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3. oldal „Az előkészületek pozi-
tív képet mutatnak” – értékelte a
látottakat, a befejezéséhez érkező
multifunkcionális csarnok és az
uszoda építését, az Európai Olim-
piai Bizottság küldötte.

6. oldal Megnyitotta kapuit
„Zarzura, az elveszett oázis” a Xan-
tus János Állatkertben, ahol egye-
dülálló, interaktív tematikus játszó-
tér ismerteti meg a gyerekeket a
Szahara világával.

10. oldal Megtorpant a lendület, ami a súlyos betegséggel küzdő
Burján Hanna állapotának javulását vitte. A szeptemberben 5 éves
szülinapját ünneplő kislány a szakértők vizsgálata szerint középsú-
lyos értelmi sérült, szeptemberben a Bárczi Gusztáv gyógypedagó-
giai intézményben kezdi az óvodát, s ott lesz kollégiumi lakó. A csa-
lád szíve kettészakadt – mondta az édesanya és az édesapa.
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Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

20–21. oldal  A gyermekkorban előforduló
pajzsmirigybetegségről, az iskola által kiváltott
stresszről, valamint a szalmonellafertőzésről írtak
szakértőink Vény nélkül mellékletünkben.



KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

forinttal emelte a MOL a gázolaj, és 4 forinttal a 95-ös
benzin literenkénti nagykereskedelmi árát. Az emelés-
sel a gázolaj literenkénti átlagára 424-425 forintra, a
95-ös benziné 414-415 forintra nő. Az autósok 15-25
forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál.

2 100 ezren is indulhatnak az október 12-i önkormányzati
választásokon. Az Országos Választási Iroda elnöké-
nek becslése szerint többen pályázhatnak a képviselői
helyekre, mint 2010-ben, amikor majdnem 70 ezren
mérették meg magukat a helyhatósági voksoláson.

NAPRÓL NAPRA

Augusztus 22.

Augusztus 23.

Augusztus 24.

Augusztus 25.

Augusztus 26.

Augusztus 27.

Augusztus 28.

Fogadóóra
Bárány István önkor-
mányzati képviselő foga-
dóórára várja a lakosokat
szeptember 1-jén 18 órá-
tól az Audi Hungaria Is-
kolában, szeptember 2-
án 18 órától a Kisbácsai
Tagiskolában és szeptem-
ber 3-án 18 órától a Bá-
csai Művelődési Házban. 

Százéves
a Deák-iskola
Ünnepélyes tanévnyitó-
ra vár minden volt pénz-
ügyis tanárt és diákot a
fennállásának 100. év-
fordulójára emlékező,
győri Deák Ferenc Köz-
gazdasági és Informati-
kai Szakközépiskola. Kö-
szöntőt mond: Fekete
Dávid alpolgármester,
Blazovicsné Varga Mari-
anna, a Győri Tankerü-
let vezetője és az iskola
jelenlegi igazgatója, Ko-
vácsné Zimborás Ágnes.
A rendezvényre az isko-
la sportpályáján kerül
sor 2014. augusztus 31-
én 16 órakor. 

Wellness
napijegy
a termálban
A wellness napijegy tar-
talmaz egy egész napos
belépőt a Rába Quelle
Gyógy-, Termál- és Él-
ményfürdőbe, a szauna-
kertbe, és egy 50 perces
masszázst, mely testnek
és léleknek egyaránt fel-
üdülés. A wellness napi-
jegy akár ajándékként is
megvásárolható, hiszen
a vásárlástól számított
90 napig érvényes. (X)
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Villámközgyűlés. Az őszi szezon-
kezdet előtt ülésezett a város képvi-
selő-testülete. A közgyűlés három
napirendi pontról szavazott: döntöt-
tek a gönyűi önkormányzat részére
történő pénzösszeg átadásáról, a
Bartók Béla Megyei Művelődési
Központ átvételéről és a választási
bizottság tagjairól is.

Nyárzáró. Extrém nyárzárót tar-
tott a Mobilis. Az interaktív kiállítási
központ különleges járművek talál-
kozójával és extrém mozgásformák
bemutatójával várta az érdeklődő-
ket, akik a KERET Egyesület kerék-
páros vidámparkját is tesztelhették.

Nyárzáró. Nagy koncerttel és bor-
napokkal búcsúzott városunk a
nyártól. Győr legnagyobb fesztivál-
ja ezreket csalt a programokra.

Szatír. Egy férfi szeméremsértő
magatartásával riogatta a nádorvá-
rosi parkon átkelő fiatal nőket. A
rendőrség bejelentés után kapta el
a 42 éves szatírt éjjel.

Baleset. Baleset miatt teljes szé-
lességében lezárták a 82-es főutat
Győrújbarát közelében. A győrújba-
ráti bekötőútnál személygépkocsi
és motorkerékpár ütközött.

Szüret. Elindult a Pannonhalmi
Borvidéken a szüret. A Babarczi
Pincészet például az Irsai Olivér
szüretelésével kezdte a munkákat.

