játékát, a próbát, a koncertet meghatározza
az, hogy az ember hogy köszön a zenekarnak. Ha
úgy tetszik, ez a siker egyik titka, amit igazából
nem lehet megtanulni, hiszen itt nem a techniká-
ról van szó, hanem egy adottságról. Egyébként
azért érdekes, hogy ezt felveti, mert épp az utóbbi
időben gondolkodtam el rajta, hogy amikor regge-
lente beköszönök a zenekarnak, mennyi pozitív
energia jön vissza. Jó a viszonyom a zenekarral, én
bizonyos kollégákkal szemben nem ellenségnek,
hanem partnereknek, barátoknak tekintem a
velem szemben ülőket. 

Vannak karmesterek, akiknek nagyon jó
lehet a viszonyuk az épp dirigált zenekaruk-
kal, mert koncert közben bohóckodnak, szí-
nészkednek, néha már úgy tűnik, hogy félváll-
ról veszik a dolgot, miközben a muzsikusok
simán hozzák a darabot.

Az nem igaz, hogy a zenekar simán hozza a da-
rabot, de a bohóckodás igen. Sajnos lehetséges,
hogy a karmesterség a komolyzenében a legszél-
hámosabb szakma. Ennek az az oka, hogy nehe-
zen ellenőrizhető, annak ellenére, hogy nálunk is
vannak objektív szabályok, mint a ritmus, a hang-
zás vagy a játékstílus. A karmester feladata na-
gyon összetett, amit igazából még a zenekari
tagok sem tudnak ellenőrizni. Eldönteni, hogy jó,
kevésbé jó vagy rossz-e, amit a dirigens produkál,
azt az igazán nagy zenészek tudják, akik lehetőleg
kép nélkül meghallgatva a játékot, tudnak véle-
ményt formálni. A karmesterek egyébként egy jól
előkészített koreográfia szerint dirigálnak, gyak-
ran bohóckodnak is, ez van, amikor belefér, de
óriá si szélhámosságnak tartom a kintről való diri-
gálást. A közönség ámulva nézi, hogy a karmester
kintről is pontosan tudja, hogy mikor jön a cintá-
nyér, az üstdob, a trombita – azaz a látványosabb,
hangzatosabb elemek –, belülről, a zenekar olda-
láról nézve azonban baj van, mert a vezetőjük nem
tudja olvasni a partitúrát, nem látja az összefüggé-
seket, nem tudja a stílust, nem hajtja be az akara-
tát vagy nincs is akarata. Sajnos nagyon sok ilyen
van. Győrben az ilyen karmestereket szeretnénk
elkerülni, hozzánk ha „táncoló karmesterek” jön-
nek is, azok tudják a darabot.

Pedig a nagy tömegeknek bérletet eladni
a showmanekkel lehet.   

Ez igaz, de nézze meg például az elmúlt sze-
zont, amikor – nem feladva elveinket – a fiatal ge-
nerációból három nagyszerű dirigens volt a vendé-
günk, Hamar Zsolt, Kesselyák Gergely és Héjja
Domonkos. De nálunk járt Kovács János is, aki az
utóbbi harminc év legjobb operakarmestere. Arról
nem is beszélek, hogy a mi vezető dirigensünk
Medveczky Ádám, aki nem csak Kossuth-díjas, de

„Lehetséges, hogy a karm
a legszélhámosabb szakm
a komolyzenében”

Győrben eltűntek
a zenekarokban
szokásos vizenyős
tekintetek

A karmesterség születési rendelle-
nesség – jelzi viccesen Berkes Kál-
mán, hogy nem elég megtanulni a
dirigálást, adottság is kell hozzá.
Az 59 éves klarinétművész, kar-
mester két és fél éve a Győri Fil-
harmonikus zenekar művészeti
vezetője. A zenei pályát nehezen
kerülhette volna el, hiszen édes-
apja szintén klarinétművész,
édesanyja pedig az operaházi ba-
lett gyógymasszőre volt. „Három -
évesen a szüleim elvittek az ope-
rába, ahol a szünetben a szokásos
mi leszel, ha nagy leszel kérdésre
komoly arccal rávágtam: karmes-
ter.” A dirigensi pálca helyett
azonban először még klarinétot
fogott 12 évesen, mert „édesapám
azt mondta, ha jó karmester aka-
rok lenni, akkor először egy vonós
és egy fúvós hangszert tanulmá-
nyozzak.” Ekkor találkozott a vele
egykorú Kocsis Zoltánnal, majd
később Ránki Dezső osztálytársa
lett, és Schiff Andrással, Perényi
Miklóssal is tanult együtt. „Olyan
közegbe kerültem bele, hogy nem
lehetett másképp, csak nagyon
komolyan venni a pályát.” Tanárai
sem voltak különbek a ma már vi-
lághírű zeneművész pályatársak-
nál. Többek között Kurtág György,
Simon Albert, Ferencsik János
egyengették az útját. Pályakezdő
éveiben több előkelő versenydíjat
nyert Genfben, Belgrádban és
Münchenben, és olyan magyar
nagyzenekarokban töltött be szó-
lamvezetői státust, mint a Magyar
Állami Operaház Zenekara vagy a
Budapesti Fesztiválzenekar. Szó-
listaként és kamarazenészként
itthon és a nagyvilágban nagy re-
putációra tett szert. A klarinét
mellett 1987 óta vezényel rendsze-
resen, 1992 óta pedig a tokiói Mu-
sashino Zeneakadémia vendég-
professzora. „Feleségem japán, ő
kiválóan beszél magyarul, én vi-
szont csak egy kicsit japánul, de
azért egy közértben nem adnának
el.” A földrészek között rendszere-
sen ingázó karmester szenvedélye
lenne a főzés, ha lenne rá ideje,
„olyan nap viszont  ötéves korom
óta nincs, hogy ne olvassak.”
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A taxisokkal nagyon jóban vagyok, többször
utazom velük, és ilyenkor beszélgetünk, sokszor
ők visznek egy-egy koncertre. Igen, ma már Győr
az első. Húsz éve nem tudtam volna elképzelni,
hogy ne Budapesten lakjak, aztán 10 éve, hogy ne
Japánban, most pedig hogy ne Győrben. A város-
sal való viszonyom olyannyira szoros, hogy a mun-
kámban nagy hangsúlyt szeretnék fektetni arra,
hogy a zenekar koncertjei, a produkciók és a bér-
let amennyire lehet, Győrre épüljenek. Olyan em-
bereket kell meghívni, akiknek valami miatt fontos
ez a város. Itt nemcsak a zenészek, hanem a szó-
listák győri kötődésére is gondolok. Ilyen például
Bakonyi Marci barátunk, aki győri születésű, most
a salzburgi és a budapesti opera szólistája, de
Beethoven 9. szimfóniájánál ő lesz a basszistánk. 

A kapcsolatai irigylésre méltóak, Kocsis
Zoltán zongoraművésszel például elválaszt-
hatatlan partnerek, de számos hírességet is
említhetnénk még. Alapvetően könnyen te-
remt kapcsolatokat?

Azt hiszem igen, nyitott vagyok és érdeklődő.
Sokan felróják nekem például, hogy túl jóban va-
gyok a zenészeimmel, lehet hogy ez egy kicsit túl-
zás, de valószínűleg azért van, mert én is zenekar-
ból jövök, és így talán másképp látom a dolgokat,
mint, az, aki eleve karmesterként kezdte. Szerin-
tem igazán jó karmester csak az lehet, aki pár évet
dolgozott zenekarban vagy legalábbis kamaraze-
nét játszott. A kamarazenének egyébként különle-
ges romantikája van – ezért is szenteltünk egy
egész bérletet neki –, vagy azért, mert mindig más
partnerekkel játszik az ember, vagy épp az állandó
partnerek miatt, akikkel viszont ismerjük egymás
gondolatait, ilyen az ön által is említett Kocsis Zoli.
De ha már őt említjük, fontos megjegyeznem,
hogy a pályám során kiváló művészektől tanultam,
és játszottam együtt – azt hiszem, erre vagyok a
legbüszkébb.

Mint például Kurtág Görgy, akit az egyik
legjelentősebb magyar kortárs zeneszerző-
ként tartanak számon. Mit gondol, miért
csak ritkán értjük a kortárs zenét? 

A kortárs zene megértéséhez többször kellene
a közönségnek ugyanazt a darabot meghallgatni.
Tavaly játszottunk Budapesten épp egy Kurtág-
darabot. A szakmától nagyon pozitív visszajelzést
kaptunk, viszont a közönségtől teljesen ellentétes
véleményeket: a fele hallgathatatlannak tartotta,
a másik fele csodálatosnak. Ebben a Kurtág-da-
rabban nagyon szép hangzások voltak, de ezeket
el kellene magyarázni az embereknek ahhoz, hogy
tényleg megértsék. Azt is kell mondjam ugyanak-
kor, hogy a kortárs zenében nagyon sok a selejt,
kevés az olyan zseni, mint Kurtág. 

Japán–Budapest–Győr oda-vissza, koncer -
tek, tanítás, honnan van ennyi energiája?

Jövő évben hatvanéves leszek, úgyhogy a kla-
rinétozást szép lassan muszáj lesz abbahagyni, ke-
vesebb szólókoncertet vállalok. A tanítást nagyon
fontosnak érzem. Fischer Annie mondta egyszer
nekem, hogy ha ezt a mi generációnk nem tudja
továbbadni az utánunk jövőknek, akkor vége lesz
a komolyzenének. 

mesterség
ma

40 éve az operában is dolgozik. Az idei évadban
pedig eljön hozzánk Gilbert Varga és Kobayashi
Ken-Ichiro, akik a világ legismertebb zeneművé-
szei között vannak. De, hogy ne mondják, hogy
nem gondolunk a könnyedebb műfajok kedvelőire,
a Varga-bérlet kifejezetten a népszerű darabok be-
mutatására megy rá. Szeptember 23-án például a
Muzsikás együttessel közösen lépnek fel a filhar-
monikusok, az autentikus népzenei játékmódot öt-
vözve Bartók és Kodály feldolgozásaival. És még
egy vendéget hadd emeljek ki, Illényi Katicát, aki
olyan komplex műfajt teremtett, amit nagyon
sokan élveznek, hiszen nagyon jól szól. Egyébként
a bérleteladással az utóbbi időben kevesebb a
gondunk, mint korábban, hiszen a koncertjeink ál-
talában telt házasak. 

Ezek szerint jól alakul a zenekarépítés? Ha
jól emlékszem, amikor Győrbe szerződött,
különösen zenekar-építői praxisát ajánlotta
a sajtó figyelmébe.

Amikor idekerültem, akkor kijelentettem, és
ezt most is tartom, hogy senkit nem különbözte-
tünk meg a kora miatt. Senkit nem tettünk ki a ze-
nekarból. De azt is látni kell, hogy egy zenekart

akkor lehet megújítani, ha valamennyire a tagsá-
got is megújítjuk. Nem véletlen, hogy olyan világ-
hírű karmesterek, mint Zubin Metha vagy Lorin
Maazel nagyon szívesen és könnyen dolgoznak
fiatal, főiskolás zenekarokkal, hiszen tőlük olyan
fajta lelkesedést, hozzáállást kapnak, amit na-
gyon ritkán lehet a már régóta profi zenekarokkal
elérni. Valaki azt mondta nekem, amikor leg-
utóbb Győrben járt, hogy eltűntek a zenekarok-
ban szokásos vizenyős tekintetek, azaz nálunk
megtapasztalható az a fajta lelkes, a legjobbra tö-
rekvő hozzáállás, ami a zenekarépítés első számú
jele. Ha már itt tartunk, a vonóshangzásunk is na-
gyon megváltozott, sokkal teltebb, konkrétabb
lett, és az egész zenekar artikulációja is rendkívül
sokat fejlődött. Úgyhogy úgy érzem, nagyon jó
úton járunk, a bérleteink szépen fogynak. Nekem
az a legfontosabb, hogy ez a zenekar Győrért le-
gyen, a helyi közönségért.

Az eladott bérletek számából úgy tűnik, a
helyi közönség pozitívan reagál itteni tevé-
kenységére, sőt, úgy hírlik, még a taxisofő-
rök is kifejezetten akceptálják önt. Ezek sze-
rint Tokió helyett ma már Győr az első?

Interjú Berkes Kálmán karmesterrel,
a Győri Filharmonikus Zenekar
művészeti vezetőjével
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szerző: gaál józsef 

A Hajnal István Kör tudós tagjainak régi jó szo-
kása, hogy konferenciával búcsúztatják a nyarat,
minden évben más városban és más témában
hallgatják meg egymás véleményét, legfrissebb
kutatási eredményeit. A történészek, levéltáro-
sok, könyvtárosok és muzeológusok idén Győrt
választották helyszínnek, amit a város vendég-
szerető támogatása mellett a napirendre tűzött
téma is indokolt. Az előadások és beszélgetések
java a felekezeti társadalom és műveltség múlt-
járól szólt. A házigazda levéltár-igazgató, Bana
József szerint Győr nyitott, befogadó város,

Kész a Virágpiac

Az állampolgárság
valóra vált álom

mányzat magyar képviselőjét is
„hivatalból” ismertük meg, de
mára kapcsolatunk igaz barát-
sággá nemesült. Az ott élő ma-
gyarokért való tenni akarása,
tántoríthatatlan buzgósága cso-
dálattal tölt el bennünket, ezért
nagy öröm számomra, hogy
meghívott a brassói demokrácia-
központ januári megnyitójára –
amelynek feladata, hogy segéd-
kezzen a honosítási kérelmek
benyújtásában, a szükséges do-
kumentumok beszerzésében –,
és még nagyobb büszkeség,
hogy barátaink úgy döntöttek, a
mi városunkban szeretnének
magyar állampolgárokká válni. 
Városunkban eddig több mint
százhetven határon túli magyar
tette le az állampolgári esküt, és
jelenleg is hatvanan várnak arra,
hogy a városházán átvehessék
honosítási okmányukat.
– A mai nap életem egyik leg-

szebb napja, hiszen a legna-
gyobb álmom válhatott valóra.
Erre a pillanatra vártam születé-
semtől fogva, immár több mint
öt évtizede – kezdte lapunknak a
családfő, aki kiemelte, óriási
dolog ez a határon túliak szá-

szerző: papp zsolt györgy
fotó: o. jakócs péter

Esküszöm, hogy Magyarorszá-
got hazámnak tekintem – kezd-
ték bátortalanul, szinte suttogva
a brassói Gábor család tagjai a
városháza Kék szalonjában. – A
Magyar Köztársaságnak hű ál-
lampolgára leszek, Alkotmá-
nyát és törvényeit tiszteletben
tartom és megtartom – folytat-
ták egy kicsit hangosabban. –
Hazámat erőmhöz mérten meg-
védem, képességeimnek meg-
felelően szolgálom – húzták ki
magukat, és ismételték most
már bátran, sőt, büszkén a so-
rokat. Isten engem úgy segél-
jen – harsogták végezetül, és
csillogó szemekkel fogadták a
gratuláció kat az újdonsült ma-
gyar állampolgárok, akiket első-
ként Simon Róbert Balázs alpol-
gármester köszöntött. Mint
mondta, Győr romániai testvér-
városaként Brassóval kitűnő
kapcsolatot ápol. A formális ta-
lálkozók révén azonban barátsá-
gok is köttettek az anyaországi
és az erdélyi magyarok között.
„Gábor Imrét, a brassói önkor-

SZERZŐ: SZIGETHY TEODÓRA
FOTÓ: O. JAKÓCS PÉTER

Még az iskola megkezdése előtt, augusztus
31-én befejeződött a Virágpiac tér felújítása.
Az út új, erős alapot kapott, a köveket úgy
rakták le, hogy nem mozdulnak el.

A teljes pályaszerkezetet elbontották, kicserélték a
talajt, s a szerkezetet is megerősítették – mondta Fe-
kete Dávid önkormányzati képviselő. Az átalakítás 20
millió forintba került, aminek köszönhetően csökkent
a forgalom zaja, az út biztonságosan járhatóvá vált.
A térre néz az ablaka Kraicz László Gyulánénak. La-
punknak azt mondta, nagyon örül a Virágpiac felújí-
tásának. A hölgynek korábban sok gondot okozott a
nyomvályús út, ugyanis évekig elektromos kerekes
székhez volt kötve, és azzal nem tudott átkelni rajta,
mert a kövekben elakadt a kerék. Szerinte szép lett a
tér, és nincs akkora rezgés, mint előtte. Peregi An-
dorné Zsuzsa is csak dicsérni tudta az elkészült mun-
kát. Az idős asszony azt mondta, szép és biztonságos
lett a Virágpiac tér, szerinte így az emberek is szíve-
sebben sétálnak erre. Hosszú távon mindenki jól jár
a felújítással – tette hozzá.

mára. A papírok beszerzése saj-
nos sok embernek nehézkes, de
éppen azért hozták létre a de-
mokrácia-központokat, hogy az
igénylők tisztában legyenek
vele, merre induljanak. „Az egy-
szerűsített eljárás révén magyar
és magyar újra egymásra talál-
hat, ismét egy nemzet, egy kö-
zösség lehetünk” – hangoztatta
őszinte meggyőződéssel.

A képviselő a brassói magyar
közélet fontos alakjaként harcol
a szórványban élő magyarok
megmaradásáért. Mint mondta
„odaát” nem szabad, hogy az el-
lentétek felülkerekedjenek az
azonosságokon. Vallástól, pártál-
lástól és minden mástól függetle-
nül össze kell fognunk, mert csak
egységben érhetjük el céljainkat.
Nem engedhetjük meg a széthú-
zás luxusát, mert csak együtt
tudjuk elérni, hogy templomaink,
iskoláink működhessenek, végső
soron, hogy a határon túli ma-
gyarság megmaradhasson. Elen-
gedhetetlen persze az is, hogy a
román partnerekkel is megtalál-
juk a megfelelő hangot, hiszen a
mindennapokban köztük, velük
élünk együtt.

Tudósok Győrben 
Szent István óta püspöki székhely, ahol már a
török idők előtt zsidók és evangélikusok éltek. A
zsidók egyenjogúsítása a kiegyezés előtt meg-
történt, az evangélikusok soraiból olyan kiváló
polgármesterek kerültek ki, mint az iparalapító
Zechmeister Károly.  

Győr várfalait a napóleoni háborúk után lebon-
tották, s a falakkal együtt eltűnt az a közigazgatási
határ is, amelyen belül többnyire csak az uralkodó
vallás hívei telepedhettek le. Sajátos nyitottságá-
nak a XIX. század végén látta igazi hasznát a város,
lendületes fejlődésében komoly szerepet játszott
a jogaiban nem korlátozott zsidóság, a más vallá-
súak iránti hétköznapi türelem és a kisegyházak
befogadása.

