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Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

5. oldal Mérföldkőhöz érkezett a „Belterületi vízrendezés fejleszté-
sek Győr Megyei Jogú Város négy városrészében” című projekt: a
napokban megkezdődik a munka a helyszíneken. A sikeres pályázat
eredményeként négy városrész vízelvezetési gond jai oldódnak meg.
Az ezreket érintő beruházás várhatóan a jövő évre készül el. A projekt
érinti Adyvárost, Szabadhegyet, Gyirmótot és Ménfőcsanakot is.

7. oldal Mivel az extrém hidegben egy átlagos
lakás fűtésköltsége havi 3-5 ezer forinttal, míg egy
átlagos családi házé akár havi 15-20 ezerrel is
emelkedhet, el kell gondolkoznunk, hogyan csök-
kenthető ez a tétel. Szakemberek segítenek lapunk
olvasóinak, hogyan spórolhatunk a fűtésszámlán. 

3. oldal Első nyári szezonját
zárta az üdülési csekket, étkezési
utalványokat felváltó SZÉP Kár-
tya, amely a készpénzes kifizetés-
nél kedvezőbb juttatási konstruk-
ciót kínál a munkaadóknak. 

4. oldal Győr fejlesztéseiről és
azok regionális hatásairól tartott
előadást a napokban Borkai Zsolt a
megyei kereskedelmi és iparkama-
rában. A konferencián részt vett az
országos kamarai elnök is.

10. oldal Összehangoltan és jó han-
gulatban próbálják az Apácák című mu-
sical-komédiát, melyet szombaton mu-
tatnak be a Kisfaludy-teremben.

Írásunk a 29. oldalon
Lendületben
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

millió köbméter földgáz felhasználását válthatja ki a
város biomassza-fűtőművel. A mintegy két és fél milli-
árd forintos beruházás a GYŐR-SZOL Zrt. ingatlanán,
a Wis Befektetési és Kereskedelmi Zrt.-vel közösen lét-
rehozott projektcég beruházásában valósulna meg.

6,9 14 millió forint önkormányzati támogatást kapott idén a
Győri Hajléktalanokat Segítő Szolgálat az otthontala-
nok ellátására. Már elkezdték az utcán élők számba-
vételét, a jövő hónaptól pedig a Stromfeld utcai krí-
zisszálló további hatvan fedél nélkülit tud befogadni.

NAPRÓL NAPRA

Szeptember 28.

Szeptember 29.

Szeptember 30.

Október 1.

Október 2.

Október 3.

Október 4.

Kutatók éjszakája. Laboratóriu -
mi bejárást is tartottak a Kutatók Éj-
szakáján a Széchenyi István Egyete-
men. Az látogatók megismerhették
az intézmény professzorainak mun-
káit, és látványos kísérleteket mutat-
tak be. 

Sportnap. Őszi sportnapot tartot-
tak a Barátság parkban. A rendez-
vény a VIII. Arrabona futófesztivállal
kezdődött, ahol a látogatók nem-
csak nézhették, hanem ki is próbál-
hatták a különböző sportokat.

Gázszivárgás. Harminc ember-
nek kellett elhagynia az otthonát
mintegy fél órára, mert egy Lajta
utcai panelház 9. emeletén, a tűz-
helynél szivárgott a gáz. 

Királypiton. A Xantus János Állat-
kertbe szállították azt a másfél mé-
teres királypitont, amit Neszmély
egyik családi házának kertjében ta-
láltak. Az állat az emberekre veszély-
telen, nem mérges kígyó.

Szelektív forgatag. Országjáró
road show-t indított az Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség.
A szelektív hulladékgyűjtést népsze-
rűsítő kampány játékos formában
mutatta be az anyagok körforgásá-
val összefüggő, környezetünkre is
jótékony hatással bíró szemléletet.

Baleset. Teherautóval ütközött egy
menetrend szerinti autóbusz a 85-
ös úton Ikrénynél. Tizenegyen utaz -
tak a buszon, közülük senki sem sé-
rült meg, a teherautó sofőrjét kór-
házba szállították.

Adomány. Két évvel a katasztrófa
után is figyelemmel kíséri a Leier
Hungária Kft. a vörösisszappal elön-
tött településeket. A győri cég térkö-
vet adományozott a devecseri óvo-
dának.

Lőszerlelet az
építkezésen
Jelentős mennyiség-
ben találtak lőszereket
a győri ipari park terü-
letén a Rehau Kft. beru-
házását előkészítő föld-
munkák során. A gyors
és szakszerű intézkedé-
seknek köszönhetően a
leletek nem jelentettek
veszélyt környezetükre,
a megtett lépésekről
Görög Tibor, a Nemzet-
közi Ipari Park Kft.
ügyvezető igazgatója
adott tájékoztatást.
A lőszereket a Rehau
Automotive Kft. építési
területének délnyugati
részén találták a föld-
mozgatással járó mun-
kák során – mondta el
az ügyvezető. – Minden
bizonnyal második vi-
lágháborús lőszerekről
van szó. A mintegy 300
darabos lelet vegyesen
tartalmazott éleslősze-
reket és üres hüvelye-
ket, a szakértők 4-5 kü-
lönböző típust regiszt-
ráltak, voltak köztük
légvédelmi repeszgrá-
nátok és páncéltörő
gránátok is. A tűzszeré-
szek a talált lőszereket
szakszerűen összegyűj-
tötték, és megsemmisí-
tés céljából a helyszín-
ről elszállították. Sze-
rencsére nem történt
baj a lőszerek előkerü-
lésekor, és akkor sem,
amikor elszállították
azokat az építési terü-
letről. A terület sziszte-
matikus lőszermente-
sítéséről a beruházóval
közösen intézkedtek. 

A fogyasztáscsökkentés,
valamint a környezeti és
zajterhelés mérséklése –
többek között ezek a
célok lebegnek az Audi
Hungaria fejlesztő mér-
nökeinek szemei előtt.
Eredményekben pedig
nincs hiány, a sorozat-
gyártásba kerülő fejlesz-
tések évről évre bizonyít-

ják a Győrben 2001 óta
működő Motorfejlesztő
Központ létjogosultsá-
gát. A négykarikás né -
met prémiummárka ma-
gyarországi telephelyé-
nek innovációs „vegy-
konyhájába” a napokban
újságírók egy csoportja
is bepillanthatott, termé-
szetesen kamerák és
fényképezőgépek nélkül.
A központ vezetője, Wolf-
gang Demmelbauer a
bejáráson elmondta, a
Volkswagen-konszern vi-
lágméretű motorfejlesz -
tő hálózatának részét ké-
pező győri egység nagy
és fontos helyszíne a vál-
lalatnak. Hozzátette, 170
mérnök végez világszín-
vonalú fejlesztési mun-
kát itt, többek között a
virtuális fejlesztés, az

akusztikai motorvizsgá-
lat és a súrlódásanalízis
területén. A mérnökök
virtuális térben a való-
ságban még nem létező
alkatrészek tulajdonsá-
gait, működését tudják
vizsgálni olyan mérőszá-
mokkal, amiket ki lehet
számítani, de mérni még
nem. 

A központ munkatársai-
nak innovációs tevékeny-
ségét nagyban inspirálja
a klímaváltozás, a napja-
inkban leginkább üzem-
anyagként használt kő-
olajkészletek fogyása, és
természetesen az autó-
tulajdonosok pénztárcá-
jának kímélése, a mi nél
komfortosabb utazás le-
hetősége. Előbbiek miatt
a belső égésű motorok
további optimalizálásával
párhuzamosan a villa-
moshajtás fejleszté se is
nagy hangsúlyt kap, és a
két erőforrás minél haté-
konyabb kombinálásán
is dolgoznak. Wolfgang
Demmelbauer szerint a
legfontosabb kö zös cél a
szén-dioxid-mentes köz-
lekedés meg valósítása
kell, hogy legyen.

Audi a kulisszák
mögött
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Így ősz elején, szüret idején
évről évre egyre több rokon,
barát, ismerős lep meg a hír-
rel: ilyen-olyan szőlőjéből
ennyi meg ennyi termett, cu-
korfokok, savtartalmak kerül-
nek mérlegre a leendő bor mi-
nőségét latolgatva. Két tűzfal
közé szorított kis lugasokról,
kertvégi, kerítés mellé szoruló
tőkék ajándékairól, néhány
dézsa szőlőfürtről beszélek.
Lesz belőle vagy 150 liter bor –
lelkendezik volt kollégám, aki
néhány éve még attól is irtó-
zott, hogy mosatlan gyümöl-
csöt vegyen a kezébe.
A lelkesedést értem, mert
magam is arra jutottam, nem
ismeri a termés legbelső lé-
nyegét, aki maga nem ter-
mesztett már valamit. Aki
maga nem ásott fel, trágyá-
zott, nem palántázott még pa-
radicsomot, hagymát, az nem
tudja, milyen a napfény íze, a
föld ereje, a felhők könnye.
Így lehetnek a szőlősgazdává
transzformálódó városlakók
is: még a must forrása előtt
megrészegíti őket a maguk
kapálta, metszette, kötözte
szőlő öröme.
A hordóba kerülő lé persze ko-
rántsem hibátlan jószág. A
klasszikus idézet analógiáját
idecitálva: kicsit savanyú, ki-
csit opálos – de a miénk! Jólle-
het a szomszéd gazdák vállve-
regető, egymásra licitáló cup-
pogásai – ha te dicséred az
enyémet, én is dicsérem a tié-
det alapon – a rossz lőrét is
megnemesítik, valljuk meg: a
legtöbb esetben az eredmény
siralmas.
Már ha feltételezzük, hogy a
bor az eredmény. Szerintem
aligha. Mert a bor a mi bo-
runk, de miénk az út is, amit
bejártunk, míg elkészült. A
megőrült világ kint reked, a
lugasokon, szőlőkön kívül, a
természet törvényeit nem
írja felül semmilyen ostoba
szabály, akaratot, szorgalmat,
kitartást nem tesz semmissé
úri huncutság. Az út a mi
utunk, a bor a mi borunk, s
míg elkészül, mi is önma-
gunk maradunk.  
Ozsvárt Tamás

A mi borunk

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

Első nyári szezonját zárta az üdülési
csekket, étkezési utalványokat felváltó
Széchenyi Pihenő (SZÉP) Kártya,
amely a készpénzes kifizetésnél ked-
vezőbb juttatási konstrukciót kínál a
munkaadóknak. Az eddig napvilágot
látott értékelések szerint a kezdeti
döccenők után nagyobb sebességre
kacsolt az új rendszer a felhasználás
tekintetében, és legtöbben a dunán-
túli régióban finanszírozták ilyen
módon nyári kiadásaikat. A legna-
gyobb hazai pénztárszolgáltató adatai
szerint az összes költés 40 százaléka
ebben a térségben jelentkezett.

Tama István igazgató szerint az ada-
tok alátámasztják a Magyar Turizmus
Zrt. Nyugat-Dunántúli Regionális Mar-
ketingigazgatóságának tapasztalatait. 

– A szolgáltatóktól kapott informá-
ciók szerint a szállodák ebben az
évben minden hónapban rekordot
döntöttek SZÉP-kártya-bevételből az
előzőhöz képest. Az év eleji gyenge,
majd nyári kiugró eredmények annak
is köszönhetőek, hogy a felhasználók
megvárták, amíg a havi utalásokból
összejött egy nagyobb összeg, és
akkor kezdtek költeni. Tapasztalat az is,
hogy a többség nem egyszerre költi el
a számláján felhalmozódott pénzt, in-
kább 3-4 napos üdülésekre, egy-egy
hétvégére osztja be. Még előttünk áll
két hosszú hétvége és az iskolai őszi
szünet, várhatóan ebben az időszak-
ban is megugrik majd a felhasználás.
Ugyanakkor el kell ismerni, hogy még
nagyon sokan fizetik a helyben étkezé-
süket SZÉP-kártyával, a turizmusnak
azonban az lenne jó, ha a szállás, illetve
a szállodai szolgáltatás melletti étke-

zés, egyéb felhasználás jelentené a na-
gyobb részt – jegyezte meg.

A felhasználási lehetőségek köré-
nek eredményesebb népszerűsítését
szorgalmazza a Magyar Fürdőszövet-
ség is, mert a szakmai szervezet sze-
rint az egészségturizmusra fordított
összeg elmarad a korábbiaktól. Ezt
erősíti meg Horváth Cs. Attila, a győri
Rába Quelle élményfürdő általános
igazgatója is.

– Minden technikai feltételt megte-
remtettünk a fürdőben a SZÉP-kár-
tyák felhasználásához. Ennek ellenére
az üdülési csekk forgalmához képest
fele a kártyával felhasznált összeg.
Nem állítom, hogy a konstrukcióval
van baj, de jobban fel kellene hívni a fi-
gyelmét a kedvezményezetteknek,
hogy a juttatások rekreációs célra is
felhasználhatók. Az is több forgalmat
generálna, ha a fürdőszolgáltatások
esetén megteremtenék az alszámlák
közötti átjárhatóságot.

A győri hotelek jó részében domi-
nál az üzleti turizmus, így például az
Ibis alig találkozik SZÉP-kártyás ven-
déggel. A Hotel Rába
igazgatója, Horváth
Ottó hasonló tenden-
ciáról adott számot.

– A vendégeink 70
százaléka külföldi, és
a maradék 30 száza-
lék nagyobb része is
munkájával összefüg-
gésben talál meg
bennünket. Így érthetően a bevétel ki-
sebb része származik a kifejezetten
üdülési célú kártyából. Mindez szá-
mokra lefordítva azt jelenti, hogy míg
tavaly az év első kilenc hónapjában 12
millió forintot fizettek ki üdülési csek-
kel, ez idén körülbelül 10 millió volt.

De valószínűleg el fogja érni a SZÉP-
kártya-felhasználás a 2011-es szintet,
hiszen még előttünk vannak hosszú
hétvégék, egy iskolai szünet és a kará-
csony, amikor a nem üzleti célú ven-
dégforgalom fellendül. A kártya hasz-
nálhatóságát szerintünk is megköny-
nyítené, ha nem kellene a zsebek ren-
deltetésére tekintettel lenni.   

Augusztusig több mint 700 ezer
kártyát adtak ki, ezekkel 32 ezer 434
helyen lehetett fizetni. SZÉP-kártyán
a munkáltatók 48 milliárd 597 millió
forint értékben nyújtottak juttatást a
dolgozóiknak, ebből  a kártyatulajdo-
nosok július végi adatok szerint 17
milliárd forintot meghaladó összeget
használtak fel. Az egyik, több száz dol-
gozót foglalkoztató győri cég munka-
ügyi vezetője elmondta, náluk a dolgo-
zók több mint fele igényelte a kártyát,
a többség más vásárlási utalvánnyal
kombinálva. Láthatóan fontos – első-
sorban az alacsonyabb bérekkel ren-
delkezők számára –, hogy a juttatás
közvetlenül elkölthető legyen élelmi-
szer-vásárlásra – tette hozzá. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium
ebben az évben 400 ezer kártya kiadá-
sával számolt, így a 700 ezres tényadat
sikertörténetet jelez. A tárca várakozásai
szerint januárban újabb igénylési hullám
várható, a felhasználók szá ma hamaro-
san meghaladhatja az egymilliót.

SZÉP-remények: újabb
kártyaigénylési hullám várható

A SZÉP-kárya 
térségünkben 

a legnépszerűbb
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GAZDASÁG  GYŐR JÖVŐJE

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Győr fejlesztéseiről és azok regionális
hatásairól tartott előadást a napokban
Borkai Zsolt a megyei kereskedelmi és
iparkamara felkérésére. A polgármes-
ter azzal kezdte, hogy az önkormányzat
szoros kapcsolatot ápol a kamarával,
amelynek kézzelfogható eredményei a
város javára szolgálnak. Ezek közül pél-
daként említette a szakképzés átalakí-
tását, amelynek során – összefogva a
gazdasági élet szereplőivel – úgy alakí-
tották át a rendszert, hogy a fiatalok ke-
zébe használható tudást adjanak,
megalapozva ezzel, hogy az ide tele-
pülő cégek számára megfelelő helyi
munkaerő álljon rendelkezésre. A pol-
gármester kiemelte, a duális, gyakor -
lat orientált képzés bevezetése ma már
országos ügy. 

Borkai Zsolt úgy fogalmazott, a ked-
vező feltételek megteremtése adott le-
hetőséget arra, hogy az Audi nálunk va-
lósítsa meg gyárfejlesztését. A teljes
vertikumú járműgyár megépítésével
közvetlenül mintegy kétezer, közvetve
további több ezer munkahelyet hoz létre
a városban. Ugyancsak nagy siker, hogy
a több lehetséges helyszín ellenére si-
került elérni, hogy a logisztikai park is
Győrben valósuljon meg. Ez önmagá-
ban szintén több száz új munkahelyet
eredményez, de a hatása ezen jóval túl-
mutat, hiszen további betelepülő vállal-
kozásokat hozhat Győrbe. A gazdaság
erősödését mutatja további több nem-
zetközi cég beruházása városunkban,
amelyek közül példaként említette a

Rehau vagy a Nemak fejlesztését. A pol-
gármester kiemelte, a jövő szempontjá-
ból fontos a péri reptér bővítésének
megvalósítása, amely további lendüle-
tet adhat a régió gazdaságának.

Borkai Zsolt kiemelte, a városban
történő beruházások, a Jedlik híd és a
kapcsolódó úthálózat-fejlesztés, a Mo-
bilis Interaktív Kiállítási Központ és az
új Látogatóközpont megvalósítása, a
szociális városrehabilitáció, az útháló-
zat és kerékpáros infrastruktúra-fej-
lesztések, a belvárosi utcák, vagy
éppen a Dunakapu tér felújítása is
olyan építőkövek, amelyek a gazdasá-
gunk, illetve az idegenforgalmunk fej-
lesztését szolgálják úgy, hogy közben
hozzájárulnak a győriek életminőségé-
nek magasabb szintre emeléséhez.

A polgármester kitért arra is, hogy
az év végi pozitív döntés esetén 2017-
ben Győr rendezheti az Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivált, amelynek
révén komoly létesít-
ményfejlesztések va-
lósulhatnak meg a vá-
rosban. A kormányga-
rancia mellett a város-
nak is mellé kell tenni
a maga részét, de
ezek a fejlesztések
nem csupán egy vi-
lágesemény erejéig
szolgálják Győrt, hiszen utána is itt ma-
radnak, tovább gazdagítva városunkat.

A polgármester előadását azzal
zárta, a város érdekében az önkor-
mányzat továbbra is folytatni kívánja
azokat az együttműködéseket – a gaz-
daság szereplőivel, a kamarával, az

egyetemmel –, amelynek eredményei
már most éreztetik pozitív hatásukat.

Dr. Parragh László, a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara elnöke hozzá-
szólásában köszönetet mondott Borkai
Zsoltnak azért, amiért a megvalósított
szakképzési reformmal Győr példát mu-
tatott, és ezzel előmozdította a duális
képzés országos szintű bevezetésének
ügyét is. Hozzátette, a város felsőokta-
tása terén történt változások, a gyakor-
latorientált képzés, a kooperatív felfo-
gás és az egyetem gazdasági szereplők-
kel való együttműködése ugyancsak
példaértékű. Az elnök a város gazdasá-
gával kapcsolatban úgy fogalmazott,
Győr kivételnek számít hazánkban, tra-
dicionálisan jól gazdálkodik, és a fejlő-
dés az elmúlt évek során még dinami-
kusabbá vált. A péri reptér fejlesztésével
kapcsolatban leszögezte, amennyiben
a bővítés megvalósul, azzal biztosítják
Győr és a régió hosszú távú fejlődését.

A reptér fejlesztésével új dimenzió nyíl-
hat meg a helyi gazdaság számára és
újabb komoly befektetőket is vonzhat a
térségbe.

Dr. Parragh László a kamara műkö-
désével kapcsolatban elmondta, a
2000-es évek mélypontjáról a szerve-

zet mára egy sikertörténet félidejéhez
érkezett. A kamara egyre fajsúlyosabb
szerepet vívott ki magának, és ma már
több alrendszer átalakításában – pél-
dául éppen a már sokat emlegetett ok-
tatásban – is részt tud vállalni. Ki -
emelte, a szakképzés mellett a felnőtt-
képzés átalakítása is égető feladat, hi-
szen ma Magyarországon egymillió
olyan ember él, aki korától és egész-
ségi állapotától fogva képes lenne dol-
gozni, csak éppen az ehhez szükséges
tudással nem rendelkezik. Ennek a
problémának a megoldása is konkrét
társadalmi és gazdasági hasznot ered-
ményezne.

Az elnök a kamarai kapcsolatok ki-
szélesítéséről is szót ejtett. A Magyar–
Szlovák Vegyes Kamara a napokban
fog megalakulni, és a közeljövőben
létrejöhet a szomszédos országokkal
közös vegyes kamarai hálózat is. Dr.
Parragh László a kötelező regisztráció
intézményéről is beszélt. Kifejtette, or-
szágosan mintegy 650 ezer vállalko-
zás regisztrálta magát, amelynek
révén a kamara nagyobb segítséget
tud nyújtani egy adott cégnek, ha pél-
dául exporthoz keres kapcsolatokat.  