Alzheimer kávézó. Győrben hoz-
nak létre Magyarországon először
Alzheimer-kávézót. Alzheimer-ká-
vézóknak nevezik azokat a rendsze-
resen megtartott klubfoglalkozáso-
kat, amelyek az Alzheimer-kórban
szenvedőket és főként családtag -
jaikat segítik. 

Győr és a szlovákiai Ila-
va Baross Gábor szemé-
lye miatt régóta szoros
kapcsolatot ápol egy-
mással, ezúttal a szlovák
település Szent Berta-
lan-napi búcsújára láto-
gatott győri küldöttség.
Az ilavai polgármester,
Stefán Dásko meghívá-
sára a visegrádi négyek
közül a delegációk élén
Csehországot Ing. Zde-
nek Husták, Klimkovice
polgármestere, Lengyel-
országot Tadeusz So-
cha, Mikolow városveze-
tője, Győr városát pedig
dr. Schmidt Péter, a Ba-
ross Gábor Társaság el-
nöke, Ilava város dísz-
polgára képviselte, aki
köszöntőjében jelezte,
az elmúlt években minő-
ségi szinten is megerő-
södtek a kapcsolatok az
egyes országok telepü-
lései között, Baross Gá-
bor személye erős ösz-
szekötő kapocs. Hozzá-
tette, ebben az évben a
gyümölcsöző kapcsolat

szereplőjévé vált a győri
Széchenyi István Egye-
tem is, melyben döntő
szerepet játszott a rek-
tor, Földesi Péter szemé-
lye. Dr. Schmidt Péter
átadta Győr városveze-
tésének üdvözletét és
Borkai Zsolt polgármes-
ter ajándékát is. 
A rendezvény alkalmá-
val mind a négy visegrá-
di ország képviselői
megkoszorúzták a Ba-
ross Gábor Mauzóleum
falán elhelyezett emlék-
táblát, illetve Baross Gá-
bor szarkofágját. A prog-
ram az ilavai Baross Gá-
bor utcában folytató-
dott, ahol adóztak – a
Győr és Ilava által 2008-
ban átadott –, a „vasmi-
niszter” tiszteletére állí-
tott emlékműnél. A
program a város Kultúr-
házában zárult, ahol a vi-
lághírű ikonfestőmű-
vész, Alena Teicherova
és művészeti iskolája al-
kotóinak kiállítására ke-
rült sor.

Erős kapocs
a vasminiszter
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter 

„A győri előkészületek nagyon
pozitív képet mutatnak” – érté-
kelte a látottakat, köztük a ha-
marosan befejezéséhez érkező
multifunkcionális csarnok és a
városi uszoda építését az Euró-
pai Olimpiai Bizottság küldötte. 

Katerina Nycova és Jozef Liba az Euró-
pai Olimpiai Bizottság (EOC) által dele-
gált szemlebizottsági tagok a napokban
tettek látogatást Győrben, hogy tájéko-
zódjanak a 2017-es Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál (EYOF) létesítmény-
fejlesztéseinek jelenlegi állásáról. Leg-
utóbbi látogatásukkor még csak papí-
ron láthatták a terveket, ezúttal azonban
már személyesen is bejárhatták az ősz-
szel elkészülő multifunkcionális csarno-
kot és a városi versenyuszodát.

„Mindent megteszünk annak érde-
kében, hogy a 2017-es olimpiai ren-
dezvény egy emlékezetes és az EOC
szerint is magas színvonalú verseny le-

gyen. Ahhoz, hogy időben minden ké-
szen álljon, és a szervezési kérdések is
gördülékenyen oldódjanak meg, kitű-
nő kontrollt nyújtanak a szemlebizott-
ság látogatásai – nyilatkozta lapunk-
nak Borkai Zsolt polgármester, a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság elnöke, aki
hozzátette, az elmúlt napokban a vá-
ros részletesen is bemutatta azokat a
fejlesztéseket, amelyek a 2017-es
program helyszínéül szolgálnak majd.
„A küldöttség elégedett volt a látottak-
kal, aminek örülünk, de továbbra is
ilyen intenzitással kell dolgoznunk a si-
keres lebonyolítás érdekében.”

„Nagyon pozitív élményekkel gaz-
dagodtunk látogatásunk két napja so-
rán” – fogalmazott Jozef Liba, a nem-
zetközi szemlebizottság tagja. Mint
mondta, szinte hihetetlen, hogy mi-
lyen dinamikus ütemben haladnak az
előkészületek, hiszen a korábban

csak tervekről ismert uszoda és mul-
tifunkcionális csarnok ma már gyakor-
latilag befejezés közeli állapotban van.
Hozzátette, persze vannak még nyi-
tott kérdések akár a szálláshelyek, az
olimpiai falu, a logisztika vagy sport-
szakmai területeken, de a szervezőbi-
zottsággal kitűnő a kapcsolatuk, így
minden fontos részletet át tudnak be-
szélni a tárgyalások során. A szakem-
ber hozzátette, mostantól a szemlebi-
zottság látogatásai egyre gyakorib-
bakká vállnak, hiszen a nemzetközi
szövetség és Győr érdeke is az, hogy
minél jobb, minél emlékezetesebb if-
júsági fesztivált rendezhessen a város. 