Magyarország legszínvonalasabb utazó cirkusza!

KEDVEZMÉNYES SZELVÉNY
1-et fizet, 2 jegyet kap 
AZ ELSÕ HELYRE!

Gyôr- 
Marcalvárosban!

SZEPTEMBER 13-TÓL (kedd)
SZEPTEMBER 18-IG (vasárnap)

Elôadások kezdete:
hétköznap 18 óra, szombat 15 és 18 óra,

vasárnap 11 és 15 óra.

www.magyarnemzeticirkusz.hu
info: 06 209 35 40 50 

ÚJ MÛSORRAL!ÚJ MÛSORRAL!
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SZOCIÁLIS HÁLÓ KÖZÉLET

Átlag feletti a szociális
ellátás színvonala

tett Egészségügyi és Szociális Intéz-
mény igazgatójától.

„Aki egyszer bekerült az idősott-
honi ellátásba, annak a létbiztonsá-
gát garantálni kell” – fogalmazott la-
konikus tömörséggel dr. Somogyi Ti-
vadar szociális területért felelős
győri alpolgármester. A városvezető
is arra hivatkozik, hogy Győrben évek
óta erős a szociális ellátórendszer,
amire szükség is van, hiszen az el-
múlt nyolc évben az állam olyan mér-
tékben kivonult az ágazati feladatok
finanszírozásából, hogy a támogatás
szinten tartása nélkül komoly műkö-
dési problémák adódtak volna.

„Az állami normatíva, még ha szin-
ten is maradt, de a belépő infláció, a
nyersanyagárak növekedése azt je-
lenti, hogy Győr város önkormányza-
tának a szociális ellátásra összesen
többet kellett fordítania. Ez arányá -
ban azt jelenti, hogy kb. 2,7 milliárd
forint a szociális költségvetésünk,
ebből 800 millió az állami normatíva,
a többit nekünk kell kiegészíteni” –
mondta dr. Somogyi Tivadar.  

„Abba kell hagyni azt a folyama-
tos, 2005 óta meglévő forráskivo-
nást, ami jellemző volt az ágaza-
tunkra is” – nyilatkozott lapunknak
Nyitrai Imre. A Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztérium szociálpolitikáért felelős
helyettes államtitkára úgy véli, a kor-

mányváltás után nagy ered-
mény volt, hogy az ága-

zat költségvetési tá-
mogatását 2011-ben
az egy évvel korábbi-
hoz hasonló szinten
lehetett tartani.   

„2012-től is azt re-
méljük, hogy minimá-
lisan a forrásokat
nem kell csökkente-
nünk. Ami nagyon
fontos viszont,
hogy azt meg kell
néznünk, hogy az
önkormányzatok-

nak mely köre az,
amely képes fenntar-

tani a szolgáltatásokat
megfelelő színvonalon,

és a szolgáltatás fenntar-
tásában az önkormányza-
tok, a civil szervezetek és az
egyházi szervezetek szá-
mára egyformán helyet kell
találni. Ebből a szempont-
ból az együttműködés így
itt is megvalósul, azt gon-
dolom, hogy a jövő min-
denképpen ebbe az
irányba mutat” – véleke-
dett Nyitrai Imre.   

Az új önkormányzati
törvény koncepciója
szerint az idősek gondo-
zása a jövőben is a hely-
hatóságok feladata
lenne, a gyermekek
szociális ellátását vi-

szont átvenné az állam.

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

A szociális feladatok ellátása Győr-
ben évek óta átlag feletti. A szociális,
egészségügyi, gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi intézmények működési
költségeire 2,7 milliárd forintot terve-
zett be a közgyűlés az idei költségve-
tésben. Az önkormányzat ezen felül
az intézményhálózat állagmegóvá-
sára és karbantartására 45 millió fo-
rintot tervezett be. A segélyezéssel
kapcsolatos kiadás a tavalyi eszten-
dőben Győrben 932 millió forint volt,
ennek közel az ötven százalékát fe-
dezte a központi normatíva. Az idei
évben 595 millió forint került terve-
zésre a költségvetésben a segélyezé-
sek önkormányzati hányadára. 

A város által megteremtett ellá-
tórendszer tehát – köszönhetően a
közgyűlési döntéseknek – biztonsá-
gosan működik. A Egyesített Egész-
ségügyi és Szociális Intézmény 1,6
milliárd forintos költségvetésének
jóval több, mint a felét az önkor-
mányzat biztosítja.

„Költségvetésünk 30-40%-át biz-
tosítja a működésünkhöz a város. Ez
óriási arány. Ha az önkormányzata tá-
mogatói készsége nem lenne ilyen
mértékű, és a szándéka nem volna
szilárd abban a tekintetben, hogy a
szociális ellátásokat ilyen módon tá-
mogassa, akkor már az intézmény
régen működésképte-
len lenne” – tudtuk
meg Panker Mi-
hálytól, az
Egyesí-
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Dr. Werner Bartens orvos és tudo-
mányos szakíró sokakat foglalkoz-
tató, ezért hallatlanul izgalmas és
tanulságos kötetbe gyűjtötte
össze az orvostudomány leghír-
hedtebb tévedéseit, a divatos és
civilizációs betegségek egész

Olvasni jó!

Orvosi tévhitek lexikona

szerző: dr. strényer ferenc főorvos
fotó: o. jakócs péter

A modern utasszállító repülőgépek korunk leg-
gyorsabb, legbiztonságosabb és legkényelme-
sebb közlekedési eszközei, mégis csak kevesen
vannak, akik a legnagyobb lelki nyugalommal
szállnak a fedélzetre. Egy amerikai felmérés
szerint a lakosság 80%-a szorong a beszállás
során, 10%-uk pedig repülésfóbia miatt nem is
meri vállalni a repülőutat. Miért van az, hogy
ennyi embernek esik nehezére felemelkedni a
felhők fölé? 

Már a repülőtéren is érhetnek stresszhatások
bennünket, ezek közé tartozik a reptéri tumultus,
a tartós sorban állás, a poggyász cipelése, a
hosszú gyaloglás vagy a járat késése. Mindezek
már a repülést megelőzően belső feszültséget
okozhatnak. Magától a repüléstől való félelem, a
repülőút alatti mérsékelt szorongás hátterében
sokféle tényező állhat. Egyesek a bezártságot
tűrik rosszul, mások a magasságtól irtóznak, né-
hányan nem tudnak szabadulni a lezuhanás gon-
dolatától. A mozgásszegénységet is sokan nehe-

A hét orvosi témája:

zen viselik. Vannak, akiket az utaskabin alacsony
páratartalma, vannak, akiket a repülés közbeni
mozgásváltozások, váratlan gyorsulások, és van-
nak, akiket a le- és felszállás közben tapasztal-
ható légnyomásváltozások zavarnak leginkább.
Sokan azért érzik magukat kiszolgáltatottnak,
mert úgy érzik, a repülőút során nincs befolyá-
suk a velük történő eseményekre. A bezártságtól
való kóros félelem (klausztrofóbia) esetén pszi-
chiáter tanácsát kell kikérni a repülőalkalmassá-
got illetően, de ha valaki már a liftben is súlyos
pánikrohamot kap, az ne próbálkozzon ezzel az
utazási formával. Az átlagember könnyen legyőz-
heti félelmeit, ha megfelelően felkészül a légi
utazásra és tisztában van azzal, hogy miként

lehet a repülés során fellépő szokatlan hatásokat
leginkább kiküszöbölni.

Soha ne vágjunk neki a repülőútnak fáradtan!
A kialvatlanság, fáradtság, másnaposság fokozza
a repülés okozta esetleges kellemetlenségeket.
Utazás előtt 1-2 órával fogyasszanak valamilyen
könnyű ételt! Ne dohányozzanak közvetlenül a be-
szállás előtt. Hagyjunk elég időt a repülőtérre való
kiutazáshoz! Ha időben bejelentkezünk, választha-
tunk olyan helyet, ahol elég tér jut a lábainknak! A
legkényelmesebbek a folyosóhoz és a vészkijárat-
hoz közel eső ülések. Ha feszültebbnek érezzük
magunkat, próbáljuk meg elterelni figyelmünket a
repülésről! Olvassunk, beszélgessünk a szomszé-
dunkkal, hallgassunk zenét, vagy figyeljük a fedél-
zeti műsorokat! Vigyünk magunkkal olyan könyvet,
újságot, amit szívesen olvasunk. Lazítsunk! Szak-
szerű légzőgyakorlatok segíthetnek abban, hogy
növekvő nyugtalanságunkat még idejében legyőz-
zük. Az igen alacsony utastéri páratartalom miatt
jó közérzetünk megőrzéséhez bőséges folyadék-
bevitelre mindenképpen szükség van. Kerüljük
azonban az izgatószereket (kávé, alkohol), mert
azok átmeneti jótékony hatásuk után fokozhatják
félelmeinket.

sorát, a képzelt és félreértett bete-
gek eseteit. Rákot okoz-e a mobil-
telefon? Egészséges-e az izza-
dás? Honnan származik a heroin
elnevezése? Gyakoribb a szívin-
farktus a menedzserek körében?
Egyre több ember szenved fülzú-

gásban, és nincs nyugalma? Sehol
másutt nem olyan gyors a fejlődés,
az ismeretek változása, mint az or-
vostudományban, alig akad terü-
let, ahol annyi megdöbbentő,
ijesztő és hihetetlen féligaz ság
kapna szárnyra...

Soha ne vágjunk
neki fáradtan
a repülésnek

Félelem a repüléstől
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A hét kérdése:
a gerincbántalmakról

szerző: kovács veronika
fotó: o. jakócs péter

Válaszol: dr. Skaliczky Zoltán osztályvezető
főorvos, a győri kórház főigazgatójának álta-
lános helyettese

Olvasóink arról panaszkodnak, hogy az őszi időben
többet fáj a hátuk, derekuk, kiújultak gerincbajaik. A
specialistától az időjárás, valamint a gerincsérv tüne-
teinek összefüggéseiről, valamint arról beszélgettünk,
hogy érdemes-e ezzel a bajjal vállalni az operációt.

Az őszi időjárás fokozhatja-e a gerincbán-
talmakat?

A nedves, nyirkos idő kedvezőtlenül hat az iz-
mokra és az ízületekre. Általában igaz az, hogy a
mozgásszervi betegségek tünetei ilyenkor fölerő-
södnek, többen panaszkodnak fájdalomra.  Magá-
nak a porckorongsérvnek az állapotát azonban
nem rontja az őszi időjárás.

A derékfájdalomra panaszkodók, a porcko-
rongsérv betegségben szenvedők sokszor
tanácstalanok: érdemes-e kés alá feküdniük
vagy a hagyományos, konzervatív kezelést
válasszák? Ön mit javasol nekik?

A porckorongsérv azért lehet veszélyes, mert az
elhelyezkedésétől függően komoly idegrendszeri el-
változásokat okozhat. Ha csupán idegbántalomról
van szó – s ezt nem kísérik vizelési panaszok vagy bé-
nulásra utaló jelek –, akkor elsősorban a fájdalmat
kell csökkenteni. Ilyen esetben elkerülhető a műtét,
érdemesebb a gyógyszeres, gyógytornás terápiát vá-
lasztani.  Amennyiben a gerincvelő is érintett az elvál-
tozásban, akkor a gyógyítás fő módszere a műtét. 

Élhet-e teljes életet, akinek porckorong-
sérve van?

Igen, de megfelelő életmódot kell választani.
Fontos a hátizmok erősítése, a speciális gerinc-
torna s az úszás. A sok hajolgatást és az emelge-
tést lehetőleg el kell kerülni.      

Zene füleinknek
A hallásromlás korábban csak az
idősebbekre volt jellemző, de ma
már a középiskolások 28 százaléka
nagyothallónak mondható, és 17 szá-
zalékuknak csengett már a füle. Az

MP3-as lejátszók apró fülhallgatói
egyenesen a fülbe vezetik a hang-
hullámokat. A hosszan tartó, hangos
zene vagy zaj fokozatosan elpusz-
títja a belső fül apró szőrsejtjeit,
amelyek a hangot az agyba futó
idegi jelekké alakítják át. A szabály
az, hogy ha más is hallja a fülhallga-
tóból kiszűrődő zenét, az már káro-
san hangos. Tartsunk szünetet a fül-
hallgató használata közben, melyről
jó tudni, hogy általában napi egy óra
hallgatásig biztonságos. Ügyeljünk
arra is, hogy ne aludjunk el fülhall-
gatóval.

Sóból is megárt a sok
A só  nélkülözhetetlen az életünk-
ben, nélküle felborulna szerveze-
tünk só-víz háztartásának egyensú-
lya, és ízetlenek lennének ételeink.

Szervezetünknek napi 5–10 gramm
sóra van szüksége, az ennél nagyobb
mennyiség már vérnyomásemelő,
érfalkárosító hatású, növeli a szívin-
farktus és az agyvérzés kockázatát.
Ételeinket utólag ne sózzuk meg, kü-
lönösen a nem házilag készítetteket.
Ugyanakkor a nátriumhiányos álla-
pot is veszélyes. Ez főleg nyáron
vagy sportolóknál szokott előfor-
dulni, mivel az izzadással nemcsak
folyadékot, hanem ásványi anyago-
kat is veszítünk.

A WHO adatai szerint a tbc mintegy 1,7
millió ember halálát idézi elő évente,
minden harmadik ember fertőzött vi-
lágszerte. A tbc-t egy baktérium, a
Mycobacterium tuberculosis okozza,
az egyetlen ellene használatos vakcina,
a BCG védőoltás nem eléggé hatékony. 

William Jacobs kutatásvezető, a
New York-i Albert Einstein orvosegye-
tem munkatársa és csoportja azt vizs-
gálta, hogy a tbc baktériuma miként
kerüli meg az emberi immunrendszert.
Az állatkísérletekben a Mycobacte-
rium smegmatis fajjal dolgoztak,
amely ártalmatlan az emberre, viszont
nagy dózisban halálos az egerekre.

Létrehozták az M. smegmatis egy
olyan változatát, amelyből hiányzik az
ESX-3 jelű gén, amely lehetővé teszi a
baktériumnak, hogy betörjön a befo-
gadó szervezet immunrendszerébe. 

Amint várható volt, a genetikailag
módosított baktérium nem fertőzte
meg az egereket, amelyekbe befecs-
kendezték nagyobb dózisban. A szó-
ban forgó gén nélkül a baktérium nem
volt képes átjutni az állatok immun-
rendszerén, amely ugyanazokkal a T-
sejtekkel lépett fel ellene, amelyeket
egy sikeres tbc-vakcinának is aktiválni
kellene. Amikor azonban az ESX-3 gént
az M. tuberculosis genetikai állomá-

Új tbc elleni vakcinát fejlesztettek ki 

Rába Quelle Gyógy- és Termálfürdô aulájának alsó részén, külön bejárattal (9025 Gyôr, Fürdô tér 1.) Bejelentkezés: 06 96 310 786 | info@edenspa.hu | www.edenspa.hu 

Elhoztuk a Holt-tengert Gyôrbe! Súlytalan relaxáció a lebegés élményével!
Az ÉdenSpa Lebegôfürdôt a teljes testi és lelki kikapcsolódásra ajánlják. Minden erôfeszítés nélkül, a hátunkon súlytalanul lebeghetünk
a testmeleg, 25 cm mélységû, kivételesen magas ásványi só tartalmú víz felszínén. A szervezet felveszi a rendkívül hasznos ásványi
anyagokat a sófürdôbôl, melynek gyulladáscsökkentô, bôrápoló és izomlazító hatásai közismertek. Olyan élményt ad, mintha egy
egész testes fantasztikus testmasszázst kapnánk. A napi stressz testünkre gyakorolt hatásait megszünteti — görcsös izmainkat ellazítja,
agyunk mentesül a problémák alól, biztosítva minket a fizikai és szellemi regenerálódásban. A lebegôkabinban lévô koncentrált só-
tartalom kedvezô hatást gyakorol az allergiásokra, asztmásokra, növeli a tüdôbe áramló vér oxigéntartalmát. Ez a súlytalanul lebegô
állapot a szervezetben felszabaduló rengeteg energiát, amelyet az izmok mûködésére kellene fordítanunk (központi idegrendszerünk 80-
90%-át veszi el) az öngyógyítási folyamatok beindítására fordíthatja. Elôsegíti a gyógyulásunkat a krónikus fájdalmakból, erôsíti az
immunrendszerünket, megerôsít a stressz leküzdésében, csökkenti a magas vérnyomást, az álmatlanság ellen is kitûnô és csökkenti a
káros biokémiai anyagokat a szervezetünkben, ezáltal erôsebbek és boldogabbak leszünk. ÉdenSpa Lebegôfürdô 

„Derékfájdalmam azonnal megszûnt és sok-
kal könnyebbnek éreztem magam!” — Zoltán

„Egy lebegés után is már napokig gyógy-
szer nélkül, jól aludtam, még teliholdas éj-
szakán is!” — Nándor

„Még az arcomon is kisimultak a ráncok
és fantasztikusan selymes lett a
bôröm!” — Zsuzsa

nyából távolították el, maga a bakté-
rium is elpusztult, így nem használhat-
ták tovább vakcinakutatási célra. 

A következő lépésben Jacobs és
munkatársai a két baktérium hibrid-
jét állították elő úgy, hogy az M. tuber-
culosis baktériumból kivett ASX-3 gé-
neket az M. smegmatis baktérium
génállományába illesztették be. Az
egerek a hibrid baktérium ellen is si-
keresen védekeztek, majd amikor
nyolc héttel később a számukra is ha-
lálos tuberkulózis baktérium nagy dó-
zisával fertőzték meg őket, a „vakci-
nált” állatok jelentős védettséget mu-
tattak vele szemben. (hirado.hu)
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A IV. LIKÓCSI NYÁRBÚCSÚZTATÓ ma,
pénteken délután négy órakor kezdődik a
gokartpályán, az utazó TURNÉ show sztár-
jaival. Ma lép fel a Szórádi zenekar, Sík
Frida énekesnő, a Platina tánciskola, Adri,
Vastag Tomi, Király L. Norbi, a Bro’n’Sis és
a Cozombolis, majd retrodiszkóval zárul a
nap. Szombaton a kétórás misét követően
az Obsitosok, a Gyárvárosi Daloskör, a
Szentiváni József Attila Kórus, a Likócsi
Dalkör és a Marina táncshow műsorát lát-
hatják az érdeklődők. Este Dolák Saly Ró-
bert, Nagy Balázs, Sipos F. Tamás, Zalat-
nay Sarolta, Bódi Guszti és a Fekete Sze-
mek szórakoztatják a közönséget. A
konce rteket buli követi. Vasárnap délután
háromtól a legkisebbeket kreatív gyerek-
sziget várja a legnépszerűbb szappan-
opera sztárjaival. Délután Cserók Nóta-
klub és Ashihara karatebemutató szerepel
a programban, este színpadra lép Fekete
Dávid, Cserpes Laura, a Skipping Girls Ug-
rókötél-csapat, Venczel Kovács Zoltán,
Aradszky László és Csocsesz. A három
nap alatt extrém vidámpark költözik Li-
kócsra, a szervezők autós szépségver-
senyt is ígérnek.  

