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Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

6. oldal Nem csak társadalmi, de szülészeti és genetikai szempont-
ból is jelentős, hogy a gyermeket vállaló nők átlagos kora elérte a 30
évet. Ennek számos veszélye van, de kellő elővigyázatossággal szövőd-
mények nélkül szülhetnek egészséges babát az érett anyai korban
lévő nők. Cikkünkből kiderül, az alacsony gyermekvállalási kedven túl
napjaink óriási problémája a meddőség. 

9. oldal Érsek Rózsa tanító néni több ezer győri
kisgyerekkel ismertette meg a betűvetés tudomá-
nyát, a helyesírás alapjait, az olvasás gyönyörűsé-
gét. Ma már nyugdíjas, de a munkát nem hagyta
abba, a család szolgálatába állt és könyvet ír, most
jelent meg a negyedik, gyerekeknek szóló kötete.

3. oldal A biztonságos közleke-
dés egyik alapfeltétele, hogy az
előírásoknak megfelelő, ellenőr-
zött gépek járják az utakat. Ennek
ellenére sok autó lejárt műszaki-
val vesz részt a forgalomban.

4. oldal A közelmúltban a GYŐR-
SZOL Zrt. százszázalékos tulajdon-
részt szerzett a Győri Nemzetközi
Ipari Park Kft.-ben.  Az új koncepció
megvalósításának új ügyvezető igaz-
gatóval vág neki a cég. 

20–21. oldal Az új A3 többet nyújt elődjénél:
sportosan elegáns, karakteresen trendi és nagy -
autósan felszerelhető. Gázfröccs mellékletünk-
ben megismerhetik az új, hetes Golfot is.

Programok a 13. oldalon
Bringafesztivál
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

bejelentés érkezett eddig Győrben parlagfűvel szeny-
nyezett területekről. A földhivatalok és jegyzők július
1-jétől ellenőrzik a kül- és belterületeket, s jelentőseb-
ben fertőzött földterületet nem találtak, de az első fagy
beálltáig folytatódnak a vizsgálatok.

120 1 milliárd forintos beruházással megkétszerezi gyártó-
kapacitását Jánossomorján a Dr. Oetker. A beruházás
során egy teljesen új, háromszintes üzemcsarnok
épül, korszerűsítik a technológiát, valamint környezet-
barát, korszerű energetikai rendszert telepítenek.

NAPRÓL NAPRA

Szeptember 14.

Szeptember 15.

Szeptember 16.

Szeptember 17.

Szeptember 18.

Szeptember 19.

Szeptember 20.

Fennakadt. Ittas férfi akadt fenn a
síneken teherautójával. A járműve-
zető a fényjelző berendezés vezérlő-
dobozának hajtott neki, végül a tűz-
oltók vontatták le a vasúti pályáról.

Verekedés. Egy órán belül elfogtak
három román fiatalt, akik verekedést
provokáltak szombat kora reggel
Győrben. A román állampolgárok
minden előzmény nélkül megtámad-
tak, meg rugdostak, ököllel ütöttek
há rom, hazafelé tartó helyi fiatalt.

Szépség. Nagy Vivien bizonyult a
legszebbnek az I. Győri Sörnapok
keretében rendezett Miss Alpok
Adria és a Megye Szépe szépség-
verseny megyei döntőjén. A máso-
dik Ötvös Brigitta, a harmadik Kal-
már Flóra lett.

Kinevezés. Benkő Szabolcsot, a
Richter János Zeneművészeti Szak-
középiskola és Kollégium korábbi
vezetőjét nevezte ki a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem szenátusa
a Bartók-konzervatórium új igazga-
tójának. 

Nyílt nap. Rendhagyó nyílt napot
tartott a Nyugat-magyarországi
Egyetem Apáczai Csere János Kara.
Az intézmény a Baross Gábor utcai,
ideiglenes színpadon mutatkozott
be az érdeklődőknek.

Tragédia. Meghalt egy munkás a
győrzámolyi kavicsbányában. Az 57
éves győri férfi kotrógépen dolgo-
zott a bányaterületen, mikor munka-
helyi balesetet szenvedett. 

Mobilitási Hét. Megkezdődtek az
Európai Mobilitási Hét győri prog-
ramjai. A Kisalföld Volán nosztalgia-
járatot indított a városháza és a Szé-
chenyi István Egyetem között. 

Sportpálya-
felújítások
Befejeződött Szabadhe-
gyen a Nyerges utcai, és
Kismegyeren a Mohi
utcai sportpályák kerí-
tésének felújítása. A
munkálatokra azért volt
szükség, mert a kapuk
mögötti szakaszokon a
korábbi dróthálós kerí-
tés balesetveszélyessé
vált. Új kerítésmezők
készültek zártszelvény
kitámasztókkal, esztéti-
kus festéssel.

Dohányzás
ellen
Elfogadta az Országgyű-
lés a fiatalkorúak do-
hányzásának visszaszo-
rításáról és a dohány-
termékek kiskereske-
delméről szóló tör-
vényt. Radnóti Ákos, a
Fidelitas – amely már
2009-ben kampányolt a
dohányzás visszaszorí-
tásáért – alelnöke sze-
rint a szabályozással a
„kiskereskedelmi tevé-
kenységet meghatáro-
zott mederbe szorítja
az állam. A törvénynek
köszönhető en az üzlet-
vezető akár igazolta-
tásra is jogosult lesz. 

Játékunk
nyertese
A Győr Plusz 37. heti já-
tékát Sári Boglárka
nyerte. Szerencsés játé-
kosunk Kepes András
Tövispuszta című
könyvét veheti át a
szerkesztőségben.

Pályázati segítség nél-
kül, példaértékű össze-
fogás eredményeként
felújították az Ifjúság
körúton a 13., 15. és 17.
házszámú épületeket.
Szalay Mihályné közös
képviselő lapunk érdek-
lődésére elmondta, idén
járt le a tömbök lakásta-
karék-számlája, ezt min-
denképpen korszerűsí-
tésre akarták fordítani.
A lakástulajdonosokkal
közösen úgy döntöttek,
hogy az összegből elin-
dítják az épületek hőszi-
getelését, a megtakarí-
tott pénzből kifizették 
az önrészt, a hiányzó
részre pedig lakástaka-

rék-támogatást vettek
fel. Szalay Mihályné ki-
fejtette, az összesen 12
millió forintos beruhá-
zás a lakóknak nem ke-
rült pluszköltségébe.
A közös képviselő hozzá-
tette, nagyon összetart
a három épület közös-
sége, ennek köszönhe-
tően pedig nemcsak a
házak, hanem a környe-

zetük is megszépült. A
lakók maguk végzik a
környék virágosítását,
valamint a takarítást,
szemétszedést.
A korszerűsítést Rad-
nóti Ákos, a terület ön-
kormányzati képviselője
saját keretéből támo-
gatta, hozzájárult az
ajtók lefestéséhez, il-
letve padok vásárlásá-
hoz. Továbbá a képvi-
selő gondoskodik a
házak körüli parkolóhe-
lyek felfestetéséről is.
A közös képviselő hozzá-
tette, már tervezik a
házak további felújítási
munkálatait: mivel a szi-
getelés miatt várhatóan

melegebb lesz az érin-
tett lakásokban, keresik
annak lehetőségét, ho-
gyan tudnák a legkölt-
séghatékonyabban elvé-
gezni a fűtéskorszerűsí-
tést. Szalay Mihályné
közölte, szívesen segít
tanácsadással azoknak,
akik hasonló módon
szeretnének belevágni a
felújításba.

Korszerűsítés
összefogásból
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Volt már olyan, hogy megkí-
vánta, és addig nem tudott
szabadulni a gondolattól,
amíg meg nem érezte az ízét?
Egy felmérés szerint a brit
nők több mint fele inkább a
csokoládét választja, mint a
szexet. Egy hölgy úgy nyilatko-
zott, azért voksol inkább az
édességre, mert az garantált
élvezetet ad, sohasem okoz
csalódást.
A csokoládékultusz egyre na-
gyobb, olykor tényleg úgy
érezzük, bármit megtennénk
néhány selymes, lágy, édes
kockáért. Vannak napok, ami-
kor megkérdezzük az összes
kollégát, hátha van egy kis
„dugicsokija”, mert már nem
bírjuk tovább. Otthon is tarta-
lékolunk belőle „nehezebb
időkre”, ami aztán a hét végéig
sem tart ki. Hullámzó hangu-
latú napjainkon megtalálhat-
juk benne a harmóniát, de leg-
alábbis a néhány perces örö-
met. Azt mondják, hogy a nők
jobban szeretik, de láttam én
már férfiakat sóvárogni utána,
s mikor megkapták, mohón
vetették rá magukat, s azon-
nal felfalták az összeset! Az
ajándékozás és a meglepetés
örömét is magában hordozza
az édes élvezet, a csokoládé
soha nem megy ki a divatból.
Ki az, aki nem szeret bonbont
kapni? A kutatók is felfigyel-
tek az istenek eledelére, és szá-
mos jótékony hatását fedezték
fel: a jó minőségű például po-
zitívan hat a keringési rend-
szerre, a szívre, tele van anti -
oxidánssal, több vitamint tar-
talmaz, csökkentheti az éhség-
érzetet, és sportolásnál növeli
a teljesítményt. Ezenkívül a
kakaóvaj tisztítja, ápolja és
védi a bőrt, na és sokan állít-
ják, hogy afrodiziákum is.
De ahogy sok más jó dolognál
is, a csokoládénál is mértéket
kell tartani, ha nem vigyá-
zunk, ördögi körbe kerülhe-
tünk. Csak az a baj, hogy nem
mindig elég néhány kocka be-
lőle. Azt pedig még inkább saj-
nálom, hogy nem az a legna-
gyobb problémánk, hogy a cso-
kit válasszuk-e vagy a szexet.
Zoljánszky Alexandra

Édes élvezet

szerző: ozsvárt tamás
fotó: gy. p.

A szeptemberi iskolakezdéssel Győr
utcáin is markánsan megnőtt az autó-
forgalom, a zsúfolt városban, a követ-
kező hónapok romló időjárási körül-
ményei között még fontosabbá válik a
járművek megfelelő műszaki állapota.
A biztonságos közlekedés egyik alap-
feltétele, hogy az előírásoknak megfe-
lelő, ellenőrzött gépek járják az utakat,
ezért is volt megdöbbentő egy közel-
múltban rendezett szakmai konferen-
cián elhangzott adat: becslések sze-
rint hazánkban közel 400 ezer autó-
nak és motorkerékpárnak nincs érvé-
nyes műszaki vizsgája. – Persze ezek
közül nem mindegyik közlekedik a for-
galomban – tompítja a kijelentés élét
a megállapítás forrása, Spindler Tibor,
az Autószerelők Országos Egyesületé-
nek elnöke. Ám ha csak az említett
szám néhány százaléka fut az utakon,
az is komoly veszélyt jelenthet a közle-
kedőkre. „Pontos számot megfelelő
nyilvántartás hiányában nehéz mon-
dani – folytatja az elnök –, de a Nem-
zeti Közlekedési Hatóság statisztiká-
jára alapuló becsléssel mindenkép-
pen érdemes felhívni a figyelmet a je-
lenségre. Annál is inkább, mert ta-
pasztalataink szerint sok járműnek
megvan a műszaki vizsgáról szóló iga-
zolása, még sincs biztonságos közle-
kedésre alkalmas állapotban. E két
halmaz összessége pedig már megle-
hetős rizikót jelent a közlekedők szá-
mára” – fogalmazott.

A szakemberek szerint az elmaradt
műszaki vizsga hátterében szinte min-
den esetben anyagi problémák állnak,
a magas üzemanyagárak, a növekvő
fenntartási költségek miatt sokaknak
egyszerűen nincs pénzük az érvényes

forgalmi megszerzéséhez szükséges
javítások, karbantartások elvégezteté-
sére, így addig hajtják járművüket,
amíg szó szerint szét nem esik, vagy
amíg a rendőrök le nem fülelik a sza-
bálysértőket.

– Nem tapasztaltuk, hogy az utóbbi
időben növekedett volna az érvényte-
len forgalmi engedéllyel közlekedők
száma Győr közigazgatási területén –
mutatja a statisztikákat Sólyáné Farkas
Friderika rendőr alezredes, a városi ka-
pitányság közlekedésrendészeti osz-
tályának vezetője. – 2011-ben 375 au-
tóstól vették el kollégáim a forgalmi en-
gedélyt lejárt műszaki vizsga miatt,
idén augusztus 31-ig pedig 176 alka-
lommal jártak el így. Az adatok össze-
hasonlítását torzítja, hogy egy kor-
mányrendelet módosította január else-
jétől az addig alkalmazott szabályokat.
Korábban egynapos késedelem miatt
is el lehetett venni a forgalmit, vagy a
helyszínen leszereltetni a rendszámot,
illetve akár mindkét szankciót egy-
szerre alkalmazni, 2012-ben azonban
ezt már csak a három hónapnál régeb-
ben lejárt műszaki
esetében teheti meg
a hatóság. Ez alól ki-
vétel, amikor az ok-
mányiroda a forgalmi
engedély „H” pontjá-
ban jelöl meg korlá-
tozó dátumot, ezt
egyetlen nappal sem
léphetik túl az autó-
sok. Persze nem csak a három hóna-
pos, de a néhány napos mulasztásnak
is van következménye: a rendőr 5 és 50
ezer forint közötti helyszíni bírságot
szab ki az autósra, és jelentést küld a
lakóhely szerint illetékes okmányirodá-
nak, s ettől kezdve ez a hivatal jogosult
a további eljárásra. 

A szakmai szervezetek szerint a kor-
mányrendelet módosítását követően
sem elegendő azonban az ellenőrzé-
sek gyakorisága és a kiszabható bün-
tetés mértéke sem jelent igazi vissza-
tartó erőt.

– Január elseje óta úgynevezett fix
bírságot kell kiróni a három hónapnál
régebben lejárt műszakival közleke-
dőkre – ad további tájékoztatást Só-
lyáné Farkas Friderika. – Három és hat
hónap között 20 ezer, hat hónap és egy
év között 25 ezer, egy éven túl pedig 30
ezer forint a büntetés, amit a hatóság-
nak mérlegelési lehetőség nélkül ki kell
szabnia. A vezetőnek lehetősége van
ezt vitatni, ám ha nem eredményes a
fellebbezése, a kiszabott bírság kétsze-
resét köteles megfizetni.

A vizsgáztatott járművek számának
csökkenéséről számol be Kovács Ist-
ván, a Magyar Autóklub Győri Műszaki
Állomásának vezetője is.

– Bár ilyen statisztikát nem vezetünk,
azért egyértelmű, hogy évről évre keve-
sebb a vizsgáztatott autó a mi állomá-
sunkon. Gyakran találkozunk olyan ese-

tekkel, amikor már egy ideje lejárt mű-
szakival érkezik a delikvens, és egyre
csökken az öreg járművek száma. Hogy
az anyagi lehetőségek érezhetően befo-
lyásolják a tulajdonosokat, azt abból is
látjuk, hogy a hónapok végéhez köze-
ledve egyre kevesebb a vizsgára jelent-
kező ügyfelek száma.

Csak becsülni lehet a lejárt
műszakival közlekedők számát

Évről évre 
kevesebb 

a vizsgáztatott autó
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GAZDASÁG KÖZBIZTONSÁG

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

Az évek óta tartó felvilágosító
prevenciós kampányoknak kö-
szönhetően ugyan csak kismér-
tékben, de csökkent az idősek
sérelmére elkövetett trükkös lo-
pások és csalások száma. A tol-
vajok azonban évről évre új mód-
szerekkel tévesztik meg a nyug-
díjasokat – mondta el lapunknak
Kiss Tibor rendőr hadnagy.

„Kedves Horváth néni, kap vissza
pénzt a nyugdíjbiztosítótól. Nálam
csak nagy címlet van, vissza tud
adni? Ha fel tudna váltani, az is jó
lenne!” – mondja bizalmat keltő han-
gon a jól öltözött, megnyerő hölgy,
aki korántsem jó szándékkal kereste
fel az egyedül élő nyugdíjast. Az
ügylet során kifigyelte, hol tartja a
megtakarított pénzt a néni, majd ki-
fosztotta. Ilyen és ehhez hasonló ese-
tekkel – úgynevezett trükkös csalá-
sokkal – tévesztik meg a jóhiszemű
nyugdíjasokat a csalók. Legtöbbször
szolgáltatókra hivatkoznak, az E.ON
munkatársának, villanyóra-leolvasó-
nak, díjszedőnek adják ki magukat az

Trükkös csalók – Lényeg a figyelemelterelés
elkövetők – sorolta Kiss Tibor. A
Győri Rendőrkapitányság bűnügyi
osztályának kiemelt főelőadója hoz-
zátette, gyakori az is, hogy kicsalják
otthonukból az időseket, s ezalatt ki-
fosztják a házukat. De még mindig
sokakat csapnak be ál-papírgyűjtők,

csak egy pohár vizet kérők, valamint
házról házra járó árusok. Irreálisan
magas árat kérnek például takaróért,
edénykészletért, majd addig ügyes-
kednek a pénzvisszaadásnál, míg a
nyugdíjas összezavarodik és elveszik

a pénzét. A lényeg, hogy eltereljék az
idős figyelmét. Azért, hogy az esetek
száma csökkenjen, a rendőrség már
évek óta prevenciós kampányt foly-
tat: idősklubokban, fórumokon tájé-
koztatják a nyugdíjasokat az eddigi
módszerekről, direkt erre a célra ké-

szített kisfilmeken mutatják be az el-
követéseket, hogy az idősek felismer-
jék a veszélyes szituációkat.

Az előadásokon felhívják az érintet-
tek figyelmét, hogy mindig zárják be
otthonukat, csak úgy teremtsenek

kontaktust az érkezővel, hogy ne en-
gedjék be, a szolgáltatóktól érkező
szakembereket csak igazolvány fel-
mutatása után hívják be. Kiss Tibor
szerint fontos az is, hogy a családta-
gok gyakrabban látogassák az egye-
dül élő nyugdíjast. A programmal si-
került a szomszédokat is mozgósítani,
sokszor ők értesítik a rendőrséget, ha
gyanús mozgást észlelnek a környékü-
kön. A korosztályra egyébként a pol-
gárőrök is kiemelten figyelnek. A had-
nagy megjegyezte, az önkormányzat-
nak is nagy szerepe van a megelőzés-
ben: fontos, hogy kivilágított legyen a
környék, és belátható legyen az udvar,
a ház környezete.

Akit bűncselekmény vagy tulajdon
elleni szabálysértés ért, a megyei kor-
mányhivatalok áldozatsegítő szolgála-
tához fordulhat. Az áldozatnak azon-
nali pénzügyi segélyre lehet szüksége
annak érdekében, hogy legalapve-
tőbb szükségleteit fedezni tudja. Ezt
nem szociális rászorultságon, hanem
a bűncselekmény vagy tulajdon elleni
szabálysértés következtében kialakult
helyzet mérlegelésén alapul. A szán-
dékos, személy elleni erőszakos bűn-
cselekmények áldozatait állami kár -
enyhítés is megilleti. 

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Amint arról lapunkban korábban
már beszámoltunk, a közelmúlt-
ban a GYŐR-SZOL Zrt. a külföldi
tulajdonos kivásárlásával száz-
százalékos tulajdonrészt szerzett
a Győri Nemzetközi Ipari Park
Kft.-ben. A tranzakció bejelenté -
sekor Sági Géza, a szolgáltató
elnök-vezérigazgatója kilátásba
helyezte a kft. működésének
megújítását. Az új koncepció
megvalósításának új ügyvezető
igazgatóval vág neki a cég. 

Az új vezető, Görög Tibor Nagyváradon
született, végzettségét tekintve villamos
és klinikai mérnök, valamint facility (léte-
sítmény) menedzser. Dolgozott az egész-
ségügyben, energetikusként és osztály-
vezető főmérnökként, majd a Légifor-
galmi és Repülőtéri Igazgatóságon volt
üzemeltető mérnök, később szolgálatve-
zető a Ferihegyi Repülőtéren. 1998-tól
2006-ig Budapest I. kerületének polgár-
mester-helyetteseként a kerület pénz-
ügyi, városüzemeltetési és gazdálkodási

Új ügyvezető az ipari parkban

feladatainak tervezése és megvalósítása
volt a feladata. 2006-ban visszatért az
időközben angol, majd német kézbe ke-
rült Ferihegyi Repülőtérre a Budapest
Airport Zrt.-hez, ahol hat évig műszaki
üzemeltetéssel, létesítménygazdálko-
dással, projekt- és szerződésmenedzs -
menttel  foglalkozott. Angolul, németül

és románul beszél. Felesége révén kötő-
dik Győrhöz. „Sok ismerősünk, barátunk,
rokonunk él Győrben, így az általánossá-
gokon túl is sokat tudok Győr kiemel-
kedő ipari, gazdasági és turisztikai fejlő-
déséről, pezsgő társadalmi és kulturális
életéről, polgárai szorgalmáról és lokál-
patriotizmusáról.”

Bemutatkozójában elmondta, 30 év
tapasztalatait hasznosítja új munkahe-
lye érdekében. Hozzátette, csak néhány
napja a Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.
ügyvezető igazgatója, ezért először ala-
posan meg akarja ismerni a létesítmény
műszaki állapotát, gazdálkodását, folya-
matban lévő ügyeit, erősségeit-gyenge-
ségeit, az itt működő vállalatokat, és
végül, de nem utolsó sorban a tulajdo-
nos, a  GYŐR-SZOL Zrt. ide vonatkozó
részletes, konkrét elképzeléseit. Ez
utóbbi azért bír kiemelt jelentőséggel,
mert a továbbiakban a külföldi tulajdo-
nosi kör befolyásától mentesen tudják
kialakítani a helyi igényeknek és a helyi
érdekeknek megfelelő terveket és kon-
cepciókat. Ezeknek az előkészítése és ki-
dolgozása jelenti a következő időszak
legnagyobb kihívását – mutatott rá. Az
új ügyvezető igazgató szerint a Győri

Nemzetközi Ipari Park húszéves műkö-
dése azt bizonyítja, hogy az ipari park
hasznos, életképes, további fejlődésre
alkalmas, ezért azon lesznek, hogy segít-
sék az ipari parkban letelepedni kívánó
kis- és középvállalkozásokat, jó kapcso-
latot ápoljanak a létesítmény minden cé-
gével, és megteremtsék az ipari park to-
vábbi bővítésének lehetőségét. 

Görög Tibor elmondta azt is, hogy a
közeljövőben meg fog újulni cégük hon-
lapja, amely naprakész információkkal
fogja ellátni a jelenlegi és jövőbeli ügyfe-
leket, érdeklődőket. 

– Át fogjuk gondolni a tevékenységi
körünk bővítésének lehetőségeit is, pél-
dául a műszaki szolgáltató tevékenysé-
geink körének kiszélesítését vagy más
olyan létesítménygazdálkodási tevé-
kenységek bevezetését, amelyek ügyfe-
leink főtevékenységeinek hatékony tá-
mogatására alkalmasak. Bizonyosan az
első időszak feladatai közé fognak tar-
tozni olyan intézkedések, mint a cég
banki ügyintézésének egyszerűsítése
és banki költségeinek csökkentése, va-
lamint a cég szolgáltatási szerződései-
nek felülvizsgálata, és lehetőség szerinti
racionalizálása – fogalmazott.
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KÖZBIZTONSÁG KÉRDŐÍV

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Bár a számok azt mutatják,
Győr közbiztonsága megfe-
lelő, az önkormányzat ki -
emelt feladatának tartja
annak további javítását,
ezért – a lakosság bevoná-
sával – bűnmegelőzési stra-
tégiát készít. 

Bár városunk két szomszédos or-
szág határához is közel fekszik, fej-
lett gazdasága miatt számos ven-
dégmunkás fordul meg itt, és az
átutazók száma is jelentős, a bűn-
ügyi statisztikákban mindez nem
mutatkozik meg. Egy, az országos
sajtóban frissen megjelent össze-
állításból az derül ki, hogy a nagy-
városok bűnügyi toplistájában
Győr egy bűncselekményfajtában
sem produkál kiugrót. Az Egyesí-
tett Nyomozóhatósági és Ügyész-
ségi Bűnügyi Statisztika 2011-es
adataira támaszkodó anyagban
Pécset az emberölések, míg Szé-
kesfehérvárt az
elkövetett ösz-
szes bűncselek-
mények száma
miatt emelik ki.
(A statisztikai
táblázatok alap-
ján Győrben
2011-ben tízezer lakosra 681 bűn-
cselekmény és 112 elkövető jutott,
34 rablás és összesen 195 lakás-
betörés történt.)