Az elnök természetesen a jelenleg
zajló kamarai választásokra is kitért. A
Győr-Moson-Sopron Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara jelenlegi veze-
tésének gratulált azokhoz az eredmé-
nyekhez, amiket az elmúlt években si-
került elérni, és azt kérte a jövőbeni
vezetéstől, hogy ezt az utat járja to-
vábbra is, erősítse a belső egységet
és folytassa a várossal kialakított gyü-
mölcsöző együttműködést.

A jövő Győrben épül – A gazdaság 
szereplői döntéseikkel is bizonyítják

Győr tradicionálisan 
jól gazdálkodik, 

a fejlődés dinamikus
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FEJLESZTÉS HIRDETÉS

szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

Mérföldkőhöz érkezett a
„Belterületi vízrendezés fej-
lesztések Győr Megyei Jogú
Város négy városrészében”
című projekt: a napokban
megkezdődik a munka a
helyszíneken. A sikeres pá-
lyázat eredményeként négy
városrész vízelvezetési
gond jai oldódnak meg.

A győri önkormányzat még
2011-ben nyújtott be pályáza-
tot a Nyugat-dunántúli Opera-
tív Program keretében meghir-
detett Helyi és térségi jelentő-
ségű vízvédelmi rendszerek fej-
lesztése felhívásra. Az irányító
hatóság támogatásra érde-
mesnek ítélte a „Belterületi víz-
rendezés fejlesztések Győr Me-
gyei Jogú Város négy városré-
szében” című projektet, így a
fejlesztés több mint 280 millió
forint európai uniós támogatás
és több mint 31 millió forint ön-
kormányzati önerő mellett való-
sulhat meg. Mindezek mellett a
győri önkormányzat saját for-
rásból a kapcsolódó útépíté-
sekre 2012-ben és 2013-ban
összesen közel 214 millió forin-
tot fordít.

A projektnek köszönhetően nö-
vekszik a településrészeken a kör-
nyezetbiztonság, csökken a belvíz-
és helyi vízkárveszély, javul a fel-

Négy városrész vízelvezetési
gondjai oldódnak meg

színi vizek minősége, illetve a bel-
területre hullott csapadékvizet
rendezetten és kártétel nélkül el
tudják vezetni.

A projekt keretében megtör-
ténik Adyvárosban az 1. sz. táro-
zótó feliszapolódott, növényzet-
tel benőtt
mederfe-
n é k k o t -
rása, a nö-
v é n y z e t
gyérítése,
valamint
egy új mű-
tárgy be-
építése. A
beavatkozásnak köszönhetően
növekszik a tó tározó kapacitása
is. Szintén a projekt kapcsán
megvalósul a Gyirmót–Ménfő-
csanak vízfolyás rekonstrukciója.
A mintegy 3,5 km hosszú csator-
nából eltávolítják a lefolyási vi-
szonyokat jelentősen rontó vízi
növényzetet, iszapkotrást végez-
nek, helyreállítják az elfajult me-
derszakaszokat, felújítják a meg-
lévő műtárgyakat, ahol pedig
szükséges, újakat építenek.

Szabadhegyen a Gyöngyvi-
rág, a Kopja és a Mozsár utcá-
ban kiépítik a csatornahálózatot
összesen 527 méter hosszan,
Kisbácsán pedig a Boglárka, a
Szabadság és a Sövény utcák
mintegy 1300 méteres szaka-
szán a vízelvezetés gondjait or-
vosolják. Az érintett területeken
az útburkolat is megújul.

Borkai Zsolt polgármester ki-
emelt jelentőségűnek nevezte a
projektet, hiszen a csapadékvíz-
elvezetési problémák visszatérő
kellemetlenséget jelentenek
egy-egy nagyobb esőzés után.
Annak ellenére is több terület

van még Győrben, ahol kezelni
kell a problémát, hogy 2006 óta
jelentős összegeket fordított az
önkormányzat a problémás sza-
kaszok számának csökkenté-
sére. Ez a több száz millió forin-
tos beruházás újabb fontos
lépés, azonban még mindig
nem old meg minden gondot a
városban. Örömteli azonban,
hogy a négy városrészben meg-
kezdődhetnek a munkálatok,
amelyek remélem, hogy a lakos-
ság nagy megelégedésére szol-
gálnak majd, és a szakemberek
munkájának köszönhetően tény-
leges megoldást jelentenek a
csapadékvíz-elvezetésre az érin-
tett utcákban, területeken –
hangsúlyozta a polgármester.

A kivitelezés a tervek szerint
2013. augusztus 31-ig tart, a pro-
jekt 2013. december 31-én zárul.

Jövőre elkészül
az ezreket érintő

beruházás
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IDŐSÜGY ELISMERÉSEK

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Szerte a világban 1991 óta októ-
ber 1-jén ünneplik az idősek vi-
lágnapját. Győr minden évben
több programmal és elismeré-
sekkel köszönti a szépkorúakat.

Az idősek világnapja alkalmából szer-
vezett városi ünnepségen Borkai Zsolt
polgármester, a győri Idősügyi Tanács
elnöke köszöntőjében úgy fogalma-
zott, talán nem véletlen, hogy 21 évvel
ezelőtt október 1-jét az idősek világ-
napjává nyilvánította az ENSZ. Ro-
hanó világunkban hajlamosak va-
gyunk ugyanis elfeledkezni arról, hogy
mi mindent kaptunk idősebb szerette-
inktől, nagymamánktól, nagypapánk-
tól, szüleinktől. Felnőttként gyakran el-
felejtjük, hogy az életünket, az álmain-
kat, a tudásunkat a szüleinktől, nagy-
szüleinktől, őseinktől, az életutunkat
meghatározó idősebb embertársaink-
tól kaptuk. „A jelen a múltból, az önök
munkásságából táplálkozik, és a jövőt
is önökkel közösen kell építeni. Érték-
rendünk őseink erkölcsösségéből
fakad, tudásunk az idősebb generáció
tapasztalatából, életbölcsességéből
ered.” A polgármester azt kérte az idő-
sektől, érezzék, hogy még sok min-
dent kell tenniük a világért, a fiatalabb
generációért, Magyarországért, Győr
városáért. „Mi ugyanis számítunk
önökre, bízunk jó tanácsaikban, tu-
dásukban a jövőben is!”

A szépkorúakat
ünnepeltük

Borkai Zsolt leszögezte, a család
és a barátok gondoskodása mellett az
önkormányzatnak és a helyi civil társa-
dalomnak is mindent meg kell tennie
azért, hogy a megérdemelt pihenés
éveiben megkapják mindazt a tá-
maszt és szeretetet, mely megszépít-
heti, teljesebbé teheti napjaikat. Győr
városa igyekszik mindent megtenni
szépkorú embertársaiért. „Bízom
benne, hogy sokan használják önök
közül a nyugdíjasbérleteket, melyek-
kel a fürdőbe léphetnek be, és sokan
vesznek részt a nyugdíjasegyetem
rendezvényein, élvezik a kollégák által
szervezett programokat, vagy a szép-
korúak tornáját a különböző városré-
szekben.” 

A városi ünnepségen Szigethy At-
tila Ezüst Emlékéremmel jutalmazták
azokat a szépkorúakat, akik életük
során sokat tettek a közösségért, kor-
társaikért áldozatos, önzetlen tevé-
kenységükkel. Elismerésben része-
sült a 78 éves Bandi István, a 76 éves
Berki Nándorné, a 73 éves Borkai Ist-
ván, a 75 éves Büki Lajos, a 70 éves
Csányi László Róbert, a 72 éves Far-
kas Vincéné, a 79 éves Farnady Ernő,
a 77 éves Félhelyesné Iváncza Gizella,
a 72 éves Füredi Ferencné, a 82 éves
Gábriel Lászlóné, a 86 éves Horváth
Lászlóné, a 72 éves Huszár József, a
70 éves Ihász Árpádné, a 70 éves
Jáger Sándorné, a 72 éves Jelencsics
Istvánné, a 71 éves Kecskés Istvánné,
a 79 éves Kiss Alajosné, a 71 éves
Kokas Iván, a 78 éves Kovács András,

a 71 éves Kovács Sámuelné, a 80
éves Kőhalmi Pál, a 73 éves Mayer
Lászlóné, a 75 éves Miletics Ferencné,
a 72 éves Mosonyi Imréné, a 74 éves
Mózes Kálmánné, a 74 éves Lakatos
Ferenc, a 73 éves Pálúr Endréné, a 84
éves Pintér Ernő, a 73 éves Raffay Ró-
bertné, a 76 éves Sipos Jánosné, a 74
éves Skerlanitz Miklósné, a 70 éves
Sokorai Józsefné, a 85 éves Soós Zol-
tán, a 81 éves Szabó András, a 75
éves Szabó Imréné, a 85 éves Szabó
József, a 72 éves Szabó Miklósné, a
70 éves Szepessi Mihály, a 72 éves Ta-
kács Imre, a 74 éves Takáts László, a
82 éves Tóth Frigyes, a 71 éves Urai
Attiláné, valamint a
71 éves dr. Varga Je-
nőné.

A polgármester
az ünnepségen ki-
tért egy másik, a na-
pokban megtartott,
időseknek szóló ren-
dezvényre is. Örö-
mét fejezte ki, amiért
olyan sokan vettek részt a nyugdíjas
Ki mit tud?-on, és mutatták be pro-
dukcióikat, mert ez az esemény is a
tevékeny időskor egyik példaértékű
rendezvénye volt. Az idősek napja al-
kalmából rendezett vetélkedőn a
győri idősek klubjainak tagjai mutat-
ták meg tehetségüket. A generációk
kapcsolatát erősítve a programnak a
Bridge Hallgatói és Oktatói Klub
adott helyet.

A rendezvény az Egyesített Egész-
ségügyi és Szociális Intézmény által
2012 januárjában elindított „Veletek
mindenkor” projekt részeként valósult
meg, amelynek célja – kapcsolódva
az Európai Unió által meghirdetett
„Aktív idősödés és a Generációk közti

szolidaritás évéhez” – a különböző
korosztályok kapcsolatának erősítése.

A programon a győri idősek klub jai -
nak ma is aktív szépkorú tagjai léptek
színpadra, hogy vers és próza, egyéni
és csoportos, valamint egyéb kategó-
riában mutassák meg tudásukat. A Ki
mit tud?-on mintegy 140 idős ember
vett részt, akik számára nem a vetélke-
dés, hanem a szórakozás, a közös él-
mény maradt emlékezetes.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter a programmal kapcsolatban úgy
fogalmazott, örömmel látja, hogy a
győri nyugdíjasok ilyen aktívak. Hozzá-
tette, a nyugdíjba vonulás mindig egy

korszakváltás, de fontos, hogy az idő-
sek ne adják fel addigi életüket, ne
uralkodjon el rajtuk a céltalanság és a
feladatnélküliség érzése. Egy közös-
ségnek nagy szüksége van a sokat ta-
pasztalt, idősebb korosztályra, és
Győr éppen ezért sokat tesz a szépko-
rúakért, az idősek életminőségének
javításáért. A győri nyugdíjasklubok-
ban zajló közösségi élet, az idősek ott-
honaiban tartott foglalkozások és a
város által szervezett rendezvények is
mind azt a célt szolgálják, hogy az idő-
seket bevonjuk a közösségi életbe, és
amíg csak lehet, tanuljunk tőlük, me-
rítsünk élettapasztalataikból, mert az
ő tudásuk is szükséges Győr további
fejlődéséhez. 

Borkai:  Tudásunk 
az idősebb generáció

tapasztalatából fakad
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ENERGETIKA HIRDETÉS

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

Mivel az extrém hidegben
egy átlagos lakás fűtés-
költsége havi 3-5 ezer fo-
rinttal, míg egy átlagos
családi házé akár havi 15-
20 ezerrel is emelkedhet, el
kell gondolkoznunk, ho-
gyan csökkenthető ez a
tétel. Szakemberek segíte-
nek lapunk olvasóinak, ho-
gyan spórolhatunk a fű-
tésszámlán.

Egy tanulmány szerint egy átla-
gos családi ház esetében a fala-
kon 20–30, a tetőn 15–25, a nyí-
lászárókon 10–25, a födémen és
a padlón át 10–15 százalék hő tá-
vozhat, pedig a megfelelő beavat-
kozások elvégzésével akár
50–60 százalékos fűtésienergia-
megtakarítás is elérhető.

Gyertyás János, a győri pol-
gármesteri hivatal városépítési
osztályának beruházási csoport-
vezetője szerint a felújításnak
csak gondos előkészítő munka
után szabad nekiállni, az eredeti
tervekig vissza kell nyúlni, ha a
leghatékonyabb beavatkozási
módszert akarjuk megtalálni,
ugyanis nem mindegy, hogy az
épület mikor, miből épült, ho-
gyan vakolták be, szigetelték-e a
födémet, vagy van-e alatta pin -
ce. Tudnunk kell, hogy milyen a
ház jelenlegi állapota, ahogy azt
is, milyen a meglévő fűtési rend-
szer hatásfoka és a szabályozha-
tósága. Gyertyás János hangsú-
lyozta, csak ezek ismeretében
szabad felállítani a rangsort a fel-
újítás elemei között, ugyanis
ezen tényezők mind befolyásol-
ják a megtakarítás mértékét.

A szakember úgy látja, hogy
például egy 30-40 éves családi
háznál már kisebb beavatkozá-
sok is jelentős megtakarításokat
eredményezhetnek: ha nincs
pénz ablakcserére, hanem csak
felújítják a nyílászárókat és leszi-
getelik a födémet, azzal akár 20
százalékkal csökkenthető az
energiaveszteség. Egy komplex
felújítással pedig akár 60 száza-
lékos megtakarítás is elérhető,
melynek révén a családi házak
zöme sokkal jobb energetikai
besorolásba kerül.

Felújítással 60 százalékos 
fűtési energia is megtakarítható

Laczus Péter, a GYŐR-SZOL
Győri Közszolgáltató és Vagyon-
gazdálkodó Zrt. Távhőszolgálta-
tási Igazgatóságának osztályveze-
tője hozzátette, a megtakarítás
nagyban függ a beruházás komp-
lexitásától. A cég elsősorban pa-
nelépületeken keresztül méri a fel-
újítás sikerességét. Laczus Péter
elsősorban a teljes felújítást ajánl -
ja, de ha a társasháznak nincs
erre elég pénze, akkor először a fű-
téskorszerűsítést érdemes elvé-
gezni a szabályozhatóság miatt.
Csak fűtéskorszerűsítés esetén
az elérhető energetikai megtaka-
rítás az épület egészére nézve 10-
15 százalék, a nyílászárók cseréjé-
vel kiegészítve 15-20 százalék. Ha
emellett megtörténik az épület
homlokzati hőszigetelése 10 cm
vastag polisztirolhabbal, akkor

összesen akár 50 százalékos
meg takarítással is számolhatnak. 

Jobb irányba el lehet mozdulni
a födém szigetelésével, illetve a
homlokzati szigetelőanyag vas-
tagságának növelésével, minden
plusz centiméter további 3-5 szá-
zalékos megtakarítást jelent. Ha-
zánk a szigetelőanyag-vastagság
választásában sereghajtónak szá-
mít a régióban, míg itthon leg-
gyakrabban 8–10 cm-es poliszti-
rolhabbal veszik kör  be a házat,
addig a szomszédos országok-
ban 4–5 centivel vastagabbal.

Gyertyás János felhívta a fi-
gyelmet, bármilyen hőszigete-
lésnél nemcsak az anyag vastag-
sága számít, hanem annak hőát-
bocsátási képessége is. Ezt az
értéket az ablakoknál is figyelni
kell.

A beruházás megtérülését na-
gyon nehéz megbecsülni, egyes
számítások szerint egy átlagos
családi ház energetikai felújítása

támogatás nélkül is 10 év alatt
behozza az árát, támogatással
pedig éveket nyerhetünk. A ki-
írásba gyakran beleveszik a meg-
újuló energia használatát. Az
egyébként még luxusberuházás-
nak számító napkollektor telepí-
tésén, geotermikus energia hasz-
nosításán ilyen esetekben érde-
mes elgondolkodni. Ezek megté-
rülési ideje alapból jóval több,
mint például a szigetelésé. A
megtérülésnél nemcsak a beépí-
tés költségeit, hanem a várható
üzemeltetési, karbantartási költ-
ségeket, az esetleges hatásfok-
veszteséget, és a várható élettar-
tamot  is figyelembe kell venni. 

Az, hogy a napenergiát, a
földhőt vagy a biomasszát érde-
mes-e felhasználni a fűtésre,
attól függ, hogy milyenek az épü-

let adottságai és mik a helyben,
könnyen elérhető erőforrások. A
beruházás előtt, még a tervezési
szakaszban mindenképp érde-
mes kikérni energetikusok, épü-
letgépészek tanácsát.

A korszerűsítés elvégeztetése
sokat változtat az épület energeti-
kai besorolásán, az érték rákerül
az energetikai tanúsítványra. Ezt
2009. január elsejétől kötelező el-
készíttetni minden új építésű in-
gatlanra, de a meglévő épületek
adásvétele és az egy évet megha-
ladó bérbeadás esetén is kötelező
lesz a beszerzése. Sokan a köte-
lező szabályozástól függetlenül
már idősebb ház megvételekor is
kérik a műszaki dokumentumot,
amely a legjobb A+ kategóriától a
legrosszabb I-ig sorolja be az in-
gatlant.

Fontos tudni, hogy egy komp-
lex energetikai felújítás legalább
10 százalékkal növeli az ingatlan
értékét és eladhatóságát.
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FEJLESZTÉS BŰNÜGY

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A 2010-ben kezdődött győri mű-
jégpálya-fejlesztés második
üte meként még az idén elkészül
az a tanulópálya, amely a fiata-
lok felkészülését egész évben
szolgálja majd.

A győri jégpálya és létesítményeinek
megújítása 2010-ben kezdődött.
Akkor az önkormányzat több mint
százmillió forintot biztosított az 1984-
ben épült fogadóépület teljes körű fel-
újításához. A beruházás eredménye-
ként a vázszerkezet kivételével gyakor-
latilag egy új épület valósult meg, kor-
szerű körülményeket biztosítva a
nagyközönség és a sportolók szá-
mára egyaránt. A felújítási program
második ütemeként a Győri ETO HC,
kihasználva a társasági adó nyújtotta
lehetőséget, pályázatot nyújtott be
sportinfrastruktúra fejlesztésére,
amely nek révén karácsonyra megva-
lósulhat a tanulópálya megépítése. 

Borkai Zsolt polgármester elmond -
ta, a jégpálya korszerűsítése és bőví-
tése azért fontos feladat, mert a város-
ban jelentős az igény a korcsolyázás
iránt, emellett pedig egyre több spor-
tolni vágyó fiatal választja a jégkoron-
gozást. Szezonálisan mintegy ötvene-
zer ember látogatja a létesítményt, és
mintegy 160 gyerek sportol verseny-
szerűen az egyesületben. Az önkor-

Jégpályafejlesztés Kiskúton
mányzat éppen ezért támogatta a fo-
gadóépület felújítását, és ezért vállal
részt a második ütemben is. A 120 mil-
lió forintból megvalósuló tanulópálya
kiviteli terveit Győr városa készítette el,
a 30 százalékos önrész biztosításához
pedig 15 millió forinttal járul hozzá. 

Szarvas Zoltán, a Győri ETO Hockey
Club elnöke kifejtette, sikeres pályáza-
tuk a város sportolási lehetőségeit bő-

víti, hiszen egy új gyakorlópálya valósul
meg a fogadóépület és a nagypálya kö-
zötti területen, amelyet a nagyközönség
és az egyesület sportolói is használhat-
nak majd. Jelentősége abban áll, hogy
a kispálya nyáron is üzemeltethető, így
a fiatalok számára egész évben biztosí-
tott a gyakorlás. A sportolók a korábbi,

költséges külföldi edzőtáborok helyett
itthon is fel tudnak készülni a szezonra,
ami a győri jégkorongsport érdekeit
szolgálja.

Horváth Lőrinc, a Győri Jégspor -
tért Alapítvány elnöke hangsúlyozta,
az új pálya révén a győri korcsolyázni
vágyók lehetőségei bővülnek, emel-
lett pedig az egyesület utánpótlásbá-
zisa is gyarapodhat. A cél az, hogy a

jövőben újra OB1-es csapata legyen
a városnak, és ehhez a folyamathoz a
mostani fejlesztések is nagymérték-
ben hozzájárulnak.

A nagypálya egyébként október
15-én nyílik a nagyközönség számára,
a tanulópálya pedig december végé-
től használható.

A Kisalföld Volán a GYŐR-
SZOL Zrt. kezdeményezésére
október 1-jétől új autóbusz-
megállóhelyet helyezett üzem -
be a 81-es számú főút mellett,
a győr-sashegyi Hulladékke-
zelő Központ közelében Sas-
hegy GYŐR-SZOL-telep elne-
vezéssel. 