BORSOS PÉTER BŐR -
SZOBRÁSZ kiállítása
nyí lik hétfőn 17 órakor a
Petőfi Művelődési Ház-
ban. A művész az euró-
pai kulturális hagyomá-
nyokból, a görög mitoló-
giából, a Bibliából, az
európai irodalomtörté-
netből választ ja témáit.
Nem az emberi drámák,
konfliktusok foglalkoz-
tatják, ha nem a huma-
nista szépségeszmény,
az örök harmónia. A tár-
lat október 13-ig láto-
gatható.

A XIII. SZABADHEGYI
SZÜRET szeptember
17-én, szombaton lesz a
József Attila Művelődési
Házban. A program dél-
után háromkor a Csörgő-
sipka Színház előadásá-
val kezdődik, majd a Roz-
maring kórus, a Szita-
kötő Táncegyüttes és a
bágyogszováti néptánc-
együttes lép színpadra.
Nótaműsorral kedveske-
dik a közönségnek Dóka
Zsuzsa, Bősi Szabó
László, Némethné Var-
jasi Ildikó, Tóth János, s
muzsikál az Akkordeon
Harmonikazenekar. A
szüreti programban sző-
lőpréselés, gulyásfőzés
és borkóstoló szerepel. 

A KISMEGYERI CSALÁDI NAP holnap,
szombaton fél tízkor főzőversennyel kez-
dődik az iskola udvarán. A program orvosi
szűrővizsgálatokat, kispályás focimeccse-
ket, kötélhúzást, óvodásoknak és nyugdí-
jasoknak való elfoglaltságokat ígér. A gye-
rekeket bohócok, játszóház, ugrálóvár és
körhinta várja. Simon Róbert Balázs alpol-
gármester öt órakor mond köszöntőt,
utána Tunyogi Bernadett és Venczel-Ko-
vács Zoltán szórakoztatja a vendégeket. A
mulatság este tízig tart.

A LORD ZENEKAR várja a rockzene rajongóit szeptember 10-én,
szombaton este nyolc órától a Petőfi Művelődési Házba. A szombat-
helyi együttest 1972-ben alapította Vida Ferenc basszusgitáros. A
mai tagok: Erős Attila szólógitár, Pohl Mihály ének, Gidófalvy Attila
billentyűs hangszerek, Gyurik Lajos dob, Apró Károly basszusgitár. A
Lord legutóbbi albuma tavaly áprilisban jelent meg Örökké címmel.

MÉNFŐCSANAK régen és ma címmel Szabady János és Winkler
Csaba fotóiból nyílik kiállítás a Bezerédj-kastélyban ma, pénteken
18 órakor. A tárlatot Bana József levéltár-igazgató ajánlja az érdek-
lődők figyelmébe. Közreműködik Lanczendorfer Zsuzsanna és
Kustos Dóra. A kiállítás szeptember 26-ig látható.

ALKOTÓ NYUGDÍJASOK tárlata látható szep-
tember 15-én, csütörtökön 15 órától a Galgóczi
Erzsébet Városi Könyvtár klubjában. A megnyitón
közreműködnek a Győri Nemzeti Színház művé-
szei, Csikó Teodóra és Takács Zoltán.

GYERMEKHANGOK EURÓPÁÉRT címmel a
szentegyházi gyermekfilharmónia ad hangver-
senyt csütörtökön este hattól a Széchenyi téren.
A koncerten a 140 tagú székely gyerme kekből
álló filharmonikus zene- és énekkar klasszikus
zeneszerzők műveiből, magyar egyházi és nép-
dalokból, valamint más népek dalaiból ad elő
feldolgozásokat. A dalokat Haáz Sándor zeneta-
nár, az együttes vezetője hangszerelte.
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SZEPTEMBER 9., PÉNTEK
M1
05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel
09:00 Kalandozó 
09:30 Kalandozó 
10:00 Házaspárbaj 
11:00 A Faragó... 
11:40 Útravaló
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben 
12:20 Kárpát Expressz 
12:50 Fimfárum 
13:20 Fimfárum 
13:50 Háttértudomány 
14:25 A nagyenyedi református 

templom sorsa 
14:55 Bűvölet 
15:25 Bűvölet 
15:55 Liszt Ferenc  
16:25 Kisváros 
17:05 Robbie, a fóka 
17:50 Angyali érintés 
18:40 Szerelemhajó 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 A régi nyár 
21:45 Az Este 
22:20 A főnökök főnöke
23:15 Záróra fiataloknak
23:40 Sporthírek 
23:50 Ma Reggel

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop 
06:00 Infománia
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop 
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Asztro Show 
13:30 Fél kettő
14:20 Paris Hilton - A papírhercegnő 
16:15 A szív útjai 
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A Széf
20:10 Fókusz
20:45 Barátok közt 
21:20 CSI: Miami helyszínelők
22:15 Vámpírnaplók 

23:25 A főnök 
00:20 Reflektor
00:35 Törzsutas 
01:05 Ments meg! 
02:05 Autómánia

05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:35 Stahl konyhája 
09:40 Babapercek 
09:45 Teleshop 
11:20 Született kémek 
11:45 Winnetou 3. - Winnetou halála 
13:30 EZO.TV
14:30 Seherezádé 
15:30 Psych - Dilis detektívek 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:25 Félholt 2.
23:20 Aktív Extra
23:25 Hősök 
00:25 Tények Este
01:00 EZO.TV
02:00 Eureka 
02:50 Eureka 
03:40 Alexandra Pódium

05:30 Ki ez a lány? 
06:15 Kincsek a padláson 
06:40 Kincsek a padláson 
07:10 Chicago Hope Kórház 
08:05 Őrangyal 
09:00 Nyomtalanul 
10:00 A múlt árnyai 
11:50 Két pasi meg egy csajszi 
12:20 Egy kapcsolat szabályai 
12:50 Feleségcsere 
13:50 Őrangyal 
14:50 Doktor House 
15:45 Nyomtalanul 
16:40 Gyilkos számok 
17:35 Gyilkos számok  
18:30 Jóbarátok 
18:55 Jóbarátok 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi
19:55 Vérmes négyes
20:25 Mike és Molly 
20:55 Két pasi - meg egy kicsi 
21:25 Get Carter
23:25 Zűrzavaros éjszakák 
01:20 Top Gear 
02:20 Jackie nővér 
02:50 Jackie nővér

SZEPTEMBER 10., SZOMBAT
M1
05:51 Hajnali gondolatok 
05:56 Ma Reggel
09:00 Mozdulj!
09:30 Marco és Gina 
09:50 arco és Gina 
10:15 A kis Amadeus - 

Az ifjú Mozart kalandjai 
10:40 Lülü, a teknőc 
10:50 Lülü, a teknőc 
11:05 Hajrá, Becky! 
11:30 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Sztársáv
12:55 Divatos tengerpartok a 

'60-as években 
13:45 Magyarország
14:15 Szülő ellen nincs orvosság 
15:50 Magyarország története 
16:20 A cunami túlélői 
17:25 Hogy volt!? 
18:20 Sándor Mátyás  
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 SzerencseSzombat
21:00 A színészkirály - 

Latinovits Zoltán 
21:10 Egy magyar nábob
22:45 Ketten 
23:40 Montalbano felügyelő 
01:40 Koncertek az A38 hajón 
02:30 Koncertek az A38 hajón 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Tini titánok 
10:25 Asztro Show 
11:25 Házon kívül
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Autómánia
12:45 Tuti gimi 
13:40 Forma-1 
15:25 Míg a halál el nem választ 
15:50 Robin Hood  
16:45 Hócsapda 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 X-Faktor 
21:05 Kegyenc fegyenc

23:25 9/11 - A terrorizmus útja 
02:15 Fókusz Plusz

04:05 Animációs filmek 
04:40 Műsorszünet 
06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
10:25 Egy tini naplója 
10:55 Bajnokok Ligája magazin 
11:25 Két TestŐr
11:50 Babavilág
12:25 Mindig nyár 
13:15 Walker, a texasi kopó 
14:15 Autóguru 
14:45 Az Ügynökség 
15:40 Capri - Az álmok szigete 
16:35 Crusoe 
17:35 Bűbájos boszorkák 
18:30 Tények
19:00 Magellán
19:35 A Sherwoodi erdő titka 
21:30 A United 93-as
23:40 A küklopsz szövetsége 
01:20 EZO.TV
02:20 Kalandjárat
02:45 Teleshop 
03:15 Animációs filmek

05:05 Őslények szigete 
05:50 Egy kórház magánélete 
06:40 Egy kórház magánélete 
07:40 A szépség és a szörny 
08:40 Segítség, szülő vagyok! 
09:35 10 évvel fiatalabb: A kihívás - 

Mi történt azóta? 
10:40 Zsírégetők 
11:35 Topmodell leszek! 
12:30 Romantikus kaland 

13:00 Luxusdoki 
13:55 Szívek szállodája 
14:45 Szívek szállodája  
15:40 Vérmes négyes 
16:10 Mike és Molly 
16:40 Két pasi - meg egy kicsi  
17:10 Beugró Plusz
18:15 Extralarge: Gonzales bosszúja
20:05 Columbo: Jobb ma egy veréb
21:55 Fűrész VI. 
23:35 A múlt árnyai 
01:25 Szívek szállodája 
02:15 Szívek szállodája

VIASAT3

VIASAT3

05:55 Közös reménységek 
06:35 Homo faber - A kézműves: 

Szűcsmesterek 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:35 Az idő örvényében 
09:05 Az utolsó mohikán 
09:35 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
10:25 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 „...filléres emlékeim..." 
15:00 Magyar elsők 
15:20 Tálentum 
15:55 Arcélek 
16:10 Építészet XXI 
16:40 Duna anzix 
17:00 A világ felfedezése 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:10 Robog az úthenger 
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
20:10 Sporthírek 
20:20 Közbeszéd
21:00 Tanulmány a nőkről
22:30 Dunasport
22:40 Liszt Ferenc Nemzetközi 

Zongoraverseny 
23:35 A zárdán túl 
01:05 Vers
01:15 Himnusz 
01:20 Közbeszéd 

05:30 Élő egyház 
06:00 Gazdakör
06:50 Arcélek 
07:05 Kiváncsi Fáncsi 
07:15 A kék egér 
07:25 Hol volt, hol nem volt... 
07:45 Cimbora Retro 
08:10 Kiváncsi Fáncsi 
08:20 Az Ótestamentum 
08:45 Kalózsziget 
09:10 Kalózsziget 
09:40 Nyelvőrző 
10:00 Az állatok nyelve 
10:30 Divathét 
11:00 Carlo és vendégei 
11:45 Híradó, időjárás-jelentés
12:00 Déli harangszó 
12:02 Vers
12:05 Isten kezében 
12:35 EtnoKlub 
13:50 Török kezdőknek 
14:15 Török kezdőknek 
14:45 A gyógyító növények világa 
15:15 A tészta útja 
16:15 Napok, évek, századok 
17:05 A világörökség kincsei 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:30 Napozz Holddal - A Kispálfilm
21:00 Éjfél a jó és a rossz kertjében 
23:35 Dunasport
23:50 Az emlékek útján 
00:45 Vers
00:50 Himnusz 

RTL Klub, szeptember 9., 
péntek, 14:20

Paris Hilton – 
A papírhercegnő
Kanadai vígjáték

Paris Hilton, a gazdag örökösnő éli a
felső tízezer gondtalan életét: fiúk,
partik, forgatás. Azonban egy napon
ittas vezetésen érik és beviszik a rend-
őrségre. Paris itt találkozik a világ-
nak egy olyan arcával, amelyet még
nem ismert,
és rájön, hogy
meg kell ta-
nulnia felelős-
séget vállalni
a tetteiért.

M1, szeptember 9., péntek, 18:40

Szerelemhajó
Amerikai filmsorozat

Nicole-ból kapi-
tány lesz, a lu-
xushajó legény-
sége ezért lá-
zadni készül. Egy
különleges fickó
utazik a fedélze-
ten, aki azért
szállt fel a luxus-

hajóra, hogy a rövidke kirándulás alatt
feleséget találjon magának. Ugyanis ha
a közelgő születésnapjáig megnősül, 10
millió dollár üti a markát, ellenkező eset-
ben azonban elszáll a busás örökség... 

RTL Klub, 
szeptember 10., 
szombat, 16:45

Hócsapda
Amerikai film-
dráma

Jim (Dylan Walsh), a munkamániás csa-
ládfő hónapok óta nem látta a gyerekeit.
Karácsonyra azonban hazatér, annak el-
lenére, hogy feleségével hallgatólagosan
megállapodtak már abban, hogy külön
életet kezdenek. Egy hirtelen ötlettől ve-
zérelve elhívja a feleségét egy motoros
szántúrára a közeli hegyekbe. A romanti-
kusnak induló kalandtúra azonban élet-
veszélyes küzdelemmé válik a közelgő
fagyhalállal szemben.

Viasat3, szeptember 10., szombat, 13:55

Szívek szállodája
Amerikai filmsorozat

Lorelai jótékonysági vásárt szervez. Vásárol
egy pólót, és ezzel felzaklatja Luke-ot. Mikor
Sookie elmeséli, hogy a póló Rachelé – Luke
régi szerelméé – volt, Lorelai-on a féltékeny-
ség jelei fedezhetők fel. Paris kitalálja, hogy
készüljenek Roryéknál az órára. Rory nem
örül ennek, mert este
Bangles-koncertre men-
nek. Lorelai úgy érzi, fon-
tos, hogy a lánya barátai
közt legyen, ezért átadja a
jegyeit Rory osztálytársai -
nak, és ő Sookie-val a ka-
kasülőre ül...

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

GazdálKODÓ nyelvvizsga-felkészítés magánbérletes
rendszerben is a szeptemberi nyelvvizsgákra

• Angol, német nyelvû felkészítés állásinterjúra
• Spanyol-, olasz-, francia-, oroszkurzusok kedvezménnyel 
• Hivatalos szakfordítást/tolmácsolást vállalunk
• Nyelvvizsga-tanácsadás, próbanyelvvizsga-lehetôség

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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SZEPTEMBER 11., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:40 Teleshop 
11:35 Törzsutas
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Merlin kalandjai 
13:20 Magyar autósport-magazin 
13:35 Forma-1 
15:50 Míg a halál el nem választ 
16:30 Aranyeső Yuccában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Mennyei Királyság

21:45 Heti hetes
23:05 9/11 - A terrorizmus útja 
01:45 Portré

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Az idő örvényében 
06:45 Tv2 matiné
10:25 Max Steel 
11:25 Stahl konyhája 
11:55 Kalandjárat
12:30 Borkultusz 
13:00 90210 
13:50 A kiválasztott - 

Az amerikai látnok 
14:45 Monk - Flúgos nyomozó 
15:45 Bűbájos boszorkák 
16:40 Fogd a nőt és ne ereszd! 
18:30 Tények
19:00 Napló
19:35 Napló Extra
20:05 Görögbe fogadva
22:00 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:00 Knight Rider 
23:55 Sivatagi álom 
02:10 EZO.TV
02:45 Napló
03:10 Napló Extra
03:35 Animációs filmek

SZEPTEMBER 12., HÉTFŐ
M1
05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel
09:00 Kalandozó 
09:25 Kalandozó 
09:55 Házaspárbaj 
10:55 Vizánta 
11:30 Napirend előtt 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:20 Kárpát Expressz 
12:50 Roma Magazin 
13:20 omovina
13:50 Szent István Vándorlás - 

Az országos kék túra mentén 
14:20 Vizsgálat, lépj be! 
14:50 Bűvölet 
15:20 Bűvölet 
15:50 Liszt Ferenc 
16:20 Kisváros 
17:00 Robbie, a fóka 
17:50 Angyali érintés 
18:40 Szerelemhajó 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Gyula vitéz télen-nyáron
21:25 Mosoly a javából 
22:25 Hírek 
23:00 A főnökök főnöke 
23:55 A varázsló kertje
00:25 Sporthírek 
00:35 Ma Reggel

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop 
06:00 Fókusz Plusz
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop 
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Asztro Show 
13:30 Fél kettő
14:15 Második esély 
15:20 Második esély 
16:20 A szív útjai 
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A Széf
20:10 Fókusz
20:45 Barátok közt 
21:20 Dr. Csont 
22:15 ValóVilág - Beszavazó show 
22:55 Hazudj, ha tudsz!

00:00 102 perc, 
ami megrengette a világot 

02:00 Reflektor

04:00 Kirakat 
04:30 Az én évszázadom 
05:15 Dunasport 
05:30 Gazdakör
05:55 Közös reménységek 
06:35 Építészet XXI 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:35 Az idő örvényében 
09:05 Az utolsó mohikán 
09:35 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
10:25 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Heuréka! Megtaláltam! - 

Válogatás
14:45 Afrika színei 
15:45 Kézművek 
16:00 Utazás a Marsra 
16:50 Duna anzix 
17:10 MacGyver 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:15 Robog az úthenger
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
20:10 Sporthírek 
20:20 Közbeszéd
21:00 A kétarcú nő 
22:30 Sportaréna 
23:10 Liftmesék 
00:30 Liszt Ferenc kamarazenekar 

játszik

05:25 Ki ez a lány? 
06:10 Kincsek a padláson 
06:35 Kincsek a padláson 
07:05 Chicago Hope Kórház 
07:55 Őrangyal 
08:50 Nyomtalanul 
09:45 18 évvel később 

Három apának mennyi a fele?
11:30 Zabagépek 
12:50 Feleségcsere 
13:50 Őrangyal 
14:50 Elvált Gary 
15:20 Elvált Gary 
15:45 Nyomtalanul 
16:40 Gyilkos számok  
17:35 Gyilkos számok  
18:30 Jóbarátok 
18:55 Jóbarátok 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi 
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House 
21:25 Aranypart 
21:55 Bordertown - Átkelő a halálba
00:00 Top Gear 
01:10 Ripley és a maffiózók 
03:05 Top Gear

05:30 Őslények szigete 
06:20 Egy kórház magánélete 
07:15 Egy kórház magánélete 
08:15 A szépség és a szörny 
09:15 Columbo: Jobb ma egy veréb 
11:05 MaxxMotion Autós Magazin 
11:35 Szex és New York light 
12:00 Szex és New York light  
12:35 A nagy házalakítás 
13:30 A nagy házalakítás 
14:30 Extralarge: Gonzales bosszúja 
16:15 18 évvel később 

Három apának mennyi a fele? 