Győr közbiztonsága tehát or-
szágos összehasonlításban jó nak
mondható, amihez a város nagy-
mértékben hozzájárul. Partnersé-
get ápol a rendőrséggel és a társ-
szervekkel annak érdekében,
hogy a bűnözés minél inkább hát-
térbe szoruljon. Az önkormányzat
több beruházása is kifejezetten a
közbiztonság javítására irányul,

KÉRDŐÍV 

Győr Megyei Jogú Város készülő bűnmegelőzési 
stratégiája lakossági véleményfelméréséhez

1./ Ön Győrben él?
igen
nem, kérjük, adja meg a település nevét: ....................... 

2./ Kora?
14 év alatti
14–18 év közötti
19–25 év közötti
26–40 év közötti
41–59 év közötti
60 év feletti

3./ Neme?
nő         férfi

4./ Ön szerint mennyire elterjedt a bűnözés Győr 
városában? 

nagyon 
átlagosan
kevésbé
nem tudom

5./ Az elmúlt két évben követtek-e el valamilyen 
bűncselekményt az ön sérelmére?

igen       nem

6./ Valószínűnek tartja-e azt ön, hogy a következő
egy évben 

IGEN NEM
kilopnak valamit a zsebéből
betörnek az otthonába
ellopják vagy feltörik az autóját
ellopják a kerékpárját
bántalmazzák az utcán
bántalmazzák a gyermekét

7./ Zavarja-e önt, ha a városban őket látja: 
IGEN NEM

kolduló/kéregető
prostituált
hajléktalan
csellengő fiatal
utcán kábítószerező
kábítószerárus
hangoskodó fiatalok
részeg
„kukázó” 
illegális utcai árusok
graffiti (falfirka)

8./ Nagyobb biztonságban érezné-e magát ön, ha:
(kérjük, a három legfontosabbat jelölje)

több rendőr lenne az utcán
gyakoribb lenne az igazoltatás
több polgárőr lenne
több közterület-felügyelő lenne az utcán
még több biztonsági kamera lenne a közterületen
több helyen lenne közvilágítás
több tájékoztatás lenne a lakosoknak
lehetősége lenne kedvezményes riasztó-
vásárlásra

9./ Mennyire elégedett ön Győr város közbizton-
ságával? (kérjük, egyet jelöljön)

nagyon elégedett
inkább elégedett
inkább elégedetlen
nagyon elégedetlen
nem tudom

Köszönjük, hogy véleményével hozzájárult a készülő
bűnmegelőzési stratégia kialakításához!

ezek közül a legjelentősebb a vá-
rosi térfigyelő kamerarendszer ki-
építése, amelynek bővítésére
2008 óta a közgyűlés minden
évben jelentős összeget szavaz
meg. Borkai Zsolt polgármester
több fórumon elmondta, bár Győr
a közbiztonság szempontjából is
élhető város, az önkormányzat ki-
emelten kezeli ezt a kérdést annak
érdekében, hogy tovább javítson
a helyzeten. A bűnüldözés termé-
szetesen a rendőrség feladata, de
az önkormányzat kötelessége,
hogy ezt a munkát ereje szerint
maximálisan segítse, ezért támo-
gatja a rendőrség és a polgárőr-
ség tevékenységét, és ezért kez-
deményezte a győri bűnmegelő-
zési stratégia elkészítését, amely
legalább öt évre meghatározza a
bűnmegelőzés főbb irányait, súly-
pontjait és prioritásait. Mivel ez a
téma minden győri polgárt és a
városban bármilyen célból meg-
forduló embert érint, ezért is kéri
az önkormányzat, hogy a kérdőív
kitöltésével a lakosság is járuljon

hozzá a stratégia elkészítéséhez,
hogy az a valódi problémákra tud-
jon fókuszálni. 

A közigazgatási és közrendvé-
delmi bizottság elnöke, Borsi Ró-
bert lapunknak elmondta, a
2013–2017. közötti időszakra vo-
natkozó bűnmegelőzési stratégia
megalkotása komplex feladat,
amely meghatározott ütemterv
szerint halad. Hogy az anyag való-
ban tudjon reagálni a fennálló
problémákra, mintegy kétszáz
szervezetet, hatóságot, intéz-

ményt, alapítványt és civil csopor-
tot vonnak be a munkába, ezen
felül pedig a lakosság minél széle-
sebb körű részvételét is várják.
Hozzátette, a győriek érdeke, hogy
a stratégia és a hozzá kapcsolódó,
évente felülvizsgálandó cselekvési
terv jól működjön, ezért fontos,
hogy minél többen töltsék ki és
küldjék vissza a kérdőívet.

Borsi Róbert hangsúlyozta, az
anyag elkészítéséhez részletes
helyzetelemzést végeznek, amely
során az elmúlt öt évet veszik fi-
gyelembe. Erre azért van szükség,
mert a stratégia folyamatszemlé-
letű gondolkodást kell tükrözzön
annak érdekében, hogy ne csak
egy-egy jelentkező problémára
rea gáljanak, hanem felkutassák a
bűnügyi tendenciákat, és az előre
jelezhető jelenségek elébe menje-
nek. Az elkészítés során nagy se-
gítséget jelent a rendőrség adat-
bázisa, amelyből az is kiszűrhető,
hogy a városon belül utcaszinten
melyek a jellemző bűncselekmé-
nyek. A most készülő, öt évre szóló
stratégiai dokumentum célja Győr
közbiztonságának további javí-
tása, a bűncselekmények számá-
nak csökkentése, a bűnmegelő-
zés fókuszba állítása és a lakos-
sági biztonságérzet erősítése. A
bűnmegelőzési stratégiát még az
idén elfogadhatja a közgyűlés.

A közbiztonság stratégiai
kérdés Győrben

Kíváncsiak a lakosság
véleményére is 

A kitöltött kérdőíveket a
következő két hétben a 
lakossag@gyor-ph.hu 
e-mail címre, illetve a
Győri Polgármesteri Hiva-
tal – Marketing, Turizmus
és Kommunikációs Osz-
tály, 9021 Győr, Városház
tér 1. levelezési címre vár-
ják. Az e-mail tárgyába, il-
letve a borítékra írják rá:
Bűnmegelőzési stratégia. 



6 / + / 2012. szeptember 21.

FÓKUSZBAN RIPORT

SZERZŐ: ZOLJÁNSZKY ALEXANDRA
FOTÓ: GY. P.

Nem csak társadalmi, de szülé-
szeti és genetikai szempontból is
jelentős, hogy a gyermeket vál-
laló nők átlagos kora elérte a 30
évet. Ennek számos veszélye van,
de kellő elővigyázatossággal
szövődmények nélkül szülhetnek
egészséges babát az érett anyai
korban lévő nők. Cikkünkből kide-
rül, az alacsony gyermekvállalási
kedven túl napjaink óriási problé-
mája a meddőség. Egy szülész-
nőgyógyásszal és egy szocioló-
gussal beszélgettünk.

Ismert tény, hogy folyamatosan csök-
ken a születések száma, ennek pedig
számos negatív következménye lesz tár-
sadalmunkra nézve, bár a legújabb
KSH-adatok azt mutatják, hogy 2012
első hét hónapjában 3,7 százalékkal
több gyermek született, mint egy évvel
korábban. Cikkünk apropóját viszont az
adta, hogy 2011-ben a 35 és 44 év kö-
zötti nők 1500 gyermekkel többet hoz-
tak a világra, mint az azt megelőző
évben. Dr. Varga Balázs szociológus
szerint a tendencia nem új keletű, az
utóbbi években a gyermeket vállaló nők
átlagos kora elérte a 30 évet.

Ez szülészeti és genetikai szempont-
ból is jelentős, hiszen a magas anyai
életkorban a kromoszóma-rendellenes-
ségek is gyakrabban előfordulnak, mint
a 35 év alatti anyáknál.

„Az utóbbi években egyre több 35,
sőt, 40 év feletti anya vállal terhessé-
get. Ám a petesejtek osztódása, műkö-
dése ebben az életkorban nem ugyan-
olyan, mint fiatalabb, 22-23 éves kor-
ban, a kockázatok magasabbak – mu-
tatott rá az érettebb életkorban való
szülés veszélyességére dr. Nagy Sán-
dor, a Petz Aladár Megyei Oktató Kór-
ház szülészeti és nőgyógyászati osz-
tályvezető főorvosa.

A győri klinikai-genetikai központba
egyre több olyan várandós érkezik, aki-
ket a magasabb életkor miatt utaltak be
genetikai tanácsadásra. Közismert,
hogy míg 20 éves korban 1:1530-hoz
az esély, hogy a baba Down-kóros lesz,
addig 40 évesen ez az arány 1:100-hoz.

„A legnagyobb veszélyt ebben az
életkorban a kromoszóma-rendellenes-
ségek jelentik. Ezek kimutatása olyan
beavatkozásokkal – magzatvíz- és cho-
rionboholy-mintavétellel – történhet,
amelyek vetélési aránya megközelíti az
egy százalékot, tehát százból egy veté-
léshez vezet, de a módszer eredmé-
nyessége 99,7 százalék. Viszont nem

Egyre idősebb korban szülnek a nők
feltétlenül indokolt, hogy minden 35 év
feletti anyát kitegyünk ennek a kocká-
zatnak. Ezért fejlesztették ki azt a mód-
szert, amellyel akár 90 százalékos való-
színűséggel kiszűrhetők azok a váran-
dósok, akiknél a rendellenesség nagy
eséllyel előfordul, így elegendő csak
ezekben az esetekben elvégezni a gene-
tikai beavatkozást. Győrben is rendelke-
zésre áll ez a londoni Fetal Medicine 

Foundation (FMF) szűrés, amely egy
korai vérvételből, valamint egy nagyon
alapos, 30 perces ultrahangvizsgálat-
ból áll – tájékoztatott a főorvos, és hang-
súlyozta, a szűrés kockázatmentes,
ezért életkortól függetlenül minden vá-
randós nőnek ajánlott a részvétel.

Dr. Nagy Sándor elmondta, ahhoz
hogy spontán teherbe eshessen egy
nő, a petefészeknek normálisan kell
funk cio nálnia, és tüszőt kell termelnie,
ez általában 45 éves korig működik
rendesen.

A főorvos napjaink
óriási társadalmi prob-
lémájáról is beszélt: a
párok 30 százaléka
meddő. Ennek 10 szá-
zaléka ismeretlen ere-
detű.

„A meddőségnek
számos oka lehet. A
mindennapi stressz, a káros élvezeti
szerek, a mobiltelefon kifejezetten ká-
rosak a teherbe esésre nézve is. Ez a
férfiakra ugyanúgy vonatkozik, mint a
nőkre. A megfigyelések szerint a fér-
fiak az utóbbi időben sokkal kevesebb
spermaszámmal rendelkeznek, mint

korábban. Ez a fentieken túl az ülő fog-
lalkozásnak, illetve a táplálkozással be-
vitt káros anyagoknak tudható be. Je-
lenleg az a spermaszám, ami korábban
kórosnak számított, ma átlagosnak
mondható – számolt be, majd el-
mondta, a teherbe esés legoptimáli-
sabb időpontja 20-25 éves kor között
van. Természetesen utána is vállalhat-
nak gyermeket, de a leg optimálisabb

körülmények megteremtésével, a fen-
tiek kizárásával. Azt javasolja, már a te-
herbe esés előtt is figyeljenek a nők a
folsav pótlására, amely optimális be -
ágyazódási közeget biztosít, azonkívül
megakadályoz bizonyos fejlődési rend-
ellenességeket.

Dr. Varga Balázs szociológus erre
úgy reagált, a társadalom szembe-
megy a biológiával, egyre inkább halo-
gatunk, ezért sem születnek meg Ma-
gyarországon a tervezett gyerekek,

melynek számos oka lehet. 100 szülő-
képes korú nőre 124 gyerek jut ma,
ami nagyon alacsony. Ahhoz, hogy leg-
alább szinten maradjon a népessé-
günk, minden negyedik családnak már
nem kettő, hanem három gyermeket
kellene vállalnia. Harminc esztendő

alatt csaknem 750.000 fővel lettünk
kevesebben úgy, hogy szerencsére
nem volt háború, katasztrófa, viszont
ennyire megváltozott a társadalmi köz-
hangulat” – magyarázta, és elárulta,
minden évben felteszi hallgatóinak a
kérdést: ha találnának olyan férjet, aki
biztosítaná az egzisztenciát, és nem
kellene dolgozniuk, akkor a gyermek-
ben is meg tudnák-e magukat valósí-

tani főállású anyaként? Idén meglepő
lett az eredmény: a lányok 35-40 szá-
zaléka válaszolta, hogy igen.

A szociológus hangsúlyozta, azon
túl, hogy nem érték ma anyának lenni,
a legnagyobb probléma a bizonyta-
lanság. Nem lehet előre tervezni,
ahogy a politika sem tette ezt évtize-
dek óta. Nem ösztönözték kellően a
családvállalást, pedig az előbb-utóbb
megtérül. Számos következménye
lehet a népességfogyásnak, például
az összedőlő nyugdíjrendszer, amely
által a generációk közti konfliktus is to-
vább nőhet.

Talán a közeljövőben lesznek válto-
zások: az interneten megtalálható az
a vitaanyag, melyet az idén megala-
kult Családbarát Magyarországért
Munkacsoport tett közzé „Új baby
boom, a középosztály gyermekvallási
forradalma” címmel. Célja, hogy pár-
beszéd kezdődjön „az érintett intéz-
ményekkel, és ez alapján elkészülhes-
sen az a stratégiai program, amely
meghatározza a szükséges kormány-
zati intézkedéseket, ezek ütemezését,
különös tekintettel a következő fejlesz-
téspolitikai időszakra.”

A társadalom 
szembemegy 
a biológiával
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FELÚJÍTÁS, ADÓZÁS HIRDETÉS

• vendéglôs (középszint, 2 év)
• pincér, szakács 

(alapszintû, 2+2 év, vagy k, 2 év)
• kereskedelmi ügyintézô (k, 1 év)
• protokoll / utazásügyintézô (k, 1-1 év)
• logisztikai ügyintézô (felsô szintû, 2 év)
• közlekedés-üzemvitel ellátó (k, 2 év)
• elektronikai mûszerész (k, 2 év)
• elektrotechnikai technikus (f, 2 év)
• estin érettségi heti 2 nappal és ECDL

ÉRDEKLÔDJ ÉS GYERE! 

Szakmatanulás 
a Kempelenben
nappalin, 
tanfolyamon!

2900 Komárom, Frigyes tér 2—3. 
Tel.: 34/340-666 

fkempelen@vipmail.hu 
www.kempelensuli.hu

Kezdés: 2012. szeptemberben
Jelentkezés folyamatosan.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Utolsó szakaszához érkezett a
marcalvárosi aluljáró felújítása: a
városrész diákjai azon dolgoznak
a jövő hétig, hogy művészi tarta-
lommal töltsék meg a sokak által
eddig csak a városrész szégyen-
foltjaként emlegetett átjárót. A fa-
lakra Magyarország őshonos nö-
vényei és állatai kerülnek az ecse-
tek által, illetve megelevenedik a

magyar mondavilág és a leghíre-
sebb győri legenda, a Vaskakas
története is felkerül a falra. A közé-
pen álló óratoronyra szent királya-
inkat bemutató képeket fest mint -
egy 50 fiatal.

Rózsavölgyi László önkor-
mányzati képviselő elmondta,
képviselői vállalásának tett ele-
get az aluljáró rendbetételével,
amely erősen indokolt volt, hi-
szen utoljára 20 éve történt ilyen
nagyszabású felújítás. A falak le-

festésére saját keretéből 20 mil-
lió forintot költött, ezt az önkor-
mányzat kiegészítette 5 millió fo-
rinttal, amelyből még számos újí-
tást tudtak megoldani, például
korlátfestést és a lámpaburák
cseréjét. Hozzátette, az elkészült
festményeket antigraffiti bevo-
nattal látják el, hogy még na-
gyon sokáig élvezhetőek legye-
nek a gyerekek alkotásai. Az alul-
járó ünnepélyes átadását októ-
ber közepére tervezik.

Gyerekek festményeivel teljes 
a marcalvárosi aluljáró felújítása

szerző: gaál józsef 

Miközben az adófizetők
már idei jövedelmük jövő
tavasszal esedékes terheit
számolgatják, a nemzeti
adóhivatal győri igazgató-
sága a tavalyi, 2011-es
adóév tapasztalatairól tar-
tott sajtótájékoztatót Liszt
Ferenc utcai székházában. 

Dr. Horváth Szabolcs igazgató
szerint nincs szó késedelemről,
mióta május végére tolódott ki a
személyi jövedelemadó benyúj-
tásának határideje, a szakembe-
rek rendre őszre végeznek a be-
vallások, nyilatkozatok munkálta-
tói elszámolásának feldolgozá-
sával. Az összesített eredményre
a hivatal munkatársai voltak a
legkíváncsibbak, hiszen 2011 az
átalakított adórendszer első éve,
olyan újdonságokkal, mint az
egykulcsos, 16 százalékos adó.
Azt is tudni lehetett, hogy a ked-
vezmények módosítása jelentős
változásokat hoz az egyes csalá-
dok életében.

Megyénkben tavaly 214 ezer
magánszemély szerzett jövedel-
met. Az adózók száma nem vál-

tozott, a jövedelmek 2010-hez
képest a hazai átlagot megha-
ladva, 6,1 százalékkal bővültek.
A bevételek oroszlánrésze, 90
százaléka munkaviszonyból
származó bér, aminek összege
átlagosan 5,9 százalékkal emel-
kedett. Egy átlagos megyei mun-
kavállaló tavaly havi 158 ezer
200 forintot keresett, ez 6 ezer
700 forinttal több az egy évvel
korábbinál és 400 forinttal keve-
sebb a budapesti adatokat is
tartalmazó országos átlagnál. 

Az adóév egyik újdonsága a
családi kedvezmény jogintézmé-
nye, 2011-ben már egy és két
gyerek is jelentősen csökkentette
az összevont adóalapot. Me-
gyénkben közel 50 ezer család tu-
dott élni az új lehetőséggel, átla-
gosan évi 1 millió 133 ezer forint
kedvezményt érvényesítve. Az
érintett magánszemélyek havi
nettó bérnövekedése átlagosan
15 ezer 100 forint volt. Az egykul-
csos adó bevezetése és a kedvez-
mények módosulása miatt az
összevont jövedelmek adóterhe-
lése 13,5 százalékra csökkent. 

Az összes adókötelezettséget
együtt számolva 2011-ben a
megye jövedelemtulajdonosai-

Egy év számokban 
nak háromnegyede, 161 ezer
500 magánszemély fizetett adót.
Kevesebben és kevesebbet, mint
2010-ben, a 384 ezer forintos
átlag helyett mindössze 340 ezer
forintot. A legmagasabb össze-
vont jövedelem megyénkben
115 millió forint volt, messze el-
maradva az országos, 1 milliárd
forintos csúcstól. A topjövedel-
mek közül az első kettő munkavi-
szonyból származott, a harmadik
ingatlan bérbeadásából. A me-
gyei toplista első száz helyezettjé-
nek átlagos, bevallott jövedelme
44 millió forintot tett ki. A legna-
gyobb elkülönülten adózó jövede-
lem osztalék formájában került
egy megyebeli férfihoz, 1 milliárd
354 millió forint formájában.
Ezzel ő lett a legnagyobb adófi-
zető is, 219 milliót utalt át május-
ban az adóhivatalnak. 

A legnagyobb vállalkozói be-
vételek százas listájára az kerül-
hetett fel, aki legalább 139,7 mil-
lió forintot teljesített. A csúcs 2,9
milliárd, az első három helyet egy
üvegipari, egy tejtermék-készítő
és egy vegyes kiskereskedést
üzemeltető egyéni vállalkozó fog-
lalja el. A nagy többség persze
szerényebb bevételekre tett szert. 
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PÁLYÁZAT KÖZÉLET

szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

Második alkalommal indul út-
jára a PwC Magyarország „Má-
sokról szól” elnevezésű pályá-
zata. A tavalyi sikeres program-
hoz hasonlóan idén is nappali
tagozatos egyetemi vagy főis-
kolai hallgatók jelentkezhetnek
környezetet, társadalmat vagy
egészséget érintő projektekkel.

A program 2011-ben indult útjára ket-
tős céllal: egyrészt hogy felhívja a hall-
gatók figyelmét a társadalmi felelősség-
vállalás fontosságára, másrészt hogy le-
hetőséget biztosítson a témakörben
aktív hallgatók számára egy általuk ki-

Másokról szól: 
ismét a diákoké a terep

dolgozott társadalmi felelősségvállalási
projekt gyakorlati megvalósítására. „A
programmal teret és eszközöket bizto-
sítunk a hallgatók számára terveik meg-
valósításához. Tudjuk, hogy nagyrészt
ezek a fiatalok lesznek a jövő vállalatve-
zetői, így fontos, hogy minél előbb tuda-
tosuljon bennük, hogy a környezetet,
társadalmat és egészséget érintő
témák szem előtt tartása elengedhetet-
len a felelős vállalatvezetésben. A pályá-
zatok elbírálása során több szempontot
is mérlegelünk: például a téma aktuali-
tását Magyarországon, a projektterv
megvalósíthatóságát és minőségét, to-
vábbá a költségvetés alátámasztottsá-
gát is” – mondta Radványi László, a
PwC Magyarország vezető mene -
dzsere, a cég társadalmi felelősségvál-

lalási cso-
p or t jának
egyik tagja, a
„ M á s o k r ó l
szól” program
szponzora. A pro-
jektterveket október
19-ig kell beadni, a meg-
valósítás pedig 2013. január és
június között esedékes. A beérkezett pá-
lyázatokat a társadalmi felelősségválla-
lás területén jártas szakemberek, főis-
kolai és egyetemi tanárok közreműkö-
désével bírálja el a PwC. Tíz-tizenkét ki-
választott csapat kerül a döntőbe, ré-
szükre biztosítja a tanácsadó cég az
anyagi forrásokat és konzultációs lehe-
tőséget szakembereikkel és a program-
ban résztvevő oktatókkal. „A döntőre

való
felkészüléssel párhuza -

mo san a PwC Hungary Careers Face-
book-oldalon minden érdeklődő sza-
vazhat a számára legszimpatikusabb
pályázatra. Éppen ezért arra ösztönöz-
zük a pályázókat, hogy a leadott projekt-
nek frappáns, megkapó címet adjanak,
illetve a vezetői összefoglalót is minél
egyszerűbben, átláthatóbban fogalmaz-
zák meg” – hívta fel a figyelmet Radvá-
nyi László.

szerző: ozsvárt tamás
fotó: illusztráció

A hitünk megőrzésével megnyerhet-
jük a 2014-es választásokat is –
mondta a jelenlévőknek a helyi KDNP-
szervezet meghívására Győrbe láto-
gató Pálffy István, a párt parlamenti
képviselőcsoportjának vezetőhelyet-
tese, szóvivője. A politikus a megye-
háza dísztermében tartott kötetlen
eszmecserén kifejtette: nem az IMF-
tárgyalások kimenetele a legfonto-
sabb kérdés, hanem az, hogy a ke-
reszténydemokrata választók meg-
őrizzék hitüket – mind vallási, mind
politikai értelemben –, mert ez szük-
séges a következő ciklus kormányzati
pozíciójának megszerzéséhez. El-
mondta azt is: a mostani periódus kö-

zepén érzékelt visszaesés csak egy
rossz tudati beidegződés, hiszen az el-
múlt 22 évben egyetlen kabinet sem
kapott akkora támogatást ebben az
időszakban, mint amilyet a Fidesz–
KDNP pártszövetség élvez. – A sorra
megnyert időközi választások igazol-

ják, a szavazók többsége most is ve-
lünk van – mondta a frakcióvezető-he-
lyettes. 

Mindez annak ellenére – fejtegette
tovább mondandóját Pálffy István –,
hogy pestis mértékű gazdasági vál-
ság dúl Európában, minek következté-
ben képtelenség megfelelni a válasz-
tói elvárásoknak. – De amit eddig tet-
tünk, az találkozik az emberek realitás-
érzékével, és értékelik, hogy a nehéz
gazdasági körülmények között leg-
alább ennyit sikerült elérnünk. A vá-
lasztói támogatás megőrzése azt mu-
tatja, hogy valamit jól csinálunk – ösz-
szegezte az eredményeket a szóvivő.