Az új megállóhelyen a Kisal-
föld Volánnak ebben az irány-
ban közlekedő autóbuszai,
vagy is a Győr–Mezőörs–Kis-
bér–Bakonyszombathely, a
Győr–Mezőörs–Bakonyszom-
bathely, a Győr–Nyalka–Táp-
szentmiklós, a Győr-Győrság–
Bakonyszombathely és a
Győr–Győrság–Tápszentmik-
lós felé közlekedő járatok áll-
nak meg fel- és leszállás céljá-
ból, mindkét irányban. 

Az autóbuszjáratokat hely-
közi menetjeggyel vagy bérlet-
tel bárki igénybe veheti. 

A buszmegálló a GYŐR-
SZOL Zrt. finanszírozásával,
valamint az Észak-Dunántúli
Méh Zrt. támogatásával ké-
szült el.

Új busz -
megálló
Sashegyen

Milliárdos adócsalást leplezett le Győrben a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
A bűnszervezet a gyanú szerint tavaly és az
idei év első felében ötmilliárd forint értékben
adott el gabonát, a mintegy 1,3 milliárdnyi
adót azonban nem fizették meg az értékesí-
tés után. Hozzátették, hogy a csoport a for-
dított áfa bevezetése miatt hagyott fel tevé-
kenységével. Eddig öt embert vettek őri-
zetbe, s javasolják az előzetes letartózta-
tásba helyezésüket. A nyomozók négy me-
gyében és a fővárosban, félszáz helyszínen
egyszerre tartottak házkutatásokat az
ügyben. Az M1 Híradó információi szerint a
gyanúsítottak között van a rendőrség és a ha-
tárőrség egy-egy volt operatív felderítő
tisztje is. A Kisalföld úgy tudja, hogy a szer-
vezet győri vezetője kapcsolatba hozható az
augusztus elején Veszkényben elkövetett 30
milliós repce- és búzalopással. Őhozzá ked-
den reggel kopogtattak be a kommandósok.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A Bisinger Óvoda a közel-
múltban öt kerékpárt nyert
az önkormányzat pályáza-
tán, a napokban pedig har-
minc új ággyal gazdagodott
az intézmény. Az új eszközök
beszerzése folytatódik.

Dr. Somogyi Tivadar, a városrész
önkormányzati képviselője la-
punknak elmondta, az óvoda
munkatársai arról tájékoztatták,
hogy az intézmény ágyai korsze-
rűtlenek, nehezen mozgathatóak,
ezért döntött úgy, hogy harminc
ágy megvásárlásával segíti az
óvodát. Az új ágyak könnyűek,
mobilisak, így nagy könnyebbsé-
get jelent az óvónők számára
azok használata, és a gyerekek is
kényelmesebben alszanak rajta.

Pallós Erzsébet, az intézményegy-
ség vezetője hozzátette, a képvi-
selő támogatásából egy óvodai
csoport kapott korszerű fekhelye-
ket, amelyek a szülőknek is any-
nyira megtetszettek, hogy össze-
fogást kezdeményeztek azért,
hogy a többi gyerek is hasonlóan

kényelmes ágyon pihenhessen. A
kezdeményezés révén, szülői tá-
mogatás és a képviselő további
segítsége jóvoltából a jövőben
újabb fekhelyekkel gazdagodhat

Biciklik és ágyak az ovisoknak
az óvoda. Az intézmény egyéb-
ként a mobilitási héten rendezett
„Kontra-fék” konferencián ve-
hette át Borkai Zsolt polgármes-
tertől azt az öt kerékpárt, amit az
óvoda az önkormányzat „Mozdulj
a jó irányba” címmel hirdetett pá-
lyázatán nyert. A pályázat lényege
az volt, hogy a győri intézmények
mutassák be, mit tesznek a gye-
rekek környezettudatos szemléle-
tének kialakításáért, a kicsik és
szüleik környezetbarát közleke-
désre neveléséért. 

Dr. Somogyi Tivadar arról is be-
szélt, hogy felmerült a Kovács Mar-
git Óvodában közelmúltban át-
adott műfüves sportpályához ha-
sonló létesítmény építése a Bisin-
ger Óvodában is. Az alpolgármes-
ter elmondta, keresi a forrást annak
érdekében, hogy jövőre itt is meg-
valósulhasson a gyerekek mozgá-
sát szolgáló pálya kialakítása.

Milliárdos
adócsalás
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A Széchenyi István Egyetem Szociális munka 
tanszéke az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézménnyel (Győr), a Győr-Moson-Sopron 
Me gyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával
(Győr) együttműködve, a tervezett összes feladat
elvégzésével befejezte az „Inter  professzionális
szemléletű közösségi szociális munkára felkészí-
tés alternatívái” című, TÁMOP-5.4.4-09/2/C-
2009-0006 Útitársak projektet.
A projektben készített kötetek, a kidolgozott képzési
programok az érdeklődők rendelkezésére állnak a
http://www.tamop544c.pli.sze.hu/ honlapon.
A projekt keretében tartott kurzusokon 107 nappali
tagozatos egyetemista, illetve 75 gyakorló gyer mek -
védel mi szakember vett részt. Interprofesszionális
kö zösségi munka szakirányú to vább kép zésünkön
26 szakember szerzett másoddiplomát. 

Köszönjük minden partner együttműködését!

Szociális képzéseket
fejlesztettünk

szerző: ozsvárt tamás
fotó: illusztráció

„Elismerés a kiválóságért” díjat kapott
a közelmúltban a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara. Még ki sem hűltek a kezek a gra-
tuláló parolák után, a kamara úja pá-
lyázati anyagot állított össze, az idei év
Nemzeti Minőségi Díjára aspirálnak
kisszolgáltató kategóriában.

A most megkapott díj a korábbi
évek kitüntetéseihez hasonlóan an -
nak a stratégiának az egyik mér-
földköve, melynek célkitűzéseit
2005-ben fogalmaztuk meg – te-
kinti át az eredményeket Mihalicz
Antal, a kamara elnöke. – Az elnöki
tiszt átvételekor a gazdaságban
szerzett tapasztalataimat felhasz-
nálva arra biztattam kollégáimat,

hogy indítsuk el azt a többlépcsős
folyamatot, amely lehetővé teszi,
hogy kamaránk dokumentáltan is
minőségi szervezetté váljon. Így
tudtunk megfelelni először az ISO-
rendszer előírásainak, majd meg-
kaptuk az „Elkötelezettség a kiváló-
ságért” díjat, és legutóbb az „Elis-
merés a kiválóságért” oklevelet,
melyet az év végén a Parlamentben
vehetünk át. Mindezek visszajelzé-
sek arról, hogy a megkezdett minő-
ségfejlesztési munkának megvan-
nak az eredményei.

Miben kell kiválónak lenni
ahhoz, hogy egy szervezetet
ezekre a díjakra érdemesnek
találjanak?

A működés szinte valamennyi fo-
lyamatát mérlegre teszik az auditok

során – ad tájékoztatást Dinnyés
Előd, a kamara titkára, aki a minősí-
tések megszerzésének napi erőfe-
szítéseit végigkíséri. – Górcső alá
kerül a tagok elégedettsége, a szol-
gáltatások, rendezvények, kiadvá-
nyok minősége, a menedzsmentte-
vékenység, az informatikai háttér, a
teljesítményértékelési rendszer és
még nagyon sok terület, amelyeket
összességében értékel a Szövetség
a Kiválóságért Egyesület. Mind-
ezekről rendszeres adatgyűjtés és a
ránk rótt adatszolgáltatási kötele-
zettség alapján alkotnak képet, me-
lyet kiegészítenek a személyes
megkeresések, kérdések, interjúk.
Nagy örömmel olvastuk az értéke-
lésben a bírálók megállapításai kö-
zött, hogy nyílt légkörrel, magas
szinten elkötelezett kollégákkal ta-
lálkoztak nálunk, amiről mi is tud-
juk, hogy elengedhetetlen feltétele
a kiválósági modell sikeres megva-
lósításának.

Mi lehet a következő lépés?
Ebben az évben pályázunk a

Nemzeti Minőségi Díjra – folytatja a
kamarai titkár –, a bírálathoz szüksé-
ges dokumentumokat már beadtuk.
A helyszíni audit után, az értékelést
követően dől el, hogy 2012-ben el-
nyerjük-e a díjat. Ha igen, akkor
megcélozható még az Európai Kivá-
lóság Díj, ehhez persze újabb több -
éves munka szükséges. A nemzet-
közi példákat szem előtt tartva olyan
kamarát szeretnénk felépíteni a kö-
vetkező öt-tíz évben, amely igazol-
tan minőségi szolgáltatásokat nyújt
tagjainak, sőt, akár a gazdaság érde-
keit szolgáló vállalkozásokat működ-
tet, és emellett szorosan együttmű-
ködik a régió tudásközpontjaival,
egyetemeivel azzal a céllal, hogy az
innováció a kisvállalkozói fejlődés
eszköze lehessen.  Fontos számunk -
ra, hogy a jövő vállalkozóival már
hallgatókorukban megismertessük
a kamarai tagság kínálta üzleti lehe-
tőségeket. Ez utóbbival már próbál-
koztunk a Széchenyi-egyetemmel
együttműködve, amikor féléves
tárgyként ismerkedtek a diákok a ka-
marai munkával. 

Fegyelem és következetesség
szükséges ezeknek az eredmények-
nek az eléréséhez, és erre lesz szük-
ség a jövőben is – veszi vissza a szót
Mihalicz Antal elnök. – A kötelező re-
gisztráció új kihívásokat állít elénk,
hiszen azt a minőséget, amiről az ed-
digiekben beszéltünk, a tagvállalko-
zásokon kívül a gazdaság többi sze-
replőjének is biztosítani kívánjuk.

Minőségi kamara
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Király Béla koreográfus kérése,
miszerint a szereplők teremtse-
nek karneválhangulatot a szín-
padra, teljesülni látszik: össze-
hangoltan és jó hangulatban
próbálják az Apácák című musi-
cal-komédiát, melyet szomba-
ton mutatnak be a Kisfaludy-te-
remben. A darabról a rendező-
vel, Molnár Lászlóval beszél-
gettem.

Nem lehet könnyű úgy jó műsort
csinálni, hogy öt karaktert, öt
szólamot, öt nőt kell összehan-
golni. Hogy birkózik meg vele?

Alapvetően egy nővel sem könnyű,
nemhogy öttel. Ám nagy szerencsém
van, a szereplők különböző egyénisé-
gek, de olyanok, akikkel ke vés prob-
léma van. Nem mondom, hogy nem
voltak viták vagy hisztik, de jó hangu-
latban teltek a próbák, és ezáltal a
munka is jól ment.

Hogy lesz 52 temetésből mu-
sical-komédia?

Ezt talán az írótól kellene megkér-
dezni. Nagyon szeretem a darabot,
igazi vígjáték. Az a baj, hogy bármit
kezdek el mondani a történetről, lelö-
vöm a poént, amiből egyébként na-
gyon sok van a darabban. Az összes
jelenet helyzetkomikum. Minden arról
szól, hogy ők mik szerettek volna lenni,
mielőtt apácák lettek, vagy mik az ál-
maik, miközben apácák. Ezeket látjuk
megnyilvánulni. Azzal még nem lövök
le semmit, ha elmondom: egy leves
miatt meghal 52 testvérük, és négyet
nem tudnak eltemetni. Miattuk csinál-
nak egy show-műsort egy amerikai
művelődési házban, melynek bevéte-
léből szeretnék őket eltemetni. 

Apáca-show a győri színpadon
A műsor kapcsán mondják el az éle -
tüket, a vágyaikat, az álmaikat.

Tehát egy apáca-show-t látha-
tunk a színpadon?

Igen, abszolút.
A sztereotípiák szerint az apá-

cák idősek, csendesek, nyugod-
tak, visszafogottak. A múlt héten
láttam egy fiatal apácát pufimel-
lényben, hátizsákkal, óriási mo-
sollyal az arcán biciklizni. Vala-
hogy így képzelem el a darab apá-
cáit is, mármint szellemiségben.

Bár a felsoroltakkal nem értek
egyet, de azt elmondhatom, nem az
apácaságukat fogják megmutatni,
hanem például hogy revütáncosnők,
énekesnők szerettek volna lenni.

És a kísértés legyőzhető?
Ők is emberek, a kísértés ugyan-

úgy bennük van, mint bennünk, csak
mi legfeljebb nem győzzük le, ők
pedig igen egy magasztosabb cél ér-
dekében. Elfojtják a kísértéseiket.

1998-ban megalapította a Mu-
sical Színházat. Elköteleződött a
műfajnak?

Nem, akkor sem és ma sem titko-
lom, ha magánszínházzal akarsz fog-
lalkozni, akkor ebből lehet megélni.
Ezért csináltam akkor azt, de előtte
prózai színész voltam.

A jövedelmezőségen túl mik a
műfaj érdemei?

Két dolog van, ami megkülönböz-
teti a prózát a zenés műfajoktól: bor-
zasztó nagy tárgyi tudás kell hozzá, a
prózához néha elég a tehetség. A
zenés műfajhoz meg kell tanulni éne-
kelni, táncolni, enélkül nem megy.

Prózánál néha elég, ha valaki érdekes
és tehetséges, és az adott szerepre jó.
Ez zenés műfajnál nem működik. Az
sokkal nagyobb kihívás egy színész
számára.

Már abból a kevésből, amit
láttam az Apácákból, kiderült,
hogy nagyon nehéz dolguk van a
hölgyeknek.

Az, még akkor is, ha a szereplők na-
gyon értenek ahhoz, amit csinálnak.
Sok énekelnivalót, sok szólamban,
sok prózával és tánccal kell előadniuk,
szóval nagyon nehéz munka ez.

szerző: gaál józsef 

Ötödik sikeres pályázatának
köszönhetően óvodások és
diá kok kedvére való projektet
indított útjára a Városi Művé-
szeti Múzeum. A szabadidős,
tanórán kívüli művészeti neve-
lés helyszíne a Váczy-gyűjte-
mény Nefelejcs utcai épülete,
a magyar ispita lesz, ahol kerá-
miával, üveggel, fával dolgoz-
hatnak, s kiállítások anyagai-
val találkozhatnak a gyerekek.
A múzeumnak tizenkét okta-
tási intézményt sikerült maga
mellé állítania, s a 28 millió fo-
rintos költséget teljes egészé-
ben az Új Széchenyi Terv, a
TÁMOP kasszája állja. 
Arról, hogy az új projekt miben
más, mint az eddigiek, Pin-
térné Gergics Ágnes beszélt.
A múzeumpedagógus igazga-
tóhelyettes elmondta, ezúttal
nem rendhagyó tan óra,
hanem szakkör jellegű, kifeje-
zetten szabadidős, délutáni el-
foglaltság várja a fiatalokat.
Az intézmény tizenkét mű-
tárgyról készíttetett másolatot,
ezeket a következő években
kézbe is vehetik a gyerekek.
Az új köznevelési törvényben
megjelent a délután négyig
tartó, egész napos iskola, a
múzeum a délutáni napközis
időszak hasznos eltöltésére
kínál alternatívát. Belépője-
gyet nem kell vásárolni, és
még uzsonnát is kapnak a
gyerekek. Autóbuszra is futja,
indokolt esetben a csoportok
utaztatását is megoldják.

Délután a
múzeumban
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DOLLY
SZALON

Relaxáló-frissítô masszázs,
lávaköves masszázs,
thai masszázs, shiatsu
Dömötör Gyuláné Andrea:
06-20/244-0352
Majorné Nagy Mária:
06-20/3178-356

Fájdalomcsillapító
és gyulladáscsökkentô
iszapos tôzegpakolások,
gépi nyirokmasszázs
Mannerné:
06-70/4237-137

Természetgyógyászat,
fülakupunktúra,
lélekmasszázs,
köpölyözés
Gadácsi Dóra:
06-30/2042-859

Kozmetika,
tetoválás
Tóth Adrienn:
06-30/756-0490

Nôi-, férfifodrászat
Smuk Veronika: 06-70/511-2967

Alakformáló és fogyasztó
kezelések, alakformáló
fitneszgépek, csillámtetoválás
Gadácsi Dóra: 06-30/2042-859
Mannerné: 06-70/4237-137

AKCIÓ! AKCIÓ
Fogyasztó mélymeleg-

terápiás kezelés!
Október 5-tôl két héten át!

www.dollyszalon.eoldal.hu

Gyôr,
Somogyi
Béla út

22/c

szerző: földvári gabriella 

Napóleon-szobrocska hőmérővel, szék
alakú tűpárna, szőlőleveles dísztányér,
oroszlános tintatartó. Többek között
ezek az öntöttvas tárgyak lesznek látha-
tóak a Xántus-múzeum október 11-én
nyíló, időszaki kiállításán.  

Korompay László és felesége, Jutka 2001 nya-
rán, a kaposvári Steiner-kiállítást látva szeretett
bele a művészi öntöttvasművességbe. A házas-
pár magángyűjteménye ma már több száz ér-
dekes és ritka darabból áll, tizenhárom műtár-
gyukat védetté nyilvánította a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal. 

A győri kiállítás gerincét a XIX. század-
ban, Munkácson készült al-
kotások adják, mellettük a
magyar és az európai művé-
szi vasöntés ritka és szép
dísztárgyai sorakoznak majd.
Láthatunk Kossuth- és Pe-
tőfi-mellszobrokat, vasba ön-
tött Napóleont praktikus hő-
mérővel, csipkefinomságú
kegytárgyakat, s olyan pol-
gári alkalmatosságokat, mint például a
gyertyatartók, az oroszlános tintatartók. Az
egyik különlegesség, a két vadászfigurával
díszített asztali hőmérő a bécsi Glanz-ön-
töde terméke, a XIX. század közepéről.

A művészi vasöntés technológiája az ipari
forradalommal érkezett hazánkba. Létrejötte a
napóleoni háborúk idejére tehető, akkoriban a
hiánycikknek számító nemesfémeket helyette-
sítették a vassal. A XIX. század elején a porosz

Öntöttvas csipkecsodák
öntödék olyan művészi fokra fejlesztették a
technológiát, hogy az ott készült finom dísztár-
gyak, domborművek, kisplasztikák, ékszerek
felvették a versenyt a bronzból, sőt, az ezüstből
készített darabokkal is.  

A legrégebbi magyarországi emlékek a fel-
vidéki Kisgaram kincstári üzeméből származ-
nak, európai rangú finomöntödének azonban
csak a Schönborn grófok munkácsi vasgyárá-
nak szelestói és frigyesfalvi öntödéjét tekinthet-
jük, 1835-től. Ezek az üzemek eleinte a poro-
szos Willaschek-minták alapján dolgoztak, de
1848-tól már önálló tervezésű modellekkel is
jelentkeztek. A kisplasztikák, áttört tálak, óra-
tartók, íróasztali készletek és más használati
tárgyak Schossel András szobrászművész irá-
nyításával készültek.

A művészi öntöttvas virágkora a XIX. század-
dal véget ért, de az igényes formázással készí-
tett, pontosan öntött dísztárgyak és használati
eszközök a XX. század közepéig helyet kaptak
a hazai lakásokban, irodákban. 

A győri kiállítást október 11-én 16 órakor
dr. Lengyelné Kiss Katalin, az Öntödei Mú-
zeum nyugalmazott igazgatója nyitja meg. A
Korompay-gyűjtemény tárgyai az év végéig
láthatók.   

A XIX. század remekei, 
a vasöntés ritkaságai

sorakoznak fel

A Győri Nemzeti Színház művészeit is megindí-
totta Andorka Vivien története, ezért jótékony-
sági estet szerveznek, hogy a teljes bevétellel
a 18 éves győri lány gyógyulását támogassák.
Vivien január elején egy veleszületett rendelle-
nesség miatt súlyos agyvérzést kapott. Azóta
nagyon lassan épül, nemrég a korábban kivett
koponyacsontját visszahelyezték, de szerve-
zete nem fogadta be. Ezért a gyógyulás érde-
kében implantátumot ültetnének be, de ezt az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem tá-
mogatja. A műtét ára 750 ezer és egymillió fo-
rint között van.
A jótékonysági esten, melyet október 10-én 19
órától rendeznek meg a Pálffy Miklós Kereske-
delmi Szakképző Iskolában, fellép Berkes Gab-
riella, Bede-Fazekas Csaba, Jáger András,
Krasznai András, Mahó Andrea, Molnár László,
Mohácsi Attila, Nagy Balázs, Szikra József, Po-
sonyi Takács László, Tunyogi Bernadett és
Venczel-Kovács Zoltán. A jegyek ára 2.000 fo-
rint. Jegyinfó: jegyekviviert@gmail.com.

Jótékonysági est
az agyvérzést
kapott győri
lányért
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KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

TŰZZOMÁNC ÉKSZEREKET készíthetnek
azok a felnőttek, akik részt vesznek a Gyer-
mekek Háza által szervezett kézműves foglal-
kozáson. A program október 12-én 16 órakor
kezdődik, vezetője Marosi Istvánné kézműves
oktató. Előzetes bejelentkezés szükséges.  