18:10 Bosszúból jeles
20:05 CSI: Miami helyszínelők 
21:00 A főnök 
22:00 Ripley és a maffiózók
00:10 Get Carter 
02:05 CSI: Miami helyszínelők 
02:50 A főnök

VIASAT3

VIASAT3

04:10 Imák, apokrif mámorok 
05:30 Gazdakör 
06:20 Mi a manó az a nano? 
07:05 Cimbora Retro 
08:00 Az Ótestamentum 
08:30 Csak az a foci 2 
10:00 Kisboldogasszony-napi 

nagymise Szentkútról 
11:05 Ízőrzők: Felsőnyék 
11:45 Híradó, Időjárás-jelentés
12:00 Déli harangszó 
12:02 Vers
12:05 Élő egyház
12:35 Élő népzene 
13:05 Csellengők
13:30 Fotó Háber 
15:10 Múltidéző 
15:40 Dunáról fúj a szél 
15:50 Vannak vidékek 
16:50 Talpalatnyi zöld 
17:25 Kirakat 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:05 Szerelmes földrajz 
19:45 Heti Hírmondó
20:25 Klubszoba 
21:25 Lélek Boulevard 
21:50 Dunasport
22:10 London River
23:35 Gyógyító hangok 
00:40 Vers
00:45 Himnusz 
00:50 „...filléres emlékeim..." 
01:35 Heti Hírmondó 

05:51 Hajnali gondolatok 
05:56 Ma Reggel
09:00 Engedjétek hozzám 
09:10 Így szól az Úr! 
09:15 Katolikus krónika 
09:40 anúságtevők 
10:05 Cigány pasztoráció 
10:20 A sokszínű vallás 
10:30 Metodista magazin 
10:55 Ortodox ifjúsági műsor 
11:05 János, Bors és Zénó 
11:30 „Csodát termő hit"
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Zegzugos történetek 
12:35 „Esély a lángok között"

jótékonysági koncert
13:30 Üvöltő szelek 
15:05 Hortobágyi kalandozások 

Csík Jánossal 
15:20 Út Londonba
15:50 Telesport 
18:00 Anno
18:30 A király kalóza 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés 
20:05 Szeptember 11: 

A katasztrófa után
20:55 Kárpáthy Zoltán 
22:20 Gyilkosság a villában 
00:20 Koncertek az A38 hajón  
01:15 Koncertek az A38 hajón

05:25 Teleshop 
06:00 Magellán
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:50 Stahl konyhája 
10:00 Babapercek 
10:10 Teleshop 
11:45 Készen áll, Mr. McGill? 
13:30 EZO.TV
14:30 Seherezádé 
15:30 Psych - Dilis detektívek 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:25 NCIS
22:25 NCIS: Los Angeles 
23:20 Aktív Extra
23:25 Különleges ügyosztály - Párizs 
00:25 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:30 Szökevényvonat 
03:15 Magellán
03:40 Animációs filmek

M1, szeptember 11., vasárnap, 13:30
Üvöltő szelek
Olasz filmdráma

Mr. Earnshow,
egy gazdag
földbirtokos li-
verpooli utazá-
sáról vad, fe-
kete szemű kis-
fiúval tér haza,

Heathcliffel. Fia, Ivory gyűlölködve fogadja
az idegent. Nem úgy Catherine, aki mindjárt
az ő pártjára áll. Ahogy múlnak az évek, a
köztük lévő kapcsolat mély szerelemmé érik.
Azonban mikor az apa meghal, a részeges,
naplopó Ivory elérkezettnek tartja a pillana-
tot, hogy leszámoljon Heathcliffel.

Viasat3, szeptember 11., 
vasárnap, 22:00

Ripley és a maffiózók
Olasz–angol–amerikai thriller

Tom Ripley, a szélhámos gyilkos egy
olasz faluban húzza meg magát. Egy
összejövetelen úgy érzi, egyik szom-
szédja sértően nyilatkozott róla. Vála-
szul hidegvérű tervet dolgoz ki ennek
a szerény, gyógyíthatatlan beteg, csa-
ládos embernek az erkölcsi megsem-
misítésére: gyilkost csinál belőle. De

vajon sikerül
rábírnia egy
ártatlan em-
bert arra, hogy
gyilkoljon?

RTL Klub, szeptember 12., hétfő,
21:20

Dr. Csont
Amerikai krimisorozat

Booth és Brennan Sweetsszel beszél-
getnek, aki hamarosan befejezi köny-
vét, melyet kettejük különös, egye-
dien szoros és egyedien távolságtartó
kapcsolatáról írt. Booth és Brennan
elhatározzák, hogy
elmesélik neki azt
az esetet, amikor
először dolgoztak
közösen egy ügyön,
és amiből egymás-
hoz való személyes
viszonyuk is fakadt.

M1, szeptember 12., hétfő, 20:05

Gyula vitéz télen-nyáron
Magyar vígjáték

A végvári csa-
ták idején ját-
szódó film
amatőr fősze-
replője, a sör-
gyári melós,
Prohászka Feri lángra lobbantja a ma-
gyar nők szívét. A sorozat kirobbanó si-
kert arat, hevíti a magyar öntudatot. Az
elharapódzó törökellenes kampány
azonban közbelépésre serkenti Bodó fő-
szerkesztőt: Gyula vitézt hűtlenség miatt
meg kell ölni. Csakhogy a közönség nem
tűri a csúf véget, követeli a folytatást.

www.gyorplusz.hu
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SZEPTEMBER 13., KEDD
M1
05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel
09:00 Kalandozó 
09:30 Kalandozó 
10:00 Gyerekjáték az online 

szolgáltatás 
10:10 Házaspárbaj 
11:05 A szerelem diadala 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:20 Kárpát Expressz 
12:50 Srpski Ekran
13:20 Unser Bildschirm
13:55 Világörökségeink  
14:25 Lélek-tantörténetek 
14:55 Bűvölet 
15:25 Bűvölet 
15:55 Liszt Ferenc 
16:25 Kisváros 
17:00 Robbie, a fóka 
17:50 Angyali érintés 
18:40 Szerelemhajó 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés 
20:05 Önök kérték!
21:00 Helyet az ifjúságnak
22:20 Az Este 
22:55 A főnökök főnöke 
23:45 Barangolások öt kontinensen
00:15 Sporthírek 
00:25 Ma Reggel

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:15 Műsorszünet 
05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:50 Stahl konyhája 
10:00 Babapercek
10:10 Teleshop 
11:45 Porontyjárat 
13:30 EZO.TV
14:30 Seherezádé 
15:30 Psych - Dilis detektívek 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Seherezádé 
18:30 Tények
19:00 Aktív
19:30 Jóban Rosszban 
20:30 Bajnokok Ligája
23:25 Aktív Extra
23:30 A médium  
00:30 Tények Este
01:00 EZO.TV
01:35 Hukkle 
02:55 Babavilág 
03:20 Animációs filmek

05:20 Ki ez a lány? 
06:05 Kincsek a padláson 
06:30 Kincsek a padláson 
07:00 Chicago Hope Kórház 
07:55 Őrangyal 
08:50 Nyomtalanul 
09:45 Rémület minden szinten 
11:35 Zabagépek 
12:50 Feleségcsere 
13:50 Őrangyal 
14:50 Doktor House 
15:45 Nyomtalanul 
16:40 Gyilkos számok  
17:35 Gyilkos számok  
18:30 Jóbarátok 
18:55 Jóbarátok 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi  
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House 
21:25 Aranypart 
21:55 Nikita 
22:55 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 
23:50 Top Gear 
00:55 Nikita 
01:50 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 
02:35 Top Gear

SZEPTEMBER 14 ., SZERDA
M1
05:26 Hajnali gondolatok 
05:29 Kárpát Expressz 
05:56 Ma Reggel
09:00 Kalandozó 
09:30 Kalandozó 
10:00 Magyar népmesék 
10:10 Házaspárbaj 
11:05 A szerelem diadala 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:20 Kárpát Expressz 
12:50 Hrvatska kronika
13:20 Ecranul nostru
13:55 Optika 
14:25 Világörökségeink 
14:55 Bűvölet 
15:25 Bűvölet 
15:55 Liszt Ferenc  
16:25 Kisváros 
17:00 Robbie, a fóka 
17:50 Angyali érintés 
18:40 Szerelemhajó 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Nevezz csak Cucinak! 
21:00 Linda 
22:00 Az Este 
22:35 Titkok és szolgálatok 
23:30 Ars Hungarica 
00:00 Sporthírek 
00:10 Ma Reggel

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop 
06:00 Autómánia 
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli 
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop 
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Asztro Show 
13:30 Fél kettő
14:15 Második esély 
15:20 Második esély 
16:20 A szív útjai 
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig

18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A Széf
20:10 Fókusz
20:45 Barátok közt 
21:20 CSI: Miami helyszínelők 
22:15 ValóVilág - Beszavazó show 
22:55 Blackjack 
01:20 Reflektor
01:30 Állati dumák

05:40 Ki ez a lány? 
06:25 Kincsek a padláson 
06:55 Chicago Hope Kórház 
07:50 Őrangyal 
08:45 Nyomtalanul 

09:45 Columbo: Ölni már nincs idő 
11:35 Zabagépek 
12:50 Feleségcsere 
13:50 Őrangyal 
14:50 Doktor House  
15:45 Nyomtalanul 
16:40 Gyilkos számok  
17:35 Gyilkos számok 
18:30 Jóbarátok 
18:55 Jóbarátok  
19:25 Két pasi - meg egy kicsi
19:55 Két pasi - meg egy kicsi 
20:25 Doktor House 
21:25 Aranypart 
21:55 Crank 2. - Magasfeszültség
23:40 Top Gear 
00:45 Columbo: Ölni már nincs idő 
02:25 Top Gear

05:30 Gazdakör
05:55 Közös reménységek 
06:35 Isten kezében 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:35 Az idő örvényében 
09:05 Az utolsó mohikán 
09:35 MacGyver 
10:25 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Élő népzene 
14:50 Beavatás 
15:05 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
16:00 Utazás a Marsra 
16:50 Duna anzix 
17:10 MacGyver 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:05 Robog az úthenger
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
20:10 Sporthírek 
20:20 Közbeszéd
21:00 Az utolsó kalandor 
22:45 Dunasport
22:55 Dokureflex 
22:56 Ingyenkoporsó
00:40 Titkos társaságok 
01:25 Vers
01:30 Himnusz 
01:35 Közbeszéd 
02:10 Beavatás 

05:25 Teleshop 
06:00 Két TestŐr
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:50 Stahl konyhája 
10:00 Babapercek
10:10 Teleshop 
11:45 Keselyűk karmaiban 
13:30 EZO.TV
14:30 Seherezádé 
15:30 Psych - Dilis detektívek 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:25 Doktor House 
22:25 Született feleségek 
23:20 Aktív Extra
23:25 Szellemekkel suttogó 
00:25 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:30 Az éjszaka hangjai 
02:55 Két TestŐr
03:20 Animációs filmek

VIASAT3

VIASAT3

05:30 Gazdakör
05:55 Közös reménységek 
06:35 A történelem útvesztői 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:35 Az idő örvényében 
09:05 Az utolsó mohikán 
09:35 MacGyver 
10:25 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Csellengők 
14:40 Ízőrzők: Siklós 
15:15 Kézművek 
15:30 Utazás a Marsra 
16:15 Zebra
16:50 Duna anzix 
17:10 MacGyver 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:15 Robog az úthenger
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
20:10 Sporthírek 
20:20 Közbeszéd
21:00 Te rongyos élet 
22:50 Dunasport
22:55 Más világ 
00:10 Törzsi szex és házasság 
01:00 Vers
01:05 Himnusz 
01:10 Közbeszéd 
01:45 Dunáról fúj a szél 
01:50 Carlo és vendégei 

05:30 Top Shop 
06:00 Trendmánia 
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop 
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Asztro Show 
13:30 Fél kettő
14:15 Második esély 
15:20 Második esély 
16:20 A szív útjai 
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A Széf
20:10 Fókusz
20:45 Barátok közt 
21:20 A mentalista
22:15 ValóVilág - Beszavazó show 
22:55 Házon kívül
23:25 XXI. század - 

a legendák velünk élnek
00:05 Légimentők - Visszaszámlálás 
01:35 Reflektor

RTL Klub, szeptember 13., 
kedd, 21:20
A mentalista
Amerikai krimisorozat

A CBI egy sorozatgyilkos nyomában
van. Az elkövető elsősorban rend-
őrökre utazik. Ez esetben egy civil ál-
dozat is előkerül. A seriff és az em-
berei tehetetlenül állnak az ügy kap-

csán, így Jane sajá-
tos módszereire ha-
gyatkoznak. Az áldo-
zatról kiderül, hogy
vőlegénye rendkí-
vül elszántan hajto-
gatja, hogy bosszút
áll a gyilkosán.

Viasat3, szeptember 13., kedd. 18:30

Jóbarátok
Amerikai vígjátéksorozat

Paolo, a nyájas olasz fiú,
akivel Rachel mostaná-
ban találkozni szokott, el-
látogat abba a szépségsza-
lonba, ahol Phoebe dolgo-
zik. Miközben a lány
masszírozza, a fiú min-
dent elkövet annak érdekében, hogy elcsá-
bítsa. Sikertelenül. Phoebe pedig, Ross ta-
nácsára, elmondja Rachelnek az esetet. Ra-
chel radikális döntést hoz... Már mindenki
tudja Ross születendő gyermekének
nemét, kivéve az apukát, aki persze nem
akarja tudni addig, amíg meg nem születik. 

TV2, szeptember 14., szerda, 22:25

Született feleségek
Amerikai vígjátéksorozat

Susan állapota egyre rosszabbá válik,
ezért a lányok úgy döntenek, hogy ösz-
szefognak a megsegítésére. Bree eköz-
ben nagyon egyedül érzi magát és úgy
dönt, hogy a kezébe veszi a dolgok irá-
nyítását. Reneé a Lynette-tel folyta-
tott komoly beszélge-
tés után úgy határoz,
hogy örökbe fogad egy
kisbabát. Gaby pedig
mindennél jobban sze-
retné, hogy Jua nita jól
szerepeljen a helyi Ki
mit tud?-on...

RTL Klub, szeptem-
ber 14., szerda, 22:55

Blackjack
Amerikai-kanadai 
akciófilm

Jack Devlin az igazi
szuperzsaru élete koc-
káztatásával megmenti a leghatalmasabb
kaszinótulajdonos kislányát. Az akcióban
megsérül a szeme, és örökre érzékeny
marad a fehér fényre. De ez sem hátrál-
tatja új feladatában: egy szupermodell
testi épségére kell vigyáznia, akire egy
pszichopata sorozatgyilkos vetett szemet.
A divat és csillogás világában Devlinnek
minden ügyességét be kell vetnie, hogy
túlélje a lehetetlennek tűnő megbízatást.

TEST + LÉLEK + SZELLEM = WING TSUN

Elit harcmûvészet intelligens embereknek.
Alsó korhatár 8 év.

Bemutató és tagfelvétel: Deák SZKI (Bisinger sétány) szeptember 13-án 18.30 órától
Tréningek: kedd, péntek 18.00–19.30

Gausz Tamás 5. mesterfokozat Tel.: 06-20/947-3825
E-mail: gausz.tamas@wingtsun.hu Web: www.wtgyor.hu

Újfalu Idôsek Otthona Lakópark!
Páratlan helyének köszönhetôen gyorsan
elfogytak az Újfalu Lakópark nyolclakásos
sorházának lakásai.

Az utolsó legyen az Öné!

További információ: Molnár Katalin
Tel.: 06-70/372-0106

OPENHOUSE INGATLAN FRANCHISE HÁLÓZAT
Gyôr, Somogyi B. u. 32.
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SZEPTEMBER 15., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

05:30 Top Shop 
06:00 Törzsutas 
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop 
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Asztro Show 
13:30 Fél kettő
14:15 Második esély 
15:20 Második esély 
16:20 A szív útjai 
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó 
19:05 A Széf
20:10 Fókusz 
20:45 Barátok közt 
21:20 CSI: Miami helyszínelők 

22:15 ValóVilág - Beszavazó show 
22:55 Holtak hálójában 
00:50 Reflektor
01:00 Infománia

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

05:00 Ki ez a lány? 
05:40 Két pasi meg egy csajszi 
06:05 Egy kapcsolat szabályai 
06:30 Chicago Hope Kórház 
07:20 Őrangyal 
08:15 Nyomtalanul 
09:05 Cinikus hekus 
11:35 Zabagépek 
12:50 Feleségcsere 
13:50 Őrangyal 
14:50 Doktor House  
15:45 Nyomtalanul 
16:40 Gyilkos számok 
17:35 Gyilkos számok 
18:30 Jóbarátok 
18:55 Jóbarátok 
19:25 Két pasi - meg egy kicsi  
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House 
21:25 Aranypart 
21:55 CSI: New York-i helyszínelők 
22:55 Terepen 
23:50 Jackie nővér 
00:25 Jackie nővér 
01:00 Top Gear 
02:30 CSI: New York-i helyszínelők 
03:15 Terepen

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal
09:40 Stahl konyhája 
09:45 Babapercek 
09:55 Teleshop 
11:30 Született kémek 
11:55 A préri gyermekei 
13:30 EZO.TV
14:30 Seherezádé
15:30 Psych - Dilis detektívek 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:25 A katedrális
23:35 Aktív Extra
23:40 Elsőszámú ellenségem 
00:40 Tények Este
01:10 EZO.TV
01:45 Mentőhelikopter 
02:40 Mentőhelikopter 
03:35 Segíts magadon!