Pálffy István politikatörténeti átte-
kintésében rámutatott: a nemzetközi
baloldal a nemzetközi bankrendszer-
rel kötött szövetséget, hogy képes le-

gyen finanszírozni saját
állameszményét. Így
nem tud szövetséget
kötni a családokkal, a
nemzettel, és nem hisz
az egyéni teljesítmény-
ben – ezért van vere-
ségre ítélve. A 2010-

ben választásokat nyert közösség arra
adott felhatalmazást az Orbán-kor-
mánynak, hogy ebből a rendszerből
kitörjön, amit sikeresen meg is tett. 

A politikus szerint az elmúlt idő-
szakban a Trianon utáni új országépí-
téshez, a bethleni konszolidációhoz
mérhető történelmi jelentőségű intéz-

kedéscsomag született olyan rövid
idő alatt, mint még soha a magyar his-
tóriában. Olyan önfenntartó folyamat
indult el, amely biztosítja az államház-

tartás 2,5 százalékos hiányát és az ál-
lamadósság csökkenését úgy, hogy
megmarad a politikai stabilitás, nő a
foglalkoztatottság, és csökken a mun-
kanélküliség. Ilyen körülmények kö-
zött az IMF-hitelre legfeljebb a pénz-
ügyi pozíciók javítása érdekében lehet
szükség, de nem minden áron – ösz-
szegezte bevezető előadását a frak -
ció vezető-helyettes.

A találkozó további részében a
résztvevők kérdéseire, felvetéseire vá-
laszolt Pálffy István, akinek biztató
szavait dr. Pergel Elza, a KDNP győri
szervezetének elnöke köszönte meg.  

KDNP: Megőrizni a hitet

A szavazók többsége
most is velünk van

Egy kiadós pannonhalmi sé-
tára, jótékonysági gyalog-
lásra hív a Győr Arrabona
Lions Club, amely tizedik al-
kalommal szervezi meg a
nemes akciót. A nevezési dí-
jakból befolyó öszeget a
mindszentpusztai autistaott-
hon és a „Süss Fel Nap” Ala-
pítvány fogyatékos gyerme-
keinek megsegítésére fordít-
ják. A felnőttek 2000, míg a
gyerekek 1000 forinért ne-
vezhetnek a 8 kilométeres
távra. A mintegy két óra idő-
tartamú sétán félúton fris-
sítő, a célban pedig gulyás-
parti várja a résztvevőket. A
program időpontja: szeptem-
ber 29. Gyülekező és regiszt-
ráció 9 és 10 óra között Pan-
nonhalmán, a Hefter Üveg-
galériánál. 
Szintén a Győr Arrabona
Lions Club szervezi – a Me-
gyei Vérellátó Központ közre-
működésével – azt a vér-
adást, amelyet szeptember
28-án 12 és 17 óra között
tartanak a Marcalvárosi Köz-
oktatási Központ Arany
János Általános Iskolában. 

Jótékonysági
gyaloglás és
véradás
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Érsek Rózsa tanító néni több ezer győri kisgyerekkel
ismertette meg a betűvetés tudományát, a helyes-
írás alapjait, az olvasás gyönyörűségét. Ma már
nyugdíjas, de a munkát nem hagyta abba, a család
szolgálatába állt és könyvet ír, most jelent meg a ne-
gyedik, gyerekeknek szóló kötete. Azt meséli, egé-
szen kicsi lányként a nyúli iskola könyvtárát bújta,
otthon a kamra lépcsőjén ülve falta a regényeket.
Ötödikes volt, amikor először mesekönyvet írt és
rajzolt. Kitették az iskolában a polcra, mindenki
megnézhette. Nagy öröm, büszkeség volt. Talán
akkor kezdődött, ez volt a fundamentum. S persze
a szeretett pedagógusok, a példaképek: Váradi
tanár úr, Eliz néni, Józsa igazgató.    

A Révai-gimnáziumba, majd az Apáczai tanító-
képzőbe járt, Győrság-Halomalján bíztak rá először
osztályt. Aztán férjhez ment, született két gyereke,
Ménfőcsanakon tanított, végül a városba költözött,
1980-ban a Gombos-iskola lett a munkahelye. Azt
mondja, jó szellemű állami tanoda volt, sok osztály-
lyal, gyakorlott pedagógusokkal, összetartó tantes-
tülettel. A Gombost a kilencvenes évek elején ke-
resztelték át Prohászkává, Rózsa az egyházi kötött-
ségeket kerülendő a Gárdonyi utcai Gyakorlóban
folytatta. Húsz évet töltött itt, neve fogalom lett. A
szülők sorban álltak, hogy csemetéjük Érsek tanító
néni osztályában kapjon helyet.  

Negyven év az iskolában 

Azért fogott könyvíráshoz, hogy tapasztalatával
a pedagógusokat, a szülőket és a gyerekeket se-
gítse. Az első, a Vidám olvasó akkor született, ami-
kor elsősöket kezdett tanítani, és látta, milyen ne-
hézségekkel küzdenek a kicsik, a tankönyvön kívül
alig akad számukra valamilyen fogódzó, segédlet.
Szándék szerint az irodalmat akarta megszerettetni,
amikor az olvasás tanulását játékká, a helyesírást a
világ legtermészetesebb dolgává tette. Úgy gon-
dolta, olvasni azok nem szeretnek, akiknek gondjuk
van a betűk felismerésével és szavakká alakításával.
Úgy gondolta, ahhoz, hogy valaki – bármilyen terü-
leten is – sikeres legyen az életben, olvasónak kell
lennie.

Második könyvét akkor írta, amikor unokája,
Orsi hatéves lett. Az Első nap az iskolában játékos
mű a gyerekek szorongásai és félelmei ellen a bol-
dog, örömteli iskolakezdésért. Aztán jött a harma-
dik, a negyedik, a szerző szeretettel sorakoztatja fel
őket. A Vidám olvasó folytatása, a Vidám meseol-
vasó már két kiadást megélt, rövid, vidám, tanulsá-
gos mesék vannak benne a szövegértést, a szókin-
cset serkentve. 

A legfrissebb kiadvány Az elkószált kismadár
címet viseli és a napokban került a könyvesboltok
polcaira. A komplex szövegértést fejlesztő munka-
füzet kéttucat csattanós mesét és hozzájuk kapcso-
lódó feladatsorokat tartalmaz nagyobbacska gye-
rekek számára. Ezt is, mint a többit, Paulovkin Bog-
lárka, Európa-hírű grafikus varázslatos rajzai teszik
színesebbé és szerethetőbbé. 

Érsek Rózsa negyven év tanítás után, tavaly
ment nyugdíjba, munkáját Öveges Kálmán Emlék -
éremmel ismerték el. Azt mondja, örül a díjnak, de
fontosabb, hogy elégedett az életével. Számára a
legnagyobb elismerésnek az számított, ha a szülők
rábízták legféltettebb kincsüket. Szokása volt, hogy
tanítványaival kis leveleket íratott. Arra kérte őket,
írják meg, hogyan képzelik el a felnőttéletüket, mi-
lyen foglalkozást szeretnének választani, milyen
családot képzelnek maguknak. A kis levélkék örök
emlékként őrzik a gyerekek gondolatait. Néha elő-
veszi, olvasgatja őket, felidézi a múltat, tanítványai
álmait. 
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Egy vasárnapi ebédnél kez-
dődött. A feleség marhaláb-
szárból főzött levest, a férj
meg a termetes csont láttán
rögtön tudta, ezzel kezdeni
lehet valamit. Még aznap ne-
kiállt, hogy fűszertartót fa-
ragjon belőle. Kasza Miklós
kezei közül azóta több száz,
csontból készült használati
tárgy került ki. A népművé-
szet mestere lett.

Kasza Miklós Kemenesszentpéte-
ren nőtt fel, a többi falusi kisgyerek-
kel együtt állatokat őrzött, s közben
unalmában játékokat, botokat fara-
gott magának a keze ügyébe kerülő
fadarabokból. Később Győrben lett
ipari tanuló, majd építőgépész, s
úgy nézett ki, örökre elhagyja régi
hobbiját. Aztán egy szép napon az
egykori Műcsarnokban járva meg-
látta a győri fafaragóklub kiállítását.
Jelentkezett a szakkörbe és tanulni
kezdett. Elleste a fogásokat, bújta a
szakkönyveket, minden szabadide-
jét a fafaragásnak szentelte. Addig a
bizonyos vasárnapi ebédig csak
fával foglalkozott. 

Eleinte nem tudta, mi az a csont-
faragás, de mert tetszett neki, bele-
tanult. Arra is rájött, hogy a marha-
lábszár a leginkább alkalmas a meg-
munkálásra. Gyakori vendég a kö-
zeli hentesnél, ahol már jól ismerik,
kedvére válogathat a szebbnél
szebb csontok között. A szürke-
marha kürtnek való szarvát a Horto-
bágyról vagy a Hanságból szerzi be,

a szarvasagancsok a bolhapiacról
valók. Kizárólag használati tárgyakat
farag, amik anyaguknak köszönhe-
tően több száz évig is szolgálhatnak.
A fűszertartók, zsírtartók, tőrmarko-
latok, tőrtokok, lőportartók, ivókür-
tök, kanászkürtök emberi léptékkel
mérve örök életű darabok. 

A mester munkái elsősorban
arról ismerhetők fel, hogy rézzel, szil-
vafával kombinálja a csontdíszítést.
A dunántúli pásztorok motívumait
használja, ezek jellemzően virágot,
embert, állatot ábrázolnak. Nem
másolja a régi mintákat, hanem ihle-
tet merít belőlük, még a megrende-
lők kedvéért sem vés a csontba ide-
gen ábrákat. Egy kivétel erősíti a sza-
bályt, egy neves operaénekes kéré-
sére faragott címeres kürtöt. A saját
és mások gyönyörűségére készült
faragások java gyűjtőkhöz kerül.  

Munkái országszerte számtalan
népművészeti pályázaton, kiállítá-
son arattak sikert, most a Kossuth-
díjas fa- és szarufaragó, Kapori
Antal tiszteletére rendezendő bala-
tonlellei tárlatra, és a Néprajzi Mú-
zeum országos népművészeti kiállí-
tására készül. Dolgozik, s csak azt
sajnálja, hogy nincs, akinek tovább -
adja tudását. Egyik fia asztalos,
másik bőrdíszművesnek tanult, de
nem érdekli őket a faragás. A tanít-
ványok is hamar elmaradnak, a mes-
ter szerint a mai fiatalok türelmetle-
nek. Ehhez a mesterséghez kitar-
tásra van szükség, egy kürt megfa-
ragása akár két hónapig is eltarthat.
A nagy álomra, a csont sakk-készlet
elkészítésére három évet szán
Kasza Miklós, a népművészet győri
mestere.  

A pálinka nemrégiben lezárult ötödik
győri fesztiváljának a város közönsé-
gén kívül is volt egy nagy nyertese, a
Szigetköz Lelke Pálinkaház vihette
haza Dunakilitire a legjobb párlatért
járó elismerést. A zsűri Rácz Ferenc
tulajdonos és főzőmester muscat ot-
tonel szőlőből készült italának ítélte
oda a Győr pálinkája 2012 díjat. A
mindössze hároméves családi vállal-
kozás étkezési minőségű alapanyag-
ból, fatüzeléses berendezést hasz-
nálva főzi a kiváló, külföldet is meghó-
dító kézműves pálinkákat. A kiliti lát-
ványfőzde megér egy kóstolással egy-
bekötött, szigetközi kirándulást. 

Győr pálinkája,
2012

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A hétvégi győri fröccsünnep
társrendezvényeként szódás-
üvegekből nyílik kiállítás a Xán-
tus-múzeumban. Hámori Sán-
dor a legszebb palackokat mu-
tatja be több száz darabos
gyűjteményéből.  

A győri Hámori Sándor fél évszá-
zada gyűjti a szebbnél
szebb, érdekesebbnél
érdekesebb szódás-
üvegeket. Van köztük
kék, zöld, rózsaszín
és sárga, klasszikus
és csőrös, kétdecis
és kétliteres. Értékü-
ket a formagazdag-
ság, a szín, a fej kidol-
gozása határozza
meg. A palackok fel-
iratai is különlegesek,
legtöbbjükön a szik-
vízforgalmazók saját
emblémái láthatók. A
gyűjtő kedvenc da-
rabjai a „Győri Ven-
déglősök és Kávésok
Szikvízgyári Szövetke-
zete" üvegei, a „Tényői Hangyaszövet-
kezet” félliterese, valamint az „Artézi”
szódásballon. A legrégebbi darab az
1900-as évek elejéről való, a többség
az első világháborút követően készül-
hetett. A Győri Rotary Clubnak is saját
szódásüvege van, Győr a fröccs városa
felirattal. 

A szódáspalack
szelleme

Jedlik Ányos eredetileg az általa
kedvelt balatonfüredi ásványvíz frisses-
ségét akarta megőrizni, ezért találta fel
a szódát, a szódagépet. A szikvízgyár-
táshoz azonban üveg is kellett, még-
hozzá olyan, amely kibírja a belső nyo-
mást és a folyamatos utántöltést. A

megfelelően masszív anyag
megtalálása is Jedlik ér-

deme, állítólag 1829-re fej-
lesztette ki az új üvegtí-

pust. A legenda szerint
1842. október 5-én

Fáy András fóti
p i n c é j é b e n
esett meg a

szódásüveg ős-
bemutatója.  Vö-
rösmarty itt ke-
resztelte el a
spriccert fröccs-
nek, Jedlik itt
mutatta be a
világ legelső szó-
dásüvegét bará-
tainak. Akárho-
gyan is volt, az
ügyes szerkezet
a mai napig
szolgálja a szom-

jas emberiséget. Manapság újra rene-
szánszukat élik a hagyományos üve-
gek. Feltűntek már a győri szikvíztöltők-
nél is. Hámori Sándor szerint kisfröccs,
nagyfröccs nem is keverhető másként.

A kiállítás pénteken öt órakor nyílik,
szombaton és vasárnap 10 és 18 óra
között látogatható. Érdemes betérni,
a múzeumi belépőjegy málnaszörpre
és kisfröccsre váltható.

A csontfaragó 
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A szelektíven gyűjthető hulladékoknak nem csak egy életük
van. De vajon mi történik az üres műanyag palackokkal, üve-
gekkel, fémdobozokkal, kiolvasott újságokkal, miután azokat
a szelektív hulladékgyűjtőbe dobtad? Most nyílt nap kereté-
ben a saját szemeddel győződhetsz meg arról, hogy minden
egyes hulladék jó helyre kerül.

2012. szeptember 29-én 10 és 15 óra között üzemlátogatásra
nyílik lehetőség a GYŐR-SZOL Zrt. üzemeltetésében lévő
győr-sashegyi Hulladékkezelő Központban. A csoportok a
megadott időintervallumban egész órakor indulnak.

Cím: 9028 Győr, Külső Fehérvári út 1.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Ettek már tepertős vagy kolbá-
szos csokoládét? A Győri Pol-
gári Szalon évadnyitó előadá-
sán kiderült, a bonbonokba
bármi tölthető.

Az est házigazdáját, Szigethy Gábor
író-rendezőt egy borvacsorán bű-
völte el, hogyan bánik a csokoládé-
val Vanya Gábor, aki már az elején le-
szögezi: ő csokoládékészítő, mert
minél többet tud az édességről,
annál inkább utasítja el a mester jel-
zőt. A végzettsége szerint bányamér-
nök és közgazdász férfi 20 éve fog-
lalkozik a csokoládéval. Az alapokat
belga mesterektől tanulta el, először
csak a családnak és a barátoknak
készítette, ma már a nagyközönség
is élvezheti különleges bonbonjait.

A szalon vendégeinek egy adag
calvadoskrémmel töltött bonbonnal
mutatta be, hogyan is készül a falat-
nyi boldogság. Mi csak nagy vona-
lakban tudjuk érzékeltetni, mennyi
munka van az édességgel, amely a
világ összes pontján hasonló érzése-
ket, vágyakat csal elő az emberek-
ből. A csokoládé alapja a kakaóbab,
melynek három fajtája létezik. Kis
gazdaságokban termelik, feldolgo-
zása szinte 100 százalékban kézzel
történik. Elsődleges jellegét az adja,
hol nevelkedett, a másodlagos ka-
rakterét pedig a banánlevelek alatt
való érlelésével nyeri el. Ezután még
számos művelet szükséges a feldol-
gozásához, hogy aztán megízlelhes-
sük a csokoládét. A szalonon részt-
vevők azt látták, hogy Vanya Gábor
kenegette, kevergette, csöpögtette,
hűtötte, ütögette az illatos krémet. 

Csokoládétitkok
A folyamatról elmondta, temperálás-
nak nevezik, ami azért szükséges,
hogy kialakuljon a kristályszerkezete.
Az itt elkészítetten kívül a vendégek
kóstolhattak sárgabarackvelőre ülte-
tett citromos-tejszínes túrókrémmel
töltött fehércsokoládé-kelyhet, tej-
csokoládé alapú, kandírozott gyöm-
béres bonbont, illetve kókuszkrém-
mel töltöttet, és egy trüffelt három-
féle csokoládéból, melyet aszalt szil-
vával és fahéjjal bolondítottak meg,
és étcsokoládéba mártottak.

Szigethy Gábor elmesélte, hogy
kapott egy desszertválogatást, mely-
ben tepertős, chilis és kolbászos
csokoládé is volt. Vanya Gábor sze-
rint bármi tölthető a bonbonokba, lé-
nyeg, hogy illeszkedjen az adott me-
nübe. Jó példa erre Hegedűs Péter
gasztronómus különlegessége: kis
lufikat fújnak fel, ezeket csokoládéba
mártják, majd kipukkasztják és forró
vörösboros, szedres csokoládét töl-
tenek bele. Az olvadó ínyencség ki-
válóan illik bélszín és vadak mellé –
avatta be a szalon vendégeit.
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CÉHEK KUTATÓK ÉJSZAKÁJA

szerző: gaál józsef 
fotó: marcali gábor 

Volt miből meríteniük a szakmát
tanuló győri fiatalok múltidéző
ünnepét szervezőknek, orszá-
gos hírű városi céhes gyűjte-
ményt őriz a Xántus-múzeum.
Rómer Flóris 1877-ben, a céhek
felszámolásáról szóló törvény
megjelenésekor országos kam-
pányt hirdetett a kézműves
szervezetek emlékeinek meg-
mentésére. A helyi gyűjtőmun -
ka javát Méry Etel múzeum őr,
bencés tanár végezte el, a győri
gyáripar hajnalán páratlan
mennyiségű relikviát, ma is
megtekinthető tárgyi emléket
helyezett biztonságba. 

A római birodalmat kiszolgáló kézmű-
veseknek is voltak szakmai, önvédelmi
szervezetei, de a céhek jellemzően a
középkor, a feudalizmus termékei. A
szerzetesrendek, lovagrendek példá-
jára alakult céhek a kézműves polgá-
rok szabad ipargyakorlását, piaci biz-
tonságát garantálták, és védték a fo-
gyasztót, elsősorban a kontárok ellen.
Az 1594-es törökdúlás előtti időkből
kevés emlékünk maradt, de azt tudjuk,
hogy a stratégiai jelentőségű győri
erődváros a kezdetektől sok iparost
vonzott, többek között szíjgyártók, la-
katosok, fegyverkészítők, pékek, mé-
szárosok, vargák és szabók szolgálták
ki a katonaságot, az egyházi központot.

A legrégebbi fennmaradt magyar
céhlevelek az 1300-as évekből valók,
míg a győri iparos szervezetek létét bi-
zonyító első adat 1530-ból maradt
ránk. A kalendás egyesület, a céhlegé-
nyek vallásos társasága az emlékek
szerint minden hónapban összejöve-
telt tartott, céljuk a lelki megtisztulás
volt. A török megszállás előtti idők
mestereiről a győri szabócéh 1567-es
pecsétnyomója a legrégebbi kiállított
emlék. A város visszavétele után, az
1600-as évek elején a polgári élettel
együtt újraszerveződött a céhes moz-
galom is. Ebből a virágkorból már szá-
mos, vitrin alatt őrzött írásos dokumen-
tumot és remekbe szabott tárgyat lát-
hatnak a Xántus-múzeum vendégei. A
legérdekesebb a győri csizmadiacéh
latinul és magyarul írt, díszes, sokpe-
csétes szabályzata, amelyet a földesúr,
a káptalan adott ki négy kézműves-
mesternek. A társaság azért kaphatott

Céhnapi séta 
a Xántus-múzeumban   

működési engedélyt, mert új technoló-
giát és új divatot honosítottak meg. A
vargák cipői, sarui mellett ekkor jelent
meg a városban a csizma. 

A szabadalomlevelek, a céhsza-
bályzatok arról mesélnek, hogy a kéz-
művesek szervezetei szigorú előírá-
sok szerint működtek. Nem lehetett a
szükségesnél több mester, de akit be-
fogadott egy szakma, az jogállamban
érezhette magát, nyugodt, békés
életre, betegségében ellátásra, halála
esetén díszes temetésre számíthatott.
A mélyen vallásos mesterek egy kulti-
kus bútordarabban, a frigyláda mintá-
jára készített céhládában őrizték
mindazt, ami jogaikat igazolta és mű-
ködésüket szabályozta. 

A 17. század győri céhládái azért lát-
ványos darabok, mert készítői az euró-
pai divatot követték. Őrzőként szárnyas
angyalokat, oroszlánokat faragtak a
fába, s megjelenítették a céh címerét,
tevékenységének számos jelképét is. A
ládákon felismerhetőek a reneszánsz
jellegzetességei, az épületszerű hom-
lokzat, a tetőszerű fedél, az oszlopos dí-

szítés. A gyűlések a nyitott céhláda előtt
zajlottak és a nagyközönség is évente
legalább kétszer láthatta azokat. 

A Xántus-múzeum tárlóiban a céh-
ládák és a bennük talált értékek egy-
más mellett láthatóak. A szabadalom-
levelek, a pecsétnyomók, a céhzászlók
mellett fennmaradt számos ajánlólevél
is, amelyeket főként bajorországi és
osztrák vándorlegények hoztak ma-
gukkal. A híres győri vastuskóba szö-
get verő vándorlegények legendája
legfeljebb idegenforgalmi sztorinak jó,
de a vizsgadarabként készült remek-
munkák, a társsá fogadáskor használt
lakomaedények, a vándorlók fogadó-
beli törzsasztalát jelző cégérek gyűjte-
ménye minden szükséges tudnivalót
elmond a korabeli mesterképzésről. A
céheknek azért kellett megszűnniük,
mert belterjesekké váltak, akadályoz-
ták a fejlődést, a versenyt. A kézműves-
ség azonban fennmaradt, túlélte a céh-
világot. A mesterek nem lehetnek a
gyáripar, a tömegtermelés konkuren-
ciái, de az egyediségnek, az igényes-
ségnek piaca lesz, amíg világ a világ. 

szerző: gy. p.

Szeptember nem csupán
az iskolakezdés hónapja –
az ősz kezdetén évek óta
Európa számos egyeteme
megnyitja kapuit a nagy-
közönség előtt, hogy lát-
ványos, színes-szagos elő -
adások mentén kalauzolja
végig az érdeklődőket a
tudomány világában.

A Széchenyi István Egyetem
hetedik alkalommal csatlako-
zik a Kutatók Éjszakája nevű
nemzetközi kezdeményezés-
hez, s jól mutatja a szeptember
28-án, pénteken tartandó ren-
dezvény sikerét, hogy közel
ezer kisiskolás és gimnazista
regisztrált a programfolyam
kezdetét jelentő Kiskutatók
Akadályversenyére. 
A délután programjait további
ügyességi versenyek és a Mo-
bilis kísérletei színesítik, s
ahogy leszáll az este, az elő-
adótermekben feltárul a titkok
kapuja. Hogy néz ki a Formula-
1 autóverseny a fizikus szemé-
vel? Kell-e nekünk nukleáris
energia? Miért reptetnek ga-
lambokat a bűvészek – csak
nem be akarják csapni a sze-
münket? Hogyan tornáztat
meg a mobilod? Milyen kihívá-
sokat jelent a közlekedés, a lo-
gisztika terén egy olimpia –
például az idei? Csak néhány
abból a rengeteg kérdésből,
amelyekre választ kaphat min-
denki, aki ellátogat szeptem-
ber utolsó péntekén a nemrég
megújult Széchenyi István
Egyetem kampuszára. Az in-
tézmény obszervatóriumában
csillagvizsgálásba is be lehet
kapcsolódni, és még az is kide-
rül, mi köze a vámpíroknak a
történelemhez! A díjtalanul lá-
togatható programkavalkád
igazi felüdülést és játékos is-
meretszerzést garantál a csa-
lád apraja és nagyja számára
egyaránt. Az előadások és „fa-
kultációk” részletes listájáért
érdemes előzetesen elláto-
gatni a www.kutatokejsza-
kaja.hu címen elérhető hon-
lapra, hogy ne maradjunk le
egyetlen eseményről sem.