NAGY RAJZOLÁS. Az Esterházy-palotában ismét
óriási papírtekercsen hagyhat jelet a látogató. A rajzfo-
lyam idén a Radnai-gyűjtemény képei között születik
meg, a terem padlóján körbefutva. A nagy rajzolás ok-
tóber 6-án, szombaton tízkor kezdődik. A Radnai-gyűj-
temény a két világháború közötti időszak magyar kép-
zőművészetének jelentős alkotásait foglalja magába.
Legjelentősebb darabjai között Egry József, Szőnyi Ist-
ván és Medgyessy Ferenc munkái említhetők. 

A RAJKÓ ZENEKAR, az igazi élő cigányzene
legendái adnak koncertet október 6-án 17 órakor
a szentiváni Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház-
ban. A 60 éves jubileumát ünneplő zenekar fellé-
pésén közreműködik Pándy Piroska, Madarász
Katalin és a győrszentiváni Cserók Nótaklub. 

HELYTÖRTÉNETI KONFERENCIA. A Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat Pannon Egyesülete helytörténeti konferenciát ren-
dez október 11-én, csütörtökön 9 órától. A Szent István út 5. szám
alatt a résztvevőket Sarmaság László, az egyesület alelnöke kö-
szönti. Előadók és előadások: Dr. Horváth József: Fejezetek Győr
nyomdászatának történetéről; Baksa Péter: Száz éve született Ör-
kény István; Néma Sándor: A Rábaköz történeti jellegzetességei;
Deák Andrea: Duna-bástya a győri Dunakapu téren.   

A MOKKA ALKOTÓMŰHELY képzőművé-
szeti gyermekfoglalkozása „A szőlő, a mazsola
és a romlott lé” címmel október 6-án, 10 órakor
kezdődik a Gyermekek Házában. A foglalkozá-
son különleges és legendás növényekkel, va-
rázsfüvekkel, csodatévő virágokkal, gyógynö-
vényekkel, szimbolikus fákkal és növényi szim-
bólumokkal foglalkoznak, játszanak, mesét
hallgatnak, énekelnek, kézműves tárgyakat al-
kotnak, kísérleteznek az 5–10 éves gyerekek.

KUDLIK JÚLIA, hazánk egyik legismertebb és leg-
népszerűbb tévés személyisége lesz a Bezerédj Teadél-
után vendége október 11-én, csütörtökön 18 órától a
ménfőcsanaki kastélyban. 1964-ben találkozhattunk
vele először a Magyar Televízió képernyőjén. Az elmúlt
évtizedek során rengeteg műsor házigazdájaként tevé-
kenykedett. Ez alkalommal a szeretet kommunikáció-
járól hallhatjuk, majd a beszélgetés során a jelenlévők
kérdéseket is tehetnek fel neki.

NAPÓLEON oroszországi hadjáratairól hall-
hatnak az érdeklődők október 9-én, kedden
17 órától a Bezerédj-kastélyban. Előadó:
Horváth Gábor könyvtáros, hadtörténész.

ICURKA-PICURKA címmel kezdődik az
Aprók színháza a Vaskakas Bábszínházban. A
legkisebbeket hároméves korig, október 13-án
11 órától várják. Egy cicus, egy egérke, egy ha-
lacska és egy kutyuska kapcsolatát kísérhetik
végig a gyerekek. Közismert mondókák, gye-
rekdalok, kiszámolók, dúdolók és dünnyögők
a játék építőkövei.

VASÚTMODELL-KIÁLLÍTÁS nyílik az ETO
Parkban. A mini vonatok, méteres szerelvények
ezen a hétvégén péntektől hétfőig, naponta 10
és 18 óra között láthatók. Az érdeklődők meg-
nézhetik a 30 méter hosszú, az észak-balatoni
tájat bemutató TT modulrendszert, a 16 méte-
res, német HO rendszert, a 9 méteres, városi
villamosforgalmat mintázó HO rendszert, vala-
mint egy LEGO vasút terepasztalt belvárossal,
autókkal, villamossal.  

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

A BENCÉS DIÁKOK GYŐRI EGYESÜ-
LETE október 9-én, kedden 18.30-kor tartja
őszi szabadegyetemének első előadását a
bencés gimnázium dísztermében. Vendég:
Dr. Boros Imre, egykori Phare-miniszter, köz-
gazdász, az Echo TV munkatársa. Előadásá-
nak címe: „Pénzügyi válság, vagy inkább már
az új világrend?"

KULTURÁLIS kínáló  
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

• 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 nyelvtanfolyam 

álláskeresôk számára kezdô 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)

OKTÓBER 6., SZOMBAT
M1
05:30 Hajnali gondolatok
05:35 Az Este 
06:05 Magyar gazda
06:40 Forma-1 Japán Nagydíj -

Időmérő edzés
08:30 Híradó
08:50 Sporthírek
08:55 Időjárás-jelentés
09:00 Mozdulj! 
09:30 Vágtass velem! 
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:30 KorTárs  
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Miről van szó? 
12:35 Zöld Tea
13:05 Tetőtől talpig  
13:35 Úticélok 
13:55 Telesport 
16:00 Tizennégy vértanú  
17:30 Gasztroangyal  
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Tormay Cécile: A régi ház  
22:10 MüpArt - A Csík Zenekar 

és batátai a Művészetek 
Palotájában 

23:50 Mária-nap  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:05 Lego Ninjago  
10:30 Asztro Show
11:25 XXI. század - a legendák velünk 

élnek  
11:55 Házon kívül  
12:30 Autómánia
13:00 Steven Seagal - Az igazság-

osztó  
13:35 Kung-fu  
14:40 Az ötödik hős 

New Metro városát az Igazság-
liga nevű szuperhőscsapat
négy tagja védelmezi. Azon-
ban feltűnik a színen az Időjós,
akinek látszólag hatalmában
áll az időjárás befolyásolása.

16:30 Csúcsformában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz  
19:30 X-Faktor 
21:05 Elrabolva  
23:00 A Zodiákus  
02:05 Fókusz Plusz  

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 Mennyé má!  
21:15 Ki nevel a végén?  
23:10 Luxusdoki  
00:10 A médium  
01:10 EZO.TV
02:10 Kalandjárat  

05:05 Ki ez a lány?  
05:50 Zsírégetők  
06:40 Gordon Ramsay - A konyha 

ördöge  
07:35 A nagy csapat 2.  
09:30 A szél fiai  
11:20 Szex és New York light  
11:55 Szex és New York light  
12:35 Szívek szállodája  

13:30 Szívek szállodája  
14:25 Külügyi szívügyek  
16:25 Wayne világa  
18:20 Robin Hood, a tolvajok 

fejedelme  
21:00 Dermesztő szenvedélyek  
23:30 Vörös szikla  
02:15 Kedvencek temetője 2.  
03:55 Vészhelyzet  

VIASAT3
06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:45 Századfordító magyarok 
07:40 És még egymillió lépés 
08:25 Duna anzix 
08:45 Élő egyház
09:10 Isten kezében 
09:40 8. Nemzetközi Cirkuszfesztivál 
10:40 Székely kapu  
11:10 Daktari  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Magyarpolány 
12:50 Szerelmek városa  
14:30 Magyar történelmi arckép-

csarnok 
14:50 Hagyaték 
15:20 Önök kérték!
16:15 Férjhez menni tilos!  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Röpülj pávától a Fölszállott 

a páváig 
19:30 Mit kívánt a magyar nemzet 
20:30 A dunai hajós
21:30 Szirmok, virágok, koszorúk  
23:15 Törzsasztal  
00:10 Dunasport
00:25 MüpArt - Esperanza Spalding 
02:05 Koncertek az A38 hajón 

OKTÓBER 5., 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  
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:30 Négy szellem  
14:25 Édes élet olasz módra  
15:10 A korona hercege  
16:25 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 Sikersorozat  
23:15 Rocksztár  
01:00 Maradj talpon!  
01:55 MM 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
09:00 Mindörökké szerelem  
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Az éden titkai  
14:00 Fókusz  
14:40 Pasik  
15:10 Bűnös szerelem  
16:15 Marichuy - A szerelem 

diadala  
16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó 
19:10 1 perc és nyersz!
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 CSI: A helyszínelők  
22:30 Gyilkos elmék 
23:30 Odaát  
00:30 Reflektor  
00:45 Törzsutas 
01:20 Terminátor - Sarah Connor 

krónikái  
02:10 Autómánia

06:00 Alexandra Pódium  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:30 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek  
09:50 Teleshop
10:55 EZO.TV
12:00 Rex felügyelő  
13:00 Rex felügyelő  
14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Walker, a texasi kopó  
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 A Da Vinci-kód  
00:05 Aktív  
00:35 Tények Este
01:10 EZO.TV
02:10 A Da Vinci-kód  

05:25 Tuti gimi  
06:10 Christine kalandjai  
06:35 Christine kalandjai  
07:05 Zsírégetők  
08:00 Tuti gimi  
08:55 Harmadik műszak  
09:55 A nagy csapat 3.  

Gus leszállóágban lévő játé-
kos, aki szögre akasztaná kesz-
tyűjét, ám Roger barátjától kap
még egy nagy lehetőséget.

11:45 Zsírégetők  
12:35 Monk - Flúgos nyomozó  
13:30 Monk - Flúgos nyomozó  
14:25 CSI: Miami helyszínelők  
15:20 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
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 A kalandor  
23:10 Miami trauma  
00:05 A kalandor  
01:55 Miami trauma  
02:45 Christine kalandjai  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Rondó
07:30 Híradó
07:35 A fekete város  
08:30 Híradó
08:35 Talpalatnyi zöld 
09:05 Közbeszéd
09:30 A Habsburgok és Magyarország
10:25 Száműzött magyar irodalom
11:00 Univerzum 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:25 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: Magyarpolány 
19:35 Tálentum 
20:10 Montalbano felügyelő  
21:15 Aranypálca 
22:35 Híradó
22:40 Dunasport

TV2, október 5., péntek, 21:20

A Da Vinci-kód
Amerikai thriller

A neves amerikai tudós, Robert Langdon éppen Párizsban tartózkodik,
amikor az éjszaka közepén telefonon keresik. A Louvre egyik jól őrzött
termében holtan találták a múzeum egyik kurátorát, és a rendőrség

abban bízik, Langdon segíthet megfejteni
a rejtélyt: az áldozat mellett ugyanis ért-
hetetlennek tűnő jeleket találtak. A tudós
akarata ellenére keveredik bele az esemé-
nyekbe: szakértőből hamarosan gyanúsí-
tott lesz, és kénytelen együtt menekülni
a kurátor kiismerhetetlen unokájával. 

Viasat3, október 6., szombat, 9:30

A szél fiai
Olasz–portugál–spanyol–mexikói kalandfilm

Az aztékok uralkodója elvakult ember, aki fanatikusan hisz a
természetfeletti erők létezésében, és ezért még népét is ve-
szélybe sodorja. Fia és utóda azonban elítéli kegyetlenkedé-
seit, és elhatározza, hogy igazságot szolgáltat. Kapóra jön,
hogy spanyol katonák egy csa-
pata hajótörést szenved Mexikó
partjainál, a vitézek ugyanis
nemcsak a szép nőket szeretik,
hanem a nemes, ámde nem ve-
szélytelen küldetéseket is.

M1, október 6., szombat, 16:00

Tizennégy vértanú
Magyar filmdráma

Október 6-a nemzeti gyásznap,
melyen az Aradon kivégzett 13
tábornokra és főtisztre, valamint
a tizennegyedikként kivégzett
Kazinczy Lajosra emlékezünk, és
mindazokra, akiket a szabadság-
harc leverése után utolért a meg-
torlás. Hajdufy Miklós filmje az
Aradon kivégzetteknek állít em-
léket.
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TÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

OKTÓBER 9., 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 Mozdulj! 
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:30 Poén Péntek  
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 Párizsi helyszínelők  
21:05 Borvacsora  
22:05 Az Este
22:40 Borgiák (16)
23:40 Barangolások öt 

kontinensen  
00:10 Maradj talpon!  
01:05 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
09:00 Mindörökké szerelem  
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Az éden titkai  

Amaliát és Kiriakoszt közös
cellába zárják a rendőrségi
fogdában, ahol Kiriakosz arról
győzködi a nőt, hogy mindket-
ten jól fognak járni, mert így
nagyobb nyomás nehezedik
Petroszra és Manoszra is. 

14:00 Fókusz  
14:40 Pasik  
15:10 Bűnös szerelem  
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 1 perc és nyersz!
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Castle  
22:30 Döglött akták  
23:30 XXI. század - a legendák 

velünk élnek  
00:05 Reflektor  
00:20 Ments meg!  

06:00 TotalCar  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:50 Stahl konyhája  
10:00 Babapercek  
10:10 Teleshop
11:15 EZO.TV
12:20 Hóból is megárt a sok  
14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Walker, a texasi kopó  
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 Riddick - A sötétség 

krónikája  
23:35 Aktív  
00:05 Tények Este
00:40 EZO.TV
01:40 Kelj fel komám, ne aludjál!  
03:05 TotalCar  
03:30 Vers éjfélkor - magyar versek  

05:15 Tuti gimi  
06:00 A kifutó  
06:55 Zsírégetők  
07:50 Tuti gimi  
08:45 Harmadik műszak  
09:40 A földi lányok csábítóak  
11:40 Zsírégetők  
12:35 Monk - Flúgos nyomozó  
13:30 Monk - Flúgos nyomozó  
14:25 CSI: Miami helyszínelők  
15:20 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
16:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
17:10 CSI: Miami helyszínelők  
18:05 Nyered, ha mered 
18:40 Mike és Molly  
19:05 Mike és Molly  
19:35 Jóbarátok  
20:05 Jóbarátok  
20:30 Két pasi - meg egy kicsi  
21:00 Két pasi - meg egy kicsi  
21:25 Váltságdíj  
23:55 Allan Quatermain és 

a koponyák temploma  
01:55 Harmadik műszak  
02:45 A kifutó

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó
07:40 A Duna - Utazás ínyenceknek 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó
08:35 Hazajáró 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Mesélő cégtáblák 
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: Bajna 
19:35 Tálentum 
20:10 Öregberény  
20:40 Öregberény  
21:15 Híradó
21:20 Dunasport
21:30 Nem félünk a farkastól  
23:35 Kultikon  
23:55 Koncertek az A38 hajón  
00:45 Koncertek az A38 hajón  
01:35 Térzet
01:40 Himnusz

OKTÓBER 8., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg 
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:08 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:00 Magyarország, szeretlek!  
10:15 Család-barát
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 Édes élet olasz módra  
15:10 A korona hercege  
16:25 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 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
09:00 Mindörökké szerelem  
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Az éden titkai  
14:00 Fókusz  
14:40 Pasik  
15:10 Bűnös szerelem  
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 

16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 1 perc és nyersz!
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Dr. Csont  
22:30 Hazudj, ha tudsz!  
23:30 PokerStars.net - Big Game  
00:25 Reflektor  
00:40 Ments meg!  

05:25 Teleshop
06:00 Aktív Extra  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:25 Stahl konyhája  
09:30 Babapercek  
09:35 Teleshop
10:40 EZO.TV
11:45 Szerelmes Shakespeare  
14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Walker, a texasi kopó  
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
01:55 NCIS  
02:45 NCIS: Los Angeles  
03:35 Aktív Extra  

05:15 Tuti gimi  
06:05 A kifutó  
07:00 Zsírégetők  
07:55 Tuti gimi  
08:50 Harmadik műszak  
09:40 A tökéletes pasi  
11:40 Zsírégetők  
12:35 Monk - Flúgos nyomozó  
13:30 Monk - Flúgos nyomozó  
14:25 CSI: Miami helyszínelők  
15:20 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
16:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
17:10 CSI: Miami helyszínelők  
18:05 Nyered, ha mered 
18:40 Mike és Molly  
19:10 Mike és Molly  
19:30 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:30 Két pasi - meg egy kicsi  

Alan gondban van a döntéssel,
hogy elvigye-e fiatalabb barát-
nőjét Jake szülinapi bulijára és
ezáltal bemutassa anyjának és
volt feleségének.

20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:25 Keménykötésűek  
23:20 Csak egy kis pánik  
01:25 Harmadik műszak  
02:20 A kifutó  
03:10 Utazóna 

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Heti Hírmondó 
07:00 Hagyaték 
07:30 Híradó
07:40 A Duna - Utazás ínyenceknek 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó
08:35 Székely kapu  
09:05 Közbeszéd
09:30 Élő egyház
10:00 Isten kezében 
10:30 A falu gyermekei 
11:00 Klubszoba 
12:00 Déli harangszó
12:02 Vers
12:05 Híradó - Déli kiadás
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 A püspök kincse avagy: 

A restitúció elmaradt  
20:00 Mint oldott kéve
21:05 Híradó

OKTÓBER 7., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Magyar gazda
05:55 Esély
06:25 Boxutca - Forma-1 magazin
07:00 Híradó
07:15 Sporthírek
07:20 Időjárás-jelentés
07:30 Forma-1 Japán Nagydíj - 

Futam
10:25 Katolikus krónika
11:00 Evangélikus istentisztelet 

közvetítése Győrújfaluból
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Múlt-kor  
12:35 Angi jelenti
13:05 Szellem a palackból... 
13:35 Világ+Kép  
14:05 Erzsébet-tábor  
14:35 Egy szerelem három 

éjszakája  
16:20 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 Isten ments!  
23:55 MüpArt classic - 

Orgonasztorik I.

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:05 Trendmánia
10:40 Teleshop
11:35 Törzsutas 
12:10 Tuti gimi  
13:15 Gossip girl - A pletykafészek  
14:15 112 - Életmentők  

14:55 112 - Életmentők  
15:30 Tru Calling - Az őrangyal  
16:30 Szabadnapos baba  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
20:00 X-Faktor 
21:40 Láncreakció  
23:50 Portré  
00:25 Álmaimban Argentína  

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia
06:45 Tv2 matiné
10:00 Beyblade  
10:20 EgészségMánia  
10:50 EZO.TV
11:20 Kalandjárat  
11:50 Borkultusz  
12:20 Stahl konyhája  
12:50 Én is szép vagyok  
13:20 Több mint TestŐr  
13:50 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
14:50 Monk - Flúgos nyomozó  

Dr. Kroger bejárónőjét meg-
gyilkolják. Az orvost annyira
megviseli az eset, hogy vissza-
vonul a praxisából. Monkot 
viszont már a tudat is teljesen
kikészíti, hogy kénytelen új 
terapeuta után néznie.

15:50 Bűbájos boszorkák  
16:50 Mennyé má!  
18:30 Tények
19:00 Napló  
20:05 Hirtelen 30  
21:55 Frizbi Hajdú Péterrel  
22:55 Szellemekkel suttogó  
23:55 Összeesküvés  
00:55 EZO.TV
01:30 Napló  

05:40 Zsírégetők  
06:25 Gordon Ramsay - A konyha 

ördöge  
07:20 Divatdiktátorok modelljei  
07:45 Véznák kontra dagik  
08:40 EgészségŐr 
09:10 Szex és New York light  

09:40 Szex és New York light  
10:05 Utazóna 
10:35 Trendközelben
11:05 A nagy házalakítás  
12:00 A nagy házalakítás  
12:55 Külügyi szívügyek  
14:55 Wayne világa  
16:55 A tökéletes pasi  
19:00 Fátylat rá! 
20:10 CSI: Miami helyszínelők  
21:00 A célszemély  
21:55 Csak egy kis pánik  
23:55 Az utolsó mohikán  
02:05 Jackie nővér  
02:35 Kés/alatt  

VIASAT3
06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:45 Kávéház  
07:10 Kávéház  
07:40 Világ-nézet 
08:35 Új nemzedék  
09:05 Hagyaték 
09:35 Akadálytalanul
10:00 Lyukasóra
10:30 Határtalanul magyar 
11:00 Unitárius istentisztelet - Várfalva
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Tényő
12:50 Sok hűség semmiért  
14:05 Magyar elsők 
14:25 Szerelmes földrajz
14:55 Hazajáró 
15:25 Hogy volt!? 
16:20 Beszterce ostroma  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Heti Hírmondó
19:05 Önök kérték!
20:00 A magyar örökség Nyugaton
20:25 Örkény István: Macskajáték 
22:40 Klubszoba
23:35 Dunasport
23:50 Gyökerek  
01:20 Vers
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

OKTÓBER 11., 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  
09:05 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 Alpok-Duna-Adria
13:30 Mindenből egy van  
14:25 Édes élet olasz módra  
15:15 A korona hercege  
16:25 MM
17:25 SzerencseHíradó  
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó 
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
09:00 Mindörökké szerelem  
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Az éden titkai  
14:00 Fókusz  
14:40 Pasik  
15:10 Bűnös szerelem  
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 1 perc és nyersz!
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Végképp eltörölni  

23:50 Brandmánia  
00:20 Totál szívás  
01:20 Reflektor  
01:35 Infománia  

05:25 Teleshop
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:30 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek
09:50 Teleshop
10:55 EZO.TV  
12:00 Rex felügyelő  
13:00 Rex felügyelő  
14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Walker, a texasi kopó  
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 Vejedre ütök  
23:35 Aktív  
00:05 Tények Este
00:40 EZO.TV
01:40 Vejedre ütök  
03:30 Segíts magadon! 
03:55 Vers éjfélkor - magyar versek 

05:25 Tuti gimi  
06:10 A kifutó  
07:10 Zsírégetők  
08:05 Tuti gimi  
08:55 Harmadik műszak  
09:50 A romantika hullámhosszán - 

Karibi tavasz  
11:40 Zsírégetők  
12:35 Monk - Flúgos nyomozó  
13:30 Monk - Flúgos nyomozó  
14:25 CSI: Miami helyszínelők  
15:20 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
16:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
17:10 CSI: Miami helyszínelők  
18:05 Nyered, ha mered 
18:40 Mike és Molly  
19:10 Mike és Molly  
19:35 Jóbarátok  
20:05 Jóbarátok  
20:30 Két pasi - meg egy kicsi  
21:00 Két pasi - meg egy kicsi  
21:25 A bérgyilkosnő  
23:40 Váltságdíj  
02:00 Harmadik műszak  
02:45 A kifutó  

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
07:40 A Duna - Utazás ínyenceknek 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó
08:35 Lyukasóra
09:05 Közbeszéd
09:30 Boldog Scheffler János, 

Szatmár vértanú püspöke 
10:30 Jelentés a jázminok földjéről - 

Tunézia, a változás országa 
11:00 Híres zeneszerzők nyomában
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:15 Vers
12:30 A Tenkes kapitánya
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Szafari
15:30 Az iszlám Európában  
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

OKTÓBER 10., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
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 Család-barát
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  
16:25 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 Becsengetünk és elfutunk  
22:00 Az Este
22:35 Miről van szó? 
23:05 Múlt-kor  
23:35 Történetek a nagyvilágból  
00:05 Maradj talpon!  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
09:00 Mindörökké szerelem  
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Az éden titkai  
14:00 Fókusz  
14:40 Pasik  
15:10 Bűnös szerelem  
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 1 perc és nyersz!
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Dallas  

22:25 Házon kívül  
23:05 Reflektor  
23:20 A dicsőség zászlaja  

06:00 Babavilág  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:45 Stahl konyhája  
09:55 Babapercek  
10:05 Teleshop
11:10 EZO.TV
12:15 Fiatal tehetségek  
14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Walker, a texasi kopó  

Frances Clancy Walker segít-
ségét kéri, mert aggódik ami-
att, hogy a férje, Billy nem
ment haza előző éjjel. Walker
még régről ismeri Clansy-
éket.