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

nyomában 
06:40 Múltidéző 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 Család-barát
08:35 Az idő örvényében 
09:05 Az utolsó mohikán 
09:35 MacGyver 
10:25 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Talpalatnyi zöld 
14:55 A világ felfedezése 
15:50 Az állatok nyelve  
16:20 Halld Izrael!
16:50 Duna anzix 
17:10 MacGyver 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
18:50 Öregberény 
19:25 Öregberény
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika 
20:10 Sporthírek 
20:20 Közbeszéd
21:00 Az utolsó kalandor 
22:35 Dunasport
22:45 Edvin Marton élő koncert
23:55 Nőnek születtek 
00:45 Vers
00:50 Himnusz 
00:55 Közbeszéd 
01:30 Arcélek 

Viasat3, szeptember 15., 
csütörtök, 9:05

Cinikus hekus
Amerikai filmdráma

Fölbukkan Los Angelesben Jake Gittes magánnyo-
mozó. Jake Berman megbízza, hogy figyelje a feleségét.
A látszólag piti ügy azonban sokkal nehezebb és veszé-
lyesebb, mint azt elsőre gondolta. Gittes eredménnyel
jár: Berman a saját szemével győződhet meg felesége
hűtlenségéről. Fölháborodásában lelövi az asszony sze-
retőjét. A két férfi üzleti kapcsolatban állt egymással.
A háttérben gyanús olajügylet húzódik meg.

RTL Klub, szeptember 15., csütörtök, 22:55

Holtak hálójában
Angol–amerikai thriller

Michael Lewis, a fiatal amerikai
építészmérnök Londonba utazik,
ahol egy régi szállodát kell felújí-
tania. Az elhagyatott hotelban
azonban szellemek tanyáznak. Ké-
sőbb azonban kiderül, hogy a vá-
rosban egy sorozatgyilkos szedi az
áldozatait, s ezzel kapcsolatos a
szellemek megjelenése is...

TV2, szeptember 15., csütörtök, 23:40

Elsőszámú 
ellenségem
Amerikai akciófilm-sorozat

Raffe halála nagyon megrázza
Henryt, ezért kiönti a szívét a
pszichológusának. Az FBI is felajánlja a segítségét Henry-
nek, majd az egyik ügynök a kilépés lehetőségét villantja
fel előtte. Edward és Henry eközben folyamatosan ke-
resztbe tesznek egymásnak. Ruthy később megsejti,
hogy valami nincs rendben az apjával, ezért Henry mégis
élni akar az FBI ajánlatával.
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KÖZSZOLGÁK PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

KUKAMOSÁS. A GYŐR-SZOL Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Lakókat, hogy társaságunk megkezdi a
barna fedelű bio-, valamint a társasházak vegyes hulladékgyűjtő edényzetének következő mosási
ciklusát a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint. Az ürítést és mosást együtt végezzük, az
ürítés megtörténte után, külön díjfizetés nélkül biztosítjuk az edényzet mosását. Az edények mosá-
sát négy alkalommal végezzük el egy év alatt. Javasoljuk mosási napon csak a hulladékot tartalmazó
(lehetőleg teli) edény kihelyezését, a későbbi számlázási reklamációk elkerülése érdekében.

szerző: pannon-víz 
fotó: tóth lászló 

A tudatos vásárlók vasárnapi
győri fesztiválján a Pannon-Víz is
megjelent helyi termékével, a sző-
gyei és révfalui kutakból nyert
csapvízzel. A társaság arra hívta
fel az ETO Park közönségének fi-
gyelmét, hogy aki vezetékes vizet
iszik, az nem terheli környezetét a
vizesflakonok szállításnak káros
hatásaival, nem termel feleslege-
sen műanyag hulladékot, s nem
pocsékolja a saját pénzét. 

Egy ideje nálunk is kapható a Csendes-
óceán távoli szigetéről származó Fi -
dzsi-víz. A marketinglegenda szerint a
Viti Levu-béli Yaqara-völgyben, az eső-
erdő szélén különleges, egyedi artézi
vízgyűjtő fekszik. Kialudt vulkán kam-
rájának falai zárják el a Fiji Water forrá-
sát a rohanó világ mocskaitól.

A Fidzsi-vizet gondolom, nem pa-
lackban dobálják a tengerbe, hadd
ússzon címszóval, hanem óriás te-
herszállító hajókon juttatják el az
öreg Európa gazdag fogyasztóihoz,
miközben a cég szén-dioxid-semle-
ges működést hirdet, sőt, csökken-
teni akarja a légkör szén-dioxid-kon-
centrációját. Nos, e bravúr folyamat -
ábrájára sokan kíváncsiak.  

Tudatos vízivók az ETO Parkban
A Fidzsi-víz marketingstratégiája

az étrendjükre beteges figyelemmel
ügyelő luxusmimózákat célozza, ők
talán hajlandóak 96 forintot adni egy
deci ásványvízért. Már csak az össze-
hasonlítás miatt is érdemes tudni,
hogy egy köbméter hazai palacko-
zott víz ára átlagosan 49 ezer forint.
Győrben ugyanennyi csapvíz 235 fo-
rintért, hulladék és cipekedés nélkül
jut el a háztartásokba.

Magyarországon csaknem másfél
milliárd pillepalack kerül évente forga-
lomba, aminek csupán hét-nyolc szá-
zalékát hasznosítják újra. Hiába van
csak Győrben jelenleg százhatvan sze-
lektív gyűjtősziget és hét lakossági hul-
ladékgyűjtő udvar, ennyi sem lehet
„elég közel” mindenkihez. A felméré-
sek szerint egy európai átlagpolgár
legfeljebb száz-kétszáz métert haj-
landó megtenni kezében a szelektá-
lásra szánt szeméttel. Hazánkban a
műanyag palackok mindössze tizenöt
százalékát gyűjtik szeletíven. 

A Pannon-Víz Zrt. évek óta kan-
csóba töltött jeges csapvízzel kínálja
megbeszéléseinek, sajtótájékoztatói-
nak vendégeit. A váltással évente négy -
ezer palacktól kíméli meg környezetét.
A civilek vasárnapi fesztiválján a tuda-
tos vásárlók ezrei tudhatták meg, hogy
a csapvíz a legbiztonságosabb, leg-
egészségesebb, legolcsóbb és leg -
inkább környezetbarát szomjoltó ital. 

Városrész / utca Edény Harmadik mosás dátuma
Belváros:
Liszt F. u. Vegyes 2011. szeptember 09.
Lukács S. u. Vegyes 2011. szeptember 09.
Rákóczi F. u. Vegyes 2011. szeptember 09.
Saru köz Vegyes 2011. szeptember 09.
Schwarzenberg u. Vegyes 2011. szeptember 09.
Teleki u. Vegyes 2011. szeptember 09.
Újkapu u. Vegyes 2011. szeptember 09.
Újvilág u. Vegyes 2011. szeptember 09.
Adyváros egyszeres ürítésû övezetében Vegyes 2011. szeptember 15.
Belváros Bio 2011. szeptember 15.
Gyárváros Bio 2011. szeptember 09.
Gyirmót egyszeres ürítésû övezetében Vegyes 2011. szeptember 15.
Gyirmót Bio 2011. szeptember 14.
Győrszentiván Bio 2011. szeptember 16.
Jancsifalu Bio 2011. szeptember 09.
Kisbácsa Bio 2011. szeptember 09.
Kismegyer Bio 2011. szeptember 30.
Likócs Bio 2011. szeptember 16.
Marcalváros I. Vegyes 2011. szeptember 09.
Marcalváros II. Vegyes 2011. szeptember 09.
Ménfôcsanak Bio 2011. szeptember 23.
Ménfôcsanak egyszeres ürítésû övezetében Vegyes 2011. szeptember 15.
Nádorváros Bio 2011. szeptember 23.
Nádorváros egyszeres ürítésû övezetében:
Eörsy Péter u., Honvéd u., Közép u.,
Pásztor u., Rét u., Zrínyi u. Vegyes 2011. szeptember 15.
Nagybácsa Bio 2011. szeptember 09.
Pinnyéd Bio 2011. szeptember 23.
Révfalu Bio 2011. szeptember 30.
Sárás Bio 2011. szeptember 16.
Szabadhegy Bio 2011. szeptember 30.
Szalmatelep Bio 2011. szeptember 09.
Sziget Bio 2011. szeptember 23.
Újváros Bio 2011. szeptember 23.
Jelmagyarázat: Zöld – Bioedény      Sárga –  Vegyes edény
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szerző: papp zsolt györgy
fotó: o. jakócs péter

A bornapokkal véget ért a Négy
Évszak Fesztivál nyári rendez-
vénysorozata. Az elmúlt néhány
hónapban szinte nem volt hét-
vége, amikor a város lakóit és a
hozzánk látogatókat ne várta
volna valamilyen kulturális ren-
dezvény, koncert vagy fesztivál.
A mögöttünk hagyott győri nya-
rat kérésünkre Domanyik Eszter,
a polgármesteri hivatal marke-
ting, turizmus és kommunikációs
osztályának vezetője értékelte.

Nemrég ért véget a nyár utolsó
nagyrendezvénye, a IV. Győri Bor-
napok, Bor-, Borlovag és Gaszt-
ronómiai Fesztivál. Hogyan érté-
keli ezt az eseményt?

A borászok elégedetten távoztak,
és úgy gondolom, a fesztivál vendé-
gei is jól érezték magukat. Ami külön
öröm volt a számomra, hogy már a
nyitónapon, csütörtökön rengetegen
kilátogattak a Széchenyi térre, a hét-
vége folyamán pedig az egész belvá-
ros tele volt érdeklődővel. Mindenki
megtalálta a maga számítását, hiszen
volt, aki a jó borokért, mások a nép-
szerű dallamokért, megint mások
pedig a Terményáldás virágcsodáiért
választották a belváros utcáit. Az idei
évben bevezettük a fesztiválkártyát,
amely meggyorsította a vásárlást. A
visszajelzések alapján elmondható, si-
keresebb a rendszer, mint a korábbi,
jegyes megoldás. A borászok köré-
ben is népszerű a rendezvény: az or-
szág legjobb pincészetei képviseltetik

magukat nálunk, és hazánk egyik leg-
színvonalasabb fesztiváljának tartják
a győrit. A tavalyi negyven után idén
már hatvan pavilonban kínálták a fino-
mabbnál finomabb nedűket.

Elégedett a rendezvények lá-
togatottságával?

Ma már elmondhatjuk, hogy van-
nak országos hírű rendezvényeink,
amelyekre évről évre többen látogat-
nak el. Elég csak a borfesztivált, a Ba-
rokk Varázsát, vagy éppen a táncmű-
vészeti biennálét említeni. A Győrkőc-
fesztivál pedig olyan kuriózum az or-
szágban, amely iránt egész évben ha-
talmas az érdeklődés, és amelyre
mindenhonnan érkeznek a lurkók és
családjaik. A városban járva nagy
öröm ilyenkor, hogy az utcák megtel-
nek gyermekzsivajjal. Ezek a rendez-
vények nem csak kulturális, vagy
éppen gasztronómiai élményt nyújta-
nak, de lehetőség nyílik egy kicsit las-
sítani, megállni, egy jó pohár ital mel-
lett beszélgetni rég nem látott isme-
rősökkel, családtagokkal, barátokkal.
Bizony a programok közösség építő
ereje sem elhanyagolható! Nyári ren-
dezvényeink alapvetően kettős célt
szolgálnak: egyrészt folyamatos és
színvonalas kikapcsolódási lehetősé-
get szeretnénk nyújtani azoknak a
győrieknek, akik nem engedhetik
meg maguknak, hogy nyaralni utaz -
zanak, másrészt az idegenforgalom
fontos pillérei is. Ma már több olyan
fesztiválunk van, amelyek ismertsége
révén megtelnek a kereskedelmi ven-
déglátóhelyek.

A következő nyárra nézve mi-
lyen tapasztalatokkal gazdagod-
tak a szervezők?

Az idei esztendőben az időjárás
nem mindig volt kegyes hozzánk, a

időpontban sokkal többen vettek
volna részt a programon, mint vasár-
nap délután. Ezt ha nehéz szívvel is,
de mégiscsak meg kellett lépnünk,
hiszen az első a résztvevők bizton-
sága. Ennél egyetlen zenész produk-
ciója sem lehet fontosabb! A tapasz-
talat tehát az, hogy ezekre a rendkí-
vüli eseményekre még jobban fel kell
készülnünk, éppen ezért azt tervez-
zük, hogy több rendezvény esetében
esőnapot is kijelölünk. A fizetős ren-
dezvények esetében mindenképp.

Ősszel sem maradnak progra-
mok nélkül a győriek, mivel ké-
szülnek?

Ezen a hétvégén máris a Magyar
Hagyományok Fesztiválja várja az ér-
deklődőket, A magyar dal napja és a
néptáncgála mellett ismét finom ita-
lokat kóstolhatunk, hiszen a IV. Győri
Pálinka Fesztivált is megrendezik a
programsorozat keretében. Szep-
tember végén a VII. Győri Fröccsna-
pokat rendezzük meg, majd az őszi
sport- és egészségnappal a mozgás
és az egészséges életmód fontossá-
gát kívánjuk hangsúlyozni. Az ősz ki-
emelkedő eseménye a XI. Győri
Könyvszalon, amelynek keretében az
idén is találkozhatunk a magyar iro-
dalmi élet jeles képviselőivel. A nagy-
rendezvényeken kívül persze kitűnő
előadásokat kínálnak kulturális intéz-
ményeink is, színházunk, filharmoni-
kus zenekarunk, vagy éppen a Győri
Balett. A bábszínház kedvelői külön
is készülhetnek az évadra, hiszen a
Vaskakas Bábszínház idén ünnepli
fennállásának huszadik évfordulóját.
Őszi programajánló kiadványunk
egyébként már beszerezhető a Tour -
inform irodában, vagy letölthető a
www.gyor.hu oldalról.

Tömegeket vonz
a Négy Évszak Fesztivál

Domanyik Eszter:
országos hírű
rendezvényeink
közösségépítő
erejűek

viharok sajnos többször átírták a
programot. Úgy gondolom, ezekre
időben tudtunk reagálni, így a nyári
zenés esték több koncertjét a vízi-
színpad helyett a Richter Teremben
tartottuk, míg a nyárzáró koncertet
szombatról vasárnapra toltuk. Főleg
az utóbbi volt fájdalmas döntés, hi-
szen rengetegen készültek a szom-
bat estére. Az eredetileg megjelölt
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

„Mindketten úgy gondoltuk, hogy
a szellemiség vezeti az embert.
Nagyon jól megértettük egymást
mindenben, így a mesterségünk-
ben is” – beszélt Piros Ildikó Huszti
Péterrel 37 éve tartó házasságáról
lapunknak. A hatvan felett is gyö-
nyörű színésznő a Győri Polgári
Szalon vendége lesz szeptember
17-én 18 órától a Zichy-palotában.

– „Visszanéztem félutamról” – szok-
tam mondani, de igazából nem is fél-
útnak nevezném, inkább életműnek,

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Két győri nő, két pálya, két
sors. Hasonlítanak azonban
egymásra, mindketten taní-
tani szeretnének, tapaszta-
latot átadni és szórakoztatni
a kultúrán keresztül. Au-
gusztus 20-a alkalmából ki-
tüntették őket: Bombicz
Barbara balettművész tevé-
kenységét a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend tisztike-
resztjével ismerték el, míg
Keglovich Ferencné a köz-
művelődés érdekében vég-
zett munkájáért vehetett át
Wlassics Gyula-díjat.

Bombicz Barbara nagyon hálás
az egész pályáját elismerő ki-
tüntetés miatt: az emlékezetes
alakításaival, koreográfusi, pe-
dagógusi és vezetői tevékeny-
ségeivel mind kiérdemelte a
Magyar Köztársasági Érdem-
rend tisztikeresztjét.

Barbara 27 évig táncolt a
Győri Balettben, jelenleg a
Győri Tánc- és Képzőművészeti
Általános Iskola, Szakközépis-
kola és Kollégium igazgatója.
Szerinte a tánc egy olyan ősi
megnyilvánulási forma, mellyel
szavak nélkül is meg tudják
érinteni egymást az emberek.

Nehéz dolga volt, amikor le
kellett jönnie a színpadról, pedig
mindig is tudta, hogy körülbelül
25 évig táncolhat hivatásszerűen.

– Két év kellett, hogy a lel-
kem utolérje a tudatomat, hogy
belássam, itt az ideje, hogy le-
vonuljak a színpadról.

Ezután jókor érte utol a lehe-
tőség, hogy iskolaigazgató le-
gyen. Pedagógusként nem azt
tartja a legfontosabbnak, hogy
megtanítsa a tánclépéseket,
sokkal inkább azt, hogy a fiata-
lokat az életre nevelje. Arra,
hogy önmagukat valósítsák
meg a tánccal úgy, hogy köz-
ben megmaradjon a kreativitá-
suk, a gyermeki bátorságuk
azért, hogy szabad felnőttként
a tudásuk birtokában tudjanak
tevékenykedni. Fontosnak tartja,
hogy a forma művészi tartalom-
mal telítődjön.

szerző: zoljánszky alexandra

Nincs okunk panaszra, az idei őszi ék-
szer- és kiegészítődivat színes és fan-
táziadús, mindenki megtalálhatja az
egyéniségéhez leginkább passzolót. 

A visszafogottabb stílust kedvelők
válogathatnak a natúr színű, természe-
tes alapanyagból készült ékszerekből.
Trendik még a pasztellszínek, a zöld, a
barna és a narancs árnyalatai, illetve a
karamell és rózsaszín – tudtuk meg a
Csokoládé Bizsutériában. Hódítanak a
hatalmas kitűzők, melyek főként vi-
rágot formáznak, esetleg masnit. Eze-
ket sok esetben kombinálják a készí-
tők színes tollakkal. Jellemzőek a vé-
kony karkötők, gyűrűk virággal dí-
szítve. Az egyszerű öltözéket ezek na-

Piros Ildikó: „A szín
berajzoljuk az arcun

amely még ma is tart. Erről kérdez-
get Szigethy Gábor író, rendező, Mi-
zsei Zoltán pedig a zenei aláfestést
biztosítja. Szeretnék még beszélni
azokról, akikre felnézek, illetve mesé-
lek a családomról is, ha kérdeznek.

– Majdnem négy évtizede él
együtt férjével. Mi a boldog házas-
ság titka?

– Férjemmel fiatalon ismerked-
tünk meg, öt éve szerepeltünk
együtt, amikor egy pár lettünk. A vi-
lágirodalom legszebb szerepeit ját-
szottuk el együtt. Vagy a sors, vagy
a színház hozott össze minket, nem
tudom. Mindketten úgy gondoltuk,
hogy a szellemiség vezeti az embert.
Nagyon jól megértettük egymást

– Nagyon jó, hogy továbbad-
hatom a tudást, melyet a meste-
reimtől kaptam. Ez az élet folyto-
nossága, minden embernek ez a
feladata, hogy aztán a következő
generáció sáfárkodjon a meg-
szerzett ismeretekkel.