Kutatók
Éjszakája
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2012. szeptember 21., péntek
09.00–15.00 Kerékpáros KRESZ-tanfolyam és KI-MIT-TUD? 

Helyszín:                Interaktív Kiállítási Központ, parkoló
17.00–18.00 Kerékpáros delegációk megérkezése, regisztráció

Helyszín: Megyeház tér
18.00–20.00 Kerékpáros felvonulás – Táv: 9,2 km

Helyszín (indulás és érkezés): Megyeház tér 
20.00 Polgármesteri köszöntő
20.15 Koncert – RUTKAI BORi & SPECKO JEDNO 

Helyszín: Megyeház tér 

2012. szeptember 22., szombat
„Autómentes Nap” kerékpáros programokkal
Helyszín:                 Interaktív Kiállítási Központ, parkoló
09.00–12.00 Kerékpáros vidámpark
09.00–12.00 GoldSprint futam selejtező
09.00–17.00 VOLÁN-RELIKVIÁK jótékony célú vására
10.00–12.00 Bringa polo selejtezők
13.00–17.00 Kerékpáros vidámpark 
13.00–17.00 GoldSprint futam döntők 
13.00–17.00 Bringa polo döntők 
15.00–16.00 Koncert gyerekeknek

RUTKAI BORi & a Hébe-Hóba Banda 
Helyszín:               Interaktív Kiállítási Központ, 
szabadtéri színpad

17.00–20.00 „AZ” Amatőr Zenei fesztivál
Helyszín:               Interaktív Kiállítási Központ, 
szabadtéri színpad

17.30–19.30 „Alley Cat” Játékos kerékpáros tájékozódási verseny 
Nevezés az Alley Cat versenyre 17.00–17.30-ig szemé-
lyesen a helyszínen

18.30–21.30 „Kritérium”– Kerékpáros időfutamverseny
Útvonal:              –Hédervári utca–Vásárhelyi Pál u.–
Jedlik híd–Töltésszer utcai körforgalom. Táv: 2 km 

21.30–22.00 Eredményhirdetés, díjátadás 

2012. szeptember 23., vasárnap
11.00–19.00 Kerékpártúra Pannonhalmára Boros Dániellel, aki két

keréken bejárta Európát!

I. Győri BringaFesztivál
PROGRAMOK

„Győr Megyei Jogú Város
kerékpárforgalmi
hálózatának fejlesztése”TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS REGISZTRÁCIÓ:

www.kornyezetbaratgyor.hu

Keress minket a facebookon is!

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Szeptember 21–23. között már nyol-
cadik alkalommal rendezik meg a vá-
rosunkhoz kötődő ital, a fröccs ünne-
pét. Jedlik Ányos győri bencés szer-
zetes nevéhez fűződik a szikvíz nagy-
üzemi előállítása és palackozása.
Innen már csak egy „hosszúlépés”
volt a fröccs feltalálása. Ma már ké-
zenfekvő, de akkor megdöbbentőnek
számított, hogy a szódavizet borral
kombinálta, így Jedlik a fröccs atyja-

ként is bevonult a történelembe. A le-
genda szerint mindezt egy fóti szüret
alkalmával tette barátai, Vörösmarty
Mihály, Czuczor Gergely és Fáy And-
rás társaságban. Jedlik Ányos nevét
nem csak utca, híd, iskola és köztéri
alkotás őrzi, de a Gutenberg téri
szóda-szökőkút révén találmányának
is maradandó emléket állított a város.
A fröccs tehát a miénk, egy győri
hungarikum, ünnepeljük együtt a fris-
sítő italt szeptember 21–23. között a
Széchenyi téren! – biztatott Jakab
Petra, a győri polgármesteri hivatal
idegenforgalmi referense. A szervező
győri Rotary Club részéről Heim

Fröccsnapok 
a hétvégén

Gábor hangsúlyozta, a Széchenyi
téren a Rotary Clubok nem árulják,
hanem kínálják a fröccsöt, amiért
cserébe felajánlásokat várnak. A be-
folyt összeget a Kazinczy Ferenc
Szép Magyar Beszéd verseny támo-
gatására ajánlják fel. Papp Euridiké,
a társszervező Győri Művészeti és
Fesztiválközpont munkatársa kifej-
tette, a pénteki nyitónapon a Rotary
Klubok és a Magyar Szikvízgyártók
Jedlik Ányos Lovagrend felvonulásá-
val indul a fesztivál. A hivatalos meg-
nyitó után a szakmát tanuló győri diá -
kok jelmezes felvonulása is látható
lesz a belvárosban. Ugyancsak pén-
teken nyit meg a Szódásüveg-kiállí-
tás a Xántus-múzeumban, a téren
pedig koncerteket hallhat a közön-
ség. Szombaton délelőtt gyermek-
programokkal indul a nap, délután
pedig fröccsöt fogyaszthatunk a
több száz literes „Barátság kelyhé-
ből”. A programot újabb fellépők szí-
nesítik és kreatív játszóházat is ren-
deznek. Vasárnap ismét a gyerme -
keket szólítják meg először, de a Mo-
bilis látványos kísérletei a nagyobbak
számára is érdekesek lehetnek. A
Családi Fröccs az egyik legkedvel-
tebb tévésorozat színészeivel: Mare-
necz Fruzsinával, Nyári Diánával, R.
Kárpáti Péterrel, Szabó Kittivel és
Várkonyi Andrással lesz látható. A
délután és az este ismét a koncer-
teké. A három nap során olyan együt-
tesek lépnek színpadra, mint a Black
Coffee Vienna, a Szóda Zenekar,
Nagy Balázs és művésztársai, a
Brassdance vagy a Főnix Együttes. 

Lebó Ferenc a program egy kísérő
rendezvényéről is beszámolt. A Mú-
zeumházban látható az a kiállítás,
amely cégértanulmányokból áll. A
szobrászművész kifejtette, Győrben
nagy hagyományai voltak a cégérek-
nek. A mostani kezdeményezés első
lépés lehet egy esetleges győri „Cé-
gérek utcája” kialakításának. A tárlat
egyik darabja büszkén hirdeti: Győr a
fröccs városa!

Útlezárás a Bringafesztivál miatt
Az I. Győri Bringafesztivál programjai miatt az alábbi útszakaszokon
kell lezárásra számítani: Szeptember 20–21–22-én megállási tilalom
lesz érvényben a Vásárhelyi P. út Hédervári út és egyetemi csarnok kö-
zötti szakaszán, a szabálytalanul parkoló autókat a közterület-felügye-
let elszállítja!  Szeptember 21-én, szombaton 18–22 óra között a Jedlik
híd lezárásra kerül a gépjárműforgalom elől, az autóbuszok menetrend
szerint változatlanul közlekedhetnek a hídon.
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KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

MAGYAR NÉPMESE HETE lesz szeptem-
ber 24. és 28. között a Bezerédj-kastélyban.
Megemlékeznek Benedek Elekről, kihirdetik a
meseillusztrációs pályázat eredményét, játék-
kiállítás nyílik, mesét mondanak óvodások és
általános iskolások, az utolsó napon 8 órától 16
óráig nyúlik a meserétes a könyvtárban.

CIVIL KONFERENCIA. A győri Harmónia
Művészeti Központ és az United Way Kisal-
föld Alapítvány szeptember 28-án, pénte-
ken 15 órától Civil Konferenciát rendez a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Házban. Az előadá-
sok az új civil törvény bevezetése utáni hely-
zetről szólnak. 

XIV. SZABADHEGYI SZÜRET. A József Attila Művelődési Ház
szombaton 16 órától szüreti mulatságra várja a környék lakóit. A fel-
vonulás a városrész utcáin 15 órakor indul, majd fellép a Rozmaring
kórus, a Danger Elements breakcsoport, a Csörgősipka Színház, a
Szitakötő Táncegyüttes, a Bágyogszováti Rozmaring Néptánc-
együttes, valamint Karsai Klára és Kőszegi Németh József előadó-
művészek. A táncmulatság este nyolckor kezdődik az Akkordeon
Harmonikazenekar közreműködésével. A vendégek bort és szabad
tűzön készített ételeket kóstolhatnak.

PÁPATESZÉRI VÍZIMALMOK címmel nyílik
kiállítás szeptember 27-én, csütörtökön 16 óra-
kor a Bácsai Művelődési Házban. Nagy Péter, a ki-
állítás rendezője fotókkal, makettel és vetítéssel
teszi élvezetessé a bemutatót. A kiállítást dr. Barsi
Ernő nyitja meg. A tárlat a vízimalmok 1978-as fel-
mérését, többek között Sebő Ferenc, Sebestyén
Márta és Jordán Tamás munkáját mutatja be. 

SZ. JÉGER TERÉZ FESTŐMŰVÉSZ kiállí-
tása nyílik a Magyar Ispitában ma, pénteken öt
órakor. A művész a II. Téli Art Tárlat díjazottja.
Képein a szép szeretete, a remény, a gyász, a
megnyugvás festészeti eszközökkel történő ki-
fejezése jelenik meg. Sosem az egysíkú ábrá-
zolásmód érdekli, művei kialakításánál elősze-
retettel alkalmazza a perspektíva szabad játé-
kait. A tárlat október 31-ig látogatható.

NÉMET NEMZETISÉGI kulturális gálának
ad otthont szeptember 22-én, szombaton fél
háromtól a Kovács Margit-iskola. A győri
német önkormányzat elnöke, Ferenczi Tamás
köszöntője után fellép a Hazai Dallamok Kó-
rusa, Karsai Klára előadóművész, a Brunszvik
óvoda tánccsoportja, a Kovács Margit-iskola
tánccsoportja, a Solymári hagyományőrző asz-
szonykórus, Kulcsár Béla harmonikaművész, a
Rozmaring kórus, a Melódia harmonikazene-
kar és a Folksband. 

DÍSZMADÁR-KIÁLLÍTÁS. A hétvégén az Új-
városi Művelődési Házban rendeznek díszma-
dár-kiállítást. Vásárlási lehetőség, szaktanács -
adás, solymászbemutató és madárszépségver-
seny várja az érdeklődőket. 

A MŰHELY-EST őszi első előadása szeptember 27-én, csü-
törtökön 17 órakor kezdődik a Zichy-palotában. Karátson
Endre Márai Sándor-díjas íróval Juhász Attila költő, kritikus, a
Révai-gimnázium tanára beszélget abból az alkalomból, hogy
megjelent legújabb, Retúrjegy című kötete. Karátson Endre
1933-ban született Budapesten. 1956-ban tevékeny részese
volt a forradalomnak, s annak leverése után emigrált. Francia-
országban az összehasonlító irodalomtudomány professzora
és szépíró lett. Párizsban él. 

A FOTÓRIPORTER SZÜK ÖDÖN címmel
látható kiállítás október 9-ig a Gyárvárosi Közös-
ségi Házban. A tárlatot szeptember 25-én 17
órakor Hámor Vilmos író, újságíró nyitja meg.
Közreműködik a helyi és a Likócsi Daloskör.

SZENTÉLY GALÉRIA. Dr. Puha Katalin
orvos képzőművész és dr. Eke Gyula orvos,
szobrászművész tárlata látható a Szentély Ga-
lériában, a Zrínyi utca 13. szám alatt. A közös
tárlat anyaga Prága és Tihany után érkezett
Győrbe, december 3-ig, naponta 10 és 17 óra
között látogatható.

JÓGA várja azokat, akik tenni szeretnének
egészségükért. Az Elekes Kevéné, Mariann ve-
zette foglalkozások hétfőnként fél hatkor kez-
dődnek a Petőfi Sándor Művelődési Házban. 

CSALÁDI NAPOT tartanak szeptember 22-
én 10-től 18 óráig a Nádorvárosi Ének-Zenei Ál-
talános Iskolában, melyre mindenkit szeretettel
várnak. Egyebek között szerepel a programban
lovaglás, játszóház, légvár, táncház és sportbe-
mutatók. A rendezvényen kapható ételek vásár-
lásával az iskola alapítványát támogatják.
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

SZEPTEMBER 22., SZOMBAT
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Az Este (ism.)
06:00 Magyar gazda
06:30 Hétvége
09:00 Kerékpártúra
09:30 Vízitúra
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:25 KorTárs  
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 A Nemzeti Filharmonikusokkal 

Erdélyben
12:35 Zöld Tea
13:05 Boxutca 
13:40 Forma-1 Szingapúri Nagydíj - 

Időmérő edzés
15:25 Tetőtől talpig  
15:55 A megújuló Esterházy-kastély 
16:20 Fertő-táj
16:40 Doc Martin  
17:30 Gasztroangyal  
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Jane Eyre  
22:15 Angyali szemek  
00:00 Nagyon zene  
00:50 A kínai  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
07:00 Kölyökklub
10:05 A tini nindzsa teknőcök új 

kalandjai  
10:30 Asztro Show
11:25 XXI. század - a legendák velünk 

élnek  
11:55 Házon kívül  
12:30 Autómánia
13:05 Steven Seagal - Az igazság-

osztó  
13:40 Steven Seagal - Az igazság-

osztó  
14:15 Steven Seagal - Az igazság-

osztó  
14:50 Kung-fu  
16:00 Menekülés a győzelembe  

A focibolond Steiner hadnagy
híres játékosokat fedez fel a
különböző nemzetiségű, szö-
vetséges foglyok között, ezért
futballmérkőzést szervez a
náci katonák és a rabok között.
Úgy gondolja, a felhajtás tet-
szeni fog a megszállt Párizs la-
kóinak, az edzések pedig lekö-
tik a foglyokat. 

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz  
19:30 X-Faktor  
21:15 I. e. 10 000  
23:20 88 perc  
01:25 Döglött akták  

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
09:50 EZO.TV
10:20 Babavilág  
10:50 9 hónap  
11:20 Tequila és Bonetti legújabb 

kalandjai  
12:20 Duval és Moretti  
13:20 Autóguru  
13:50 Sheena, a dzsungel 

királynője  
14:50 Bűbájos boszorkák  

15:50 Áldott jó nyomozó  
16:50 Sas kabaré  
17:55 Activity  
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra  
19:35 Marie Antoinette  
21:55 A katedrális  
00:00 Luxusdoki  
01:00 A médium  
02:00 EZO.TV
03:00 Kalandjárat  

05:25 Kincsek a padláson  
05:50 Kincsek a padláson  
06:30 Ki ez a lány?  
07:10 Gordon Ramsay - A konyha 

ördöge  
08:05 Fekete kalóz  
09:55 Született bankrablók  
11:45 Szex és New York light  
12:20 Szex és New York light  
12:55 Szívek szállodája  

13:55 Szívek szállodája  
14:50 Két testvér  
17:00 Veszélyes vizeken  
19:20 Nyakiglove  
21:00 Komputerkémek  
23:30 Zaklatás  
02:00 Vészhelyzet  
02:45 Fekete kalóz  

VIASAT3
05:25 Beszélő emlékházak 
06:00 Gazdakör
06:30 Töredékek 
06:50 És még egymillió lépés 
07:40 Duna anzix 
08:00 Élő egyház
08:30 Isten kezében 
09:00 8. Nemzetközi Cirkuszfesztivál 
10:00 Az állatok világa
10:30 Székely kapu  
11:05 Daktari  
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Milota
12:50 Bolond április  
14:10 Kék, arany - Portréfilm Péreli 

Zsuzsa gobelinművészről  
14:55 Hagyaték 
15:25 Önök kérték!
16:20 Monte Cristo grófja  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Hogy volt!?  
19:30 Az óceánjáró zongorista 

legendája 
21:35 A legenda hazatér - Portréfilm 

Kocsis Sándorról 
22:35 Dunasport
22:50 Törzsasztal  
23:45 MüpArt - Mystery Gang Privát 

Buddy Holly Story

SZEPTEMBER 21., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 DTK  
10:20 Családbarát magazin
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:30 A Tragédia rejtélye
14:25 Capri - Az álmok szigete  
15:20 A korona hercege  
16:35 MM
17:30 Jövő-időben
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Poén Péntek  
21:10 Mindenből egy van  
22:10 Az Este
22:45 Csörte - Karaoke sztárbazár  
00:20 Maradj talpon!  
01:15 MM 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 Reflektor Reggel  
07:45 Reggeli - Csak csajok  
08:25 Mindörökké szerelem  
09:30 Győzike  
10:30 Top Shop
12:10 Asztro Show
13:15 Az éden titkai  
14:25 Tűzpróba  
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
16:50 Riválisok  
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A gyanú árnyékában  

20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 CSI: A helyszínelők  
22:30 Gyilkos elmék  
23:35 Odaát  
00:30 Reflektor  
00:45 Törzsutas 
01:20 Döglött akták  
02:10 Autómánia

05:25 Teleshop
06:00 Alexandra Pódium  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:40 Stahl konyhája  
09:50 Babapercek  
10:00 Teleshop
11:05 EZO.TV
12:10 A láthatatlan ember  
13:05 A láthatatlan ember  
14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Rejtélyes vírusok nyomában  
16:30 Hal a tortán  
17:25 Update Konyha  
17:30 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 Amerikai pite 3. - Az esküvő  
23:10 Aktív  
23:40 Tények Este
00:15 EZO.TV
01:15 Amerikai pite 3. - Az esküvő  
02:45 Alexandra Pódium  
03:10 Vers éjfélkor - magyar versek  

05:25 Tuti gimi  
06:10 Kincsek a padláson  
06:40 Kincsek a padláson  
07:05 A nagy házalakítás  
08:00 Tuti gimi  
08:50 Harmadik műszak  
09:45 Keresztanya  
11:40 A nagy házalakítás  
12:35 Monk - Flúgos nyomozó  
13:30 Monk - Flúgos nyomozó  
14:25 CSI: Miami helyszínelők  
15:20 Nyomtalanul  
16:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
17:10 CSI: Miami helyszínelők  
18:05 Mike és Molly  
18:35 Mike és Molly  
19:05 Mike és Molly  
19:30 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Veszélyes vizeken  
23:30 Ray  
02:20 Miami trauma  
03:00 Harmadik műszak  
03:50 Zsírégetők  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Rondó
07:00 Alpok-Duna-Adria
07:30 Híradó
07:35 Sobri, a betyár  
08:30 Híradó
08:35 Talpalatnyi zöld 
09:05 Közbeszéd
09:30 Magyarnak lenni büszke 

gyönyörűség 
10:00 A Habsburgok és Magyarország 
11:00 A világ felfedezése 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó – Déli
12:10 Vers
12:30 A Tenkes kapitánya
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Ness Hungary NBII. labdarúgó-

bajnokság
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Ízőrzők: Deszk 
19:35 Sophie szerint a világ 
20:05 Montalbano felügyelő  
21:05 Híradó

Viasat3, szeptember 21., péntek, 23:30

Ray Amerikai zenés dráma

Ray Charles a szegény, délről
érkezett, sanyarú sorsú, vak,
színes bőrű zenész, aki a tár-
sadalmi és művészi korláto-
kat ledöntve átírta az ameri-

kai zene történetét. Kamaszként szállt fel a floridai
buszra, hogy átszelve az Államokat, a nyüzsgő seattlei
dzsesszéletben pallérozza zenei tudását. Kezdetben
sokat küszködött azért, hogy tisztességesen bánjanak
vele, és meglelje saját útját. Majd felfedezte őt egy le-
mezcég és üstökösként tört be a zenei életbe.

TV2, szeptember 22., szombat, 19:35

Marie Antoinette
Japán–francia–amerikai életrajzi dráma

Marie Antoinette osztrák hercegnő, még szinte gyer-
mek, amikor a fiatal francia király, XVI. Lajos felesége
lesz. Hiába Versailles pompája, Marie Antoinette elszi-
getelten érzi magát a botrányokkal és intrikákkal teli
udvari életben. Amikor rájön, hogy a király megcsalja

az egyik udvarhölggyel, a
frusztrált királynő a gátlásta-
lan kicsapongásba menekül,
amivel kivívja a nemesség és
a köznép haragját. 

Duna Televízió, szeptember 22., szombat, 12:50

Bolond április
Fekete–fehér, magyar tévéjáték

Gida, a 20-as éveiben járó fiatalember
túl első nagy csalódásán a szép, fiatal
özvegyasszonyba, Katinkába szeret
bele első látásra. Gidáék lakásán pró-
bálnak összebújni, de a fiú éber ma-
mája keresztülhúzza számításaikat. Végre mégis sike-
rül az édeskettes, de Katinka ötfogásos vacsorája meg-
fekszi a fiú gyomrát, aki végül a rendőrségen köt ki. Így
másnapra halasztódik a nagy alkalom, ha csak közbe
nem jön újból valami, vagy valaki.

• Ôszi angol-, németnyelv-tanfolyamok
• ÖSD, TársalKODÓ, ECL, EURO, Zöld Út, BGF 

nyelvvizsgára felkészítés magánbérletes rendszerben is
• 20 órás francia, spanyol, orosz, olasz nyelvi kurzusok minden

nyelvi szinten
• Gazdasági, turisztikai szaknyelv 
• X. 08-tól 60 órás, 3 hetes intenzív német nyelvtanfolyamok

álláskeresôk számára kezdô és haladó szinten 
Szuperakció! 450 Ft/óra áron!

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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TÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

SZEPTEMBER 25., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Hacktion Újratöltve  
10:00 Kerékpártúra
10:30 Családbarát magazin
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:30 Poén Péntek  
14:25 Capri - Az álmok szigete  
15:25 A korona hercege  
16:35 MM
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők  
21:10 Borvacsora  
22:05 Az Este
22:40 Borgiák  
23:35 Barangolások öt

kontinensen  
00:05 Maradj talpon!  
01:00 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 Reflektor Reggel  
07:45 Reggeli - Csak csajok  
08:25 Mindörökké szerelem  
09:30 Mindörökké szerelem  
10:30 Top Shop
12:10 Asztro Show
13:15 Az éden titkai  
14:20 Kölyökvilág  
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
16:50 Riválisok  
17:20 Teresa  

Teresa és Fernando bejelentik
Refugiónak a házassági szán-
dékukat, aki nem hajlandó ál-
dását adni a frigyre. Aida és
Aurora Jaime rendőr társasá-
gában ellátogat Genovevához,
hogy bizonyítékot találjanak
arra, amit Mariano a börtönbe
kiszedett El Tuercasból. 