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 Én is szép vagyok  
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:25 Doktor House  
02:15 Született feleségek  
03:05 Babavilág   

05:15 Tuti gimi  
06:00 A kifutó  
07:00 Zsírégetők  
07:55 Tuti gimi  
08:45 Harmadik műszak  
09:45 Columbo: Végzetes nyom  
11:35 Zsírégetők  
12:35 Monk - Flúgos nyomozó  
13:30 Monk - Flúgos nyomozó  
14:25 CSI: Miami helyszínelők  
15:20 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
16:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
17:10 CSI: Miami helyszínelők  
18:05 Nyered, ha mered 
18:40 Mike és Molly  
19:10 Mike és Molly  
19:35 Jóbarátok  
20:05 Jóbarátok  
20:30 Két pasi - meg egy kicsi  
21:00 Két pasi - meg egy kicsi  
21:25 Az utolsó gyémántrablás  
23:25 Keménykötésűek  
01:15 Lépéselőnyben  
02:10 Harmadik műszak  
02:55 Lépéselőnyben  
03:40 A kifutó  

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
07:40 A Duna - Utazás ínyenceknek 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar 
09:05 Közbeszéd
09:30 Törzsasztal  
10:35 A tudomány műhelyében 
11:00 Claudia Cardinale  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Térzet 
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: Szigetbecse 
19:35 Tálentum 
20:10 T.I.R.  

Viasat3, október 11., csütörtök, 21:25

A bérgyilkosnő
Amerikai akciófilm

Maggie gyilkosságért került börtönbe és már a siralom-
házban ül, amikor kap még egy utolsó esélyt. Egy titkos
szervezet kaparintja meg a lány életét
és képezi ki új feladatára. Maggie lelki-
leg és fizikailag készen áll az első beve-
tésre, bár semmit sem szeretne jobban,
mint normális életet élni a barátjával.
Azonban olyan jövő vár rá, amelyben a
szeretet, a szerelem, a brutalitás és a
vad erőszak egymás mellett van jelen.

Duna Televízió, október 9., kedd, 21:30

Nem félünk a farkastól
Fekete-fehér, amerikai filmdráma

Vasárnap hajnali két óra
van. Egy középkorú házas-
pár valami partiról tér
haza, és unalomból ci-
vódni kezdenek. Egy fiatal
házaspárt várnak, akiket a papa kérésére kellene el-
szórakoztatniuk... A kibontakozó dráma csak rész-
ben szól a „házassági börtönről”, legalább ugyanany-
nyira két ember összetartozásáról, de éppen ettől
lesz tanmese helyett elgondolkoztató darab.

Viasat3, október 10., szerda, 21:25

Az utolsó gyémántrablás
Amerikai akció-vígjáték

Max és csábító társa, Lola az utolsó sikeres rablásuk után
visszavonul a trópusokra. Stanley, a ravasz FBI-ügynök
azonban utánuk utazik. Gyanítja, hogy el akarják lopni Na-
póleon egy különleges gyémántját, amit egy luxushajón
állítanak ki a közelben. Lola nem akar visszatérni régi

szakmájába, de Max nehezen tud
ellenállni. Maxnek döntenie kell.
Vajon veszélybe sodorja kapcsola-
tát szerelmével, hogy véghezvi-
gye az utolsó gyémántrablást?

Gyôrszentiván, Kör tér 65. Tel.: 96/524-077 • Gyôr, Kodály Z. u. 22. Tel.: 96/424-357 • Gyôr, Buda u. 16. Tel.: 96/528-688 • Gyôr, Lajta u. 33. Tel.: 96/518-460
További részletekrôl érdeklôdjön kirendeltségeinken, ahol dolgozóink korrekt ügyintézéssel várják az ügyfeleket:

Támogatott lakáscélú hitel évi 6%-os kamatra!
• Új lakás építésre, vásárlásra (THM: 6,65 %)

• Korszerûsítésre (THM: 6,65%) – Épületek utólagos hôszigetelése, ablakcsere, tetô cse-
réje, felújítása, szigetelése, központi fûtés kialakítása vagy cseréje, fürdôszoba létesítése

Ismét igényelhetô 
lakásépítési 
kedvezmény

új lakás építésre 
és vásárlásra!

Igényeljen Otthonteremtési hitelt használt lakás vásárlásra és korszerûsítésre (THM: 9,73 %)
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KÉPRIPORT SPORT- ÉS EGÉSZSÉGNAP

Sport- és egészségnap

Őszi sportnapot tartottak a Barátság parkban. A ren-
dezvény a VIII. Arrabona futófesztivállal kezdődött. A
parkba látogatók nemcsak nézhették, hanem ki is
próbálhatták a különböző sportokat, a harcművésze-
tektől kezdve a klasszikus aerobikig. 
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BEFEKTETÉS HIRDETÉS

szerző: gy. p.

A magyar kormány az államadósság fi-
nanszírozására kibocsátott állampapír-
forgalmazásban célul tűzte ki a hazai
lakossági állampapír állományának nö-
velését. Az állampapírok által megtaka-
rítások maradnak az országban, ami a
lakosság jövedelemének növekedését
generálja. Nem elhanyagolható tény az
sem, hogy a forintadósság államadós-
ságon belüli arányának növelésével
csökkenthető az adósságállomány de-
vizakitettsége, a finanszírozás bizto-
sabb alapokra helyezhető.

A kormányzati cél megvalósításá-
ban a Magyar Államkincstárra fontos
szerep hárul, mely az Állampénztári
Irodái, illetve kirendeltségei révén tel-
jes körű állampapír-forgalmazási tevé-
kenységet biztosít ügyfelei számára.
Számos lehetőség közül válogathat-
nak az ügyfelek attól függően, hogy
mennyi időre szeretnék lekötni pénzü-

ket: az úgynevezett kincstárjegyek
egyéves, vagy annál rövidebb lejáratú
állampapírok. Az államkötvények lejá-
rata azonban ennél hosszabb, akár 16
év is lehet. Három-, illetve ötéves fu -
tam idejű, kedvező kamatozású Pré-
mium Magyar Államkötvény is vásá-
rolható, legújabb sorozatának kamata
évi 9,5 százalék.

„Az év eddig eltelt
időszakában lakossági
állampapír-állomá-
nyunkat 1,7 milliárd fo-
rinttal, az év eleji állo-
mányhoz képest 20
százalékkal sikerült nö-
velnünk, köszönhetően az év első felé-
ben megindult médiakampánynak” –
mondta el Horváth Endre, a Magyar Ál-
lamkincstár Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Igazgatóságának vezetője.

Kifejtette, a magas kamatokon túl
a biztonság, a számlavezetés és kész-
pénzfelvétel díjmentessége, a futam-

idők sokszínűsége teszik versenyké-
pessé a kincstár által forgalmazott ál-
lampapírokat a banki termékekkel
szemben.

Az állampapírok megszerzésének
előfeltétele, hogy a befektetni szándé-
kozó a Magyar Államkincstárnál értékpa-
pír-nyilvántartási számlával rendelkez-
zen. A számlaszerződés megkötésének

az eddigi személyes megjelenés mellett
mostantól egy új lehetősége is adott: egy
előre egyeztetett időpontban és helyszí-
nen a Magyar Államkincstár munkatár-
sai személyes tájékoztatást nyújtanak, és
helyben biztosítják az értékpapír-szám-
lanyitás, továbbá kiegészítő szerződések
megkötésének feltételeit.

Horváth Endre arról is beszámolt,
hogy a pénzügyi szolgáltatásokon túl a
megyei igazgatóság szakmai tevékeny-
sége széles körű, melynek mindegyike
a központi költségvetésből származó
pénzeszközök, támogatások folyósítá-
sához, a közpénzek ellenőrzött felhasz-
nálásához kapcsolódik. A családtámo-
gatási ellátások folyósítása kapcsán a
megye valamennyi gyermekes család-
jával kapcsolatban állnak. Az államház-
tartási területük kiterjedt önkormány-
zati kapcsolatokkal rendelkezik: költ-
ségvetésük, beszámolóik feldolgozása,
finanszírozásuk, valamint a támogatá-
sok felhasználásának ellenőrzése kap-
csán a megye valamennyi önkormány-
zatával és többcélú kistérségi társulá-
sával rendszeres a kapcsolatuk. „Talán
kevesen tudják, de a megye vala-
mennyi közszolgálati dolgozójának,
23 ezer embernek a bérszámfejtését
is igazgatóságunk végzi” – tette hozzá
az igazgató.

Megyénkben 1,7 milliárd forinttal
nőtt az állampapírok értékesítése

Hazánkban maradnak
a megtakarítások
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KÖZÉRDEKŰ ELISMERÉS

LAKOSSÁGI KÖZZÉTÉTEL
A polgármester nevében a Településfejlesztési Főosztály Fő-
építészi Csoport az épített környezet alakításáról és védelmé-
ről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6) bekezdése szerint
bemutatja Győr város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfoga-
dott településrendezési tervének: 
SZTM 2012-002 Szövetség utca, rálátási háromszög biztosítása
SZTM 2012-003 Mosoni-Duna melletti szabad strand területe,
Lapos étterem
SZTM 2012-004 Bárka utca–Tutajos utca közötti telektömb, épí-
tési helyek pontosítása
SZTM 2012-005 Szalvai Mihály utca–Győri út közötti telektömb,
építési jogot adó vonal törlése.
SZTM 2012-006 Halom-domb területe, telekalakítási lehetősé-
gek pontosítása
SZTM 2012-007 Koroncói út melletti Bagóvári-erdő (major) te-
rülete, beépítési feltételek vizsgálata
SZTM 2012-011 Kertész utca 1–19. házszámok közötti szakasz,
beépíthetőség vizsgálata
SZTM 2011-016 Balassi Bálint utca–Gömb utca–Nagysándor
József utca–Ipar utca által határolt telektömb övezeti lehatárolás
módosítása
SZTM 2011-065 Gyümölcs utca–Bárka utca–Irinyi János utca
által határolt telektömb feltárása
tárgyú településrendezési eszközök módosítását. 
A tervmódosítási javaslatok 2012. október 8-tól számított 30
napig tekinthetők meg az önkormányzat előcsarnokában, va-
lamint  internetes oldalán: http://www.gyor.hu/.
Kérjük az érintetteket, hogy ha kívánnak, akkor a 9021 Győr,
Városház tér 1. címen 30 napon belül (de legkésőbb 2012. 11.
08-ig) írásban tegyenek javaslatokat, észrevételeket a tervmó-
dosítási javaslattal kapcsolatban. 

Az RTL Csoport új csatornája, az
RTL II október 1-jén indította el
adását. A Vidanetnek az elsők kö-
zött sikerült megállapodnia a cég-
csoporttal, így a szolgáltatási te-
rületén élők már a kezdetektől él-
vezhetik a csatorna műsorait.

Az RTL II olyan népszerű műsorokat su-
gároz majd, mint az évek óta nagy siker-
rel futó Heti Hetes és Legyen Ön is Millio -
mos, vagy az RTL Klubon bemutatkozó 
I love Gjoni valóságshow. A műsorveze-
tők között pedig olyan ismert nevek tűn-

A Vidanet előfizetői 
a kezdetektől láthatják
az RTL II műsorát

nek fel, mint Máté Krisztina, Friderikusz
Sándor vagy éppen Csonka András.

„Az ügyfeleink részéről nagy érdeklő-
dés mutatkozott az új csatorna iránt,
ezért kiemelt fontosságú volt számunkra,
hogy mielőbb megállapodást kössünk az
RTL Csoporttal”– mondta el Sátor
Csaba, a Vidanet Zrt. vezérigazgatója. –
„A tárgyalásokat sikerült is lezárnunk a
csatorna indulása előtt, így előfizetőink
már a kezdetektől nyomon követhetik az
RTL II műsorait.” 

Az RTL II a Vidanet digitális és analóg
kínálatába is bekerül.

szerző: p. zs.
fotó: o. j. p.

XVI. Benedek pápa Vatikánból kül-
dött pápai áldást dr. Schmidt
Péter győri gyermekgyógyász fő-
orvosnak, 55 évi egyházi szolgála-
táért. 

A kitüntetett orvos ötéves kora óta mi-
nistrált a szigeti templomban, 11 éve-
sen már részt vett a templom 250 éves
jubileumi ünnepségének előkészítésé-
ben, bencés diákként, majd orvostan-
hallgatóként is szoros kapcsolatban állt
a győr-szigeti Szent Rókus Egyházköz-
séggel, melynek folyamatosan tagja. A
Győr-Szigetiek Baráti Köre elnökeként,
illetve 20 éven át önkormányzati képvi-
selőként jelentős szerepet játszott a szi-
geti templom és plébánia, valamint a

Hamarosan induló ú
de még nem vagy 40
tv@gyorplusz.hu e-
Kommunikációs vé

Arcokat keresünk!

Pápai
áldás 

a győri
gyermek-
orvosnak

pinnyédi kápolna felújítási munkálatai-
ban, továbbá a két településrész teme-
tőravatalozóinak megújításában. A szi-
geti katolikus és izraelita temető hagyo-
mányos ünnepségeinek résztvevője-
ként a városrészt képviselte.

II.János Pál pápa győri látogatásának
előkészítésében példaértékű munkát
végzett, a pápai látogatás oltára anyagá-
ból készült el a szigeti Bartók-iskola tor-
naterme. Gyermekorvosként a hozzá for-
duló rászorulók karitatív segítségét vál-
lalta fel. Országosan egyedülálló módon
1993 óta évente folyamatosan szervezi
Győrött – az önkormányzattal közösen –
a betegek világnapját, az Alapellátási
Szabadegyetemet, illetve a rokkantak
nemzetközi napját. A pápai áldást elis-
merő oklevél átadására a győr-szigeti
Szent Rókus-templom felszentelésének
300. évfordulója alkalmából került sor.
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MOZAIK POLGÁRŐRÖK

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: gy. p.

A hét győri polgárőr egyesület tartott
családi napot szombaton a likócsi kö-
zösségi ház udvarán. A rendezvény
házigazdája, Borsi Róbert önkormány-
zati képviselő köszöntőjében el-
mondta, a főzőversennyel és színes
programokkal egybekötött esemény-
nyel szeretnék kifejezni tiszteletüket a
győri polgárőr egyesületekben önkén-
tes szolgálatot teljesítő tagok, vala-
mint hozzátartozóik előtt. Továbbá cél-
juk, hogy az egyesületek aktivitását
ösztönözzék, illetve erősítsék a közös-
ségeken belüli, illetve az egyesületek

Hamarosan új rovatot indítunk lapunk hasábjain Főzzünk együtt fi-
nomat! címmel. Ha olyan ételreceptje van, amit szívesen megosz-
tana másokkal, olyan praktikát ismer, amit a tapasztalt nagymamá-
tól lesett el, esetleg olyan újító trükköt tud, amit a háziasszonyok
hasznosíthatnak reggeli, ebéd vagy vacsora készítése közben,
küldje el – lehetőleg fotóval – az alábbi elérhetőségekre: Győr Plusz,
9002 Győr, Pf. 78., vagy fozzunkfinomat@gyorplusz.hu.

Főzzünk együtt finomat!

új televíziójához keres műsorvezetőket a Győr+ Média. Ha már elmúltál 18, 
0, és szívesen kipróbálnád magad a kamerák előtt, akkor jelentkezz a 
mail címen, és vegyél részt az új televízió castingján!
gzettség előnyt jelent, de nem feltétel!  

szerző: z. a.

Első alkalommal tartanak pénteken
olyan bemutató műtétet a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórházban, melyet
egyenes adásban tudnak közvetíteni
és kivetíteni a Széchenyi István Egye-
tem Petz Lajos Egészségügyi és Szo-
ciális Intézet újonnan kialakított ok-
tató- és kutató-laboratóriumában. Ez-
által újabb lépcsőfokához érkezett az
egyetem „Szimbiózisban a régiónkkal"
című projektje, melyet az Európai Unió
862 millió forinttal támogat.

A műtétet dr. Nagy Sándor egye-
temi docens, a szülészeti és nőgyó-
gyászati osztály vezető főorvosa ko-
ordinálja, aki elmondta, a projektnek
köszönhetően a kórház és az egye-
tem között üvegszálas hálózaton ke-
resztül digitális informatikai kapcso-

Műtétet közvetítenek
egyenes adásban

latot tudnak létesíteni. A magas szín-
vonalú nőgyógyászati műtét bemu-
tatásának segítségével fiatal nőgyó-
gyászokat képeznek, illetve a kor-
szerű laparoszkópos technikával is-
mertetik meg a résztvevőket.

Dr. Nagy Sándor ismertette, a pro-
jekt azért is jelentős, mert az intézet-
ben részben számítástechnikai úton
tárolni tudják a képanyagot, másrészt
a matematikai tanszék segítségével
analizálják, és különféle tudományos
célra felhasználják azokat. Az orvosok
továbbképzése céljából úgynevezett
workshopokat, tudományos üléseket
szerveznek, a műtét közvetítése is egy
ilyen alkalom.

A főorvos hozzátette, a nőgyógyá-
szaton túl a kórház több vizsgálóhe-
lyisége is alkalmas hasonló beavat-
kozások közvetítésére.

Polgárőrök 
családi napja

közötti kohéziót.  Szeretnék, ha a pol-
gárőrök és a rendőrség kapcsolata
tovább mélyülne a laza, kötetlen han-
gulatban eltöltött baráti, családi
napon. Hozzátette, a polgárőrök sze-
repe egyre jelentősebb, Győr-
Moson-Sopron megyében közel
2.000 polgárőrt tartanak számon,
Győrben körülbelül 150 fő aktív, a jö-
vőben pedig tovább szeretnék
emelni a számukat. Munkájukat a
rendőrség is elismeri, Németh Lajos
ezredes, rendészeti igazgató az egye-
sületek egy-egy tagjának adott át el-
ismerést a város közbiztonságának
javításért végzett tevékenységéért a
II. Győri Polgárőr Családi Napon.

szerző: földvári gabriella
fotó: illusztráció

Mécs Károly színművész ven-
dégeskedik a Zichy-palotában
a Győri Polgári Szalon soron
következő, október 9-én 18
órakor kezdődő programján. A
Márai Sándor és a bor című est
apropóján Mécs Károllyal be-
szélgettünk.

Színészként gyakran találko-
zott az író műveivel? 

A Kaland főszerepét 12 éve ját-
szom nagy sikerrel a fővárosi Pince-
színházban. Márai 1940-ben debü-
tált vele a Nemzeti Színházban. A da-
rabot az elmúlt évadban Szolnokon
is játszottam, hatalmas siker volt. 