Megtiszteltetés és öröm Keg-
lovich Ferencné Zita számára,
hogy országos szinten is felfigyel-
tek munkájára, melyet a közmű-
velődés érdekében végez.

– Ha nagy szavakat szeretnék
használni, akkor József Attila
gondolataival élnék: egész népe -
met szeretném nem középisko-
lás fokon tanítani – fogalmazta
meg hitvallását a Győri Művé-
szeti és Fesztiválközpont projekt-
vezetője, akinek eredeti végzett-
sége pedagógus.

A díjat elsősorban a baba
mint kulturális tárgy köré épített
rendezvénysorozatért kapta. 

– A babák három témát ölelnek
fel: egyrészt a felnőttek számára
hobbi a babakészítés, gyűjtés.
Másrészt fontos szempont, hogy
mit jelent a baba mint játékszer az
óvodások, kisiskolások számára
a családi életre nevelésben. Har-
madrészt pedig a babák a gyógyí-
tásban is érdemi szerepet tölte-
nek be, a pszichológusok sérült
gyerekeknél alkalmazzák, de a fel-
nőttek terápiájában is segít. Pél-
dául a női börtönökben is készíte-
nek babákat a fogvatartottak –
mesélte Keglovichné Zi ta.

A másik fő rendezvény, amely
az ő keze alatt szárnyal, az a Ba-
rokk Varázsa, melyet jövőre ren-
deznek meg huszadszorra.

– Gyermekemnek tekintem ezt
a rendezvényt. Nagyon sokat tet-
tem azért, hogy ekkora tömeget
vonzzon. Győr büszke lehet erre
az eseményre – tette hozzá.

Őszi ékszerdivat: a virág

Budapesten díjazták
a győri kultúrát
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padon
nkat”

mindenben, így a mesterségünkben
is. Megvolt mindkettőnknek a saját
kerek élete egymás mellett is, me-
lyek együtt teljes kört írtak le. Egy-
más mellett futott a két pálya, de
összekapcsolódott az életben. Erről
is szeretnék beszélni majd Győrben,
arról, hogy olyan ez, mint egy mese.
Talán a véletlenektől függött. És az
is hozzájárult a házasságunk sike-
rességéhez, hogy mindig a család
volt otthon első, a három fiunk,
most pedig az unokák.

– Hogyan őrzi meg szépségét hat-
van felett is, milyen praktikái vannak?

– A kérdésről az édesanyám jut
eszembe, aki tavaly, 90 évesen halt
meg. Nagyon szép volt.

Arra jöttem rá, hogy ha a hajszí-
nünk a gyermekkori tónushoz köze-
lít, akkor ezáltal lágyulnak az arcvo-
nások.

A színpadon berajzoljuk az arcun-
kat, a hétköznapokban nem szere-
tem a festéket. Általában akkor
mondják azt, hogy jól nézek ki, ha
nincs rajtam smink. 

Szerintem az emberek vonásai be-
szédesek, fontos, hogy őrizzük meg
az egyéniségünket és a szellemisé-
günket, mert ez kiül az arcra.

Nem dohányoztam és nem ittam
soha, a színészi pálya amúgy is kop-
tatja a biológiánkat. A szenvedélyem
a hivatásom mellett mostanra már a
tanítás is.

goké a főszerep
gyon jól feldobják, persze ízlésesen pá-
rosítva. A merészebbek gyakran kere-
sik a televízióban látott kiegészítőket,
felvállalják a színesebb ékszereket.

Divatosak még idén a színes kar -
órák is, melyek egyszerűek, letisztul-
tak és felveszik a kar formáját. A fül-
bevalóknál a fonalgrafikás és a tollas
változatok az idei ősz slágerei, vala-
mint nagy divat lesz a páva motívum.
Vannak hölgyek, akik alternatív meg-
oldásokat választanak, például gom-
bot formáló fülbevalót.

Még mindig sokan vásárolnak haj-
pántokat. Tavaly az egyszerűbbek
voltak a kelendőbbek, idén már a
díszesebbeket viszik inkább, melyek
szintén jól kiegészítik az egyszerűbb
ruhákat.

Ősz a könnyed sálak, kendők sze-
zonja is, nem meglepő, hogy ezek
legtöbbje is virágokkal díszített.

A kiegészítők és ékszerek válasz-
tása persze nem csak ízléshez, de élet-
korhoz is kötött. A fiatalok nagyon ked-
velik például a Marylin Monroe-t, Betty
Boopot vagy Audrey Hepburnt ábrá-
zoló táskákat, öveket, bizsukat.

Jellemzőek
a gyűrűk
virággal
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HIRDETÉS FESZTIVÁL

A hallásvizsgálat mindössze 20-30
percig tart, és várakozás nélkül fog-

lalkozunk az érdek-
lődőkkel. A vizsgá-
lat teljesen fájda-
lommentes, így az
idősebbek is szíve-
sebben jönnek hoz-
zánk – mondta el la-
punknak dr. Csiz-
más Mária fül-orr-
gégész, a dr. Ko-

vács Pál utca 1. szám alatt, a Tejfölös
közben található győri Amplifon Hal-
lásközpont audiológus szakorvosa.

Sokan vélekednek úgy, hogy mivel
nem vették észre, hogy rosszabbul
hallanának, nem is lehet probléma
a hallásukkal.

Nagyon ritka az, és valószínűleg már
komolyabb halláskárosodásról van szó,
amikor valaki tudja, hogy nem hall jól és
emiatt fordul orvoshoz. A hallás romlása
ugyanis legtöbbször nem egyik pillanat-
ról a másikra történik. 

Tudna erre valamilyen hétköz-
napi példát mondani?

Az egyik leggyakoribb megnyilvánu-
lása a problémának, hogy miközben az ép
halló családtagok már-már elviselhetetle-
nül hangosnak találják a televízió hangere-
jét, a hallásproblémával küzdő személy

Halláspanaszok:
vizsgálat várakozás nélkül

normál erősségűnek érzékeli azt. Mivel
hallása fokozatosan romlott, az évek alatt
fokról fokra hangosította fel a tévét. Nem
is érzékeli, hogy probléma lenne, egysze-
rűen hozzászokott ehhez az állapothoz. 

Előfordulhat, hogy a családta-
gok, a szűkebb környezet előbb ér-
zékeli, hogy valami nincs rendben
az érintett személy hallásával,
mint ő maga?

Igen, ez gyakran előfordul. Az egyre
sűrűbben előforduló visszakérdezések,
beszélgetésbeli félreértések annak a fi-
gyelmeztető jelei, hogy valami prob-
léma van a hallással.

Milyen következményei lehet-
nek annak, ha valakinek hallás-
problémája van, de nem tesz ellene
semmit?

Az illetőnek tovább romlik a beszéd -
értése, aminek gyakori következmé-
nye, hogy egyre inkább befelé fordul,
mogorva vagy apatikus lesz, már a csa-
lád sem annyira érdekli, kivonja magát
a beszélgetésekből, akár a személyi-
sége is megváltozhat.

Mit kell tennie annak, aki részt
szeretne venni az ingyenes hallás-
vizsgálaton?

Kérem, hogy a várakozás elkerülése
miatt telefonon egyeztessen időpontot
munkatársunkkal a (96) 529-850-es te-
lefonszámon!

szerző: földvári gabriella 
fotó: o. jakócs péter

Bajor étkeket, német táncokat,
sram lizenét és mindezek előtt ki-
váló söröket vonultat fel nemze-
tiségi fesztiválján Győr német ki-
sebbségi önkormányzata az első
alkalommal jelentkező, sörna-
pokkal egybefolyó kulturális
fesz tiválon. 

Ferenczi Tamás elnök szerint a Szep-
temberfest a győri nagyközönséget
szeretné kiszolgálni, a városlakóknak
mutatja be a velük élő németek kultu-
rális értékeit. A nemzetiségi önkor-
mányzat elsődleges feladata az anya-
nyelv megőrzése és oktatása, a német
kulturális értékek ápolása, a még felel-
hető sváb ének-zenei emlékek bemu-
tatása. A német közösség figyelemre
méltó munkát végzett, ám eddigi kul-
turális eseményeiket, estjeiket a nagy-
közönség nem láthatta.  

Győrben sok német származású
és a sváb, bajor kultúrát támogató,
szerető ember él. Kiváló művészek,
énekkarok, zenekarok tartják élet-
ben a német kulturális értékeket. Ők
valamennyien ott lesznek és bemu-
tatkoznak az önkormányzat által
szervezett Szeptemberfesten szep-
tember 17-én 18-án, a Rába Quelle

Szeptemberfest
előtti Fürdő téren felállított ötszáz
négyzetméteres sátorban.

A program szombaton 11 órakor a
megyeháza előtti téren kezdődik,
ahonnan a népviseletbe  öltözött házi -
gazdák egy harmonikazenekar kísére-
tében a Fürdő térre vonulnak. A két
nap folyamán nyolcféle sört kóstolha-
tunk és megízlelhetjük az olyan sváb
ételeket, mint a csülök párolt káposz-
tával, a roppanós bécsi virsli és a
fehér kolbász. A gyerekeket mutatvá-
nyosok szórakoztatják, s természete-
sen lesz légvár és dodzsem is.  Pálinkaverseny

szerző: zoljánszky alexandra 
fotó: o. jakócs péter

Tizenkét pálinkárium kínálja spe -
cia  litásait a hétvégén a IV. Győri Pá-
linka Fesztiválon, ahol idén is meg-
választják a város, illetve a fesztivál
pálinkáját.

– A fogyasztók kedvencei a
piros bogyós gyümölcsökből ké-
szült italok, például a szamóca,
málna. Népszerűek még a külön-
böző szőlőkből és birsből készült
pálinkák is – mondta lapunknak a
tavaly a város legjobbjának válasz-
tott Irsai Olivér szőlőpálinkát ké-
szítő Pannonhalmi Pálinkárium ve-
zetője. Barabás Attila szerint kul-
túránk része a pálinka, amelyről
hosszú ideig megfeledkeztünk,

hol ott az utóbbi évek egyik siker-
ágazata a pálinkakészítés.

A fesztivál pálinkája tavaly a Brill
Pálinkaház vilmoskörtéje lett, amely
egyébként az egész országban a leg-
jobb pálinkának bizonyult. A Brill
ügyvezetője, Krizl Edit elmondta,
idén 24-26-féle pálinkát hoznak
Győrbe. Az még titok, hogy melyik-
kel indulnak az idei versenyen.

– Családi manufaktúra vagyunk,
dédelgetni tudunk minden üveget. A
pálinka élményét szeretnénk átadni
a fogyasztóknak – beszélt mottójuk-
ról. A Brill Pálinkaház volt egyébként
az első Magyarországon, akik zöld-
ségpárlatokkal kezdtek el foglal-
kozni. Jelenleg spárga-, medve-
hagyma-, sárgarépa- és céklapárla-
tokat készítenek. 
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

www.gyorplusz.hu

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájuthat-
nak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét
szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek
bizonyuló játékos kétszemélyes belépőjegyet nyerhet a Magyar Nemzeti
Cirkusz előadására. Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. Jelige: Keresztrejtvény.
Kérjük telefonszám feltüntetését! Múlt heti keresztrejtvényünk nyertese Veller
Dénesné (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben (Orgona u. 10., B épület,
tetőtér) veheti át.

SUDOKU

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

Szeptember séfje: 
Benkő József 

Dióhéjban
Szakácsklub rova-
tunk szeptemberi
séf je Győr és Sokoró-
pátka között ingázik,
de pont fordítva,
mint ahogy gondol-
nánk. Benkő József a
nagyvárosban él és a
bakony alji faluban,
pontosabban a falu-
széli Sokoró Fogadó-
ban dolgozik. Azt
mondja, a vidék szép-
sége, a fogadó nyu-
galma meg ér némi
utazgatást. A kony-
hán sem kapkod
senki, hiszen a vendé-
gek pihenni jönnek,
nem sietnek sehova,
rendeléskor a rész le -
tekről faggatják a sé -
fet, s öröm látni,
ahogy megadják a
módját az étkezésnek. 

Rovatunk szep -
tem beri kínálatának
javát a Sokoró Fogadó
étlapjáról válogatjuk,
séfünk a helyi alap-
anyagokból készülő
hazai fogások mellett
néhány meglepetést
is ígér. A győri szü -
letésű mesterszakács-
ról, Benkő Józsefről
elöljáróban azt érde-
mes tudni, hogy a
Krúdy-iskola és a
HungarHotels tanu-
lója volt, a Szalay étte-
rem egykori fősza ká -
csát, Sátor Lászlót
tartja mesterének, s
két évig dolgozott
Münchenben, ahol ki-
tanulta a bajor kony -
ha minden csínját-
bínját, különös tekin-
tettel az egészben
sült húsok titkaira.

Hozzávalók: fél kiló
túró, 2 dl tejszín, 15 dkg
porcukor, egy csomag
vaníliás cukor, egy cit-
rom reszelt héja, három
darab lapzselatin, négy
darab körte.

Elkészítése: A túrót
szitán áttörjük, hozzá-
adjuk a porcukrot, a va-
níliás cukrot, a citrom-
héjat, a beáztatott lap-
zselatint, végül a ke-
ményre felvert tejszínt.
Formákba öntjük és ki-
hűtjük. 

Vajon egy kevés cuk-
rot karamellizálunk, s a
körtét puhára pároljuk
benne. Kevés körtepá-
linkával ízesíthetjük. 

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

A nyúlhúsról csak jót mondanak
a szakértők. Fehérjedús, zsírban,
koleszterinben szegény, tápér-
téke a marháéval, íze a gyenge
baromfiéval vetekszik, ráadásul
a levestől a paprikáson át a rán-
tott szeletig bármi készíthető be-
lőle. Benkő József nyúlcombja a
sokorói nyulak nagy bánatára

Karamellizált körte túrókrémmel

rendkívül népszerű, ami egyebek
mellett a fogadó fatüzelésű ke-
mencéjének köszönhető. A forró
levegőn sütött combnak nincs
párja, de ez a recept kemence
híján sem okozhat csalódást.          
Hozzávalók: négy darab nyúlcomb,
egy darab sütőtök, sárgarépa, méz.
A burgonyaréteshez fél kiló burgo-
nya, egy kanál tejföl, két tojás, zsír,
friss rozmaring, réteslap.

Elkészítése: A nyúlcombokat
rozmaringos, tárkonyos, hagymás,
fokhagymás, olajos pácban készít-
sük elő. A sütőtököt és a sárgarépát

Nyúlcomb sütőtökpürével
és rozmaringos burgonyarétessel

feldaraboljuk, megsózzuk és kevés
mézet adunk hozzá. Erre helyezzük
rá a pácolt nyúlcombokat. Kemencé-
ben készre sütjük. A nyúlcomb nem
igényel sok sütést, a zöldségekkel
együtt elkészül. Amikor kész, a zöld-
ségek felét pürésítjük, kevés tejszínt
adva hozzá.  

A burgonyaréteshez a burgonyát
sós vízben megfőzzük, áttörjük. Zsí-
ron kevés rozmaringot megpirítunk, s
a burgonyához adjuk. Ezután keverjük
bele a két tojássárgáját, a kanál tejfölt
és a felvert tojáshabot. Végül rétes-
lapba tekerjük és készre sütjük.   
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APRÓ HIRDETÉS

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

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

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔN

Győr-Belváros központjában
található irodaházban

IRODAHELYISÉGEK BÉRBE ADÓK.
Érdeklődés munkaidőben a

06-96/522-267-os, 06-96/522-251-es
telefonszámokon.

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

Ár: 15 millió forint
Érd.: gymt74@gmail.com

Ha TANKÖNYVET vagy NYELVKÖNYVET
keres, nálunk megtalálja:

KÖNYV- ÉS PAPÍRBOLT
9022 Gyôr, Móricz Zs. rakpart 1/A. 

Dunapart Rezidencia•Telefon: 96-900-040
Nyitva tartás: H—P.: 9.00—17.00, Sz.: 9—13.00

Szótárak — kötelezô olvasmányok — 
tanulást segítô kiadványok.

Irodai papíráru — minôségi írószerek — 
iskolaszezoni cikkek.

Tanévkezdési akciónk: 
Minden 1000 Ft értékû papír-írószer termék vásárlása után 

1 db 100 Ft-os kupont adunk ajándékba
(az akció 2011. 09. 30-ig érvényes, részletek az üzletben).
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ÁLLÁS

Mérlegképes könyvelő többéves szakmai
gyakorlattal, bérszámfejtési ismerettel,
azonnali belépéssel állást keres Győrben.
Elérhetőség: 70/310-6156.

AUTÓ

Škoda Yeti Active Plus 1,4 TSI, 1390
cm3, 90 kW/122 LE, benzines, forg. he-
lyezés: 2011. 03. 01., várható km: 6.000.
8 hangszórós kivitel, acél szükségpótke-
rék 16”, autóemelő, audio-csatlakozó,
színe és belső kárpitozása: kristályfehér,
ülés: fekete. Akciós vételár: 4.400.000 Ft.
Érd.: 96/515-000.

EGYÉB

Készpénzért festményeket,
Herendi porcelánt, ezüsttárgyakat,
órákat, könyveket, antik bútort, sző-
nyeget, kerámiákat, dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. Tel.:
70/640-5101. 

Bélyeget, bélyeggyűjte-
ményeket, képeslapokat, pénzeket,
pénzgyűjteményeket, plaketteket, kitün-
tetéseket, könyveket, egyéb régiséget vá-
sárolok gyűjteményembe. Hétvégén is!
Tel.: 06-20/947-3928

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

Azonnali készpénzfizetéssel vásárol-
nék porcelánokat, nippeket, könyve-
ket, festményeket, ezüst- és dísztár-
gyakat, komplett hagyatékokat.
20/415-3873.                                    

Ablaktakarítást, takarítást, házi beteg-
ápolást, gondozást, gyermekfelügyeletet
vállalok! 70/521-8282

Havi 5% kamatra befektetőt keresek, in-
gatlanfedezetet biztosítok! Tel.: 20/581-
1000.  20/415-3873.

Lomtalanítást vállalok, ingyen ki-
takarítom pincéjét, udvarát. Feleslegessé
vált holmiját elszállítom. Tel.: 70/500-
1291

INGATLAN

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

Győri, IV. emeleti 54 m2-es, 2 szobás,
erkélyes, egyedi fűtéses, saját tárolós,
szép panorámájú társasházi lakást cse-
rélnék első emeleti, szép 1,5 szobásra.
Garázst adunk ajándékba! Érd.: 06-
30/240-2087.