18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A gyanú árnyékában  
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Castle  
22:25 Döglött akták  
23:35 XXI. század - a legendák velünk 

élnek  
00:05 Reflektor  
00:20 A hatalom hálójában  
01:20 A hatalom hálójában  

05:25 TeleShop
06:00 TotalCar  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:40 Stahl konyhája  
09:50 Babapercek  
10:00 Teleshop
11:05 EZO.TV
12:10 Vadak ura 3.: Braxus szeme  
14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Rejtélyes vírusok nyomában  
16:30 Hal a tortán  
17:25 Update Konyha  
17:30 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 Banki meló  
23:25 Aktív  
23:55 Tények Este
00:30 EZO.TV
01:05 Szerelem utolsó vérig  
02:40 TotalCar  
03:05 Vers éjfélkor - magyar versek  

05:40 Kincsek a padláson  
06:05 Kincsek a padláson  
06:30 A nagy házalakítás  
08:10 Tuti gimi  
09:00 Harmadik műszak  
09:55 Kölcsönkinyír visszajár  
11:35 A nagy házalakítás  
12:30 Monk - Flúgos nyomozó  
13:25 Monk - Flúgos nyomozó  
14:20 CSI: A helyszínelők  
15:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
16:10 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
17:05 CSI: A helyszínelők  
18:00 Nyered, ha mered 
18:35 Mike és Molly  
19:05 Mike és Molly  
19:30 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Egy nehéz nap  
23:00 Doktor House  
23:55 Harmadik műszak  
00:50 Egy nehéz nap  
02:20 Doktor House  
03:05 Zsírégetők  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó
07:35 Sobri, a betyár  
08:30 Híradó
08:35 Hazajáró 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Az állatok nyelve
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Ízőrzők: Hosszúhetény 
19:40 Tálentum 
20:15 Öregberény  
20:45 Öregberény  
21:20 Híradó
21:25 Dunasport
21:35 Zabriskie Point  
23:25 Kultikon  
23:45 Lamantin Jazz Fesztivál  
00:20 Koncertek az A38 hajón
01:15 Koncertek az A38 hajón 
02:05 Vers
02:10 Himnusz

SZEPTEMBER 24., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg (ism.)
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:08 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Magyarország, szeretlek!  
10:20 Családbarát magazin
11:30 Napirend előtt
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:30 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:25 Capri - Az álmok szigete  
15:25 A korona hercege  
16:30 MM
17:30 Jövő-időben
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Hacktion Újratöltve  
21:10 Kékfény  
22:10 Az Este
22:45 Átok  
23:15 KorTárs  
23:45 Aranymetszés  
00:45 Maradj talpon!  
01:40 MM 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 Reflektor Reggel  
07:45 Reggeli - Csak csajok  
08:25 Mindörökké szerelem  
09:30 Mindörökké szerelem  
10:30 Top Shop
12:10 Asztro Show
13:15 Az éden titkai  

14:20 Ikerpárbaj  
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
16:50 Riválisok  
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A gyanú árnyékában  
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Dr. Csont  
22:30 Hazudj, ha tudsz!  
23:35 PokerStars.net - Big Game  
00:30 Reflektor  
00:50 A hatalom hálójában  

06:00 Aktív Extra  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:55 Stahl konyhája  
10:05 Babapercek  
10:15 Teleshop
11:20 EZO.TV
12:25 A Jetson család

Amikor George Jetsont előlép-
tetik, a családjával együtt kiköl-
tözik egy űrbázisra. Rövidesen
azonban rá kell jönniük, hogy
George vállalata lerombolja a
föld alatti kis lények otthonát.

14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Rejtélyes vírusok nyomában  
16:30 Hal a tortán  
17:25 Update Konyha  
17:30 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 NCIS  
22:20 NCIS: Los Angeles  
23:20 Bostoni halottkémek  
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:30 NCIS  
02:25 NCIS: Los Angeles  
03:20 Aktív Extra  

06:30 Tuti gimi  
07:20 Kincsek a padláson  
07:45 Kincsek a padláson  
08:10 A nagy házalakítás  
09:05 Tuti gimi  
09:55 Harmadik műszak  
10:50 A nagy házalakítás  
12:30 Monk - Flúgos nyomozó  
13:25 Monk - Flúgos nyomozó  
14:20 CSI: A helyszínelők  
15:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
16:10 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
17:05 CSI: A helyszínelők  
18:00 Nyered, ha mered  
18:35 Mike és Molly  
19:05 Mike és Molly  
19:30 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Letaszítva  
23:50 Különös kísérlet 
01:30 Harmadik műszak  
02:35 Zsírégetők  
03:15 Kincsek a padláson  
03:40 Kincsek a padláson  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Heti Hírmondó 
07:00 Hagyaték 
07:30 Híradó
07:35 Kultikon  
08:30 Híradó
08:35 Székely kapu  
09:00 Közbeszéd 
09:30 Élő egyház 
10:00 Isten kezében 
10:30 Önkéntesek 
11:05 Klubszoba 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:30 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Ízőrzők: Mesztegnyő 
19:35 MOTALKO - Egy benzinkút 

krónikája  
20:10 Petőfi
21:25 Híradó
21:30 Dunasport

SZEPTEMBER 23., VASÁRNAP
M1
05:30 Hajnali gondolatok
05:34 Magyar gazda
06:00 Esély
06:30 Hétvége
09:00 Kérdések a Bibliában
09:15 Evangélikus magazin
09:40 Ortodox ifjúsági műsor
09:45 Balla Péter portré
10:05 Unitárius jövő
10:20 Katolikus krónika
11:00 Római katolikus szentmise 

közvetítése
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Múlt-kor  
12:35 Angi jelenti
13:05 A kanadai sarkvidék  
13:30 Forma-1 Szingapúri Nagydíj - 

Futam
16:25 Telesport 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek!  
21:30 Egyszer volt, hol nem volt  
22:15 Játsz/ma  
00:25 MüpArt Classic - Donizetti: 

Szerelmi bájital 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:35 Teleshop
11:30 Törzsutas 
12:05 Tuti gimi  
13:05 Gossip girl - A pletykafészek  
14:05 112 - Életmentők  

14:40 112 - Életmentők  
15:15 Tru Calling - Az őrangyal  
16:20 Tűzoltó kutya 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
20:00 Szex és New York  
22:50 Halálra jelölve  
00:45 A határvonal  

06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
10:00 Beyblade  
10:25 EgészségMánia  
10:55 EZO.TV
11:25 Kalandjárat  
11:55 Borkultusz  
12:25 Stahl konyhája  
12:55 Több mint TestŐr  
13:25 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
14:25 Monk - Flúgos nyomozó  
15:25 Bűbájos boszorkák  
16:25 Marie Antoinette  
18:30 Tények
19:00 Napló  
20:05 A Vasember  

22:20 Frizbi Hajdú Péterrel  
23:20 Szellemekkel suttogó  
00:20 Összeesküvés  
01:20 EZO.TV
01:55 Napló  

05:25 Zsírégetők  
06:10 Gordon Ramsay - A konyha 

ördöge  
07:05 Divatdiktátorok modelljei  
07:35 Véznák kontra dagik  
08:35 Született bankrablók  
10:20 Szex és New York light  
10:55 Szex és New York light  
11:20 A nagy házalakítás  
12:10 A nagy házalakítás  
13:10 Kölcsönkinyír visszajár  
14:55 Nyakiglove  

Amanda (Monica Potter)
utolsó párkapcsolata a klasszi-
kus módon ért véget: túl korán
és jelzés nélkül érkezett haza.
A megalázott lány négy fotó-
modellel költözik össze.

16:40 Komputerkémek  
19:00 Fátylat rá! 
20:10 CSI: Miami helyszínelők  
21:05 A célszemély  
22:00 Amerikai pite: A szerelem 

Bibliája  
23:55 Jackie nővér  
00:30 Kés/alatt  
01:20 CSI: Miami helyszínelők  
02:15 Amerikai pite: A szerelem 

Bibliája  

VIASAT3
05:25 Beszélő emlékházak 
06:00 Gazdakör
06:30 Kávéház  
06:55 Kávéház  
07:30 Világ-nézet  
08:30 Isten kezében  
09:00 Hagyaték 
09:30 Akadálytalanul 
10:00 Lyukasóra
10:30 Határtalanul magyar 
11:00 Önkéntesek 
11:30 Új nemzedék  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Pusztamérges 
12:50 Az eltüsszentett birodalom 
14:15 Világvédett lehetne 
14:25 Szerelmes földrajz
14:55 Hazajáró 
15:30 Hogy volt!?
16:25 Zárt tárgyalás  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Heti Hírmondó
19:05 Önök kérték!
20:00 Ibsen: Nóra  
22:00 Kultikon  
22:55 Klubszoba
23:50 Dunasport
00:05 Gyökerek  
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SZEPTEMBER 27., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:00 Gasztroangyal  
10:00 A mi erdőnk
10:30 Család-barát
11:40 Útravaló
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Kvartett
13:30 Mindenből egy van  
14:25 Édes élet olasz módra  
15:15 A korona hercege  
16:25 MM
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Fábry  
21:35 Munkaügyek - IrReality Show  
22:05 Az Este
22:40 Négy szellem  
23:40 Angi jelenti  
00:10 Maradj talpon!  
01:05 MM 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 Reflektor Reggel  
07:45 Reggeli - Csak csajok  
08:25 Mindörökké szerelem  
09:30 Mindörökké szerelem  
10:30 Top Shop
12:10 Asztro Show
13:15 Az éden titkai  
14:20 Vadnyugati történet  
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
16:50 Riválisok  

17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A gyanú árnyékában  
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Halálos fegyver 2.  
23:45 Brandmánia  
00:15 Totál szívás  
01:15 Reflektor  
01:30 Infománia  

05:25 Teleshop
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:40 Stahl konyhája  
09:50 Babapercek
10:00 Teleshop
11:05 EZO.TV  
12:10 Rex felügyelő  
13:05 Rex felügyelő  
14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Rejtélyes vírusok nyomában  
16:30 Hal a tortán  
17:25 Update Konyha  
17:30 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 Amerika kedvencei  
23:20 Aktív  
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:00 Amerika kedvencei  
02:40 Segíts magadon! (ism.)
03:05 Vers éjfélkor - magyar versek  

05:45 Tuti gimi  
06:30 Kincsek a padláson  
07:00 Kincsek a padláson  
07:25 A nagy házalakítás  
08:15 Tuti gimi  
09:05 Harmadik műszak  
09:55 Csoda az égből  
11:35 A nagy házalakítás  
12:30 Monk - Flúgos nyomozó  
13:25 Monk - Flúgos nyomozó  
14:20 CSI: Miami helyszínelők  
15:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
16:10 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
17:05 CSI: Miami helyszínelők  
18:00 Nyered, ha mered 
18:35 Mike és Molly  
19:05 Mike és Molly  
19:30 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Tulipános Fanfan  
23:10 CSI: New York-i helyszínelők  
00:00 Harmadik műszak  
00:55 Csoda az égből  
02:30 CSI: New York-i helyszínelők  
03:15 Zsírégetők  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó
07:35 A fekete város  
08:30 Híradó
08:35 Lyukasóra 
09:05 Közbeszéd 
09:30 Tíz év múlva - Családok 
10:30 Mesélő cégtáblák 
11:05 A világ felfedezése 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:15 Vers
12:30 A Tenkes kapitánya
13:00 Kívánságkosár 
15:00 A nagy hasadék 
16:00 Élj velünk!  
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Ízőrzők: Tótszerdahely 
19:35 Tálentum
20:10 Égető Eszter 
21:10 Híradó

SZEPTEMBER 26., SZERDA
M1
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:08 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:00 Párizsi helyszínelők  
09:55 Zöld Tea
10:25 Családbarát magazin
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:30 Borvacsora  
14:25 Édes élet olasz módra  
15:15 A korona hercege  
16:30 MM
17:30 Jövő-időben
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú  
21:00 On The Spot: Harcosok  
22:00 Az Este
22:35 Miről van szó? 
23:05 Múlt-kor  
23:35 Történetek a nagyvilágból  
00:05 Maradj talpon!  
01:00 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 Reflektor Reggel  
07:45 Reggeli - Csak csajok  
08:25 Mindörökké szerelem  
09:30 Mindörökké szerelem  
10:30 Top Shop
12:10 Asztro Show
13:15 Az éden titkai  
14:25 A múlt titkai  
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
16:50 Riválisok  
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A gyanú árnyékában  
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Dallas  

22:30 Házon kívül  
23:10 Reflektor  
23:25 War - Bosszú mindenáron  
01:25 Döglött akták  

05:25 Teleshop
06:00 Babavilág  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:40 Stahl konyhája  
09:50 Babapercek  
10:00 Teleshop
11:05 EZO.TV
12:10 Parányi varázslat  
14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Rejtélyes vírusok nyomában  
16:30 Hal a tortán  
17:25 Update Konyha  
17:30 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 Doktor House  
22:20 Született feleségek  
23:20 Aktív  
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:00 Doktor House  
01:55 Született feleségek  
02:50 Babavilág  
03:15 Vers éjfélkor - magyar versek  

05:35 Tuti gimi  
06:20 Kincsek a padláson  
06:50 Kincsek a padláson  
07:15 A nagy házalakítás  
08:05 Tuti gimi  
08:55 Harmadik műszak  

Bosco különleges ügyön dol-
gozik, amely ha sikerrel zárul, a
tettesek elnyerik végső bünte-
tésüket.

09:50 A romantika hullámhosszán –
Szerenád  

11:35 A nagy házalakítás  
12:30 Monk - Flúgos nyomozó  
13:25 Monk - Flúgos nyomozó  
14:20 CSI: Miami helyszínelők  
15:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
16:10 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
17:05 CSI: Miami helyszínelők  
18:00 Nyered, ha mered 
18:35 Mike és Molly  
19:05 Mike és Molly  
19:30 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Zuhanás  
23:55 Letaszítva  
02:10 Lépéselőnyben  
02:55 Harmadik műszak  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó
07:35 Sobri, a betyár  
08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar 
09:05 Közbeszéd 
09:30 Törzsasztal  
10:30 Mesélő cégtáblák 
11:05 A világ felfedezése 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:30 A Tenkes kapitánya
13:00 Kívánságkosár 
15:00 A Himalája ösvényei 
16:00 Múzeumtúra - Francia módra 
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Ízőrzők: Oszkó 
19:35 Tálentum 
20:10 Az öt zsaru  
21:05 Híradó

RTL Klub, szeptember 26., szerda, 14:25

A múlt titkai
Amerikai filmdráma

A tizenéves Peter aznap, amikor anyja bejelenti, hogy el-
válik, súlyos balesetet szenved és elveszti a hallását. Mag-

gie mindent elkövet, hogy visszanyerje
fia bizalmát és szeretetét, aki őt okolja a
család széthullásáért. Kettejük rendkívül
feszült, érzékeny kapcsolatában hatal-
mas fordulatot jelent, amikor egy arizo-
nai farmon megismerik Owent, a rodeó-
bajnok cowboyt. A férfiról azonban kide-
rül, hogy körözi a rendőrség.

RTL Klub, szeptember 27., csütörtök, 14:20

Vadnyugati történet
Amerikai romantikus dráma

Jane Withersteent (Amy Madigan) kiközösítéssel fe-
nyegeti meg a közösség, amiért nem hajlandó hoz-
zámenni megboldogult apja választottjához. Deacon
Tull (Norbert Weisser), a szégyenben maradt üzlet-
ember és a város vezetői minden férfit elüldöznek a
nő mellől. Egy nap Lassiterbe (Ed Harris), a rettegett
banditába botlanak, aki megakadályozza Jane egyik
munkásának, Bernnek (Henry Thomas) az elhurco-
lását. A városban hamarosan háború robban ki, Las-
siter ugyanis a nő pártjára áll.

TV2, szeptember 27., csütörtök, 21:20

Amerika kedvencei
Amerikai romantikus vígjáték

Gwen és Eddie egy nemzet ál-
mait váltja valóra. Szépek, gazda-
gok, szeretik egymást, melléke-
sen pedig mozisztárok, és közös
filmjeik mindig boldog happy

enddel végződnek. De a rajongók nem tudják, mennyire
utálják egymást. Legújabb filmjük premierje előtt vég-
képp betelik a pohár, a színésznő szeretőjéhez költözne,
férje kiszaladna a világból. Producerük azonban semmi-
től sem riad vissza, hogy fenntartsa a látszatot.

www.gyorplusz.hu
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

Sertésragu vargányás
grízpuliszkával, 
szalonnás zöldségekkel

Szakácsklub rovatunk séfje szep-
tember második hetében is az
ősz terményeit használja alap-
anyagként, receptjeiben feltű-
nik a gomba és főszerepet játsza-
nak a szezon zöldségei. A világ-
bajnok mesterszakács bevezet
bennünket a vargányás grízpu-
liszka elkészítésének rejtelmei -
be és bemutatja a konfitálás
technikáját, amiről a régebbi vá-
gású, gyakorlott háziasszonyok-
nak az abálás, a hús zsírban tör-
ténő, lassú főzése, tartósítása
juthat az eszébe. Suga Péter any-
nyit fűzött a leírtakhoz, hogy a
fokhagyma és a hagyma nem-
csak ízesítést ad, hanem a ned-
vességtartalmat is egyensúly-
ban tartja, de ettől még egy
pohár vizet adhatunk hozzá. Ha
jól csináljuk, a sülés végére de-
rült zsírban látható a hús, és az
aljára ült szaft. Tálaláskor a tá-
nyér egyik oldalára tesszük a
grillezett puliszkát és a gyökér-
zöldségeket, a másik szélére a
hagymás, paradicsomos pirított
húst. Az értékes pecsenyelével
meglocsoljuk. A vajas tésztában
sült báránycsülök tálalására is
érdemes gondot fordítani. A tá-
nyéron a zellerpüréből egy csí-
kot húzunk, belenyomkodjuk a
karottát, vagyis a kicsi, gömbö-
lyű sárgarépát, ami így nem
gurul el, majd zöldfűszerekkel
díszítjük. A tésztában sült pecse-
nyénket a sütőből kiszedve öt
percig pihentessük, aztán vág-
juk a megfelelő darabokra. A tá-
nyérra helyezzük és körbeönt-
jük a vajas pecsenyelével. 

Tálaló

Szeptember séfje: 
Suga Péter

Szerző: Gaál József
Recept: Suga Péter
Fotó: Marcali Gábor

Báránycsülök vajas tésztában,
zellerpürével, karottával

Hozzávalók négy személyre: 80
dkg sertéspofa (lapocka, tarja), 5 fej
vöröshagyma, fél fej fokhagyma, 50
dkg sertészsír, szemes bors, 8 dkg
szalonna, 3 db petrezselyemgyökér,
petrezselyemzöld, 3 db sárgarépa, 5
dl tej, 16 dkg búzadara, 5 dkg vaj, só,
ételízesítő, olaj a sütéshez, 3 db lila-
hagyma, 2 db paradicsom. 

Elkészítése: A sertéshúst konfitál-
juk: sóval, borssal fűszerezve elősütjük,
hozzáadjuk a fokhagymát, a hagymát,
felöntjük annyi zsírral, hogy ellepje,
majd sütőben további 80-100 percet
sütjük. A vargányás grízpuliszkához fel-
forraljuk a tejet egy csipet sóval, bele-
tesszük a szárított vargányát és állni
hagyjuk 20 percet. Mire a gomba átadja
az ízét, a tej cappuccinószínűvé válik.
Újra feltesszük forrni, beleöntjük és ke-
ményre főzzük a búzadarát, Ha kész, for-
mába öntve dermesztjük, kihűtjük, cik-
kekre vagy kockára vágjuk, kevés olajon
grillezzük. A serpenyőből kivéve papíron
leitatjuk, a serpenyőben szalonnát iz-
zasztunk, karikára vágott zöldségeket
pirítunk rajta. A zsiradékból kiemelt húst
saját zsírjában pirítjuk meg, fűszerezzük
fokhagymával, borssal. Lilahagymát,
paradicsomot, petrezselyemzöldet lan-
gyítunk mellette.  

Hozzávalók négy személyre: 4
db hátsó báránycsülök, 10 dkg vaj,
olívaolaj, provence-i fűszerek, 3 dl
fehérbor, 20 dkg gomba, 20 dkg pa-
radicsom, fej fokhagyma kettévágva,
50 dkg vajas leveles tészta, 2 db
tojás, 1 db póréhagyma, 1 db zeller-
gumó, karotta, szezámmag. Dekorá-
cióhoz zöldfűszerek. 

Elkészítése: A báránycsülköt
kevés zsiradékban erősítjük, majd
paradicsommal, provence-i fűsze-
rekkel, gombával kiegészítve, borral
felöntve, rövid lében, sütőben pu-
hára pároljuk. Már így is finom, de
mi ünnepibbé varázsoljuk. A levéből
kiszedve kicsontozzuk és félretesz-
szük hűlni. Mártását átszűrjük, vajjal
finomítjuk. A póréhagymát kevés
vajon, sóval rövid ideig előpároljuk,
a sütőt 180 fokosra előmelegítjük. 

A vajas tésztát vékonyra nyújtjuk,
megkenjük tojással, közepére hal-
mozzuk a dinsztelt póréhagymát, rá-
helyezzük a hideg csülköt. (Ha
meleg, leolvad róla a vajas tészta.)
Ügyesen felcsavarjuk, hogy a póré-
hagyma kerüljön felülre, az össze-

záró tészta az aljára. Kiolajozott tep-
sibe tesszük, tojással megkenjük,
szezámmaggal meghintjük. Forró
sütőben 20 percig sütjük, közben
megfőzzük a megformázott karottát
és külön vízben a zellert, amit vajjal,
botmixerrel pürésítünk. 
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hogy jár az 1,4 literes turbós benzines
motor. Az újratervezett blokk immá-
ron szíjas, így még csendesebb, de
122 lóereje és nyomatékossága most
is meggyőző. A sportosan kapcsol-
ható hatsebességes váltóval ideális
párosítás, mert a hosszú 5. és 6. foko-
zatból élmény visszakapcsolgatni egy-
egy előzésnél. A futómű partner a haj-
táshoz, de nem is kényelmetlen. Hato-
dikban előny az alacsony fordulatszá-
mon elérhető autópályás utazósebes-
ség, ami mellett is tartható a hatlite-
res fogyasztás. Igen! Városban 7, or-
szágúton 5 literrel is beéri a kis turbós,
amely alapáron finoman működő
start-stop automatikával készül.

Ha kell, nagyon megy, ha kell, taka-
rékos, csendes, és elég helyet biztosít 4
embernek is – hosszú hétvégényi cso-
maggal –, valamint sok légzsákkal,
elektronikával védi utasait. Alapára ked-
vező a prémiumok között, hiszen a ké-
sőbb érkező 1,2 literes turbós alapmo-
tor helyett ezzel az izmosabb erőforrás-
sal is „csak” 5,8 millió az ár. A tesztautó-
ban persze volt minden földi jó, így közel
9 millió forintra rúg az értéke, de a kidol-
gozott részleteket meg kell fizetni. A
LED-es belsőtér-világítást a plafonon, a
lábtérben, a kilincseknél; kiszállásnál ki-
lépőfény segít, hogy ne lépjünk pocso-
lyába, az ajtókon jelzőfények vannak a
védelmünkre. És egy csodás óraegyüt-
tes a kormány mögött, ami pont annyira
újszerűen technokrata, ahogy az egy

Audihoz illik…

A(3) technokrata
Audi A3 1,4 TFSI teszt

szerző és kép: nagy viktor

Kilencéves pályafutását követően
megérett a leváltásra az Audi A3.
Hosszú sikerének titka elsősorban az
olyan rejtett értékekben rejlett, mint a
minőség, igényes részletek és meg-
bízható technika. De itt az új A3, ami
többet nyújt elődjénél: sportosan ele-
gáns, karakteresen trendi és nagy -
autósan felszerelhető.

Első pillantásra felismerhető, hogy az
A3 a négykarikás márka kompakt mé-
retű változata. Az egyelőre háromajtós-
ként bemutatott autó friss formájú, il-
leszkedik a nagy Audik által megkezdett
sorba. A fényszórók leginkább az idei
A6-éra hasonlítanak. Ugyan nem va-
gyok kimondottan Audi-rajongó, de van
valami ebben a kocsiban, ami kíván-
csivá tett. Még mielőtt beültem volna,
megtetszett a kocsi oldallemezein vé-
gigfutó vonal, ami feszes ín hatását kelti.
A kellően morcos arc, a fényszórók LED-
csíkkal keretezett vonala és a hátsó fény-
források keskeny, vörösen izzó kávái

tempomatnak, és forgó-nyo -
mó kapcsolóval vezéreljük a
bluetooth-on kapcsolódó mo-
bilunkat. A vezetési stílusunk-
hoz igazíthatjuk az autó beállí-
tásait. Minimum a gázpedál re-
akcióját és a kormányszervó rá-
segítését változtatja a rendszer,
de adaptív lengéscsillapításnál, vala-
mint a 7 sebességes dupla kuplungos
automata váltónál (opciós) a komplett
karakterisztikát tuningolhatjuk. Van
dinamikus, komfortos, takarékos és
egyedileg testre szabható beállítás is!
Ugyanígy testhez alakítható az extra
sportülés is, amin az ülőlap dőlését és
a combtámaszt is tudjuk állítani; felső-
testünket pedig egy pillanatra sem
hagyja megbillenni.

Ennyi statikus inger után nézzük,
mit ad menet közben a verda. Csak
nagyon halk morajlás jelzi a háttérben,

mind igényes részletmegoldások. Oldal-
ról a háromajtós sportos, a tesztautó
fehér színével igazán fiatalos – és a már-
kafüggők egy kis hasonlóságot vélnek
majd felfedezni az A5 kupé ablakkeret-
dizájnjával összevetve. Az összkép nem
forradalmi, mégis vérpezsdítő!