Ön szerint Márai ma már a he-
lyén van a magyar irodalomban?

Igen, talán nincs is olyan írása,
amelyet ne adtak volna ki.

Melyik a kedvence?
A Napló, de említhetem a Kassai

őrjáratot is. Egyébként mindig talá-
lok az írásaiban valami újat. 

Mécs, Márai 
és a bor

Győrben
mit mu tat
meg Márai-
ból?  

A borról
készült írá sai -
ból tallózok, a programot Szigethy
Gábor állította össze. Mindketten
szeretjük a bort, s annak spiritualitá-
sát. Nem véletlen, hogy a témáról a
magyar irodalom XX. századi jelesei,
Krúdy, Márai, Hamvas sokat írtak.
Nem csak a bort kell kóstolni, kósto-
lót kell kapnunk a borkészítés forté-
lyaiból is. Ahogy a szőlő átváltozik
finom nedűvé. A bor olyan, mint az
élet. Megszületik, s csak később
válik el, hogy csiger vagy igazi szép-
ség lesz belőle. 

Egy Márai-könyv mellé mi-
lyen bort inna?

Márai a rizlinget tartja a borok
legmeghatározóbbjának. Egy finom
ebédhez, beszélgetéshez ezt ajánlja.
Én is ezt iszom. A Szent György-he-
gyen, Kisapátiban van egy kis birto-
kom, az ott termelt szőlőből, ve-
gyítve ugyan, de jófajta rizling készül.
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KÖZLEMÉNY GYŐR-SZOL, TŰZVÉDELEM

KÖZLEMÉNY

A polgármester nevében a Stratégiai, Városfejlesztési és Városépítési Osz-
tály Főépítészi Csoport bemutatja az épített környezet alakításáról és vé-
delméről szóló 1997. évi LXXVIII. Trv. 9. § (2) értelmében Győr Város
1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott településrendezési tervének 

SZTM 2012-014 számú Győr, Mészáros Lőrinc utca – Közlekedési terület
szabályozási szélességének felülvizsgálata
SZTM 2012-015 számú Győr-Ménfőcsanak külterület, 01478/16-17-18
hrsz-ú ingatlanok és környezete gazdasági célú hasznosítás feltételeinek vizs-
gálata
SZTM 2012-017 számú Győr-Győrszentiván külterület, kavicsbánya terület
kijelölése
SZTM 2012-018 számú Győr, Mákos-dűlő lakóterületek lehatárolásának pon-
tosítása természetben kialakult állapotok alapján
SZTM 2012-020 számú Győr-Győrszentiván kertváros, Napsugár utca, Tövis
utca, 14. számú főút által határolt telektömb, a kertes mezőgazdasági területen
belüli minimális telekterület módosítása
SZTM 2012-021 számú Győr-Ménfőcsanak, Horgas utca, Lankás utca kö-
zötti terület. Lakóterületen belüli feltárás kidolgozása.
SZTM 2012-022 számú Győr-Szabadhegy, Páva utca, lakóövezeti lehatáro-
lások pontosítása
SZTM 2012-023 számú Győr-Belváros, Móricz Zs. út, Újkapu utca, Bástya
utca, Vörösmarty utca közötti telektömb. Foghíjtelek beépíthetőségének vizs-
gálata
SZTM 2012-024 számú Győr-Sziget, Cinka Panna utca, Zúgó utca, Árvaház
utca közötti terület. Övezeti lehatárolások és területfeltárások pontosítása a
meglévő állapotok figyelembevételével
SZTM 2012-025 számú Győr-Szabadhegy, Integrál Park – Telephelybővítés
vizsgálata
SZTM 2012-026 számú Győr-Ménfőcsanak, Népfőiskola utca, Győri út sarok.
Saroktelek megosztás és beépíthetőség vizsgálata
SZTM 2012-027 számú Győr-Marcalváros II., Kert utca, Kálvária utca, Or-
gona utca által határolt telektömb (volt dobozgyár területe). Tömbbelsőben ja-
vasolt közterületi feltárás törlése
SZTM 2012-028 számú Győr-Gyirmót, Gerle utcától délre eső külterület. Kül-
területen kialakított lovas tanya hosszú távú bővítésének biztosítása
SZTM 2012-029 számú Győr-Győrszentiván, Árvalányhaj utca, Pengős utca,
Aranyos utca, Bárányréti utca által határolt telektömb. Építési jogot adó vonal
törlése
SZTM 2012-030 számú Győr-Sziget, Töltésszer utca, Stromfeld A. utca, Szar-
vas utca, Lazaret utca, Korányi Frigyes tér által határolt telektömb (volt kekszgyár
területe). Területet feltáró út nyomvonalának törlése, övezeti lehatárolások pon-
tosítása
SZTM 2012-031 számú Győr-Nádorváros, Magyar utca, Verseny utca, So-
mogyi Béla utca, Lázár V. utca által határolt telektömb. Telektömbön belül a kert-
városi lakóterület és nagyvárosi lakóterület övezeti lehatárolásának módosítása.
SZTM 2012-032 számú Győr-Kismegyer, Búzakalász utca, Zichy Ottó utca
közötti külterület. Közterület bővítése a mezőgazdasági terület irányában a meg-
lévő gázfogadó részére a tulajdoni viszonyok rendezhetősége érdekében
SZTM 2012-033 számú Győr-Gyirmót, 83. számú főút melletti külterület
SZTM 2012-034 számú Győr-Győrszentiván, Külső Vasút sor. Tervezett lakó-
területet feltáró közlekedési nyomvonal, nyomvonal korrekciójának vizsgálata
SZTM 2012-035 számú Győr-Belváros, Golden Ball hotel bővítési elképzelé-
sek vizsgálata
SZTM 2011-036 számú Győr-Nádorváros, vidéki buszpályaudvar építési hely
törlése

tárgyú településrendezési eszközök módosítását. 

A tervmódosítási javaslatok 2012. október 8-tól számított 15 munkanapig
tekinthetők meg az önkormányzat előcsarnokában, valamint a város inter-
netes oldalán: http://www.gyor.hu/.
Kérjük az érintetteket, hogy ha kívánnak, akkor a 9021 Győr, Városház tér
1. címen 15 munkanapon belül írásban tegyenek javaslatokat, észrevéte-
leket a tervmódosítási javaslattal kapcsolatban. 

Kiültették a kétnyári virágokat a GYŐR-SZOL Zrt. városüzemeltetési üzlet -
ágának munkatársai a közterületekre. Az egynyári növények az őszi hóna-
pokban elveszítik díszítő értéküket, ezért van szükség a cserére. Fellazítják,
felfrissítik a talajt az ágyásokban, a még fagymentes időszakban a nedves
földben meggyökeresednek a palánták és megindulnak a hagymák. Az év
még hátralévő heteiben idén tizennégyezer árvácska virágzik Győrben a te-
reken, parkokban, a tavaszi virágzásra majd ugyanennyi nárcisz és tulipán-
hagyma vár az ágyásokban. A GYŐR-SZOL Zrt. gondoskodásának köszön-
hetően a borongós őszi hónapokban is virágos belváros örvendezteti meg
a helyieket és az ide látogató turistákat.    

szerző: n. cs.

A szeptember vége szinte nyá-
rias időben köszöntött ránk.
Ahogy az év során tapasztal-
tuk, akár néhány nap alatt is
nagyot fordulhat az időjárás,
így szükségessé válhat a kazá-
nok, kandallók és cserépkály-
hák üzembe helyezése. A szük-
séges teendőkről dr. Kuti Raj-
mund tűzvédelmi szakértő
adott tájékoztatást.

Egyik legfontosabb tényező a fűtési
szezon kezdete előtt a kémények fe-
lülvizsgálata. Az Országos Tűzvé-
delmi Szabályzat előírásai szerint
olyan kémény nem használható,
amelynél a vonatkozó jogszabály
szerinti felülvizsgálatot és tisztítást
nem végezték el. Fontos a rendsze-
res ellenőrzés, ugyanis ha a kémény
nem tiszta, akkor nincs megfelelő
huzat, és a kazánban nem lesz töké-
letes az égés. A kéményeket Győr-
ben a KÉTÜSZ Kft. szakemberei jo-
gosultak ellenőrizni.

Nem szabad elmulasztani a kazá-
nok felülvizsgálatát sem.  Nem meg-
felelően működő kazán esetében
égéstermékek kerülhetnek a lakó-
térbe, többek között szén-monoxid
(CO), amely könnyen halált okozhat.
A kazánok felülvizsgálatát minden
esetben szakemberrel végeztessük
el – hívta fel a figyelmet dr. Kuti Raj-

mund, aki a szakszerű begyújtás
szabályaira is kitért. – A vegyes tüze-
lésű kazánok mellett egyre elterjed-
tebbek a kandallók és kályhák is. A
begyújtást lehetőleg speciális gyúj-
tótablettával végezzük. Benzinnel
vagy gázolajjal semmi esetre se pró-
bálkozzunk begyújtani, a hirtelen ki-
csapódó láng könnyen égési sérü-
lést vagy tüzet okozhat. Fontos,
hogy a kazán vagy kandalló, illetve
kályha környezetében 1 méteren
belül éghető anyagot ne tároljunk,
ugyanis a kipattanó szikrák könnyen
tüzet okozhatnak. A fűtőberendezé-
seken, illetve a kéménycsatlakozá-
sok közelében sem lehet éghető
anyag a tüzek elkerülése végett. A
kandallók elé sem tanácsos szőnye-
get vagy egyéb textilt helyezni.

A kémények és a tüzelő-fűtő be-
rendezések felülvizsgálatának elmu-
lasztása miatt minden évben több
tűzeset történik – emlékeztetett a
tűzvédelmi szakértő. – Saját tapasz-
talataim alapján elmondhatom,
hogy a kazán környezetében tárolt
éghető anyag is tűzhöz vezethet.
Egy esetben a kazánból kipattanó
szikra meggyújtotta a közvetlenül
elé helyezett éghető anyagokat. A
tűz rendkívül gyorsan terjedt tovább,
rövid időn belül az egész pince lán-
gokban állt. A gyors és szakszerű
tűzoltói beavatkozásnak volt köszön-
hető, hogy a tűz nem terjedt tovább
a lakóház többi helyiségére.

Fűtési szezon
előtti teendők

Őszi virágok
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ÁLLATKERT, PIAC  HIRDETÉS

Assisi Szent Ferenc a ferences
rend alapítója, az állatok védő-
szentje. A legenda szerint prédi-
kált az állatoknak, értette nyel-
vüket. Október 4-ét, az ő halálá-
nak napját az állatok világnapja-
ként tartjuk számon. E nap em-
lékeztet minket minden állat vé-
delmére, valamint a velünk, kö-
rülöttünk élő állatok iránti fele-
lősségre. Az állatok boldogabbá
teszik mindennapjainkat, ez az
állatok világnapjának alapüze-
nete. E neves naphoz kötődően
szeretettel hívunk mindenkit ok-
tóber 7-én kora délután az állat-
kertbe. Különleges alkalomnak
ígérkezik, hiszen a látogatók
magukkal hozhatják kedvencei-
ket is, akiknek az állatkert egy
részét is megmutathatják. A
régi hagyományt újra feleleve-
nítve vasárnap délután 15 óra-
kor a kőszínpadhoz gyűlik az itt
élő állatok apraja-nagyja, hogy
a Ferenc-napi áldásban része-
süljenek. Szeretettel várunk
minden látogatót és házi ked-
venc állatot is az áldásra! 

Állatáldás

kép és szöveg: nagy csaba

Ha ősz, akkor tök, ha tök, akkor irány
a győri vásárcsarnok! Az őszi-téli hó-
napok egyik slágerzöldségéből egy -
re szélesebb a kínálat a Herman Ottó
utcai standokon, de talán a legszíne-
sebb palettával Kuti Ferenc büszkél-
kedhet. – Ez Aspen, ez kanadai, ez
Hokkaido vagy levestök, ez borsótök,
ez hattyútök – sorolja a neveket és
mutatja a különösebbnél különö-
sebb formákat a tulajdonos, aki Mén-
főcsanakon több mint három hektá-
ron maga termeli az árut. – Szeren-

Tök jó 
piac!

csére egyre népszerűbb zöldség a
tök – avat be a részletekbe Kuti Fe-
renc –, minden hónapnak és minden
fajtának megvan a maga fogyasztója.
Ilyenkor már érett a legismertebb
fajta, a körtetök, a zsengéket augusz-
tus végétől viszik a kismamák a cse-
csemőknek. De a legtöbben ezt te-
szik a sütőbe, a különböző ételekhez
is. Van persze külön levesnek való
tök, a Hokkaido, gyakran a kivájt héj-
ban tálalják a levest a háziasszonyok.
Az első fagyok után igazán ízletes a
nagydobosi vagy szürketök, akkor
indul igazán ennek a szezonja.

S hogy miért olyan népszerű ez a
zöldség? – erre is van válasza a ter-
melőnek. – Egyre több receptben
kap fő- vagy mellékszerepet a sütő-
tök, egészen január végéig gazdag vi-
taminforrás, nem hizlal, és az ára is
barátságosnak mondható. Fajtától
függően 120-150 forintért adom ki-
lóját, nekem az a fontos, hogy pörög-
jön az áru.

A konyhai felhasználás mellett
egyre többen használják dísznek a
tököt, erre a célra a legtöbben novem-
ber elején vásárolják. Kuti Ferencnél
természetesen megtalálhatók a fa-
ragni való példányok is, sőt, aki nem
akar maga bíbelődni a formálásukkal,
ötletes, megvilágított figurákat készen
is vehet a vásárcsarnokban. A gyö-
nyörű, egészséges és változatos tök-
példányok mellé krumpli, zeller,
hagyma is kerül standra, egy-egy re-
cept hozzávalói egy helyen beszerez-
hetőek. Ez is tök jó!

Fogyasztói kosár
Alma 130–300 Ft/kg
Retek 200 Ft/cs
TV-paprika 250–400 Ft/kg
Sütőtök 120–200 Ft/kg
Körte 400–450 Ft/kg
Karfiol  350–400 Ft/kg
Cukkini   300 Ft/kg
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Kreszta-halom 

Az építők még nem végeztek a Kreszta-
ház előtti terek díszburkolásával, a ház
földszintjét elfoglaló Kreszta étterem fő-
szakácsa mégsem panaszkodhat az el-
múlt hetek forgalmára. A bor, a sör, a pá-
linka és a fröccs Széchenyi téri fesztivál-
jai népes közönséget vonzottak a belvá-
rosba, s a családok, baráti társaságok szí-
vesen betértek a környék vendéglőibe is.
Kuslits Gábort arra kértük, készítse el ro-
vatunk számára azt a két fogást, amit a
nyár végi fesztiválozók a leggyakrabban
választottak a Kreszta étlapjáról.   
E heti séfünkről annyit tudtunk meg,
hogy a Kazinczy-gimnáziumban érettsé-
gizett, magániskolában tanulta ki a sza-
kácsmesterséget, és olyan közkedvelt ét-
termekben dolgozott, mint például az
abdai Paprika csárda, a nádorvárosi Be-
térő vagy a győri belváros egykori Vaska-
kas tavernája. Hat éve vezeti a Kreszta-
ház konyháját, ahol már megérkezése
előtt a Kreszta-halom volt az étlap
sztárja. A séf szerint ezt a kétféle húsból
készülő, szalonnás, lecsós kompozíciót
egyszerűen lehetetlen nyugdíjba kül-
deni. A külföldiek imádják, a törzsven-
dég győriek személyes sértésnek ven-
nék, ha lekerülne a műsorról. 
A Kreszta bagettburger az esti borozgatá-
sok, baráti sörözések kiváló kísérője.
Főleg a fiatal korosztály kedvence, ami
elsősorban az étel egyszerűségének és
alacsony árának köszönhető. Olyan,
mintha hamburger lenne, mégsem az.
Kuslits Gábor szerint a pirított bagett, az
igényes alapanyagból készült húspogá-
csa, a friss zöldek és a konyha saját fej-
lesztésű szósza teszi műfajának különle-
ges darabjává.  

Belvárosi ajánlat

A hét séfje: 
Kuslits Gábor

Szerző: Gaál József
Recept: Kuslits Gábor
Fotó: Marcali Gábor

Bagettburger tejfölös
szósszal 

Hozzávalók négy személyre:
30 dkg füstölt szalonna, 3 fej vörös-
hagyma, 30 dkg sertéscomb, 20
dkg gomba, 30 dkg csirkemell, 3
gerezd fokhagyma, ízlés szerint só,
bors és kömény. 

Elkészítése: A füstölt szalon-
nát, a vöröshagymát, a sertéscom-
bot és a csirkemellfilét kockákra
vágjuk. A szalonnát serpenyőben
pirítjuk, hozzáadjuk a vöröshagy-
mát, a pirospaprikát, majd a ser-
téscombot. Amikor a húskockák
puhulni kezdenek, egy időben ke-
verjük hozzá a gombát és a csirkét.
Fűszerezzük, ízesítjük tört fokhagy-
mával, sóval, borssal, köménnyel.
Lecsós burgonyával tálaljuk.  

Hozzávalók egy személyre:
Közepes méretű bagett, 20 dkg
darált marhacomb, só, bors, fok-
hagyma, paradicsom, lilahagyma,
fejes saláta. A szószhoz egy evőka-
nál tejföl, egy teáskanál majonéz,
mustár, ketchup, só, bors. 

Elkészítése: A darált marha-
húst a fűszerekkel alaposan össze-
dolgozzuk, húspogácsát formá-
zunk belőle, kevés forró olajon
vagy grillen megsütjük. A bagettet
hosszában kettévágjuk és ropo-
gósra pirítjuk. A szósz hozzávalóit

összekeverjük. Az egyik bagettsze-
letet megkenjük a szósszal, majd
rátesszük a húspogácsát és a zöld-
ségeket. A bagett másik felével le-
fedjük. Sörrel kínáljuk.   
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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 2 főre szóló belépőt nyerhet a Bartók Béla Művelődési
Házba a Zenélő Filmkockák c. előadásra. Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf.
78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvé-
nyünk megfejtése: Remélem, lassan vége lesz a fesztiválszezonnak. Nyertes:
Nátz Ilona (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben (Orgona u. 10., B épület,
tetőtér) veheti át.

SUDOKU

A színész mamája

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 Mo-
soni-Dunához, a töltés mellett, csendes családi házas
övezetben helyezkedik el. Ideális dupla telekként ba-
rátoknak vagy testvéreknek, rokonoknak. A telekre a
képen látható látványterv készült!

200 m2 alapterületen 15 éve működő szolárium és szép-
ségszalon – az emeleten egészségházzal – bérleti joga
eladó! Négy darab professzionális szoláriumgéppel, szá-
mítógépes rendszerrel, teljes berendezéssel, fodrászattal,
egyedileg tervezett bútorokkal és dekorációval eladó.

Érdeklődni az alábbi számon lehet:

06-30/9362-517

ELADÓ BÉRLETI JOG!

kép és szöveg: tóth lászló 

A Pannon-Víz Zrt. szombati, őszi
nyílt napján közel ezren gyö-
nyörködtek a szabadhegyi víz-
torony nyújtotta panorámában.  

Csodálatos látványban volt részük
azoknak, akik vállalták a 237 lépcső-
fok megmászását. A víztorony tera-
száról tisztán látszottak a bakonyi he-
gyek, a Gerecse magaslatai, sőt, a tá-
volban kivehetők voltak a Pozsony kör-
nyéki magaslatok is. A fontosabb lát-
nivalókra kis táblák hívták fel a látoga-
tók figyelmét. Nem volt túl meleg,
mégis jól fogyott a vízből, citromból
és jégkockából kevert koktél, melyet
egyenruhás vízműves szerelők kínál-
gattak a látogatóknak. 

Odalent az előtérben Harcsás
László falikútgyűjteményében gyö-

szerző: o. t.

A fák korán megindult lombhullását fi-
gyelembe véve a GYŐR-SZOL Zrt. már
megkezdte a város közterületein a le-
velek összegyűjtését. Az utak, járdák
mentén nagy teljesítményű lombszívó
és seprőgépek dolgoznak, a gépek te-
vékenységét kézi munkaerő is segíti.
Az így összegyűjtött nagy mennyiségű
falevél a komposzt-előállítás alapanya-
gaként hasznosul.