Győr-Gyárvárosban, a belváros közelében,
hihetetlen áron kínálok első emeleti, 51
m2-es, téglaépítésű felújított ingatlant.
Irány ár: 11,3 M Ft. Érd.: 06-70/977-7837.

Nyúl közkedvelt részén, 970 m2-es sarok-
telken 3 szobás, felújított családi ház hi-
hetetlen áron eladó. Irányár: 11,3 M Ft.
Érd.: 06-70/977-7837.

Győrszentivánon bomba áron, 1960 nm-
es, parkosított telken 90 m2-es családi
ház szaunával, eladó. Irányár: 15,9 M Ft.
Érd.: 06-70/977-7837.

Nyúlon, hihetetlen áron, 1390 nm-es tel-
ken 2 szobás, 2 fürdőszobás, nappalis
családi ház eladó. Irányár: 15,5 M Ft.
Érd.: 06-70/977-7837.

Győr- Adyvárosban, 4 emeletes épület-
ben 53 nm-es, kétszoba-hallos, felújí-
tandó lakás eladó. Ár: 6,9 M Ft. Tel.:
70/977-7832.

Győr-Adyvárosban 1+2 fél szobás, erké-
lyes, 55 m2-es, részben felújított társas-
házi lakás eladó! Ár: 7,9 M Ft. Tel.: 06-
70/9777-832.

Győr-Révfalu új építésű részén eladó egy
nappali+2 szobás, 2006-ban épült tár-
sasházi lakás kocsibeállóval! Ár: 17,6 M
Ft. Tel.: 06-70/9777-832.

Vámosszabadin 2008-ban teljesen felújí-
tott, nappali+3 szobás családi ház 1300
m2-es telken eladó! Ár: 15,99 M Ft. Tel.:
06-70/9777-832.

Gönyűn árzuhanás! Duna-part mellett
családi ház eladó. 106 m2-es, kitűnő el-
rendezésű, szép ingatlan hihetetlen áron
eladó. Irányár: 13,9 M Ft. Érd.: 06-
70/977-7837.

Győrújfalun emelt szintű szerkezetkész, fű-
téskész, nappali+3 szobás ikerház 413 m2-
es telekkel eladó! Kihagyhatatlan áron, 18,
9 M Ft-ért! Érd.: 06-70/977-7838.

Győr családi házas részén 65 m2-es csa-
ládi ház 400 m2-es telekkel eladó! Irány -
ár: 8,9 M Ft. Érd.: 06-70/977-7838.

Győr-Sziget csendes utcájában teljesen felújított,
100 m2-es családi ház bomba áron, 11,9 M Ft-
ért eladó! 11,9 M Ft. Érd.: 06-70/977-7838.

Albérleteket keresek újonnan Győrbe köl-
töző ügyfeleimnek! Érd.: 06-70/977-7838.

Marcalváros II-n eladó egy 55 m2-es, 2
szobás, erkélyes, jó állapotú lakás. Ár:
8.300.000 Ft. Érd.: 70/703-0865.

Szabadhegy csendes utcájában eladó 6
szobás, felújított családi ház, műhellyel.
Ár: 31.000.000 Ft. Érd.: 70/703-0865.

Kismegyeren 28 m2-es, egyedi mérős,
energiatakarékos minigarzon hosszú
távra kiadó. Ár: 49.000+rezsi/hó+2
hónap kaució. Érd.: 70/703-0865.

Győr népszerű részén jó tájolású, mű-
anyag ablakos, 2 szoba-hallos lakás sür-
gősen, áron alul eladó. Ár: 7,49 M Ft.
Érd.: 70/977-7844.

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

LAKÁSCSERE

Győrben 52 m2-es, határozatlan idejű
bérleményű  lakásomat 42 m2-es, hatá-
rozatlan idejű vagy örökbérű lakásra cse-
rélném a Tihanyi Árpád út környékén.
Tel.: 20/5526-189.

OKTATÁS

Szeretné, hogy általános iskolás gyermeke
könnyen tanulja a matematikát? Felkészí-
tését, korrepetálását vállalja matematika
szaktanár Győrben! Érd.: 30/487-3625.

KIRKO GYÓGYINTÉZET
pszichológiai előadás-sorozat: 

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

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

Drága a benzin?
Tankoljon akár fél áron!

SZERELTESSEN
GÁZAUTÓT!

ZOOMAUTÓ Kft.
Gyôr, Amadé László u.1.

Tel.: 96/512-150 + 06 20/9522-938
06 20/9594-26

Tankönyvekkel nagy a gondja,a 

VÁNDORDIÁK majd megoldja!
23 éves szakmai tapasztalattal várjuk továbbra is

a tanárokat, szülôket és a diákokat!
Nyelvkönyvekre, szótárakra10—40% engedmény!

9024 Gyôr, Örkény 17.   Tel.: 20/421-9526 

INTIMTORNA
TANFOLYAM MINDEN KOROSZTÁLYNAK!

Természetgyógyász trénerrel!
Egyetlen alkalommal elsajátítható gyakorlatok!

Tanfolyam idôpontja: SZEPTEMBER 17.

Kisbácsai Óvoda,Gyôr, Kultúrház u. 71.
Jelentkezés: +36-30/325-9787 • www.szivarvanytest.hu

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

+36 20/377-96-06

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

ŐSZI ÁRSZÜRET
AZ AMSTEL HATTYÚ FOGADÓBAN

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

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

Az engedmény más kedvezménnyel nem vonható össze.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Ifistaként robbant az élvonalba
szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

Takács Kincső mindössze egy éve
kenuzik, de tizenhét évesen máris
egyeduralkodó a magyar me-
zőnyben. Bemutatkozó szezonjá-
ban két országos bajnoki címet
nyert a felnőttek között, teljesít-
ményére pedig egy világbajnoki
bronzéremmel tette fel a koronát. 

A Graboplast Győri VSE sikeres mű-
helyéből újabb tehetség robbant be
a kajak-kenu élvonalába. Takács Kin-
cső kenuzásra váltotta a kajakozást,
és sikert sikerre halmozott a nyári
versenyszezonban.

– Családi indíttatásból kezdtem el
sportolni, bátyám kenuzott, nővérem
kajakozott, így én is követtem őket a
vízi telepre. Nyolc éven át kajakoz-
tam és bár rengeteget edzettem,
nem jöttek az eredmények, ezért úgy
gondoltam, kipróbálom a kenuzást.
A légkör eleinte szokatlan volt, hi-
szen csak fiúkkal edzettem, de mára
úgy érzem, beilleszkedtem közéjük –
mesélt a váltásról Takács Kincső, aki-
ről gyorsan kiderült, hogy komoly re-
ményei lehetnek az új szakágban.

– A lemaradásom nem volt nagy
az ifikkel szemben, így reményked-
tem benne, hogy saját korosztályom-
ban sikerrel veszem a válogatóverse-
nyeket. A felnőttek között nem ter-
veztem semmit az első évben, az or-
szágos bajnokságon azért indultam
el, hogy szokjam a versenyhelyzetet.
Nagy meglepetés volt számomra,
hogy egyesben és párosban is nyer-
tem, egyáltalán nem hittem volna,
hogy ilyen jól sikerül a bemutatkozá-
som – elevenítette fel a szolnoki or-
szágos bajnokságot a tizennyolcadik
születésnapját szeptember 17-én ün-
neplő sportoló, aki ekkor már a cse-
peli Baravics Gyöngyvérrel alkotott
legyőzhetetlen párost.

– Több lánnyal is eveztem
együtt, de mindig volt valami, ami
nem stimmelt, egyikükkel sem
egyezett meg a technikánk.
Gyöngyvér keresett meg azzal,
hogy evezzünk közösen, és rögtön
ráéreztünk egymás stílusára, egy-
ből tudtam, hogy megtaláltam az
ideális társat. A válogatóversenyt
aztán már nagy fölénnyel meg is
nyertük. 

Takács Kincső aztán a világbaj-
nokságon is kitűnően helytállt,
egyéniben hatodik lett, a párosok
ötszáz méteres versenyében pedig
bronzérmet nyert.

– Versenyeztem már korábban is
Szegeden, és a világbajnokság
előtt korábban leutaztunk, hogy
még alaposabban megismerjem a
pályát. Nagyon szeretek a Matyi-
éren evezni, ez a kedvenc helyszí-
nem. Eszméletlen hangulat uralko-
dott a versenyen, már az is hatal-
mas ajándék volt, hogy kijutottam
a világbajnokságra és ilyen körül-
mények között versenyezhettem.
Az pedig, hogy érem került a nya-
kamba és a dobogón állhattam,
egészen hihetetlen volt, de most
már azért kezdem én is elhinni,
hogy sikerült. A jövő évi céljaim kö-
zött szerepel, hogy Magyarorszá-
gon egyesben és párosban is meg-

őrizzem az elsőséget, emellett sze-
retnék kijutni a korosztályos és a fel-
nőtt Európa-bajnokságra – számolt
be jövő nyári célkitűzéseiről a tehet-
séges versenyző, aki a Péterfy Sán-
dor Evangélikus Oktatási Központ ta-
nulója.

– Elég megterhelő együtt a tanu-
lás és az edzés, persze azért bírom,
és a mostani sikerek nagy lökést
adtak hozzá. Készülök az érettségire,
novemberben testnevelésből előre-
hozott vizsgám lesz. Mindenképpen
szeretnék továbbtanulni, de nem fel-
tétlenül sportban gondolkodom.
Konkrét elképzelésem még nincs, va-
lamilyen humán szakra jelentkezem,
és ha lehet, Győrött folytatnám a ta-
nulmányaimat.

Takács Kincső hozzátette, csa-
ládja segítsége nélkül nem tudná
összeegyeztetni feladatait, és a nyu-
godt háttér is hozzásegíti az eredmé-
nyes szerepléshez.  

– A családom mindenben támo-
gat, lelkileg és anyagilag is segíte-
nek, legutóbb Szegedre is elkísértek.
Két edzőmnek, Szabados Krisztián-
nak és Horváth Péternek is nagyon
sokat köszönhetek. Jól kiegészítik
egymás stílusát, és rengeteg figyel-
met kapok tőlük. Egy éven át én vol-
tam az egyetlen kenus lány, most
már Lakatos Zsanett és Balla Virág
személyében vannak társaim, és elő-
fordulhat, hogy Baravics Gyöngyvér-
rel is közösen edzünk majd. 

A sportoló nyári szünete nem
úgy telt, mint kortársaié, de pálya-
futása eddigi legsikeresebb idő-
szakát nem cserélné el a gondtalan
lustálkodásért.

– Nyáron nem sok szabadidőm
volt, hiszen amikor a versenyek és az
edzések között ráértem egy kicsit, in-
kább pihentem. Ha tehetem, a baráta-
immal töltöm az időt, moziba járunk,
beülünk valahová beszélgetni, vagy
néha elmegyünk szórakozni – zárta a
beszélgetést Takács Kincső. 

A mester a
tanítványról
Kincső tavaly nyáron
kezdett kenuzni, és
hamar felfedeztük a te-
hetségét. Gyorsan elsa-
játította az alapokat,
most az a legfontosabb,
hogy gyűjtse a kilomé-
tereket, és minél jobb le-
gyen az állóképessége.
Fiatal kora ellenére a
felnőttek között bizo-
nyította be, hogy van
keresnivalója ebben a
szakágban. További elő-
relépés várható még
tőle, így reális cél lehet
számára, hogy egyes-
ben is dobogós helye-
zést érjen el világbaj-
nokságon – mondta
Szabados Krisztián, a
Graboplast Győri VSE
edzője. 

Nem hittem
volna, hogy
ilyen jól sikerül
a bemutat-
kozásom

Takács Kincső (balra) és Baravics Gyöngyvér úton a világbajnoki bronzérem felé
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Hétvégén megkezdődnek az NB I/B-s férfi
kézilabda-bajnokság küzdelmei, melyben
az NB II bajnokaként a SZESE együttese is
elindul. A csapat ugyan újonc lesz a má-
sodosztályban, a játékosok többsége azon-
ban jól ismeri a rájuk váró feladatokat, hi-
szen korábban már játszottak ezen – vagy
még ennél is magasabb – szinten. 

Dr. Hoffmann László, a győri férfikézilab-
dát feléleszteni kívánó kör képviselője el-
mondta, a terveknek megfelelően fiatal átlag -
életkorú, lelkes csapat jött össze, melyet né-
hány rutinos játékos és a civil életre is készülő,
egyetemista fiatalok alkotnak. A játékosok-
ban életkortól függetlenül közös, hogy mind-
annyian győri kötődésűek.

– Célunk, hogy két-három éven belül jus-
sunk fel az élvonalba, de már idén is dobo-
gós helyezést várunk a csapattól. Fontos fel-
adatunk bővíteni a támogatói kört, melynek
két oszlopa a győri önkormányzat és a Szé-
chenyi István Egyetem. Nagy hangsúlyt fek-
tetünk a masszív szurkolói bázis kialakítá-
sára, hiszen a drukkerek nélkül semmit sem

SZESE: cél a dobogó

érdemes csinálni. Minél több emberhez sze-
retnénk eljutni, ennek érdekében működtet-
jük a klub honlapját is, mely www.espo-
hand.hu címen érhető el – fogalmazott az
egykori világklasszis kézilabdakapus.

– Szükségünk van még egy kis időre,
hogy teljesen összecsiszolódjon a csapat,
de a cél, hogy minden mérkőzés végén
emelt fővel jöhessünk le a pályáról. Ha
azzal a tudattal fejezzük be a mérkőzése-
ket, hogy mindent megtettünk, annak
meglesz az eredménye is. A keretünk alkal-
mas arra, hogy versenyben legyen a felju-
tásért, minden poszton van két közel azo-
nos képességű játékosunk. Tovább erősöd-
hetünk, ha rehabilitációja után Németh
Gábor is be tud kapcsolódni a közös mun-
kába – tette hozzá Deáki István vezetőedző.   

A csapat az egyetemi csarnok felújítása
miatt Ikrényben játszotta le a szezon első
tétmérkőzését. A győriek 34–26-ra nyertek
az Ajka ellen. A bajnokság első fordulójá-
ban pénteken 18 órakor Komlón lép pá-
lyára a SZESE.  

Szenior sportjátékok

Az UNI SEAT Győr négy tehet-
séges játékosával is hosszú
távú szerződést kötött. A klub
koncepciója alapján olyan fia-
tal, ambiciózus játékosoknak
kell alkotnia a csapat keretét,
akiknek segítségével három-
négy éven belül a kontinens él-
vonalába juthat az együttes.
Ebbe az elképzelésbe tökéle-
tesen beleillik az a négy kosár-
labdázó, akikkel megállapo-
dott a klubvezetés a folytatás-
ról. A tárgyalások eredménye-
képp Semsei Barbara 2014-ig,
Laklóth Anna, Őri Györgyi és
Simon Zsófia 2013-ig köte-
lezte el magát a csapathoz. 

Az UNI SEAT Győr múlt
héten lejátszotta első felkészü-

Hétvégén ismét megrende-
zik Győrött a kétnapos Ma-
gyarországi Szenior Sportjá-
tékokat. Idén ötödik alkalom-
mal találkoznak az 50 éven
túli, szenior korú amatőr
úszók, teniszezők, asztalite-
niszezők, úszók, sakkozók,
kerékpározók, futók, darts-,

valamint bowlingkedvelők és
vállalkoznak a megmérette-
tésre. A megnyitó szomba-
ton 9 órakor kezdődik a Töl -
tésszer utcai vízi sport cent -
 rumban. Vasárnap az Arany-
part lesz a helyszíne a rekreá-
ciós napnak,  a különböző já-
tékos, mozgásos progra-

mokra  mintegy háromszáz
időskorút várnak. Az idei
sporttalálkozó különleges-
sége, hogy Kárpát-meden-
cei nyugdíjasok is képviselte-
tik magukat: felvidéki, kár -
pát aljai, erdélyi, vajdasági és
szlovén szenior sportolók is
érkeznek városunkba. 

Páros mérkőzés
a Brno ellen

lési mérkőzését. Fűzy Ákos
együttese a bajnoki címvédő
Uniqa Euroleasing Sopron ven-
dégeként szerepelt, a rendkívül
harcos és szoros találkozón
85–80-ra a soproniak nyertek.
Az együttes szombaton 17 óra-
kor, majd vasárnap 11 órakor a
cseh Frisco Brno ellen lép pá-
lyára Győrszentivánon hírverő
mérkőzésen. A két Euroliga-
résztvevő együttes mindkét
összecsapása ingyenesen láto-
gatható. 

Időközben a szövetség elké-
szítette a bajnokság végleges
menetrendjét, a győri csapat
az első fordulóban október el-
sején a Cegléd ellen idegen-
ben rajtol. 

Végleges a keret
Készen áll a rajtra a GYŐR-SZOL-Széchenyi Egyetem férfi ko-
sárlabdacsapata, amely a következő szezont is az NB I/B-ben
kezdi meg. A csapat vezetőedzője Kozma Tamás lett, munkáját
a továbbra is a klubnál maradó Panácz Attila segíti. Kozma
Tamás legutóbb a sárvári Flextronics KSZC szakmai munkáját
irányította. Játékosként szerepelt a Videoton, a Szeged, a Falco,
a Nyíregyháza, a Dombóvár és a Flextronics együttesében.
Tagja volt az utánpótlás-válogatottaknak és egy alkalommal a
felnőtt nemzeti csapatban is szerepelt. 

A GYŐR-SZOL-Széchenyi Egyetem csapatában folytatja pálya-
futását Pankár Tibor, az ötvenhétszeres magyar válogatott bedobó,
aki tizenkilenc éven át a Falcóban játszott. Centerposztra érkezett
Hegedűs Attila Törökbálintról, valamint visszatért a csapathoz a
legutóbb Pápán kosarazó irányító, Fülöp András. 

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

Ár: 21.200.000 HUF 
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A győri Audi ETO KC szombaton
a Ferencváros ellen játszik a sze-
zon első hazai bajnoki mérkőzé-
sén. Tétmérkőzésen most mutat-
kozik be a fanatikus győri közön-
ségnek a csapat három új mes-
terlövésze. 