És ez még semmi ahhoz képest, amit
az ingolstadti újonc belül mutat. Már
elődje is próbálta lelesni a TT sportautó
hatásvadász részleteit, de most az egyik
legsportosabb cockpitet kapjuk a kate-
góriában. A légbeömlők a leglátványo-
sabbak, hiszen óriásiak és kör alakúak.
Ráadásul érzésre mintha gumiágyon ül-
nének, keretük pedig alumínium. Fokoz-
zák az igényes hatást a fűtéshőfok-sza-
bályzók, tükörállító és ablakemelő gom-
bok, valamint a fedélzeti elektronika
(MMI), illetve a rádió vezérlőinek alumíni-
umburkolatai. Hihetetlen, de eljutott az
autógyártás oda, hogy az alsó-közép ka-
tegóriában is
van multifunk-
ciós, nagy
kép ernyős ki-
jelző, ami az
A3-ban a mű-
szerfal tetejé-
ből emelkedik
ki – és gomb-
nyomásra elrejthető.

Apropó, gombok. Van sok, de
olyan jól elosztották őket a
tervezők, hogy fel sem
tűnik, hogy van egy kar a

Van multifunkciós,
nagy képernyős kijelző,
ami a műszerfal tetejéből
emelkedik ki
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Hamarosan bemutatkozik az új Ford Mondeo, amit
2013-tól már meg is lehet vásárolni. A formája felet-
tébb vonzó lesz, hiszen egy korábbi tanulmányautótól
örökli. A megújult, sportosabb külső mellett az utastér
letisztultabb és nagyobb is lesz. Emellett a legújabb hír,
hogy a közel ötméteres középkategóriás megkapja az
új 1 literes Ecoboost motort. Ez a háromhengeres
csöppség lett Az év motorja. Tudni kell a kis benzines-
ről, hogy 125 lóerős, és 170 Nm a nyomatéka – ami
több, mint a korábbi egyhatos szívó motornál. Ráadá-
sul rövid időre, gyorsításkor plusz 30 Nm-t tudunk ki-
préselni az aggregátból, míg a fogyasztás csupán 5,5
liter körül alakul. A számok hallatán már érthető, hogy
miért hajtja majd az alap Mondeókat a csodamotor.

HÍREK GÁZFRÖCCS

A BMW Párizsban mutatja
be a ConceptActiveTourer
tanulmányjárművét, mely a
képek és a műszaki infor-
mációk alapján is egy szé-
riautó előfutára. A kompakt
egyterűek osztályában in-
duló kis BMW a korábban
bemutatott i8 sportautó
hibrid hajtásláncához ha-
sonló rendszerrel működik. Így 30 km hatótávnyi akkumulátorral szerelt, kon-
nektorból tölthető, és mindössze 2,5 liter üzemanyagot fogyaszt. Ennél fonto-
sabb viszont az, hogy alapértelmezetten elsőkerék-hajtású, és csak a villany-
motor segít hátul. Ebben a kocsiban fognak debütálni az új háromhengeres
TwinPower turbómotorok. A bajor gyártó nagy teljesítményt és kulturált járást
ígér visszafogott fogyasztás mellett. Kívül és belül is kívánatos a német kon-
cepcióautó, reméljük, nem áll távol a szériaváltozattól.

A hetedik Három henger
a vesék mögött

Háromhengeres
Mondeo

Új hatos
Megmutatták az új Mazda 6
kombi változatát is, ami szintén a
párizsi autószalon egyik sztárja
lesz. A dinamikus KODO forma-
nyelv alapján tervezett kombi
ugyanolyan harmonikusra sike-
rült, mint a limuzin – és összeté-

veszthetetlenül Mazda. Az autó or-
rában a már bejelentett Skyactive
motorcsalád fog teljesíteni. A 2 li-
teres benzines 150, a 2,5 literes
192 lóerővel készül majd, míg a
2,2 literes dízelek 150 és 175 ló -
erővel várhatóak. Ha minden igaz,

a sportos formavilág nem megy
a használhatóság rovására és a
kombi óriási csomagtérrel fog
rendelkezni. A takarékosságról
mindenesetre az új erőforráso-
kon kívül az i-ELOOP start-stop
rendszer is gondoskodik.

az ezerhatos motorral 3,2 literes fo-
gyasztással is beéri! A szokásos 2 li-
teres TDI-k is jönnek, várhatóan nem
csak 150, de 180 (GTD) és 220 (dízel
R) lóerő körüli csúcsteljesítménnyel.

Sokkal több az
újdonság a

v e z e -
t é s -

támogató rendszerek területén, és a
kényelmi extráknál. Már alapáron
lesz színes LCD, magasabb szinten
az ujjunk közeledését is érzékelő 8
colos kijelző, parkolóautomata, ka-
merák, valamint érzékelők követésre,
fékezéshez, sávelhagyás-figyelmez-
tetésre. Lesz összkerékhajtás is, és a
beltérben törekedtek a minőség ma-
ximalizálására. Nagyon várjuk az új
bestsellert!

Végre bejelentették a legsikeresebb
kompakt, a VW Golf következő gene-
rációját. A szám szerint hetedik tí-
pusváltozat a teljesen új MQB modu-
láris platformra épül – akár a tesz-
tünkben szereplő Audi A3 –,
ezért annak ellenére
könnyebb, hogy
szinte minden

méretében nagyobb elődjénél. Sem
a formája, sem a technika nem okoz
meglepetést. Dinamikusabb lett a
Golf, miután alacsonyabb és széle-
sebb is, és több helyen sarkos rész-
leteket találunk (lámpák, ablakkere-
tek). Maradtak a turbómotorok, per-
sze átfésülve 105–180 lóerőig, és
lesz GTI verzió is. Dízel fronton a
több mint 100 kilóval könnyebb he-
tedik Golf annyiban nyújt újat, hogy



22 / + / 2012. szeptember 21.

SZEBBIK NEM  HÖLGYVILÁG

szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

„Számomra a barokk kor egy mese-
beli világot mutat, ahol csodás haj-
költemények sorozata található.
Mivel nagyon vonz ez a korszak, így
örülök, hogy egymásra találtunk” –
mondta lapunknak Sarkady Lívia
mesterfodrász, aki csapatával 146
hajkölteményt készített az idei ba-
rokk esküvőre.

Sarkady Lívia úgy érzi, minden frizura meg-
kreálása művészi feladat, amire remek lehe-
tőséget kínál korunk, amiben szabadjára
engedhetjük fantáziánkat és képzelőerőn-
ket. Hozzátette, mindig már előre készül a
nagy napra, újdonságokat keres a neten,
hogy ötletet merítsen, de a legtöbb segítsé-
get Marie Antoinette élete adja. „Csodála-
tos hajai mindig, mint most is ihletet adnak,
így esküvőről esküvőre újat tudunk mutatni”
– mondja Lívia, aki igazi nagy kihívásnak tar-
totta a megbízást, hiszen az munka, hivatás
és művészet is volt egyben.
Látványos kiegészítőkkel, többek között
póthajjal, élővirággal, művirággal és szá-
mos kellékkel emelték a frizurák szépségét,
az alkotásokhoz pedig összesen 7.500 db
hajtűt és 1500 db hajcsatot használtak fel.
Az eredmény pedig önmagáért beszél, a va-
rázslatos hangulatú ceremónián közel 150
hölgy viselhetett egyedi hajkölteményt.
A mesterfodrász célja mindig az, hogy a
székben ülő alany adottságaiból a lehető
legjobbat hozza ki, így jöhet ugyanis létre a
munka végén a tökéletes összhatás. Sar-
kady Lívia fejében már akkor megfogalma-
zódik a végkifejlet, mikor az alany a székébe
ül, az alkotás során pedig felüdülést jelet az
alkotónak, ahogy testet ölt a gondolat.

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Kerecsényi Éva feng shui-
szakértőnkkel ezúttal arra
keressük a választ, hogyan
találhatunk párra a kínai
asztrológia segítségével,
hogyan mutatja meg szá-
munkra igazi társunkat a
négyoszlopos sorsmegha-
tározás. 

A kínai asztrológia szerint min-
denki különböző elemekből épül
fel, s ezek közül némelyekből több-
letünk van, másokból hiányunk.
Azt mondja Kerecsényi Éva, hogy
azokkal az emberekkel számítha-
tunk harmonikus kapcsolatra, akik-
nek születési képletében, adott
szerencseoszlopában fellelhetők a
számunkra kedvező elemek. A
négyoszlopos sorsmeghatározás
segítségével kideríthető a párkap-
csolati összeillőség, így kiválaszt-
hatjuk ideális partnerünket.

Gyakran előfordul, hogy a kez-
deti lángoló szerelmet csalódás,
kiábrándulás, szakítás, válás kö-
veti. Akik korábban alig várták,

A vitatott kérdés romantikus köntösbe
bújtatva: létezik férfi–nő barátság?
David Nicholls szenvedélyesen meg-
ható drámájában erre ad választ
Emma és Dexter mély érzésekkel fű-
szerezett kapcsolatán keresztül.
Két fiatal, húsz év, egy nap, konfliktu-
sok és egymásra találások rapszodi-
kus váltakozása. 

Igazi művészet 
a hajszobrászat

David Nicholls: Egy nap
Könyvajánló

A regény maga egy érzelmi tornádó, a
boldogság és a fájdalom elsöprő ere-
jével hat az olvasóra. 
A közhelyes fordulatok elmaradnak, a
lapok olyan „életszagot” árasztanak,
hogy már-már hiszünk az írónak. Ba-
rátság vagy szerelem? Em és Dex vá-
laszt, a kérdés már csak az, hogy jól
döntenek-e.  

hogy kimondhassák a boldogító
igent, fényévekre eltávolodnak
párjuktól, idegenként tekintenek
a másikra. Ilyenkor valamelyikük
olyan szerencseoszlopba lépett,
ahol a másik számára kedvezőt-
len elemek bukkantak fel.

A négyoszlopos sorsmeghatá-
rozás választ ad arra a kérdésre is,
hogy egyes nők és férfiak miért
olyan nehe-
zen, vagy
e g y á l t a l á n
nem találnak
párra. A kínai
asz trológia
szimbolikus
c s i l l a g a i
közül az úgy-
nevezett ma-
gánycsillag felelős mindezért.
Akár házasságban élünk, akár
nem, mindenkinek van házastárs
háza. Amennyiben ebben a ház-
ban ott a magányosság csillaga,
romlanak a házassági esélyek.

Az örökös nőcsábászok, illetve
azok a hölgyek, akik után min-
denki megfordul, akiknek a társa-
ságát mindenki keresi, a csillagok
közül a románc virága birtokosai.

Amikor ez a csillag egy adott
évben, hónapban, vagy éppen a
szerencseoszlopban tűnik fel, na-
gyobb a valószínűsége a párkap-
csolati sikereknek.

A négyoszlopos sorsmeghatá-
rozás egy alapos sorselemző
módszer, hátterét az univerzum-
ban található öt alapvető moz-
gató erő, a föld, a fém, a víz, a fa

és a tűz adja. Minden anyag, ese-
mény, emberi sors ezzel az öt
alapelemmel írható le, s ezek idő-
ről időre, ciklikus módon változ-
nak, hatnak egymásra. Kerecsé-
nyi Éva hangsúlyozza, azt tud-
nunk kell, hogy csak ami szívből
jön, arra dobbannak meg más szí-
vek. A jó párkapcsolat alapja a
szeretet, a türelem, a tolerancia
és a tisztelet az év minden napján.   

Páros titkok 

A sorsmeghatározással
kideríthető a pár-

kapcsolati összeillőség 



2012. szeptember 21.   / + / 23

HÖLGYVILÁG  SZEBBIK NEM

szerző: szigethy teodóra
fotó: illusztráció

Nincs a világon olyan csoport –
sem egy afrikai törzs, sem egy
menő irodaház –, ahol ne lenne
ott a pletyka. Ugyan a legtöb-
ben tagadják, mégis művelik ezt
a több ezer éves szokást –
mondta lapunknak Szvetelszky
Zsuzsanna pletykakutató, szo-
ciálpszichológus, aki szerint a
férfiak legalább ugyanannyit
pletykálnak, mint a nők, csak
másképp.

„A pletyka kicsit olyan, mint a szex, a
túlnyomó többség csinálja, de nagyon
sokáig nem ismerték el a jelentősé-
gét, és tiltották az élvezetét. Olyan,
mint az időjárás, mindenkinek van
róla a mondandója, de valójában a
többség szidja” – mondja Szvetelszky
Zsuzsanna pletykakutató, szociálpszi-
chológus, az ELTE kommunikációel-
méletet és tudásmenedzsmentet ok-
tató munkatársa. Szerinte az elmúlt
évezredek során sok vádpont gyűlt
össze a pletykával szemben, amit je-
lentésmódosulással lehet magya-
rázni. A pletykakutató szerint kiemel-
kedett a pletykából a rágalom, amivel

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A kevesebb napfény, az esős idő
és a hűvös szél elbánhat bőrünk-
kel, de kis odafigyeléssel leküzd-
hetjük az időjárás okozta problé-
mákat. Mindenkit érintő témáról
beszélgettünk Marosi Judit koz-
metikussal, kozmetikai tetováló-
val, hiszen saját érdekében fia-
talnak és idősebbnek egyaránt
oda kell figyelnie a testére.

– A hideg hónapokban dehidratálttá
válhat a bőr, ezért fontos, hogy igyunk
minél több folyadékot, illetve a fűtési
szezonban ne hagyjuk, hogy száraz le-
gyen a levegő – hívja fel a figyelmet a
szakember, hiszen ha ezek elmarad-
nak, közel sem lesz olyan eredménye a
kezeléseknek, melyeket ő nyújthat a
szomjas bőr számára.

A hidratáló kezelések első lépése a
kozmetikusunk által végzett bőranalí-
zist, melyből kiderül, milyen típusú a
bőrünk. Enélkül lehet, hogy feleslege-
sen kenjük arcunkra a krémeket, mert

Nem csak a nők pletykálnak!
összekeverték, pedig a kettő világo-
san szétválasztható egymástól. A
pletyka spontán dinamikája a kommu-
nikációnak, egy ismerhető szereplőről
szóló nem publikus információ, ami-
nek legfőbb jellegzetessége a terje-
dés. Míg a rágalom egy stratégia, ma-
nipuláció, ami meg akar valamit sem-
misíteni.

Dr. Lendvai-Décsy Kornélia nyel-
vész, a Nyugat-magyarországi Egye-
tem Apáczai Csere János Karának do-
cense kifejtette, a pletyka az emberek
egyik legrégebbi szokása, amióta kom-
munikálunk, pletykálunk is. Tipikus
emberi tulajdonság, hiszen az állatok
is kommunikálnak, mégsem pletykál-
nak. Hozzátette, ma jelentéktelennek
nevezik a pletykát, pedig nem az. Em-
bereket repíthet a magasba, de meg-
alázó is lehet. A régi közmondás sze-
rint: „Nem zörög a haraszt, ha nem
fújja a szél” – minden pletykának van
valami alapja, csak a nézőpont változik.
Kommunikációkutatók szerint beszél-
getéseink több mint 60 százalékát
teszi ki. Rámutatott, sztereotípia, hogy
a nők a pletykásak, a férfiak legalább
ugyanannyit űzik ezt a régi szokást,
csak nem vallják be.

A kommunikációs szakértők egyet -
értenek abban, hogy a 21. században

újra fel kell fedezni, hogy a pletyka mire
jó. Szvetelszky Zsuzsa szerint előnyei
az eddig összegyűjtött, mintegy kéttu-
catnyi pletykafajta segítségével mutat-
hatók be. Ebből a szociálpszichológus
a három legfontosabbat emelte ki. A
gyógypletyka segítségével megismer-
hetjük barátaink sérelmeit, megtudhat-
juk, hogy nem mi vagyunk a legna-
gyobb balekok a világon. A port-
répletyka, mikor két ember
beszél egy harmadikról.
Megvitatják a hasonló-
ságokat, különbsége-
ket, miközben egy-
másról is pontos
képet kapnak. A na-
vigációs pletyka az
orientációban, tájé-
kozódásban segít.
Akkor szökken szárba,
ha új ember érkezik
egy közösségbe,
vagy ha visszatér egy
régi. Elkezdjük me-
sélni egymásnak,
hogy mi történt velünk, míg közben a
másik reakcióit is figyeljük.

A több ezer főt foglalkoztató cégek
a pletyka elsődleges színterei. Általá-
ban arról szól, akinek az arcát gyakran
látjuk, akinek a hangját gyakran hall-

juk. Leggyorsabban közvetlen ismerő-
seinkhez ér el, és ahogy továbbmegy,
egyre lassul. Sajátossága, hogy terje-
dése során folyamatosan átalakul.
Szvetelszky Zsuzsa szerint azonban
nemcsak maga a pletyka változik,
hanem az érzel-
mek, az em-

berek, az ő véleményük, viselkedésük
is. Ezért nehéz megérteni a pletykát.

A szociálpszichológus megje-
gyezte, ahonnan megpróbálják kiszo-
rítani, ott romlik a hangulat, a munka-
helyen például csökken a teljesítmény.

Őszi kezelések – a szépségért szenvedni kell?

a bőrünknek nem arra van szüksége. 
– A zsíros bőrnél fontos, hogy a faggyú-
mirigy-termelődést visszaállítsuk, és
pótolni kell a víztartalmát, hogy rugal-
mas legyen. De például a víz- vagy zsír-
hiányos bőrnél már másra kell figyelni.
Minden problémára léteznek hatóanya-
gok, melyek célzott segítséget adnak a
bőrnek – hangsúlyozza Marosi Judit,
aki emellett fontosnak tartja a heti két-
szeri arcradírozást, és a szintén a bőrtí-
pusnak megfelelő tonizálást. A leglé-
nyegesebb pedig, hogy mindennap

tisztítsuk a bőrünket, illetve legyen nap-
pali és éjszakai hidratáló krémünk is.

Ebben az időszakban számos olyan
kezelést elvégeztethetünk, melyek nyá-
ron nem javasoltak. Azt eddig is tudtuk,
hogy mi, nők nagyon sok mindenre ké-
pesek vagyunk, ha a szépségápolásról
van szó, de az elszántságot mindig lehet
fokozni. Létezik ugyanis egy kezelés,
amely nagyon hatékony többek között
a ráncok, hegek és akne utáni bőrhibák
javítására vagy eltüntetésére, de nem
fájdalommentes. A dermaroller ugyanis
egy olyan henger, melyből számos tű áll
ki, ezzel kezeli a szakember az adott bőr-
részt, hogy aztán a steril hatóanyagokat
megfelelő mélységbe juttassa. A keze-
lés kockázatmentes, ha kozmetikus
végzi, viszont ha valaki otthon áll neki
rollerezni magát, annak súlyos követ-
kezményei lehetnek, és ez már nem a
„szépségért szenvedni kell” kategória.

– Az egyik leggyakoribb probléma,
a rosacea is ebben az időszakban ke-
zelhető – folytatja Marosi Judit. Sokan
észre sem veszik a jeleket a bőrükön,
és nem ápolják erre készült krémekkel.
A rosacea egy olyan értágulat, melyet

sok tényező kiválthat:  genetikai hajlam
vagy helytelen életmód, és általában
zsíros, gyulladásra hajlamos bőrűeknél
jelenhet meg.

Szintén aktuálisak a vitaminos bőr-
megújító kezelések, melyek korosztály-
tól függetlenül jótékony hatást válta-
nak ki. A máj- és a pigmentfoltokat is
ilyenkor kell ápolni, világosítani és
sminktetoválást készíttetni is a hide-
gebb hónapokban ajánlott.

Ilyenkor egyre keresettebbek a test-
kezelések, melyek csak megfelelő ét-
renddel hozzák meg a kívánt ered-
ményt. Rengeteg gyümölcsöt, zöldsé-
get, főzeléket kellene ennünk, hiszen a
helyes táplálkozással nemcsak a sú-
lyunkat szabályozhatjuk, hanem az fon-
tos szerepet játszik a bőrünk és a szer-
vezetünk állapotában is.

Marosi Judit a szintén „aktuálissá”
való szoláriumozás kapcsán arra hívja
fel a figyelmet, hogy előtte keressünk
fel bőrgyógyászt, és nézessük meg az
anyajegyeinket. 

– Tájékozódjanak a szoláriumozás
előtt, nehogy késő legyen! – üzeni az ol-
vasóknak.
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HIRDETÉS PIAC, BÖRZE

kép és szöveg: nagy csaba

Nyugat-Magyarország legnagyobb ál-
latbörzéjét a győri városréti piacon talál-
juk havonta két vasárnap. A szeptember
elején megtartott rendezvényen Rugo-
vics Péter szervezővel beszélgettünk,
aki elmondta, a börzén állatok és növé-
nyek hatalmas választéka van jelen. Az
„állati” felhozatal törzsét baromfifélék,
kutyák, macskák, galambok, díszmada-
rak, nyulak és egyéb rágcsálók alkotják,
de lehet itt hüllőket, tavi és akváriumi ha-
lakat, rovarokat és más állatokat is venni
közvetlenül a tenyésztőktől. Nyúlfiakat
500 Ft-tól, aranyhalakat és Koi pontyo-
kat már 600 Ft-tól, papagájokat 700 Ft-
tól, Brahma óriásbaromfit 900 Ft-tól ta-
lálunk. Vadászgörényt 3.500 Ft-ért, ko-
pasz tengerimalacot 6.000 Ft-ért, csí-
kos mókust (burundukot) 9.000 Ft-ért,
brit lógó fülű cicát 25.000 Ft-ért, angol
buldogot 40.000 Ft-ért vásárolhatunk,
de természetesen olcsóbb árfekvésű,

kép és szöveg: n. cs.

A csanaki dombok napos lejtőin ter-
meszti fogyasztásra szánt szőlőjét Kal-
tenecker Árpád. A gazdálkodó család-
ból származó őstermelő immár hu-
szonöt éve van jelen a vásártéren. Vá-
lasztéka nagyon széles, az általa gon-
dozott 1100 szőlőtőkéről augusztus
közepétől október derekáig kerül
szőlő a piaci pultra, majd a családok
asztalára. A fajtákra rátérve a hétközi
piacon a kereskedő elmondta: kap-
ható nála a korai érésű favorit, Néró,
ami kék szőlő, sokak kedvence az au-
gusztusi muskotály, a tömött fürtű
saszla, a nagy fürtű és nagy szemű
Pannónia kincse, a zamatos ham-
burgi muskotály, a megnyúlt hamvas
bogyójú Teréz, valamint a későn érő,
mégis muskotályos ízű Itália. 

A szüret idején gyakran szó esik az
időjárásról, hiszen a gyümölcs szem-
pontjából nagyon sokat számít, hogy
az égiek mennyire kedveznek a ter-
mesztéshez. Idén nehézséget jelen-
tett a szárazság, a csapadék hiánya a
rügyfakadás és az érés közötti idő-

Állat- és növénybörze a városréti piacon!

vagy akár ingyen befogadható kutyákat
és cicákat, sőt, esetenként más állatot
is találhatunk – avatott be a részletekbe
Rugovics Péter. Az árak rendezvényről
rendezvényre ingadozhatnak. A piac ke-
retében az állattenyésztéshez tartozó
eszközöket és a kiegészítőket is besze-

Piacon a szőlő java

szakban sújtotta a szőlőt, ami az előző
évekhez képest súlycsökkenést ered-
ményezett – fogalmazott Kaltenecker
Árpád, aki a szőlő édességének kérdé-
sére is kitért: a napsütéses órák
száma és a hőösszeg viszont jó cukor-
fokot eredményezett. Az őstermelő ez-
úton is köszöni vásárlóinak bizalmát,
egyben bizalommal ajánlja szőlőjét a
gyümölcsöt fogyasztók számára.