A város tisztaságának megőrzése
érdekében – a közszolgáltatási tevé-
kenység kiegészítéseként – a tavalyi
kezdeményezéshez hasonlóan idén
is nyílik mód a társaság logójával el-
látott zsákok vásárlására október 1-
je és december 31-e között. A barna

szerző: nagy csaba

Kertész Károly és párja, Eta tavaly
júniusban költözött be a Semmel-
weis utca 8. szám alatti idősek há-
zába. A komfortos lakás berendezé-
sét követően szinte azonnal nekilát-
tak a belső udvar díszítésének. Mi-
után rendbe tették a területet, vi-
rágágyásokat alakítottak ki, örök-
zöldeket ültettek, dézsás növény-
csodákat helyeztek el a térkővel
burkolt járdák és a parkoló mentén,
majd növénynemesítésbe is bele-
fogtak. A munka nem volt könnyű,
hiszen a díszudvar fejlesztése mel-
lett nagy figyelmet kellett fordítani
a fenntartásra, így például a kapá-
lásra, a gazolásra és az öntözésre.
A győri önkormányzat Szép környe-
zet–Jó közérzet elnevezésű környe-
zetszépítő versenyére tavasszal a
lakók azért neveztek be, mert sze-
rették volna megmutatni mások-
nak is a közösség szép udvarát. Az
előkészületeknek köszönhetően a
zsűrizés idejére igazi nyári hangu-
latú lett a kert, sok más mellett le-
gényvirág, pazarul virágzó ősziró-
zsa, petúnia és büdöske is díszí-
tette a közösségi udvart. A nyugdí-
jasháznak a folyosói és közös hasz-
nálatú helyiségei is gazdagon virá-
gosítottak. A zsűrizés napjára Ker-
tész Károly azóta is meghatottan
emlékszik, a szakemberek vélemé-
nyét szó szerint idézte: – Sok szép
kiskertet láttunk, ilyen nagy terüle-
ten ennyi virág azonban sehol sem
volt – mondták akkor a minősítők.
A szóbeli elismerést azóta díszokle-
vél és emléktábla is őrzi, ugyanis a
Semmelweis utca 8. lakóközös-
sége társasház kategóriában meg-
nyerte az idén immár hatodik alka-
lommal megrendezett versenyt. A
jutalom háromszáz ezer forint ér-
tékű vásárlási utalvány, melyből to-
vább fejlesztik a ház díszudvarát. 

Lombgyűjtő zsákok vásárolhatók
színű zsákokba a közterületeken, tár-
sasházi udvarokban összegyűjtött
zöldhulladék, falevelek, kisebb galy-
lyak kerülhetnek.

A zsákok a GYŐR-SZOL Zrt. ügyfél-
szolgálati irodáiban, az Orgona utca
10. szám alatt, valamint a Jókai utca 7–
9. szám alatt, a parkolóházban vásárol-
hatóak meg 165 Ft+áfa/db áron.

A GYŐR-SZOL Zrt. ügyfélszolgálati
irodáinak nyitva tartása a www.gyor-
szol.hu weboldalon megtalálható. (Az
ETO Park első emeletén lévő irodában
nem lehet zsákot vásárolni.)

Az irodákban a zsákok kifizetésére
kizárólag készpénzzel van lehetőség.
Családi házak esetén egyenként maxi-
mum 10, társasházak esetén maxi-
mum 20 zsák vásárolható.

A családi házas környezetben a
„Zöldhulladék” feliratú zsákokban ösz-
szegyűjtött – az előbbiekben említett –
kizárólag zöldhulladékot a barna fe-
delű, úgynevezett biokukák mellé kell
kihelyezni, és a zsákokat a társaság a
szokásos gyűjtési napokon szállítja el.

Társasházak esetében az össze-
gyűjtés utáni elszállítási igényt a
közös képviselőnek kell bejelentenie
e-mailen (szallitas@gyorszol.hu,
varosgazdal ko das@gyor szol.hu),
vagy a 96/888-500, 501, 502-es tele-
fonszámon. Társasházak esetében az
elszállítás pénteki napra kérhető.

Az akció december 31-ig tart, ezen
időpont után már nincs lehetőség a
„Zöldhulladék” feliratú zsákok kihelye-
zésére.

Nyílt nap a víztoronyban  
nyörködhetett a szépszámú közön-
ség. Nagy sikere volt a francia barokk
díszítésű falikútnak és a helyi gyártású
daraboknak is, melyeken jól látható az
öntő és vízvezeték-szerelő, Draganits
József egykori győri mester neve. A
gyerekek és az apukák a megújult ví-
ziközmű terepasztallal ismerkedtek,
erre a nyílt nap alkalmából új csator-
namosó kocsi, egy víznyelő tisztítóbri-
gád és egy eredeti IFA szippantókocsi
is felkerült.

A nyílt nap részvevői is szerencsét
próbálhattak az immár hagyományos
Víz-kvíz játékban, melyre olvasóinktól
is szépszámú megfejtés érkezett. For-
tuna ezúttal Takács Pálné győri nyug-
díjas ápolónőnek kedvezett, unokájá-
val együtt ő vihette haza a szódagé-
pet. A játék helyes válaszai szerint a
Győri Vízvezetéki Részvénytársaság
1884-ben alakult; a vezetékes víz a

legkörnyezetkímélőbb megoldás; a
győri csapvíz nem tartalmaz klórt;
Harcsás mester gyűjteményéből lát-
hattunk ízelítőt; Újvárosban nincs víz-
torony; a víz képlete H2O, és végül:
egy felnőtt ember napi folyadékszük-
séglete 1,5–2 liter. 

A legszebb
udvarú
társasház



ÁLLÁS

Érettségizett ügyfélkapcsolati és te-
lefonos munkatársat biztosítóhoz fel-
veszünk. Rugalmas munkaidő, cafe-
téria. 06-70/2678-190, furyliza@
gmail.com. 

EGYÉB

Őszi akció! Költöztetés,
Bútorszállítás városon belül:
2.500 Ft/fuvar! 30/529-7589

MINI BIZI BABABOLT át-
vesz: divatos babakocsit, kiságyat, já-
rókát, etetőszéket, autó- és kerékpár -
ülést, bébikompot, bébihintát, már-
kás téli gyermekruhát, lábzsákot,
cipőt. Győr, Déry T. u. 16. 06-
20/918-0643.

COFIDIS gyorshi-
tel 48 órán belül (max. 800
e Ft), Új SZOCPOL, tá-
mogatott  lakáshitel. Tel.:
20/951-0235    

Kedves  Emberek! Ha van
rá lehetőségük, bárminemű segítsé-
get elfogadnék, kérem, ha tudnak,
segítsenek! Előre is köszönöm!
20/211-7884. Viszonzásul takarí-
tást vállalok!

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

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást igény sze-
rint rakodókkal, teljes körű elszállítás-
sal, akár díjmentesen, hétvégén is.
Tel.: 20/944-6667.   
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kás, 4 m2-es erkéllyel, zárt udvari
gépkocsibeállóval eladó. Ár:
18.900.000 Ft. Érdeklődni: 06-
20/3939-349.

Építési telek Győrzá-
molyon, Tölgyfa út elején
ELADÓ! Közművesített, bekerí-
tett, 820 m2-es, 18 m utcafronttal,
családi házas övezetben. 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
konferenciaterem hosszú távra vagy
alkalmakra 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 iro-
dának hosszú távra kiadó. Érdek-
lődni: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

LAKÁSCSERE

Belvárosi, 110 m2-es, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélnék ki-
sebb, határozatlan bérleti szerződéses,
belvárosi lakásra. Tel.: 70/232-3159.

Adyvárosi, 2 szobás, 54 m2-es, táv-
fűtéses, erkélyes, határozott bérleti
szerződéses  lakást cserélne 1 +2 fél
szobás vagy 3 szobás, belvárosi, ná-
dorvárosi vagy adyvárosi lakásra
(hird. szám: 168). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 1 szobás, 43 m2-es,
gázfűtéses, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 50-55 m2-
es, 2 szobás, gáz- vagy távfűtéses,
határozatlan bérleti szerződéses la-
kásra V. emeletig, Bán A. u. kivételé-
vel (hirdetési szám: 176). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 2 szobás, 49 m2-es, össz-
komfortos lakást nagyobbra cserélne
Bán Aladár és Stadion u. kivételével. Ud-
vari lakás előnyben (hird. szám: 184).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 2 szobás, 55 m2-es, távfűté-
ses, határozott bérleti jogviszonyú er-
kélyes lakást cserélne 2 szobás, 50–
55 m2-es, földszinti vagy I. emeleti
lakásra (hirdetési szám: 186). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 1 szobás, 34 m2-es, gázfűté-
ses, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 2-3 szobás, 36–60
m2-es, belvárosi, nádorvárosi, gyár-
városi vagy szabadhegyi lakásra (hir-
detési szám: 187). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2+fél szobás, távfűtéses,
határozatlan bérleti szerződéses, igé-
nyesen felújított lakást cserélne belvá-
rosi I. emeleti 3, vagy 4 szobás, táv-
vagy gázfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra (hird. szám: 189).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 2 szobás, 53 m2-es, egyedi
fűtéses lakást cserélne ráfizetéssel 2
vagy 1+2 fél szobás lakásra (hird.
szám: 190). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

SZOLGÁLTATÁS

Izomsorvadást, bénu-
lást, isiászt, porcko-
rongsérvet gyógykeze-
lek. Samodai Péter gyógymasszőr,
30/7543-114,  www. egesz -
seg ovo.hu

OKTATÁS

E G Y I P T O M I
MASSZ Á ZS TANODA
Gyere, tanuld, birtokold az ősi tudást! 
w w w . m a s s z a z s t a -
noda.hu, 06-70/237-6097.    

Szeretné, hogy általános iskolás
gyermeke könnyen tanulja a mate-

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.  

Olcsó áruszállítás, költöz-
tetés ponyvás autóval. Tel.: 30/9057-
819. Építési törmelék, tűzifa, szén
szállítása billencsautóval. Tel.:
20/455-2233 

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

Tetőjavítás, átrakás, lapostető-szige-
telés és homlokzatjavítás és -festés.
30/376-2712.

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket, pla-
ketteket, kitüntetéseket, könyveket,
egyéb régiséget vásárolok gyűjtemé-
nyembe.  Hétvégén is! Pál István.
Tel.: 06-20/947-3928. 

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

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki ter-
mék szállítása kedvező áron,
2.900 Ft-tól. 30/422-6164. 

INGATLAN

Cséren 100 m2-es, földszintes, rész-
ben alápincézett lakóépület mellék-
épületekkel, 3.700 m2-es, összköz-
műves telken eladó. Irányár:
1.950.000 Ft. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Győr-Sashegyen, Volán utcában 800
m2-es zártkert 30 m2 téliesített, alá-
pincézett, beépíthető tetőterű tégla-
házzal eladó. Víz, villany van. Ár: 3,8
M Ft. 20/801-5541.

Győr-Nádorvárosban, a Bem tér kö-
zelében, csendes, családi házakkal
tarkított részen, fiatal, rendezett tár-
sasházban 1. emeleti, 76 m2-es,
nappali+2 szobás, klímás, egyedi fű-
téses, világos, szép állapotú téglala-

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

HALAT, VADAT
S MI JÓ FALAT...

Október 1-jétôl
különleges vadételekkel, 

remek italokkal
várjuk Kedves Vendégeinket!
Töltsön el egy kellemes estét nálunk!

Gyôri húsboltunkba 
élelmiszer-ismeretekkel és 
szakmai gyakorlattal rendelkezô

ELADÓT felveszünk.

Fényképes önéletrajzokat az alábbi címre várjuk:
Mészáros Sándor, 9146 Rábapordány, Gévay W. L. u. 33.

Október végén 

SMINKESKÉPZÉS 
indul Gyôrben, 

rugalmas órabeosztással.
Elôképzettséget nem igényel.
27-én ingyenes nyílt nap 

az iskolában 9—14-ig.
Jelentkezni: Bencsics Rita, 70/319-1829

rita.bencsics@gmail.com
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

Választékunkban
a Soproni és az Egri

borvidék kiválóságai:

matikát? Felkészítését, korrepetálá-
sát vállalja matematika szaktanár
Győrben!  Érd.: 30/946-0808

ÉPÍTŐANYAG 

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

HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

CSALA RÓBERT
+36 70 518 0246
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SPORT PORTRÉ

szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Rosta Miklós nyártól több fronton is a
SZESE Győr férfi kézilabdacsapatát erősíti.
A sokszoros válogatott beállós játékosként,
a vezetőedző segítőjeként és a serdülőcsa-
pat edzőjeként szolgálja a klubot. 

Az elnyűhetetlen Rosta Miklós negyvenhárom évesen
tért vissza Győrbe, ahol sikerekben gazdag, hosszú
pályafutása elkezdődött. A megyei első osztályú Gra-
boplast, majd az NB I/B-ben szereplő GYÁÉV után az
1989/90-es szezonban bekerült az ETO-ba is. A be-
állósok sérülése miatt fiatalon kapott lehetőséget az
élvonalban, így tagja lehetett a győriek utolsó baj-
nokcsapatának is. Hét éven keresztül kézilabdázott az
ETO-ban, majd Bene, Tóth és Décsi társaságában Du-
naújvárosba igazolt, ahol nem kevesebb, mint tizen-
három évig erősítette a Dunaferr csapatát. 

– Komoly játékerőt képviselt a csapatunk, tizen-
három év alatt tizenkét érmet gyűjtöttünk be, ren-
geteg nemzetközi mérkőzést játszottunk, stabil vá-
logatott voltam, sok szép emléket őrzök ebből az
időszakból – elevenítette fel pályafutása legeredmé-
nyesebb szakaszát Rosta Miklós. – A vége azonban
sajnos nem volt szép sem számomra, sem a csapat
számára. Dicstelenül búcsúzott a Dunaferr, hiszen
jogutód nélkül megszűnt az oly sok sikert elérő
egyesület. Első klubom, az ETO is így járt, remélem,
nem én vagyok rossz ómen a csapatoknak... – tette
hozzá Rosta Miklós, aki már Dunaújvárosban elkez-
dett edzősködni, mellette párhuzamosan természe-
tesen továbbra is játszott – és játszik a mai napig is. 

– Lassan a végéhez közeledik a pályafutásom, így
gondolnom kellett a jövőre is. Gyakorlat és tapasztalat
híján az eredeti szakmámhoz nem tudnék visszatérni,
így kézenfekvő volt, hogy a kézilabda közelében ma-
radjak. Nem lehet valaki egyből vezetőedző, szá-
momra természetes, hogy végig kell járnom a szamár-
létrát. A dunaújvárosi serdülőcsapatnál kezdtem, ak-
kori játékosaim közül többen már az élvonalban sze-
repelnek, a mezőkövesdi juniorcsapat tagjai is bonto-
gatják már a szárnyukat a felnőttek között. Szeretném
átadni a tapasztalataimat a fiataloknak, szerencsém
van, hogy még láthatnak a pályán, így meg tudom
nekik mutatni, mit is várok el tőlük pontosan egy-egy
szituációban. Győrben a Tóth László által fémjelzett
korszak óta teljesen leamortizálódott a férfi kézilabda,
a SZESE-nek köszönhetően most újra fellendült az
élet. A bázis és a közönség mindig is megvolt a város-
ban, most újra egyre több szülő hozza le a fiát edzésre. 

A SZESE célja, hogy a
győri férfi kézilabda újra
régi fényében csillogjon, és
a sportág visszakerüljön az
őt megillető helyre. Rosta
Miklós szerint ez egy hosz-
szú folyamat, amihez sok
idő kell, de az élvonalbeli
tagság már most elérhető
közelségben van. 

– A csapat szerintem alkalmas a feljutásra, a le-
hetőségekhez képest mindenki megteszi a ma-
gáét ennek érdekében. Mindenki iskola vagy

Rosta Miklós visszatért

munka mellett kézilabdázik, amivel a SZESE meg-
előzi a korát, hiszen szerintem a profi státus idővel
ki fog kopni a kézilabdázásból. Veszprémben és

Szegeden várhatóan fent
tudják ezt tartani a jövő-
ben is, de a kisebb klu-
bok át fognak állni a győri
modellre. Addig azonban
profi csapatokkal kell fel-
vennünk a versenyt felju-
tás esetén, akik napi két
edzéssel készülnek, így
nekünk már most kétszer

annyit kell dolgoznunk a napi egy edzésünkön,
hogy legyen esélyünk. Az NB I-es szereplés azért
is fontos, mert az élvonal mindig vonzóbb a fiata-

loknak, így meg tudjuk tartani a tehetségeket,
vagy éppen újakat tudunk behozni a klubba – fo-
galmazott Rosta Miklós, aki nem tagadja, szeretne
győriként újra pályára lépni az élvonalban.

– Viccesen azt szoktam mondani, hogy van
még három jó és két rossz évem. Amíg élvezem a
kézilabdát, valamint szükség van rám, addig foly-
tatom és segítek a csapatnak. Ha azt látom, hogy
van egy tehetség, aki már védekezésben is jobb
nálam, akkor önként átadom a helyem. Az én fel-
adatom ma már főleg a védekezés, de ez rendben
is van, támadásban fussanak csak a fiatalabbak.
Szerencsére két fiam is kézilabdázik, Miki és Bálint
is folytatja a családi hagyományt. Miattuk sem volt
mindegy, hol folytatom a pályafutásom, úgy
érzem, Győrött jó helyen vannak.

Amíg élvezem 
a kézilabdát, 

addig folytatom
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A Rába ETO csapata gólzáporos győzelem-
mel hangolt a jövő heti nemzetközi megmé-
rettetésre, a zöld-fehérek 28–1-re nyertek a
Magyar Kupa második fordulójában a má-
sodosztályú Dream Team ellen. A találkozót
eredetileg a fővárosban rendezték volna, így
a budapestiek voltak a pályaválasztók, de
végül Ikrény adott otthont a mérkőzésnek. A
győriek komolyan vették az összecsapást,
amelyen több fiatal is lehetőséghez jutott.
Fabio és Szeghy ötször, Horváth G. négyszer,
Ramada és Dróth háromszor, Harnisch,
Luque, Lódi és Kugler egyaránt kétszer vol-
tak eredményesek. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Győr-
Moson-Sopron megyei Igazgatósága sajtótájékoz-
tatón számolt be az elmúlt időszak eredményeiről és
a szervezetben bekövetkezett változásokról. Bolla
Péter társadalmi elnök örömmel tájékoztatott arról,
hogy díjcsökkentés formájában százhúszmillió fo-
rinttal támogatták a megyei csapatokat, melyeknek
így jóval kisebb anyagi terhet jelent a bajnoki szerep-
lés. Beindult az MLSZ pályaépítési programja is, me-
gyeszerte épülnek a műfüves kis- és nagypályák,
ennek köszönhetően többen juthatnak sportolási le-
hetőséghez. Megújultak a szakmai bizottságok, a
meglévő öt mellett két új is létrejött, ezeknek pedig
korábbi neves futballisták is tagjai lettek. 

Parádés győzelem
A Győri ETO FC zsinórban hete-
dik győzelmét aratta az élvonal-
beli labdarúgó-bajnokságban,
erre pedig a klub történetében
mindössze harmadszor volt
példa. Először 1997-ben Reszeli
Soós István, majd tavaly Csertői
Aurél irányításával ért el ilyen so-
rozatot az együttes, hozzájuk csat-
lakozott most Pintér Attila is, aki-
nek vezetésével még tovább nyúl-
hat a győzelmi széria. A listave-
zető győriek parádés játékkal ruk-
koltak ki a Pápa ellen, végigtá-
madták a mérkőzést, és hatszor is
betaláltak Szűcs Lajos kapujába.
Varga Roland mesterhármast
szerzett, Rok Kronaveter duplá-
zott, Koltai Tamás pedig zsinór-
ban ötödik bajnokiján volt ered-
ményes. A lendületes, gólra törő
játékot vastapssal díjazta a lefújás
után a szépszámú közönség. 

A jó forma többeknek váloga-
tott meghívót ért, Egervári Sán-
dor ugyanis négy győrinek is bi-
zalmat szavazott a legutóbbi ke-
rethirdetéskor. Koltai Tamás és

Lipták Zoltán mellett Takács
Ákos és az újonc Pátkai Máté
tagja az észtek és a törökök
ellen készülő csapatnak. Linas
Pilibaitis a litván, míg Jarmo Ah-
jupera az észt válogatottban bi-
zonyíthat, utóbbi éppen a ma-
gyarok ellen. 

A Győri ETO FC szombaton 16
órakor Pakson lép pályára a baj-
nokságban, a mérkőzést a Sport
1 élőben közvetíti. Ezt követően a
Ligakupában szerepel a csapat,
szerdán 19 órakor Győri ETO FC–
Gyirmót, majd egy héttel később,
október 17-én 17 órakor Gyir-
mót–Győri ETO FC városi rang -
adókat rendeznek. 

Az NB II-ben a Gyirmót Laki,
Cseri és Horváth R. góljaival 3–
0-ra győzött az SVSE ellen, míg
az ETO B Ahjupera, Varga T.,
Matetits és Fekete D. találatai-
nak köszönhetően 4–0-ra verte
a Baját. Szombaton 15 órakor
Baja–Gyirmót, míg vasárnap 15
órakor Csákvár–ETO B mérkő-
zéseket játszanak. 

Grúziában a zöld-fehérek
A Rába ETO-ra komoly feladat vár a követ-

kező napokban. A zöld-fehérek a hazai rende-
zésű csoportkört megnyerve bejutottak az
UEFA Futsal Cup elitkörébe, vagyis a konti-
nens legjobb 16 csapata közé. A svájci sorso-
láson a portugál bajnok és egyszeres UEFA
Futsal Cup-győztes, Európa egyik legerő-
sebb csapatának számító portugál Benfica
mellett a szintén világklasszisokat felvonul-
tató olasz Luparense és a grúz Iberia Star Tbi-
lisi került a győriek csoportjába. A négyes mi-
nitornát a grúz fővárosban rendezik meg ok-
tóber 9–14. között, minden csoportból egy
csapat jut be a sorozat négyes döntőjébe. 