Három világklasszis kézilabdázóval
erősített nyáron a Győri Audi ETO
KC. Címlapunkon együtt szerepel a
beállós Heidi Löke, az irányítóként
és átlövőként egyaránt bevethető
Andrea Lekic, valamint a szélső-
ként és beállósként is hasznos Jo-
vanka Radicevic, akiktől a szurko-
lók rengeteg gólt várnak az idei sze-
zonban. A felkészülési időszak után
szombaton már tétmérkőzésen is
tapsolhatnak a szurkolók a régi és
az új kedvencek megoldásainak.
Fontos tudnivaló, hogy a Ferencvá-
ros elleni találkozó az előzetes idő-
ponttól eltérően 15.30 órakor kez-
dődik a Magvassy Mihály Sport-

Zöld-fehérek csatája a Magvassyban
csarnokban. Legutoljára a bet-at-
home.com Szabella-kupán csapott
össze a két zöld-fehér alakulat,
akkor 36–35-ra nyertek a győriek.

Konkoly Csaba együttesének
nem ez lesz az első tétmérkőzése, hi-
szen már két idegenbeli győzelmet is
elkönyvelt a csapat. A kisebb sérü-
léssel bajlódó Pálinger Katalin, Vér-
ten Orsolya, Ana Gros és Kovacsics
Anikó nem lépett pályára az első for-
dulóban, de a zöld-fehérek természe-
tesen így is győztesen hagyták el a
pályát Veszprémben. A Győri Audi
ETO a második félidőben felőrölte a
hazaiak ellenállását, és végül 37–24-
re győzött. 

Szerda este az ötödik fordulóból
előrehozott mérkőzésen Dunaújvá-
rosban játszottak a lányok, és ezút-
tal már Kovacsics és Vérten játé-
kára is számíthatott Konkoly Csaba
vezetőedző. A Rába-partiak már a
szünetben tízgólos előnyt harcoltak
ki (24–14), így a második játékrész-
ben a saját nevelésű fiatalok is sze-
repet kaptak. A parádés támadójá-
téknak végül nagyarányú, 48–25-ös
győzelem lett a vége.

Kaposváron a hibátlan
mérleg megőrzéséért
A Győri ETO FC csapata a válogatott
szünet után a Kaposvári Rákóczi vendé-
geként lép pályára az OTP Bank Liga
nyolcadik fordulójában. Csertői Aurél
együttese hétből hét mérkőzést nyert az
idei bajnokságban és a somogyi csapat
otthonában is győzelmi reményekkel
lép pályára. A zöld-fehérek kedden 2-2-
es döntetlent játszottak a Haladással a
Ligakupa második fordulójában. Ebben
a sorozatban az eddig kevesebb lehető-
séget kapott játékosok lépnek pályára.
A sérüléséből felépült Dudás Ádám és
Molnár Tibor góljaival már kétgólos is
volt a győriek előnye, de a vasiak a haj-
rában egyenlíteni tudtak. 

Érdekesség, hogy az angol má-
sodosztályban szereplő Derby Co-
unty képviseletében városunkba lá-
togatott Craig Short, aki korábban a

Ferencváros vezetőedzőjeként dol-
gozott Magyarországon. Az egykori
kiváló hátvéd azért érkezett Győrbe,
hogy tanulmányozza a Fehér Miklós
Akadémia működését egy jövőbeni
együttműködés reményében.

Az NB II-es pontvadászatban a
Győri ETO B csapata 5-3-as vereséget
szenvedett el Baján. A győri gólokon
Serfőző, Varga T. és Horváth G. oszto-
zott. Klement István és Galambos Zol-
tán fiatal együttese vasárnap 16.30 óra-
kor az SVSE-GYSEV csapatát fogadja.

A Gyirmót Csopaki duplájával, va-
lamint Lázár és Tóth N. góljaival 4-0-
ra nyert Pálhalmán. A kék-sárgák a
Ligakupában 4–2-re maradtak alul a
Videoton otthonában. Soós Imre
csapata szombaton 19 órakor az
MTK-val csap össze hazai pályán. 

Bravúros
győzelem
A GYŐR-SZOL TC te-
kecsapata első NB I-es
mérkőzését idegenben,
a számtalan nagy hazai
és nemzetközi csatá-
nak helyt adó zalaeger-
szegi tekecentrumban
játszotta. A hatsávos
pályán lebonyolított
mérkőzés első részé-
ben a három győri ver-
senyző egy egyéni pon-
tot szerzett. A hajrázók
a megszerezhető
három pontból kettőt
gyűjtöttek be. A több
fát ütő csapatnak járó
két pont megszerzésé-
vel végül a mérkőzést
5–3 arányban a GYŐR-
SZOL TC nyerte meg
(Gosztola Gábor 569 fa,
Kázár Tibor – csere Kiss
Norbert 546 fa, Kris-
tyán István 542 fa, Né-
meth Gábor 535 fa,
Nagy Antal 504 fa, ifj.
Brancsek János 593 fa).
A csapat első hazai
mérkőzését szombaton
14 órakor játssza (Győr,
Kandó K. u. 1.), melyre
a belépés ingyenes. 

Hétfőn este hazai környezetben is
bemutatkozik a Rába ETO fut-
salcsapata. Artur Melo együttese
19 órakor a Nagykátát fogadja a
szezon első győri tétmérkőzésén a
Magvassy Mihály Sportcsarnok-
ban. A találkozón már pályára lép-
het Szeghy Szabolcs is, aki az átiga-
zolási időszak utolsó napján szerző-
dött Győrbe. A húszéves, váloga-
tott játékos a Colorspectrum Ara-
mis csapatától érkezett a Rába
partjára. Elméletileg Csopaki Ist-
ván is a Rába ETO játékosa lett. A
gólerős támadó az elmúlt szezon-
ban a Ferencvárosban játszott, és
most egy évre kölcsönbe került
Győrbe. A szintén válogatott futsa-
los azonban csak akkor léphet kis-
pályára, ha ehhez nagypályás klub-
jánál, a Gyirmótnál hozzájárulnak. 

Kialakult az UEFA Futsal Cup rigai
csoportkörének pontos programja,
mint ismeretes, szeptember 29. és
október 2. között itt  lép pályára a ma-
gyar bajnok Rába ETO. A zöld-fehé-
rek a lett bajnok mellett a spanyol
Barcelona és a bosnyák Leotar csa-
pataival mérik össze erejüket, a né-
gyesből az első kettő jut az úgyneve-
zett elitkörbe. 

Erősített
a Rába ETO

A torna programja Szeptember
29., csütörtök 20.30 óra: FK Nikras
Riga–Rába ETO. Szeptember 30.,
péntek, 18 óra: Rába ETO–Barce-
lona. Október 2., vasárnap, 16 óra:
Leotar Trebinje–Rába ETO.
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MOZAIK  SPORT

A közelmúltban rendezték meg Salgó-
tarjánban a Megyei Jogú Városok IX.
Sporttalálkozóját, melyen a győri kül-
döttség második helyezést ért el. A ren-
dezvényt Borkai Zsolt, a Magyar Olim-
piai Bizottság elnöke nyitotta meg. A
találkozón öt versenyszámban mérték
össze erejüket a csapatok. Minifociban
az első helyet a győri a küldöttség sze-
rezte meg, valamint az összes részt-
vevő közül Jakab Petra idegenforgalmi
referens lett a gólkirálynő. A háromna-
pos vetélkedőt Kecskemét városa
nyerte, így a következő esztendőben ez
a település lesz a házigazda.

AJÁNLJUK

SZEPTEMBER 10., SZOMBAT
Labdarúgás
19.00 Gyirmót FC–MTK (Gyirmót,
NB II-es mérkőzés)

Női kosárlabda
17.00 UNI SEAT Győr–Frisco Brno (Győr-
szentiván, felkészülési mérkőzés)

Teke
14.00 GYŐR-SZOL TC–Nagyberki Attala
SE (Lenszövő-pálya, NB I-es mérkőzés)

Szeniorsport
9.00 IV. Magyarországi Szenior
Sportjátékok (Vízi sportcentrum)

SZEPTEMBER 11., VASÁRNAP
Labdarúgás
16.30 Győri ETO FC B–SVSE-
GYSEV-Goldschmidt (ETO Park, NB
II-es mérkőzés)

17.00 WHB-Ménfőcsanak–Szany
(Ménfőcsanak, megyei I. osztályú
mérkőzés)

17.00 Győrszentiván–Pér (Győrszent -
iván, megyei II. osztályú mérkőzés)

17.00 WHB–Győrújbarát-Sokorópát -
ka (Győrújbarát, megyei II. osztályú
mérkőzés)

Női kézilabda
15.30 Győri Audi ETO KC–Ferencvá-
ros (Magvassy Mihály Sportcsarnok,
NB I-es mérkőzés)

Női kosárlabda 
11.00 UNI SEAT Győr–Frisco Brno (Győr-
szentiván, felkészülési mérkőzés)

SZEPTEMBER 12., HÉTFŐ
Futsal
19.00 Rába ETO–Nagykáta (Magvassy
Mihály Sportcsarnok, NB I-es mérkőzés)

Megyei jogú
városok sport-
találkozója

Az éjjeli éhségről

Szinte mindannyiunkkal előfordult már, hogy a napközbeni étkezé-
sek ellenére este vagy éjjel nehezen kontrollálható éhséghullámok
törtek ránk. Az okok többfélék lehetnek, valószínű, hogy a korábban
elfogyasztott ételek nem tartalmaztak elegendő energiát, illetve
szénhidrátot. Ezt a helyzetet könnyű kezelni, egyszerűen növelni kell
napi szénhidrátbevitelünket, például néhány szelet teljes kiőrlésű
kenyérrel, puffasztott rizzsel, egy-két darab főtt krumplival vagy gyü-
mölccsel. Amennyiben ez a megoldás nem jöhet szóba (mondjuk
szigorú diéta esetén), készítsünk kalóriaszegényebb, fehérjékben
gazdag ételeket a nehéz helyzetekre. Fogyaszthatunk néhány főtt
tojásfehérjét zöldségsalátával, alacsony zsírtartalmú túrót kevés
mazsolával ízesítve, zsírmentes sajtot, kis maroknyi diót vagy mo-
gyorót, esetleg magas fehérjetartalmú turmixitalt.

Komoly segítséget jelenthetnek azok az étrend-kiegészítők is,
melyek természetes hatóanyagaiknak köszönhetően „kordában”
tartják étvágyunkat. Összegezve: tartsunk ki a „kritikus”időszak-
ban, és fogyasszunk ilyenkor is egészséges, megfelelő összetevők-
ből álló élelmiszereket! Várjuk szeretettel stúdiónkban! Bővebb in-
formációt a www.speed-fit.hu honlapon talál!

Ragadozó
halak ideje
Ragadozó halaink hor-
gászatának igazi idő-
szaka az ősz. Álló- és
folyóvízen egyaránt
érdemes ilyenkor pró-
bálkozni a megfogá-
sukkal. A győri vizek-
kel együtt remek szó-
rakozási lehetőséget
kínál a páratlan sziget-
közi vízi világ. 

A süllőket a kövezé-
sek, akadók környé-
kén célszerű keresni,
ilyen legendásan jó
hely az Árvai-zárás.
Alacsony vízállásnál is
öt-hat méter mély víz-
ben mártogathatunk
kishallal vagy halsze-
lettel. A zárás legmé-
lyebb részein fene-
kező módszerrel lehet
eredményesen hor-
gászni, jó csali lehet az
élő vagy taposott küsz.
Ugyanitt a mélyben
gyakran harcsák búj-
nak meg, meglepve a
süllőre számító horgá-

szokat. A legeredmé-
nyesebb időszak a haj-
nal és az este. Napköz-
ben gyakran látni ba-
linrablást, az őnöket
villantóval, woblerrel
vagy balinólommal
ajánlott célba venni. A
mellékágakban az
előbb említettek mel-
lett csukára is lehet
számítani, melyek álta-
lában úszós élőhalas
szereléken vesznek
rajta. 

Ősszel is célszerű
többnapos horgásza-
tot tervezni. A szállás
megoldására jó válasz-
tás a Sporthorgász
Egyesületek Győr-
Moson-Sopron me-
gyei Szövetségének
ásványrárói horgászta-
nyája. A szálláslehető-
ségről szívesen adnak
tájékoztatást a megyei
horgászszövetség iro-
dájában (Győr, Bajcsy-
Zs. út 13., 96/524-988).
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Kalauz

Időhatározó
A nyárias iskolakezdés után a hétvégén is jó, bár
nem forró időjárásra van kilátás. Pénteken ele-
inte megnövekszik a felhőzet, de délutánra kisüt
a nap, és a fel-feltámadó szél is mérséklődik.
Szombaton és vasárnap kellemes idő ígérkezik,
a napsütést inkább csak vasárnap zavarhatják
felhők. A legmagasabb hőmérséklet 25–28 fok
körül alakul. Csapadék nem valószínű, esetleg
vasárnap este lehet egy-egy zápor, zivatar.

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

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

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

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

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

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

Kodály Zoltán út Az ügyfél-
szolgálat a hét öt napján
reggel 8 órakor nyit. Ked-
den, szerdán 16, csütörtö-
kön 17, pénteken 14 órakor
zár. A pénztár 45 perccel
előbb zár.  Tel.: 96/412-375,
96/414-670. Fax: 96/417-386.
Győr, Kodály Z. u. 32/A

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

KOS
A héten semmi hirtelenkedés. Hallgassanak párjukra,
és ne háborodjanak fel, ha türelemre inti önöket. Munkájukban
figyeljenek, ki az, aki önök ellen van, most rájöhetnek. A hétvé-
gén menjenek ki a szabadba, hogy kiengedjék a feszültséget.

BIKA
Nagyon figyeljenek az adódó munkalehetőségekre.
Lehet, hogy jobb anyagi körülmények közé kerülnek, ha most jól
hozzák meg ezt a döntésüket. Barátaikra figyeljenek jobban, szük-
ségük van önökre. Vigyázzanak jobban torkukra, mandulájukra.

IKREK
Munkája nem úgy megy, mint kellene. Sok ideges-
ségnek vannak most kitéve, és ez megviseli idegeiket. Pró-
bálják meg jobban szervezni napjaikat, hogy legyen idejük
a pihenésre is. Kérjenek segítséget családjuktól, különben
nem jutnak feladataik végére.

RÁK
A szerelem kerül előtérbe. Azért munkájukat se ha-
nyagolják el, szép sikerekben van most részük. Minden dönté-
sükben a fejlődést tartsák szem előtt, és akkor nem lehet baj.
Figyeljenek munkatársaikra, nem mindenki mond igazat.

OROSZLÁN
Álljanak meg egy kicsit és mérlegeljék az eddig
elvégzettet. Pihenjenek meg egy kicsit, különben nem tud-
ják folytatni életüket, ha mindenben ilyen tempót diktál-
nak. Foglalkozzanak barátaikkal, családjukkal, tervezzék
meg a következő feladatokat.

SZŰZ
Életükben most nagy fejlődés következik. Nézzék
végig, hol kell változtatni életükön, munkájukon, emberi
kapcsolatukon, és tegyék meg a megfelelő lépéseket. Ne ra-
gadjanak meg egy adott szinten, használják ki ezt az idő-
szakot. Az étkezésükre figyeljenek jobban.

Horoszkóp
MÉRLEG
Életükben még mindig a párkapcsolat játssza a fő-
szerepet. Ne alkudjanak meg semmiképp, mert csalódhatnak.
Használják fel az időt pihenésre, szórakozásra, barátaikra. Vi-
gyázzanak a felfázással, most könnyen elérheti önöket.

SKORPIÓ
Életükben a szerelem, a család vette át a vezető
szerepet. Azért munkájukról se feledkezzenek meg, ne
menjen az érzelmek rovására. Anyagilag jó helyzetbe kerül-
nek, de ne költsék el minden pénzüket. Egy utazás, hosszú
hétvége azért belefér.

NYILAS
Figyeljenek jobban munkájukra, most kritikus
szemek figyelik önöket. Próbáljanak meg fejlődni, alkal-
mazkodni a körülményekhez. Párkapcsolatukban is lehet-
nek félreértések, jobb, ha rögtön megbeszélik azokat. Ne le-
gyenek türelmetlenek, vigyázzanak idegeikre.

BAK
Élete most kitűnően alakul. Párkapcsolatuk har-
monikus, munkájukban is sikerek várhatók. Lehet, hogy rá-
találnak egy új hobbira, ami hosszú ideig örömet hoz az
életükbe. Használják ki ezt a nagyon jó időszakot.

VÍZÖNTŐ
Legyenek nagyon körültekintőek mind a párkap-
csolatban, mind pedig a munkában. Most inkább legyenek
figyelő szerepben, mérjék fel az erőviszonyokat. Párkapcso-
latukban ne feledkezzenek meg a szenvedélyről, ha kell,
menjenek el egy wellnesshétvégére.

HALAK
Életük a megtervezett mederben folyik. Élvezzék eddigi
munkájuk gyümölcsét, és tervezgessék a jövőt. Lényeges döntése-
ket most nem kell hozniuk, hagyják, hogy sorsuk irányítsa kicsit
önöket. Ne hagyják, hogy mások felidegesítsék önöket.

szerző: farkas adrienn 
fotó: állatkert 

A farksodrók, más néven mézmedvék a jól is-
mert mosómedve rokonai, Dél-Amerika eső-
erdeinek lakói. Szinte teljesen éjszakai élet-
módot élnek, ezért állatkertekben ritkábban
láthatóak, mint a mosómedvék, vagy a szin-
tén rokon fajnak számító ormányos medvék. 

A farksodrók érdeklődő természetűek, egyebek
mellett ennek is köszönhető, hogy Dél-Amerika in-
dián népei évszázadok óta kedvencként, nagy becs-
ben tartják őket. Az indián nevükön kinkajuknak hí-
vott állatok elsősorban növényekkel, gyümölcsök-
kel táplálkoznak, de gerincteleneket és kisebb ge-
rinceseket is zsákmányul ejthetnek. Mézmedve ne-
vüknek megfelelően nagyon szeretik a mézet. Így
vannak ezzel a győri példányok is, akik az etetések
végén mindig kapnak ebből a csemegéből.

A farksodrók természetvédelmi helyzete jelen-
leg nem túl kedvezőtlen, de az Európai Állatker-
tek és Akváriumok Szövetsége európai törzs-
könyv-program keretében felügyeli az állatok te-
nyésztését. Győrben az elmúlt évek során két kö-
lyök született. A program szabályait betartva
mindketten elköltöztek, más állatkertekben foly-
tatják pályafutásukat. 

Mézmedvék

Komplett riasztórendszer
otthonának, családjának,kisvállalkozásának

+ 36 30/203-2222

KÖZÉRDEKŰ  HOROSZKÓP, HIRDETÉS, ÁLLATKERT