Az állat- és növénybörze a városréti piacon havonta két vasárnap, reggel
7 órától általában 13 óráig tart, de ez az egyéb programoktól eltérően
esetenként kitolódhat. A legközelebbi börze most vasárnap lesz. További
időpontok: október 7. és 28., november 11. és 25., valamint december
9. és 23. További információ a www.allati.hu weboldalon olvasható.

rezhetjük. Az állat- és növénybörzén az
új és használt pórázok, ketrecek, etetők,
itatók, odúk, kutya- és macskaruhák
mellett tápokra és takarmányokra is ol-
csón bukkanhatunk. A növénybörzések
cserepes virággal, tujával vagy kaktusz-
szal érkeznek. Fürtös kölest és kimérve

egyéb gabonákat is találunk itt. Kaktu-
szok 200 Ft-tól, konténeres díszfák 600
Ft-tól, örökzöldek és buxusok 800 Ft-tól
kaphatók. A gyerekek lovagolhatnak
akár pónin is a börzéken. A büfében illa-
tos pecsenye, hurka, kolbász, sör, üdítő
várja a látogatókat.  A célokra rátérve
Rugovics Péter kifejtette, rendezvényei -
ket szeretnék az agrárium felé bővíteni
mezőgazdasági kisgépek, kertészeti
eszközök és egyéb szerszámok, kellé-
kek felvonultatásával. Csontból, bőrből
készülő tárgyak árusítását is tervezik
megoldani. Keresik a jelentkező vállal-
kozókat, őstermelőket és magánszemé-
lyeket egyaránt, céljuk a mezőgazda-
ság, állattenyésztés és növénytermesz-
tés témájában minél nagyobb és színe-
sebb börze létrehozása. Továbbá ter-
veik között szerepel az országos keve-
rék kutya szépségverseny újraindítása,
kiállítások és bemutatók, jótékonysági
állatárverések, valamint egyéb állatos
rendezvények megvalósítása is.

Piaci kosár:
Zalagyöngye 250–300 Ft/kg
Saszla 250–300 Ft/kg
Othello 250–300 Ft/kg
Izabella 300 Ft/kg
Delavári 300 Ft/kg
Pannónia kincse 350 Ft/kg
Augusztusi muskotály 250 Ft/kg

Ingyenes látásszűrés
Az Opticnet Hungary Érdekkép-
viseleti Egyesülés a Háczky Op-
tika megvalósításában ingye-
nes látásszűrést szervez szep-
tember 25-én 9 és 17 óra között
a vásárcsarnok piacterén.
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló játékos a Vaskakas is talál szelet című könyvet nyerheti meg.
Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige:
Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Mi csak friss ma-
darat tálalunk, uram! Nyertes: Kozma Lászlóné (Győr). Nyereményét a szer-
kesztőségben (Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Pletykafészek

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 ne-
hézségi fokát „+” jelzi.    
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

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

Tel.: 06-30/936-2517

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

200m2 alapterületen 15éve működő szolárium és
szépségszalon az emeleten egészségházzal bér-
leti joga eladó! Négy darab professzionális szo-
láriumgéppel, számítógépes rendszerrel, teljes
berendezéssel, fodrászattal, egyedileg tervezett
bútorokkal és dekorációval eladó.

Érdeklődni az alábbi számon lehet:

06-30-9362-517

ELADÓ BÉRLETI JOG!

Őszi víz-kvíz
Játsszon velünk! A helyes megfejtők közt egy
Soda-stream készüléket sorsol ki a Pannon-Víz Zrt. 
1. Mikor alakult a Pannon-Víz Zrt. jogelődjének
számító Győri Vízvezetéki Részvénytársaság? 
A. 1686    B. 1711    C. 1884
2. Melyik megoldás környezetkímélőbb? 
A. palackozott víz teherautókon szállítva   B. pa-
lackozott víz vonattal szállítva    C. vezetékes víz
csapból
3. Mennyi klórt tartalmaz a győri csapvíz? 
A. 3 mg/l    B. 0,2 mg/l    C. nem tartalmaz klórt
a győri csapvíz
4. Kinek a falikút-gyűjteményét mutatja be a
Pannon-Víz Zrt.? 
A. Isabel Czerny    B. Jedlik Ányos    C. Harcsás
László
5. Melyik a kakukktojás? 
A. szabadhegyi víztorony    B. marcalvárosi víz-
torony    C. újvárosi víztorony
6. Mi a víz kémiai képlete?
A. HOO    B. H2O   C. HOOH
7. Mennyi egy felnőtt ember napi folyadék-
szükséglete?
A. testsúlykilogrammonként 150 ml, B. 1,5-2
liter C. elegendő akkor inni, ha megszomjazunk,
akkor is csak keveset

A beküldési határidő: szeptember 28., péntek 12
óra. A sorsolás nyílt napunkon 14 órakor lesz.
Mindegyik kérdésre csak egy helyes választ szíves-
kedjenek megjelölni! A játékban a Pannon-Víz Zrt.
fogyasztói vehetnek részt. A megfejtéseket a Pan-
non-Víz Zrt. ügyfélszolgálatain (Győr, Bartók Béla
u. 10/C és Jókai u. parkolóház) vagy központi iro-
dájában (Győr, Országút u. 4.) lehet leadni. A nyer-
test szeptember 29-én 14 órakor a szabadhegyi
víztoronyból fogjuk felhívni. 

szerző: nagy csaba

A GYŐR-SZOL Zrt. városüzemeltetési üzletágá-
nak folyamatos munkát ad az elmúlt időszakban
Győrben is kialakult szélsőséges időjárás. Az
utóbbi hat hétben városunkban alig volt csapa-
dék, a nyárias meleg mellett szeptember elején
még éjszakára sem hűlt le jelentősen a levegő.
A kevéske kis pára a szárító szélben gyorsan el-
párolgott. Ilyen körülmények között többszörö-
sen is sújtva vannak a közterületi növények.
Noha a napokban volt eső, a csapadékhiány
mégis jelentős. 

A közterületi virágok díszítő értékét a GYŐR-
SZOL Zrt. az utóbbi időben folyamatos, napi
szintű öntözéssel próbálta megtartani. A mun-
kát éjszakára és a kora reggeli órákra időzítették,
mert ekkor a kilocsolt vizet a növények jobban
hasznosítják. A beavatkozás arra jó volt, hogy a
városi virágágyakba és a különböző virágtar-
tókba ültetett növények életben maradjanak. 

A törődés és gondoskodó öntözés eredmé-
nye szemmel is jól látható, hívja fel a figyelmet
többek között Kun Ferenc, a győri Golden Ball
Club Hotel és a Romantik Hotel Schweizerhof
igazgatója. A náluk megszállók nagyra értékelik
Győr virágdíszítését, a Király utcába kihelyezett
virágoszlopokat rendre dicsérik a vendégek.

A szárazsághoz kapcsolódik, hogy idén ha-
marabb kezdődött a falevelek hullása. A mé-
lyebb talajrétegekben is fellépő vízhiányra a fák
természetes védekezéssel reagálnak, csökken-
tik a párologtatófelületüket, lehullajtják levelüket.
Emiatt a GYŐR-SZOL Zrt. már szeptember ele-
jén megkezdte a lakótelepi beépítettségű öve-
zetekben lévő, platánfákkal beültetett utcákban
– pl. Bartók Béla út, Ifjúság körút, Szent Imre út,
Táncsics Mihály út – a lombgyűjtést. A munka
során kiemelten kezelik a belvárosi parkokat, és
már a tömegközlekedési útvonalak mentén is
találkozhatunk a lombszívó gépekkel.

Az életet
jelentő víz

Kérjük, az alábbi szelvényt kitöltve, leválasztva
szíveskedjenek beküldeni:

Megfejtések:   1.: ......  2.: ......  3.: ......  4.: ...... 
5.: ......  6.: ......  7.: ......

Név: ..........................................................................  
Telefonszám: ..........................................................

82 m2, 2 szoba + nappali,
extra kivitelezésű 

lakás
kiadó. 

Bérleti díj:
100.000 Ft/hó

Érdeklôdni lehet: GYŐR-SZOL Zrt. 
96/511-420 195-ös mellék, +36-20/229-5522

Gyôr megújuló városrészében, 

a Kossuth utca 30. szám alatt 
új társasházban

Török István u. 36.-ban
100 m2-es 

ÜZLETHELYISÉG kiadó!



ÁLLÁS
Üzemi adminisztrátor munkatársat ke-
resünk győri munkahelyre. Jelentkezni
a kati.szilagyi@voith.com címre küldött
szakmai önéletrajzzal lehet.

Érettségizett ügyfélkapcsolati és telefo-
nos munkatársat biztosítóhoz felve-
szünk. Rugalmas munkaidő, cafetéria.
06-70/2678-190, furyliza@gmail.com. 

EGYÉB
Őszi akció! 
Kötöztetés, bútorszállítás váro-
son belül: 2.500Ft/fuvar!
30/529-7589

Jóslás kártyából és tenyérből Győr-
ben! 3.500Ft. 06-30/3843671

Kedves Emberek! Ha van rá
lehetőségük, bárminemű segítséget
elfogadnék, Kérem, ha tudnak, segít-
senek! Előre is köszönöm! 20/211-
7884. Eddigi támogatásukat utólag is
köszönöm!

Hajat veszek 50 cm felett, vá-
gottat vagy vágni valót, jó áron. Tel.:
30/990-9530. 

Olcsó áruszállítás, költözte-
tés ponyvás autóval. Tel.: 30/9057-
819. Építési törmelék, tűzifa, szén szál-
lítása billencsautóval. Tel.: 20/455-
2233 

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

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

Tetőjavítás, átrakás, lapostető-
szigetelés és homlokzatjavítás és -fes-
tés. 30/376-2712.

Bélyeget, bélyeggyűjte-
ményeket, képeslapokat, pénze-
ket, pénzgyűjteményeket, plaketteket,
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sebb, határozatlan bérleti szerződéses
lakásra. Tel.: 70/232-3159.

Belvárosi, 1 szobás, 39 m2-es, komfor-
tos, gázfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne másfél
vagy 1+2 szobás, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra 60 m2-ig. Révfalu,
Jancsifalu, József A.-ltp., illetve Marcal
I-II. területére (hird. szám: 143). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Újvárosi, 2 szobás, 48 m2-es, komfort
nélküli, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 2 szobás, kb. 50 m2-es,
határozatlan bérleti szerződéses lakásra,
Újváros kivételével (hird. szám: 297).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 53 m2-es, távfűté-
ses, műanyag ablakos, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserélne 1+2 fél,
2,5  vagy 3 szobás, kb. 65 m2-es, ná-
dorvárosi bérlakásra (hird. szám: 298).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 1+2 fél szobás, 52 m2-es,
határozott bérleti szerződéses, felújí-
tott, redőnyös lakást cserélne 1+2 fél,
2,5 vagy 3 szobás, nádorvárosi, gyár-
városi vagy marcalvárosi, lehetőség
szerint erkélyes bérleményre (hird.
szám: 299). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Marcalvárosi, 2 szobás, távfűtéses, er-
kélyes, műanyag ablakos, járólapos, új
konyhabútoros, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 1+2 fél, 2,5
vagy 3 szobás bérlakásra Sziget, Újvá-
ros kivételével (hird. szám: 300). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 2+fél szobás, távfűtéses,
határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 1+fél–2 szobás, távfűtéses,
nádorvárosi vagy adyvárosi, határozat-
lan bérleti szerződéses lakásra. Lift nél-
küli házban maximum 2. emeletig (hird.
szám: 128). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Marcalvárosi, 2 szobás, 53 m2-es, táv-
fűtéses, határozatlan bérleti jogviszo-
nyú lakást cserélne egy–másfél szobás,
36–53 m2-es, határozatlan bérleti jog-
viszonyú lakásra (hird. szám: 132). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi, 2 szobás, 53 m2-es, táv-
fűtéses, határozatlan bérleti jogviszo-
nyú, felújított lakást cserélne 3 szobás,
marcalvárosi, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakásra (hird. szám: 137). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

GARÁZS 
GARÁZS, 15 m2-es (5,2
mx2,9 m), kitűnő állapotban, saját vil-
lanyórával, Győr-Szigetben eladó!  Ér-
deklődni: 06-30/9370-230. 

SZOLGÁLTATÁS
Izomsorvadást, bénu-
lást, isiászt, porckorong-
sérvet gyógykezelek. Sa-
modai Péter gyógymasszőr, 30/7543-
114,  www. egeszseg -
ovo.hu 

OKTATÁS
EGYIPTOMI MASSZÁZS-
TANODA Gyere, tanuld, birtokold
az ősi tudást!  www.masszazs -
tanoda.hu, 06-70/237-6097. 

Klasszikus gitár oktatás indul kezdők és
középhaladók részére Győrben, 13 éves
kor felett. A hétvégi oktatásra is lehető-
séget biztosítunk. Jelentkezés telefonon
vagy emailben. Tel: 30 / 594 - 2285
Email: classica.gitar@freemail.hu

Olasz nyelvtanár nyelvokta-
tást vállal. Tel.: 30/9576-300.

ÉPÍTŐANYAG 
NÁLUNK OLCSÓBB!  
YTONG falazóelemek,
Ytong raktárt aláhúzni
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil:  30/9588-852
www.y-ytong.hu

HIRDETÉS APRÓ

Készpénzért antik bútort,
festményeket, Herendi és
Zsolnay-porcelánt, ezüsttár-
gyakat, könyveket, régi fali
és asztali órákat, dísztárgya-
kat, teljes hagyatékot vásá-
rolunk. Tel.: 70/640-5101.  

kitüntetéseket, könyveket, egyéb régi-
séget vásárolok gyűjteményembe.  Hét-
végén is! Pál István. Tel.: 06-20/947-
3928. 

Üdülési csekk, SZÉP-
KÁRTYA elfogadása és beváltása.
Tel.: 70/564-2280.  

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, mű-
szaki termék szállítása kedvező
áron, 2.900 Ft-tól. 30/422-
6164. 

INGATLAN
Győr-Nádorvárosban, a
Bem tér közelében, csendes, családi
házakkal tarkított részen, fiatal, rende-
zett társasházban 1. emeleti, 76 m2-es,
nappali+2 szobás, klímás, egyedi fűté-
ses, világos, szép állapotú téglalakás, 4
m2-es erkéllyel, zárt udvari gépkocsibe-
állóval eladó. Ár: 18.900.000 Ft. Érdek-
lődni: 06-20/3939-349.

Győr-Sashegyen, Volán utcá-
ban 800 m2-es zártkert 30 m2 téliesí-
tett, alápincézett, beépíthető tetőterű
téglaházzal eladó. Víz, villany van. Ár:
3,8 M Ft. 20/801-5541.

Építési telek Győrzámo-
lyon, Tölgyfa út elején ELADÓ!
Közművesített, bekerített, 820 m2-es,
18 m utcafronttal, családi házas övezet-
ben. Érd.: 30/9370-230.   

Győrszentiván-Kertvárosban, Auditól 5
km-re téliesített, 23 m2-es nyaraló
eladó. Irányár: 3.200.000 Ft. Érd.:
30/267-2201.

ÜZLET 
Győr, Kálvária utcában 120 m2-es kon-
ferenciaterem hosszú távra vagy alkal-
makra kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Győr-Szigetben, a Semmelweis u. 8. sz.
alatti bérházban utcafronti, 27 m2-es
üzlethelyiség kereskedelmi, szolgáltatói
tevékenységre vagy irodának hosszú
távra kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Győr történelmi belvárosában, Duna-
kapu térnél 80 m2-es (kávézó), kereske-
delmi-szolgáltatási tevékenységre al-
kalmas üzlethelyiség 5 éves bérleti joga
eladó (+50 m2 pincehelyiség). Tel.:
20/455-2233.

LAKÁSCSERE
Belvárosi, 110 m2-es, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélnék ki-

Gyôr, Déry Tibor u. 11/a • Tel.: 96/431-330
www.marcal-ettem.hu • www.marcal-vendeglo.hu 

Üdülési csekket, étkezési utalványokat, bankkártyát,
SZÉP-kártyát elfogadunk! 

Köszöntôital:
Minden menühöz adunk 1 pohár pezsgôt 

vagy 1 pohár pálinkát!
Menü: 3 szeletes vegyes ízelítô:

• Magyaros füstölt kolbásszal töltött csirkemellfilé
• Óvári sertéskaraj • Csabai töltött karaj Budapest-raguval

• Vegyes köret • Saláta • Somlói galuska

Érvényes: október 1—november 30-ig.

A menü ára:  2.900 Ft/fô helyett 2.000 Ft/fô

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

Őszi pillanatok az 
Amstel Hattyú Fogadóban! 

Szeptember 22-től, szombattól 
minden  a'la carte étkező  

Kedves Vendégünket meghívunk egy
pohár újborra vagy mustra.

Mindenkit szeretettel várunk!

Sister Travel Utazási Iroda, Elektron GM Kft.
9400 Sopron, Szt.György u. 11. • Tel.:30/495-2013

E-mail: info@sistertravel.hu
Bôvebb információ: facebook: Rómautazásidegenvezetés M
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SOPRONI BORVIDÉK
kiváló boraiból ajánljuk:

Gyôr, Kormos I. u. 8., az OTP mellett • tothi.gyor@vipmail.hu
Nyitva tartás: k.–p.: 8–11, 14–19, szo.: 8–14, hétfô: szünnap

BORBARÁTOK BOLTJA
www.borbaratokboltja.hu
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SPORT PORTRÉ

Egy modernkori konkvisztádor
szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

Nyártól Ambros Martin irányítja a
Győri Audi ETO KC szakmai munkáját,
akinek stílusjegyei már most felfedez-
hetőek a zöld-fehérek játékán. A spa-
nyol vezetőedző a kemény munkában,
a határozott védekezésben és a csa-
pategységben látja a siker zálogát.  

A magyar kézilabdázás két emblematikus csa-
patához is spanyol edző érkezett a nyáron,
Ambros Martin a Győri Audi ETO KC, míg Car-
los Ortega az MKB Veszprém irányítását vette
át Karl Erik Böhntől, illetve Mocsai Lajostól. A
két szakember ugyan egymástól függetlenül
szerződött Magyarországra, mégis régi isme-
retség az övék. Közös múltjuk játékos-pályafu-
tásukig nyúlik vissza, hiszen ellenfelekként
gyakran kerültek szembe egymással. Martin
és Ortega szinte együtt nőttek fel, és mivel
előbbi balszélsőt, utóbbi pedig jobbszélsőt ját-
szott, komoly csatákat vívtak, többek között a
Portland–Barcelona rangadókon is. A győriek
mestere ugyanis játékosként sem volt akárki,
korábbi klubja, a Portland San Antonio az ez-
redforduló egyik európai élcsapata volt. Amb-
ros Martin 2000-ben KEK-et, míg 2001-ben
Bajnokok Ligáját nyert a pamplonai együttes-
sel. A komoly játékosmúlt ma is látszik a veze-
tőedzőn, aki edzéseken gyakran beszáll az
egymás elleni játékba, és a pályán mutatja
meg, pontosan mit is vár játékosaitól. 

Ambros Martin 2003-as visszavonulása
után egy spanyol másodosztályú férficsapatnál
kezdett el edzősködni, ezt követően viszont már
csak női csapatoknál dolgozott. Az Itxakóval
2009-ben EHF-kupát nyert, majd 2011-ben
Bajnokok Ligája-döntőig jutott, amire Győrben
máig fájó szívvel emlékeznek, hiszen az elődön-
tőben ötgólos különbséggel éppen az Audi ETO
csapatát búcsúztatta a spanyol együttes. A zöld-
fehérek újdonsült mesterének hosszú távú célja,
hogy egyszer majd első osztályú férficsapatot
irányíthasson, de addig, mint mondta, még van
néhány feladata a Rába partján. 

A vezetőedző kimondott célkitűzése
ugyanis a Bajnokok Ligája megnyerése – ter-
mészetesen a már kötelezőnek mondható ma-
gyar címvédések mellett. Martin a végső siker
kulcsának a védekezést tartja, úgy véli, ez hi-
ányzott ahhoz, hogy tavaly a győriek emelhes-
sék magasba a trófeát. A határozott védelem
előző csapatára, az Itxakóra is jellemző volt,
nem véletlen, hogy szorgalmazta a spanyol
csapat védekezőspecialistájának, Raphaelle
Tervelnek leigazolását. A több poszton is bevet-
hető francia világbajnok végül Győrbe szerző-
dött, neki pedig aligha kell elmagyarázni, mit
vár tőle régi-új edzője. Tervel érkezése azért is
kulcsfontosságú, mert a védelem oszlopa, Hor-
nyák Ágnes babát vár, így rá már nem sokáig
számíthat a vezetőedző, aki a klub nevében el-
sőként gratulált az örömteli hírhez. 

„Személy szerint nagyon örülök Ági bol-
dogságának, sok örömöt kívánok neki az
anyasághoz! Ami a csapatot illeti, úgy látom,
hogy bár ő fontos kulcsemberünk, de távo-
zása ellenére késznek tekintem a felállást, és
amennyiben elkerülnek bennünket a komoly
sérülések, a jelenlegi kerettel sikerrel végig-
vihetjük a szezont, és elérhetjük céljainkat.” 

Ambros Martin filozófiájának egyik fő jel-
lemzője, hogy mindig csapatban gondolko-
dik, nem pedig egyénekben. Az előző sze-
zonban többször előfordult, hogy a győriek
mezőnycsere nélkül játszottak végig egy
mérkőzést, ilyen esetre idén várhatóan nem
kell számítani. A vezetőedző elmondta, tizen-
hat játékos alkotja a keretet, és mindegyi-
küknek hozzá kell tennie a magáét a csapat
teljesítményéhez, csak így lehetnek sikere-
sek. Az összes kézilabdázónak éreznie kell,
hogy szükség van rá és hasznos tagja a csa-
patnak, különben hogyan is lehetne elvárni
tőlük, hogy kiélezett helyzetekben is hozni
tudják magukat, akár a kispadról beszállva. 

A védekezés javulása és a széles rotáció az
eddig lejátszott mérkőzéseken is megfigyel-
hető volt, akárcsak az, hogy Ambros Martin
magyarul „meccsel”. A találkozók közben ezer
fokon égő vezetőedző magyar nyelven adja a
taktikai utasításokat, és csak a legritkább ese-
tekben vált át angolra. Kelecsényi Ernő klubel-
nök elmondta, hogy még sosem látott olyat,
hogy egy sportember – akár játékos, akár edző
– ilyen intenzíven tanulja azt a nyelvet, amelyet
új állomáshelyén beszélnek. A spanyol szakem-
ber szerint ugyanis a kommunikáció az egyik
legfontosabb ebben a sportban, ehhez pedig
elengedhetetlenül szükséges, hogy szót tudjon
érteni a helyiekkel. 

Ambros Martin a szurkolókkal is jó kapcso-
latra törekszik, persze azzal ő is tisztában van,
hogy a szeretetet és az elismerést leginkább a
pályán mutatott teljesítménnyel lehet kivívni. El-

mondta, ellenfélként mindig
lenyűgözte a győri közönség,
amely attól függetlenül
végig a csapat mögött állt,
hogy az éppen győzött vagy
veszített. A szezonnyitó kerti
partin ugyanezt kérte a zöld-
fehér drukkerektől a jövőben
is, hiszen közönség nélkül
nincs csapat, és csapat nél-
kül nincs közönség sem. 

A vezetőedző folyamatosan hangoztatja,
hogy együttese még csak az út elején jár, hi-
szen a teljes keret mindössze egy héttel a baj-
noki rajt előtt találkozott először, ráadásul ki-
sebb sérülések is hátráltatták a közös munkát.
Az idő előrehaladtával azonban egyre markán-
sabbak lesznek Martin – egyébként már most
is felfedezhető – védjegyei a csapat játékán,
amely idén is komoly célokért küzd. A spanyol
tréner és a győri klub egyaránt tekintélyes ered-
ménylistájából mindössze egyetlen cím hiány-
zik – remélhetőleg az sem sokáig… 

Ellenfélként mindig 
lenyűgözte 

a győri közönség
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Hatodik lett Trutnovban az UNI Győr
együttese. Immár hagyomány, hogy a
győri női kosárlabdacsapat részt vesz a
csehországi tornán, melyet ezúttal a
Mekr's-kupáért vívtak a csapatok. A
nyolc csapat között öt euroligás szere-
pelt, köztük a győri, mely a csoportmecs-
csek során előbb 61–40-re kikapott a
lengyel Polkowicétől, majd 75–70-re le-
győzte a házigazda Kara Trutnovot. A
záró fordulóban az orosz Nagyezsda
Orenburg „átgázolt” Fűzy Ákos tanítvá-
nyain (83–50). Azt tudni kell, hogy sérü-
lése miatt Nagy-Bujdosó Nóra eleve ki
sem utazott a tornára – távollétében
Simon Zsófia volt a csapatkapitány –,
míg az oroszok ellen csak rövid ideig volt
a pályán a derékfájdalmaira panaszkodó
ausztrál szerzemény, Natalie Hurst.

Az egy győzelem, két vereség azt je-
lentette, hogy a helyosztón az ötödik
helyért léphettek pályára a zöld-fehérek,
s nagy csatában maradtak csak alul az
USK Praha ellen (79–83).