A megyei foci fejlődéséért dolgoznak
Horváth László igazgató elmondta, mind a ki-

lenc bajnoki csoportban zökkenőmentesen ért
véget az előző és kezdődött az új szezon. Tavaly re-
kordszámú játékengedélyt adtak ki, a 9.600-as
szám országos szinten a harmadik legtöbb, a lakos-
ság számához viszonyítva azonban messze az első.
Az igazgatóság új helyre költözött, ezentúl a Kálvá-
ria utca 4–10. szám alatt várják az érdeklődőket. Az
elmúlt szezont pozitív mérleggel zárták, a többletet
ezúttal is visszaforgatják majd a csapatok felé. A
2012/13-as szezonban minden csoportnak lett
névadó szponzora, a megyei első osztályé továbbra
is a Duna Takarék maradt. A támogatói szerződést
ünnepélyes keretek között írták alá. 

Spor tlövészet.
Négy aranyérem-
mel tértek haza a
Patent-Győri LK
versenyzői a keszt-
helyi robbanófegy-
veres futócéllövő
országos bajnok-
ságról. A 30+30 lö-
véses számban
Sike József első, ifj.
Laczik Zsolt harma-
dik, Boros László
pedig negyedik he-
lyezést ért el. Csa-
patban a Sike, ifj.
Laczik, Boros trió is
az élen végzett. A
40 vegyesben is
Sike József győzött,
Dávid Balázs har-
madik, ifj. Laczik
Zsolt negyedik, míg
Boros László ötödik
lett. A Sike, Dávid,
ifj. Laczik összeté-
telű csapat ugyan-
csak aranyérmet ve-
hetett át.
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A Győri Audi ETO KC újabb magabiz-
tos sikerével a negyedik fordulót kö-
vetően a táblázat élére állt a női kézi-
labda-bajnokságban. A zöld-fehérek
17–11-es félidőt követően 28–19-re
győztek az Érd otthonában. A csapat-
ban először lépett pályára a sérülés
után visszatérő Hornyák Dóra, aki
góllal mutatkozott be az Audi ETO-
ban. A válogatott játékosainak zömét
nélkülöző győriek szerdán felkészü-
lési mérkőzésen a szlovák válogatot-
tat fogadták a Magvassyban, a barát-
ságos találkozót 30–24-re a hazaiak
nyerték. Szerdán 18 órakor a Békés-

A győri Patent Gladiators csapata hét-
végén hazai környezetben szerepel a
BoxingONE Championshipben, a
közép-európai amatőr ökölvívó csa-
patbajnokság második fordulójában.
Komoly egyéniségek és a jövő sztárjai
képviselik a sorozatban a győri színe-
ket, de a következő fellépésükön, ok-
tóber 6-án, szombaton 19 órától a
Krúdy Gyula-gimnázium aulájában a
közönség hangos buzdítására is szük-
ségük lesz, hogy győztesen hagyják el
a szorítót. Ellenfelük ugyanis a liga
sztárcsapata, a Komárno Sharks lesz,
amely komoly fölénnyel nyerte az
előző két bajnokságot. Az elmúlt évek-
ben a felvidéki csapat ereje szinte a
magyar válogatottal volt egyenértékű,
annál az oknál fogva, hogy hazánk leg-

Bunyó a gimiben
jobbjainak zömét soraikban tudhat-
ták. Azonban Káté Gyula az olimpia
után bejelentette visszavonulását,
Darmos József Győrbe igazolt, míg
Szellő Imre a profik felé kacsingat, így
az erőviszonyok kiegyenlítődni lát-
szódnak. De még ezek tudatában is
komoly fegyvertény lenne a győri „Pa-
tent Gladiators” sikere az idei bajnok-
ságban. 

– Fontos mérkőzés lesz a Komárno
elleni párharc, tudjuk, hogy az ellenfe-
lünk is nagyon készül, de bármi lesz a
végeredmény, ha mindenki kihozza
magából a legjobbat, büszke leszek a
csapatomra. Csak azt tudom meg-
ígérni, hogy úgy küzdünk majd, mint
az ókori gladiátorok – fogalmazott
Nagy Zoltán vezetőedző. 

Jó védekezésének köszönhetően ismét nagy gólkülönbségű győzelmet ara-
tott az NB I/B-s férfi kézilabda-bajnokságban a SZESE Győr csapata. Deáki
István együttese hazai pályán 31–17-re nyert a Várpalotai Bányász ellen.
Kiegyenlített első öt perc után a győriek megléptek ellenfelüktől, és maga-
biztos előnyt harcoltak ki a szünetre. A második félidőben tovább nőtt a
hazai előny, és lényegében negyedóra alatt eldőlt a mérkőzés. A SZESE leg-
közelebb vasárnap 18 órakor Dabason lép pályára. 

Élre állt az Audi ETO

Hibátlan a SZESE

csaba érkezik Győrbe a bajnokság
ötödik játéknapján. 

Karl Erik Böhn, a magyar női ké-
zilabda-válogatott szövetségi kapi-
tánya kihirdette keretét a hétvégi
nagyváradi Kárpát Kupára. A válo-
gatott pénteken az Eb-résztvevő Uk-
rajnával, másnap a román B váloga-
tottal mérkőzik, végül a zárónapon
a házigazdák nemzeti csapatával ta-
lálkozik. A győriek közül Herr Orso-
lya, Orbán Adrienn, Hornyák Dóra,
Rédei-Soós Viktória, Görbicz Anita,
Kovacsics Anikó és Szepesi Ivett ka-
pott meghívót. 

A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem
csapata idegenbeli győzelemmel kezdte
az NB I/B-s férfi kosárlabda-bajnoksá-
got, a győriek 80–56-ra nyertek a fővá-
rosban a Vasas vendégeként. Kozma
Tamás együttese lassan melegedett
bele a játékba, de a folytatásban már
nem volt kérdéses, melyik a jobb és a ru-
tinosabb csapat. Az egyetemieknél min-
den játékos pályára lépett, és a fiatalok
is értékes tapasztalatokkal gazdagod-
tak. A csapat legjobbja ezúttal a 30 IBM-
pontig jutó Papp Balázs volt. A GYŐR-
SZOL–Széchenyi Egyetem együttese
pénteken 19 órától a TF-Budapest ala-
kulatát fogadja az egyetemi csarnokban. 

Sikeres
szezonkezdet

Könnyed siker a címvédőtől
Az UNI Győr a Göcsej-kupán fejezte
be a felkészülési időszakot, ahol má-
sodik helyen zárt a bajnokcsapat. A
zöld-fehérek előbb 72–54-re legyőz-
ték a házigazda ZTE csapatát, majd
a döntőben szoros mérkőzésen 66–
62-es vereséget szenvedtek a Sop -
rontól. A hétvégi tornát követően
szerdán már bajnoki mérkőzés várt a
csapatra. Az UNI Győr Szekszárdon
lépett pályára az első fordulóban, és
esélyeshez méltó, magabiztos győ-
zelmet aratott. Az első percek kapko-
dása után a vendégek átvették az irá-
nyítást, és már nagyszünetre jelentős
előnyt harcoltak ki. A második félidő-
ben kiegyenlítettebb lett a játék, de a

győri győzelmet semmi nem veszé-
lyeztette, a végeredmény 75–52 lett
a zöld-fehérek javára. A mérkőzésen
először lépett pályára zöld-fehér szí-
nekben Natalie Hurst, Chay Shegog,
Raksányi Krisztina és Dobos Ágnes.
A bajnoki címvédő első hazai mérkő-
zését szombaton 18 órakor játssza az
egyetemi csarnokban, ekkor a Vasas
érkezik Győrbe. Kedden 18 órakor
újabb bajnoki vár az együttesre,
ekkor a PEAC-Pécs látogat a Rába
partjára. Ezt követően hosszú útra
indul a győri együttes, hiszen október
11. és 15. között Jekatyerinburgban
vesznek részt egy rangos nemzetközi
tornán. 
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szerző: borbély éva

Komoly kérdésnek számít, ha valaki
sportol, vajon szedjen-e vitamint. A
válasz igen, hiszen ha nincs ele-
gendő nyomelem, ásványi anyag és
vitamin a szervezetünkben, erőtle-
nekké válunk. A másik, amit ajánla-
nak a személyi edzők, a protein, hi-
szen a fehérje  beépül az izmokba,
és a súlyzókkal történő edzés során
keményen elfáradnak a megdolgoz-
tatott izmok. A vitaminok közül
egyet különösen kiemelnék, ez
pedig a B-vitamin. Pszichogén vita-
minként is emlegetik, mivel közvet-

Teke. A Szuperligában szereplő
GYŐR-SZOL TC értékes döntet-
lent ért el a fővárosban az Erőmű
SE otthonában. Pontszerzésével
az újonc együttes  a tabella ötödik
helyére lépett fel. Bp. Erőmű SE–
GYŐR-SZOL TC 4:4 (3.443–
3.372). Ifj. Brancsek János 560 fa,
Kiss Norbert 555 fa, Kristyán Ist-
ván 577 fa, ifj. Horváth Péter 589
fa, Németh Gábor 569 fa, Babos
Tamás 522. Ifjúságiak: Bp. Erőmű
SE–GYŐR-SZOL TC 1:3  (997–
1064). Szabó Milán 459 fa, Kiss
Norbert/ifj. Brancsek János 605 fa.
A női Szuperligában a tavalyi baj-
nokság ezüstérmese esélyeshez
méltó játékkal szerezte meg a két
bajnoki pontot a Pannon-Flax SE
ellenében. ZTE-ZÁÉV TK-Pannon-
Flax SE  7:1 (3353–3028). Hege-
düs Anita/Hősi Ramóna 496 fa,
Koppányiné Simon Csilla 491 fa,
Frank Noémi 557 fa, Kovács Réka
517 fa, Anduskáné Cseh
Anikó/Csizmazia Katalin 463 fa,
Németh Ildikó 506 fa. Ifjúságiak:
ZTE-ZÁÉV TK–Pannon-Flax SE
0:4  (979–1137). Hősi Ramóna
584 fa, Csizmazia Katalin 553 fa.

Horgászattal foglalkozó rova-
tunk őszi témája a halőrzés
lesz, elsőként a győri Sziget-
köz Horgász Egyesület alel-
nökével, a halőrzést koordi-
náló Tóth Istvánnal, az egye-
sület ellenőrével beszélget-
tünk. Húsz évvel ezelőtt, a
helyi társadalmi ellenőrök te-
vékenységének segítésére
kezdte meg a vízparti hor-
gászfegyelem fenntartása
terén a munkáját a győri el-
lenőrzési csoportban Tóth
István. Az ellenőrök nem a
horgászok ellen, hanem a
horgászokért vannak. Fon-
tos, hogy mindenkinek
egyenlő esélye legyen a hal-
fogásra, az ellenőrök nem
hálás, de mindenképpen
szükséges munkájuk során
ezt próbálják megteremteni.

Remekül szerepeltek a Graboplast Győri VSE versenyzői a római
maratoni kajak-kenu-világbajnokságon. Csay Renáta egyesben
és Farkasdi Ramónával párosban is aranyérmes lett, akárcsak az
ifjúságiak egyesében Takács Tamara, és párosban a Bordács
Blanka–Czéllai-Vörös Zsófia kettős. Az aranyak mellett Nagy
Péter felnőtt kenu egyesben ezüst-, Varga Patrik pedig az ifiknél
bronzérmet szerzett.

Az országos atlétikai bajnokságon elért eredmények alapján három
győri sportoló került be az utánpótlás-válogatottba, amely a csehor-
szági Hodoninban szerepelt. Bódis Kornél (Győri VSE, edző: Hollósi
László) a 4x400 méteres váltó tagjaként aranyérmes lett. Kószás
Kriszta 3.000 m-es akadályfutásban, Keller Dorottya 200 m-es sík-
futásban szerzett bronzérmet (mindketten Bercsényi DSE, edző: Far-
kas Roland). Ebben az időpontban a szlovákiai Holicban utcai futó-
versenyt rendeztek, a Győri VSE sportolói közül Gyűrűs Boglárka az
első, Zatykó Luca a második helyen végzett (edző: Hollósi László). 

Aranyeső Rómában

Ellenőrzés és halőrzés
Ennek alapja a szabálytalan-
ságok kiszűrése, hiszen nem
engedhető meg, hogy egye-
sek jogtalan előnyre tegye-
nek szert. Azt sem szabad el-
felejteni, hogy a Szigetköz
Horgász Egyesületnél tíz éve
növekszik a kihelyezett hal
mennyisége, tavaly 11,5 mil-
lió forint értékben 239 má-
zsát telepítettek. 

– Az előforduló szabály-
sértések közül a leggyako-
ribb a három bottal történő
horgászat, a megfogott
halak fogási naplóba történő
beírásának elmulasztása és
a horgászbotok felügyelet
nélkül hagyása – tájékozta-
tott az alelnök, aki az idősza-
kosságra is utalt. – Korábban
gyakran előfordult, hogy
nem volt toll a horgászoknál,

Sport és a vitaminok
len hatást gyakorol szellemi teljesí-
tőképességünkre, tanulási készsé-
günkre, emlékezőképességünkre,
kedélyállapotunkra és az idegi ter-
helhetőségünkre. Hiánya agresszivi-
táshoz, alvászavarokhoz, gyenge
stressztűrő- és koncentrálóképes-
séghez vezethet. Nagyon jó példa a
B3-vitamin. Ennek hiányában szer-
vezetünk a ritka és értékes fehérje-
komponenst, a triptofánt alakítja át
B3-vitaminná – kirántva így a talajt
kedélyállapotunk alól, mivel a tripto-
fán a szerotonin „boldogsághor-
mon” pótolhatatlan alkotóeleme is
egyben. A vitaminok nagy hatalom-

mal rendelkeznek az érzelmek bio-
kémiája felett. Élénkítenek, fellelke-
sítenek, felvérteznek stresszhatá-
sok ellen. Pontosan ezért alkalmaz -
za az amerikai hadsereg már rég óta
bizonyos aminosavak és B-vitami-
nok elegyét stresszhelyzetben lévő
katonák éberségének és koncentrá-
lóképességének fenntartása érde-
kében. Szóval szükségünk van erre
a vitaminra sportolás során? Termé-
szetesen igen, és a legjobb, ha sze-
dünk egy komplett vitamincsoma-
got. Soha ne vegyünk be többet egy
vitaminból, mint a többiből, külön-
ben vitaminhiányunk lesz. 

Győri atléták sikerei

amivel beírható a zsákmány,
vagy hiányzott a halmérés-
hez szükséges mérőszalag.
Napjainkban a jogosultság
hiánya, vagyis az engedély
nélkül történő horgászat
hódít teret, és meg kell küz-
deni a mobilitás napjainkban
tapasztalható hatásaival.
Mindezekkel együtt a több
mint kétezer taggal rendel-
kező egyesület kezelt vizein a
fegyelem nagyon sokat ja-
vult. Ezt visszaigazolják töb-
bek között a vendéghorgá-
szok, akik példaértékűnek
minősítik a civil szervezet va-
gyonmegőrző munkáját. A
pontos ütemterv szerint tör-
ténő ellenőrzések során a
szabályokat betartó horgá-
szok örülnek a rendszeres
halőri jelenlétnek. 



KOS
Rendezzék baráti, munka-, csa-
ládi vagy párkapcsolatukat. Jobb, ha
kézbe veszik ügyes-bajos dolgaikat és
minél előbb megoldják azokat. Ne késle-
kedjenek. Az idegesség nem tesz jót
gyomruknak, vigyázzanak rá. 

BIKA
Gondolják meg, mire adják ki pén-
züket. Ne költekezzenek, inkább rakják
félre pénzüket. Beszéljék meg párjukkal a
vitás kérdéseket, ne halogassák, külön-
ben a félreértések felhalmozódnak. 

IKREK
Életükben most a barátok játsszák
a főszerepet. Lazítsanak velük, szervez-
zenek programokat, érezzék jól magu-
kat. Vigyázzanak pénzükre, eléggé kiköl-
tekezték magukat. Sportoljanak, szóra-
kozzanak, vigyázzanak egészségükre. 

RÁK
Figyeljenek baráti kapcsolata-
ikra, most kiderülhet, ki az, aki nem is
igaz barát. Párjukkal boldog időszakot
élnek meg, szervezzenek közös progra-
mokat. Vigyázzanak gyomrukra, az el-
nyomott érzelmek nem tesznek jót. 

OROSZLÁN
Számos új kapcsolatot építhet-
nek ki, járjanak nyitott szemmel, szűr-
jék ki a hamis embereket. Barátaikkal le-
gyenek többet, hiányolják önöket. Pár-
jukkal akad némi probléma, rendezzék a
félreértéseket. 

SZŰZ
Munkahelyi problémáktól szen-
vednek most. Ne hagyják, hogy mindez
elrontsa kedvüket, párkapcsolatukat, a
családi hangulatot. Lazítsanak szabad -
idejükben minél többet, így nyugodtab-
bak maradnak, és megtalálják a megol-
dásokat. 

MÉRLEG
Fontos döntések elé néznek. Pró-
báljanak higgadtak maradni, nézzék
meg, mi a legfontosabb, azzal kezdjék a
probléma megoldást. Családjuk, bará-
taik most önök mellett állnak. Figyelje-
nek gyomrukra jobban.

SKORPIÓ
Munkájuk most nem a legpozití-
vabb. Kollégáikkal nem tudnak közös ne-
vezőre jutni. Ne vigyék haza ezeket a
problémákat, mert megmérgezi az ott-
honi légkört. Ha tehetik, utazzanak el
egy hosszú hétvégére. 

NYILAS
Életükben a munka szerepel a kö-
zéppontban. Járjanak nyitott szemmel,
mert fontos kapcsolatokat alakíthatnak
ki a héten. Párjukat se hagyják ki a jóból,
ne legyenek féltékenyek. Étkezzenek tu-
datosabban. 

BAK
Figyeljenek jobban lelkivilágukra,
kicsit depresszív hangulatban vannak.
Ne engedjék ezt elhatalmasodni, mert
nem tudják később olyan könnyen visz-
szafordítani. Hallgassanak barátaikra,
menjenek velük, ha hívják.

VÍZÖNTŐ
Lelkileg instabil időt élnek át. Pró-
báljanak olyan dolgokkal foglalkozni,
amik feldobják a hangulatukat. Legye-
nek többet párjukkal, barátaikkal, ha
lehet, menjenek el pihenni párjukkal a
hétvégére.  

HALAK
Jobb, ha többet foglalkoznak most
magukkal, pihenjenek többet, legyenek
vidámak, ne idegeskedjenek felesleges
dolgokon. Próbáljanak takarékoskodni
erejükkel, ha kell, menjenek el szabad-
ságra.

Horoszkóp

Kalauz

Felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet Győr,
Liezen-Mayer u. 57.  Tel.: 96/412-221.
Hétfőn, kedden és csütörtökön 16 órától
más nap reggel 7 óráig. Szerdán 13 órá-
tól 7 órá ig, pénteken 14 órától 7 órá ig.
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 számon munkanapo-
kon 7 és 16 óra között hívható. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat   E-mail:
info@gyorszol.hu Jókai út Nyitva hétfő-
től szerdáig és pénteken 8-tól 16 óráig,
csütörtökön 20 óráig.  A pénztár 30 perc-
cel előbb zár.  Tel.: 96/512-570.  

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

ETO Park Az ügyfélszolgálat hétfőtől pén-
tekig 9–17 órá ig tart nyitva. Tel.: 96/815-
905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  Hibabejelentés:
96/311-753. Közterületi hibabejelentés
a 06-80/204-086-os ingyenes zöld szá-
mon. Ügy félszolgálat: 96/522-630.  Hét-
főtől csütörtökig 7.30 és 15.30, pénte-
ken 7.30 és 13.30 között.

KALAUZ HIRDETÉS, ÁLLATMENHELY, HOROSZKÓP

Kutya- és cicaszépségversennyel, bemu-
tatókkal, lovagoltatással, előadásokkal
várják az állatbarátokat Győrben október
6-án 13 órától az I. Állatok Világnapja
Fesztiválon, a Tesco hipermarket parkoló-
jának szélén és a füves területen. A prog-
ramon a Győri Állatmenhely munkatársai
folyamatosan információkkal szolgálnak
az örökbe fogadható kutyákról és cicákról,
bemutatkozik az Angyal Egylet, valamint
egy külföldi állatmentő szervezet is. A se-
gíteni szándékozók a Győri Állatmenhely
sátrához fordulhatnak, az árva állatok szá-
mára gyűjtenek kutya- és cicaeledelt, ta-
karókat, ágyneműhuzatokat, törölköző-
ket, de a tombolavásárból befolyt össze-
get is a gazdátlan állatok javára fordítják.

Az állatoké
a főszerep