Fűzy Ákos vezetőedző összességé-
ben nem volt elégedetlen a csapat telje-
sítményével: „Nagyon jól szolgálta a fel-
készülésünket ez a torna. Natalie Hurst
igazolta, hogy valódi szellemi vezére
lehet a csapatnak, nagyszerűen szervezi
a játékot, és komoly stabilitást ad a táma-
dásainknak. A prágaiak ellen végre meg-
nyertük a lepattanócsatát is, és erős-
sége lehet a játékunknak, hogy több
opció is jól működik a támadások befe-
jezése során, vagyis nem vagyunk kiszol-
gáltatva egy-egy játékos aktuális formá-
jának. Jó úton járunk, folytatjuk ugyan-
azt a kemény munkát, amit eddig is vé-
geztünk.”

A győriek első hazai edzőmeccsüket
szeptember 24-én játsszák, amikor is az
egyetemi csarnokban a horvát Novi Zag-
reb lesz az ellenfél 18 órától. A zágrábi-
akkal előtte még szombaton is megmér-
kőznek Rasheedék, méghozzá Horvátor-
szágban. A győri találkozót követően
egyébként a klub szurkolói ankétot tart.

Megtartották az UEFA Futsal Cup
elitkörének sorsolását. A győriek a
portugál, az olasz, valamint a grúz
bajnokkal kerültek egy csoportba.
A négy négyes csoportból csupán
a csoportelsők jutnak a Final 
Fourba. A mérkőzéseket október
9. és 14. között kell megrendezni.
A csapatok mutatói alapján az
ETO talán a legerősebb kvartettbe
került, a papírforma alapján a to-
vábbjutást jelentő első hely kihar-
colása nagyon nehéz feladatot je-
lent Lódiék számára, de a győri se-
lejtezőn mutatott játék bizako-
dásra adhat okot.

A csoportbeosztás: A csoport
(házigazda: FC Litija): Barcelona
(spanyol), FC Litija (szlovén), Araz
Naxcivan (azeri), MNK Split (hor-
vát). B csoport (Kragujevac): Kairat
Almaty (kazah), Economac Kragu-
jevac (szerb), Slov-Matic (szlovák),
EP Chrudim (cseh). C csoport
(Murcia): Murcia (spanyol), Di-
namo Moszkva (orosz), Energi Lviv
(ukrán), Nikars Riga (lett). D cso-
port (Tbiliszi): Benfica (portugál),
Luparense (olasz), Rába ETO, Ibe-
ria Star Tbiliszi (grúz).

A bajnokságban is menetelnek a
győriek, legutóbb a Rubeola FC
Csömör otthonában győztek 3–0-
ás félidőt követően 7–1-re. Marcos
Angulo csapata a Balázs–Dróth,

Tovább menetel a Győri ETO FC, mely
vasárnap a vendég Pécs gárdáját
győzte le az OTP Bank Liga 7. fordu-
lójában. Pintér Attila együttese szá-
mára fontos volt a győzelem, ugyanis
a listavezető MTK is nyerni tudott. A
találkozót a győriek kezdték jobban,
már a 4. percben gólt szerezhettek
volna, ám egy szögletet követően
Strestik a kapufára fejelt. A folytatás-
ban kiegyenlített volt a játék, majd jött
a 33. perc, amikor is a cseh támadót
szerelték szabálytalanul a pécsiek
saját tizenhatosukon belül: a jogos
büntetőt Koltai Tamás váltotta gólra.
Ez volt a fiatal győri játékos 5. találata
a szezon során, s ezzel második a gól-
lövőlistán. A hátralévő időben nem
változott az eredmény, az ezúttal a ko-
rábbinál visszafogottabb teljesít-
ményt nyújtó Pintér-legénység be-
gyűjtötte a három pontot, mely zsinór-
ban az ötödik győzelmet jelentette.

A zöld-fehérek vasárnap az Eu-
rópa Ligában csoportkörig jutó Video -
ton otthonába látogatnak. A fehérvá-

Hatodik lett
az UNI Győr

Nehéz csoportban a Rába ETO

Sorrendben az ötödik siker
riak hátránya jelenleg két pont az ETO
mögött, így a győrieknek nem szabad
kikapniuk, ha azt szeretnék, hogy ne
előzze be őket a Vidi. A rangadón biz-
tosan nem játszhat a győrieknél a
részleges bokaszalag-szakadást
szenvedett Nikola Trajkovic, aki a Pécs
elleni mérkőzés elején egy párharc
során lépett rosszul, és ebből lett a baj.
Minden bizonnyal 3-4 hétre szükség
lesz, hogy visszatérhessen a csa-
patba. Ugyancsak kihagyja a hétvégi
találkozót Michal Svec, akinél kez-
dődő tüdőgyulladást állapítottak meg
az orvosok, a védő a héten már nem
edzett.

Az NB II-ben az ETO B hazai kör-
nyezetben 1–0-ra kikapott a Puskás
Akadémia gárdájától, míg a Gyirmót
FC Győr Oross és Tóth N. találatával
2–0-ra verte a BKV Előrét. A hétvé-
gén a 6. fordulót rendezik a Nyugati
csoportban: a Gyirmót szombaton 16
órakor az éllovas Puskás Akadémiá-
hoz, az ETO B 18 órakor a megyei ri-
vális SVSE-GYSEV-hez látogat.

Garrido, Fabio, Lódi összeállításban
kezdett, csereként szóhoz jutott a
kapus Matkovics, továbbá Al-Ioani,
Szeghy, Harnisch, Bárdosi, Ra-
mada és Horváth G. A gólokon Gar-
rido (12.), Ramada (14.), Ali (16.),

Dróth (28.), Fabio (38.) és Harnisch
(38., 40.) osztozott.

A győriek legközelebb pénteken
18.30 órakor lépnek pályára, az el-
lenfél a Magvassy-csarnokban az
MVFC–Berettyóújfalu lesz.



30 / + / 2012. szeptember 21.

SPORT MOZAIK

kép és szöveg: bögi viktor

Gyakran elhangzó mondat az ed-
zőteremben ismerősöktől, bará-
toktól, haveroktól vagy éppen 
a „szomszédban” trécselőktől:
„Nem tudtam jönni, lesérültem.”

Legtöbbünkben először a „sajnálat” és
az együttérzés tör elő, bennem sajnos
már inkább kételkedő gondolatok fogal-
mazódnak meg. Félreértések elkerülése
végett nem egy szívműtét miatti kiha-
gyásra gondolok, hanem inkább apróbb
sérülésekre, esetleg egy jól sikerült par-
titól való legyöngülésre. Aki nem bírja ki
mozgás nélkül, így vagy úgy, de letalál az
edzőterembe és az érintett területet ki-
hagyva (kímélve) küzd tovább a felesle-
gek leadásáért, teste karcsúsításáért,
vagy éppen az izomtömege növeléséért!
A másik véglet, akik tudják, hogy fontos

A pontyok és amúrok szebb
példányai általában ősszel fog-
hatóak meg. Ennek magyará-
zata, hogy a vénasszonyok
nyara során a telelésre készülő
halak félreteszik óvatosságu-
kat, merészebben és kevésbé
gyanakvóan táplálkoznak. A
Győr Plusz horgászcsapata a
Nádorvárosi Sporthorgász
Egyesület kezelésében lévő,
Patkó elnevezésű vízen, kuko-
ricás etetésen próbált szeren-
csét. A ránézésre egy holtág-
hoz hasonlító, kifli alakú víz
közvetlen összeköttetésben
nincsen a Holt-Marcallal, be-
rekszerű halátjárók azonban
találhatóak, így a halak gyakor-
latilag szabadon úszkálhatnak.
Etetésre kukoricát használ-

szerző: papp zsolt

Az üzletlánc az idén már
hetedik alkalommal szer -
vezte meg a Coop Rallyt,
amelynek kezdetek óta
legfontosabb célkitűzése
a minőségi ha zai élel -
miszertermelés közép-
pontba állítása. 

Borkai Zsolt polgármester
maga is részt vett a versenyen,
amelynek győri állomásán el-
mondta, köszönet illeti a szer-
vezőket azért, hogy immár he-
tedik alkalommal rendezik
meg azt a sportos programot,
amellyel a magyar termékeket
kívánják fókuszba állítani. Hoz-
zátette, Győr dinamikusan fej-

Lesérültem! Kifogás!? 
a mozgás, és esetleg tisztában is vannak
az „elvárásokkal”, de ilyen esetben bűn-
tudat nélkül dőlhetnek hátra a fotelben
és hanyagolhatják a heti edzést. Ők dön-
tenek jól, hogy betartják az orvosi utasí-
tást!? Az orvosok álláspontja érhető, hi-
szen nem lehet egyértelműen eldönteni,
hogy mozoghat-e a páciens, vagy ha
igen, akkor azt milyen mértékben és
mivel nem kockáztathatnak, így a biztos
– pihentessük – megoldás a logikus.
Azonban sok esetben folytathatjuk az
edzést akár még új gyakorlatok beveze-
tésével, vagyis még színesebbé tehetjük
az edzőteremben eltöltött időnket. 

A sérülések közül egy példát em-
lítve: ízületi fájdalom esetén (esetle-
ges gyulladás megszűnése után) nem
kell nullára degradálni a mozgást, sőt!
Az ízületi fájdalmat sok esetben az ízü-
leti folyadék hiánya idézheti elő, vagyis
ha nincs kenőfolyadék, kopik az

anyag. A mozgás által termelni tudjuk
ezt a nagy fontossággal bíró anyagot,
vagyis csökkentjük a súrlódást. A sé-
rült területet körülvevő izmok szak-
szerű edzésével, megerősítésével te-
hermentesül az ízület. (Pl. sérült térd
esetében a combizmok – főként a
négyfejű combizom – erősítésével).

A konzekvenciákat levonva a leg-
több sérülés után korábban elkezd-
heti az ember az edzést, mint gon-
dolná, vagy abba sem kell hagyni, és
még a gyógyulást is segítheti vele.
Persze mindezt kellő odafigyeléssel
és szakértelemmel, mert aki nem biz-
tos a dolgában, több kárt is okozhat,
ezért is célszerű egy edzői tanácské-
rés vagy segítség az edzéshez! 

Várjuk szeretettel stúdiónkban!
Bővebb információt a www.speed-

fit.hu honlapon talál!
Speedfit – Fitnesz mindenkinek!

Őszi pontyok

Rally a magyar termékekért
lődő város, ahol kedvező kör-
nyezetre találhatnak a letele-
pedni szándékozó vállalatok,
akik ráadásul szakképzett
munkaerővel is találkozhatnak
nálunk. A rally lényege nem a
verseny, hanem az, hogy a
résztvevők felhívják a figyel-
met arra, hogy a magyar gyár-
tók képesek kiváló minőségű
termékek előállítására. Az
idén ismét rekordszámú volt a
részvétel, több mint 80 jelen-
tős hazai vállalkozás képvise-
letében 90 két főből álló csa-
pat vett részt a most már tra-
dicionálisnak nevezhető szak -
mai rendezvényen. A résztve-
vők szeptember 13–15. kö-
zött a kijelölt útvonalon a 
nyugat-magyarországi ré gió

tunk, amelyet egy napon át víz-
ben áztattunk. A módszer
során kiemelten fontos volt,
hogy mindig ugyanabban az
időben történt az etetés. A fel-
szerelést nem bonyolítottuk, a
szél erősségétől függően 5, 6
vagy 7 grammos feltolós úszós
szerelékkel horgásztunk. Az
első halak az etetés megkez-
dését követő napokban jelent-
keztek. Két hét alatt a pontyok
közül sokat fogtunk az egy–
három kilogrammos korosz-
tályból, de rendre akadtak ho-
rogra négy és öt kilogramm kö-
zötti példányok is. Az etetésen
megfogott legnagyobb ponty
nehezebb volt hét kilogramm-
nál, ugyanakkor akasztottunk
lavórnyi méretű példányokat is. 

Komplett riasztórendszer
otthonának, családjának, kisvállalkozásának

+ 36 30/203-2222

meghatározó napi fogyasztási
cikkeket gyártó vállalatait ke-
resték fel, ahol ügyességi ver-
senyeken, gyárlátogatásokon,
termékbemutatókon vettek
részt. A versenyzők szakmai
megbeszéléseken konzultál-
tak a házigazda vállalatok és a
közigazgatási szektor helyi
képviselőivel. A rendezvény
során a termelők bepillantást
engedtek mindennapi műkö-
désükbe. A kezdeményezés
egyfajta összefogást generál
a magyar termékek érdeké-
ben, a szakmai programok
révén új együttműködések jö-
hetnek létre a hazai vállalkozá-
sok között – fejtette ki Murányi
László, a COOP Hungary Zrt.
vezérigazgatója.
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AJÁNLJUK
SZEPTEMBER 21., PÉNTEK
Futsal
18.30 Rába ETO–MVFC Berettyóújfalu (NB I-es
mérkőzés, Magvassy-csarnok)

SZEPTEMBER 22., SZOMBAT
Férfi kézilabda
18.00 SZESE Győr–Ajka (NB I/B-s mérkőzés, egye-
temi csarnok)

SZEPTEMBER 24., HÉTFŐ
Női kosárlabda
18.00 UNI Győr–Novi Zagreb (felkészülési mérkő-
zés, egyetemi csarnok)

Szombaton 18 órakor az egyetemi
csarnokban az Ajka együttesét fo-
gadja a Széchenyi ESE NB I/B-s
férfi kézilabdacsapata. Deáki István
együttese az első fordulóban sza-
badnapos volt, így egy héttel meg-
toldhatta a felkészülést a győri
gárda, mely elé a feljutást tűzte ki
célul a klubvezetés. A győriek ed-
zője szerint jól dolgozott a társaság,
de hogy mindez mire lesz elég,
élesben derül majd ki.

„A legegyszerűbb, ha mindenkit
megverünk, de ez azért nem ennyire
egyszerű. Úgy gondolom, négy-öt
csapat jó eséllyel pályázik az első
helyre, így rajtunk kívül az élbolyba
várom a tavaly Keleten ezüst érmes
Dabast, a tavaszra összeállt Százha-
lombattát, továbbá az első forduló-

Szombaton a vajdasági Szabadkán megkezdő-
dik a BoxingOne közép-európai amatőr ököl-
vívó-csapatbajnokság 2012/2013-as sze-
zonja, ahol a helyi Spartak Subotica Wolves a
győri Patent Gladiators gárdáját látja vendégül.
Nagy Zoltán csapata mindig is masszív erőt
képviselt a B1-ben, amit számos dobogós he-
lyezés bizonyít, azonban a bajnoki cím még hi-
ányzik a gyűjteményükből. Idén viszont jó esé-
lyekkel vághatnak neki az ötcsapatos ligának,
hiszen a nehézsúlyú klasszis Darmos József ér-
kezésével komolyan erősödtek, s ez a súlycso-

port mindig is problémás volt a győrieknél. A
legnagyobb erősítés persze az, hogy a tavalyi
ezüstcsapat magja együtt maradt; Nyéki Geor-
gian (64 kg) és Zámbó Dániel (69 kg) most is
harcra kész, miközben a fiatalok, így Sinkó Zol-
tán (60 kg) és Lányi Vitalij (81 kg) kellő rutinnal
rendelkeznek a nagyobb célok eléréséhez.

„Nem tudom, hogy aranyesélyesek va -
gyunk-e, de megtisztelő, ha valaki így gondolja
– fogalmazott Nagy Zoltán vezetőedző. – Mi
nem érmekben gondolkodunk, hanem jó sze-
replésben, és abban, hogy a győri bokszolók fej-
lődése továbbra is töretlen legyen. Ha az ered-
mény is jön, az nagyszerű.”

Nagy Zoltán arról is beszélt, hogy idén a
kulcsposztokon is lehet rotáció. „Tisztában
vagyok versenyzőim képességeivel vagy
esetleges hiányosságaival. Örvendetes,
hogy vannak súlycsoportok, ahol több
hadra fogható bunyós versenyez a csapatba
kerülésért. Idén Nyéki mellett az ifi Sinkó
Krisztiánnak is szerepet szánok, valamint
Bugyik Imre úgyszintén bevetésre kerülhet. 

Teke. Fordulatos és izgalmakban bővelkedő mérkőzésen megszületett az első szuperligás győzelme a GYŐR-
SZOL TC férfi tekecsapatának. A fiatalok is remekeltek, így okozva maximális örömet a szurkolóinak. Kazinc-
barcikai VTSE–GYŐR-SZOL TC  3:5  (3.176–3.195). Ifj.Horváth Péter 508 fa,  ifj. Brancsek János 567 fa,  Né-
meth Gábor 540 fa,  Gosztola Gábor 526 fa,  Kázár Tibor 525 fa,  Kristyán István 530 fa. Ifjúságiak: Kazincbar-
cikai VTSE–Győr-Szol TC 1:3 (935–1000). Kiss Norbert 488 fa, ifj. Brancsek János cserével ifj. Horváth Péter
512 fa. A női szuperligában az  esélyesebb  hazai csapat nyert a Pannon-Flax SE ellen, de a végeredmény le-
hetett volna szorosabb is. Ferencvárosi TC– Pannon-Flax SE 8:0 (3.233–3.062). Kovács Réka 492 fa, Csiz-
mazia Katalin 499 fa, Frank Noémi 523 fa, Hegedűs Anita 515 fa, Anduskáné Cseh Anikó 527 fa, Koppányiné
Simon Csilla 506 fa. Ifjúságiak: Ferencvárosi TC  ifi– Pannon-Flax SE ifi 4:0 (1021–961). Frank Noémi/Csiz-
mazia Katalin 530 fa, Hécz Tamara 431 fa.

SZESE: cél a feljutás
beli vereség ellenére a Komlót és a
Tatát. Az ellenük vívott mérkőzések
akár duplán is számíthatnak, bár
számunkra fontos, hogy az úgyneve-
zett kisebb csapatok ellen ne hullajt-
sunk értékes pontokat, úgy, mint tet-
tük azt tavaly. Ehhez azért az kell,
hogy mentálisan is rendben legye-
nek a játékosok. Ha fel tudják dol-
gozni fejben a célkitűzést, akkor ké-
pesek lehetünk a feljutásra” –
mondta Deáki István, akinek munká-
ját szerencsére a felkészülés során
nem nagyon hátráltatták sérülések,
betegségek.

„Elvégeztük, amit kellett, az ed-
zőmeccsek némelyikén voltak jó
és rossz dolgaink, de talán még jó
is, hogy előjöttek a hibáink” – foly-
tatta a szakember. A SZESE Győr

2. forduló, szeptember 22., 18 óra:
SZESE–Ajka
3. forduló, szeptember 29., 18 óra: 
SZESE–Várpalota
4. forduló, október 7., 18 óra: 
Dabas–SZESE
5. forduló, október 13., 18 óra:
SZESE–Siklós
6. forduló, október 20., 18 óra: 
Tata–SZESE
7. forduló, október 27., 18 óra:
SZESE–Komló
8. forduló, október 31., 17 óra:
FTC-PLER II–SZESE
9. forduló, november 10., 18 óra:
SZESE–Százhalombatta
10. forduló, november 17., 18 óra:
Szentendre–SZESE
11. forduló, november 24., 18 óra:
SZESE–MKB-Veszprém II.
12. forduló, december 1., 16 óra:
Balatonfüred II–SZESE
13. forduló, december 8., 18 óra:
SZESE–Alba Regia

A SZESE őszi sorsolása Szerbiában
a gladiátorok

• Győr-Szabadhegy, „Rózsahegy” ingatlanfejlesztésben lévő 8 db beépítet-
len terület a kapcsolódó útterületekkel; Teleknagyság: 482 m2–913 m2; 
Kikiáltási ár: 3.700.000 Ft–8.100.000 Ft (+ 27% áfa).

• Győr, Patkó u.; ép. telek; hrsz: 1444/35; Teleknagyság: 1100 m2; 
Kikiáltási ár: 13.230.000 Ft (+ 27% áfa),

• Győr, Kenyér köz 3. Társasház egésze (6 db lakás) Hrsz: 6856/2/A(/1-3, 5-
7); Teleknagyság: 194 m2; Lakásterület: 174 m2; 
Kikiáltási ár: 22.800.000 Ft.

A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán
(Győr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-239), valamint az interneten
(www.gyor.hu, Önkormányzat/Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthetők meg.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2012. október 9-én licit útján értékesíti az alábbi ingatlanait:

azért egy sikeres tétmeccsen már
túl van: a Magyar Kupa 1. fordulójá-
ban magabiztos, 38–22-es győzel-
met aratott az Ácsi Kinizsi otthoná-
ban. A SZESE-ben Somogyi, Hoff-
mann (kapusok), Kalmár (5), Hollós
(7/1), Kovácsovics (1), Kőhalmi,
Gubó (8), Schneider (3), Szabó (3),
Németh G. (1), Terenyi (2), Rosta (1),
Kányai, Rivnyák (6) és Bella (1) kapott
lehetőséget. 
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KALAUZ HIRDETÉS, ÁLLATKERT

Kalauz

Felnőtt- és gyermek-
orvosi ügyelet Győr,
Liezen-Mayer u. 57.
Tel.: 96/412-221. Hét-
főn, kedden és csütör-
tökön 16 órától más-
nap reggel 7 óráig.
Szerdán 13 órától 7
órá ig, pénteken 14 órá-
tól 7 óráig. Munka szü -
ne  ti és ünnepnapokon
az ügyelet folyamatos.

GYŐR-SZOL hiba- és
kárbejelentés Éjjel-
nappal hívható: 96/50-
50-55. 

GYŐR-SZOL telefonos
ügy fél szol gá lat A
96/50-50-50-es szá-
mon munkanapokon 7
és 16 óra között hív-
ható. 

GYŐR-SZOL ügyfél-
szolgálat   E-mail:
info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfő-
től szerdáig és pénte-
ken 8-tól 16 óráig, csü-
törtökön 20 óráig.  
A pénztár 30 perccel
előbb zár.  Tel.: 96/512-
570.  

Orgona utca Az ügyfél-
szolgálat 8 órakor nyit.
Hétfőtől szerdáig 16
órakor, csütörtökön 17
órakor, pénteken 14
órakor zár.  A pénztár
30 perccel előbb zár.
Tel.: 96/505-051. Fax:
96/505-099. 

ETO Park Az ügyfél-
szolgálat hétfőtől pén-
tekig 9–17 óráig tart
nyitva. Tel.: 96/815-
905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  Hi-
babejelentés: 96/311-
753. Közterületi 
hibabejelentés a 06-
80/204-086-os ingye-
nes zöld számon. 
Ügy félszolgálat:
96/522-630.  Hétfőtől
csütörtökig 7.30 és
15.30, pénteken 7.30
és 13.30 között.

kép és szöveg: xantus-állatkert

Akik nyomon követik az állatkert mindennapjait, már
várták, hogy mikor pillanthatják meg Gizi és Gézu, az
ázsiai kiskarmú vidrapár utódait. Már nem kell sokáig
várni: a kis jövevények kimerészkedtek a kifutóra.
Ugyan még bátortalanok és hamar visszabújnak a biz-
tonságos házukba, de szemfüles látogatók már elcsíp-
hetik, amikor szüleik felkapják, és mint egy kis csoma-
got, a szájukban tartva cipelik őket. A következő hét
sok mókát hoz majd a kis prémesek életében, fontos
feladat vár rájuk: meg kell tanulniuk úszni. A vízi lecké-
ket a szülők nagyon komolyan veszik: a hevesen tilta-
kozó kölyköket a medencébe viszik, akiknek ki kell ér-
niük a partra. A szigorú oktatás mindig sikerrel jár, hi-
szen a kicsik születésük napjától ösztönösen tudnak
úszni, szüleiknek csak rá kell vezetniük őket, hogy az
apróságok tisztában legyenek „tudományukkal”. Érde-
kes végignézni, ahogy eleinte ügyetlenül csapkodnak,
de nagyon hamar rájönnek, mire is való a lábujjaik közt
húzódó úszóhártya.

A nyár utolsó napsugarai idején a vöröslábú kí-
gyászdarvak is kikeltették csibéjüket.  A kakas és tojó
felváltva ült a fészken, harciasan védelmezve a tojáso-
kat, míg a másik élelem után nézett. A jól szervezett
hónap eredményességét az apró kis tollas igazolja, aki
igazán jól érzi magát. Mivel ez volt a szülőpár első si-
keres költése, elővigyázatosságból az utód jelenleg a
gondozók kezei közt cseperedik, pár hét múlva a láto-
gatók előtt is bemutatkozik. 

Őszi csemeték