Domanyik Eszter, az önkormányzat
Marketing, Turizmus és Kommunikáci-
ós Osztályának vezetője érdeklődésünk-
re elmondta, a delegációt részletesen tá-
jékoztatták az eddig elvégzett munkáról.
Mivel fontos, hogy az egész ország érte-
süljön az első hazai olimpiai eseményről,
annak promóciója is megkezdődött, a
kabalafigura, Hugoo kakas nem csak a
plakátokon, de személyesen is megjele-
nik a sporteseményeken, nagyobb váro-

si rendezvényeken. A fiatalok a győri me-
séskönyv harmadik részéből részlete-
sen is megismerhetik az EYOF sport-
ágait (ezt a kiadványt épp a pénteken és
szombaton zajló ETO 110 programon

mutatják be a nagyközönségnek – a
szerk.). Hugoo egyébként számos aján-
déktárgyon is visszaköszön, amelyek a
Győri Látogatóközpontban már elérhe-
tők. Az érintett sportági szakszövetsé-
gekkel is elkezdődött a munka, velük kö-
zös tesztversenyekkel is hangolnak
majd a 2017-es eseményre.

A Európai Olimpiai Bizottság kül-
döttsége a győri önkormányzat és a
Magyar Olimpiai Bizottság képviselő-
ivel, köztük Regőczy Krisztina egykori
olimpiai ezüstérmes, világbajnok mű-
korcsolyázóval, a MOB elnökségi tag-
jával tekintették meg az épülő ver-
senyhelyszíneket, ahol Simon Csaba,
a Győr Projekt Kft. ügyvezető igazga-
tójának vezetésével ismerhették meg
az építkezés részleteit. 

Lapunk kérdésére az igazgató kifej-
tette, az Audi Aréna és az uszoda épí-
tése is az utolsó szakaszában jár, a be-
fejezés október végére várható. Hozzá-
tette, a multifunkcionális csarnok és a
vizes sportok új győri otthonának szer-

Elégedett az olimpiai szemlebizottság
kezete elkészült, látható azok végleges
formája, ma már a szakipari munkák
zajlanak. Folyik a gipszkartonozás, a
burkolatok elhelyezése, a gépészet ki-
alakítása, a villanyszerelések, a külső

infrastruktúra csatlakozásainak kiépí-
tése. Mindkét épület előtt zajlik az út-
építés és a parkolók kialakítása is.

Mint ismeretes, az új városi uszodá-
ban a győriek által régóta várt ötvenmé-
teres medence biztosítja majd a szabad-
idő- és versenysportolási lehetőséget,
felette 800 férőhelyes lelátót építenek,
amely szükség esetén 1200 fősre bővít-
hető. Az ’Audi Aréna Győr’ multifunkcio-
nális csarnok 5500 férőhelyes lesz, ami-
ből mintegy 3000 férőhelyes mobil lelá-
tó a fix lelátórész alá betolható, így igazít-
ható a csarnok befogadóképessége az
aktuális rendezvényhez. Az épület külse-
je szitaszövet-borítást kap, ami megvilá-
gítva látványos külsőt kölcsönöz majd az
arénának, amely a decemberi női kézi-
labda Európa-bajnokság egyik helyszí-
ne lesz. Mindkét beruházás a magyar ál-
lam támogatásával valósul meg.

Borkai Zsolt polgármester legköze-
lebb idén novemberben, Bakuban mu-
tatja be a győri felkészülés állását az Eu-
rópai Olimpiai Bizottság közgyűlésén.

EYOF  FÓKUSZBAN
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GAZDASÁG IPAR

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Nem sok magyar középvállalkozás mond-
hatja el magáról, hogy autóipari minőség-
irányítási rendszert üzemeltet, a győri QP
Zrt. a közelmúltban szerezte meg az ISO/TS
16949 tanúsítványt – fogalmazott lapunk-
nak adott interjújában  Sütöri István, a QP
Zrt. minőségbiztosítási vezetője. 

A QP-ról köztudott, hogy magyar tulajdonban van,
s nagy autógyárak beszállítója. Aki valamennyire is
ismeri a járműgyártást, tudja, a nagy cégekhez nem
csak bekerülni nehéz, hanem tartósan megmarad-
ni is. Önöknek hogyan sikerül?

Folyamatos fejlesztéssel. Fejleszteni persze sokfé-
leképpen lehet, új gépekkel, technikai eszközökkel,
rendszerek bevezetésével. De hatékonyan fejleszteni,
az igazi versenyképesség, s ebben is segítséget ad az
ISO/TS minősítés, amelyet megszereztünk. 

A minősítés megszerzésének szigorú sza-
bályai vannak. Beavatna bennünket a rész-
letekbe?

Az a szervezet vagy cég, ami ezt a certifikációt
meg akarja szerezni, annak minimum tizenkét hó-
napon át az ISO/TS szerinti működést kell bizonyí-
tania. Mi történt nálunk az elmúlt évben? Egy új,
korszerű, kétezer négyzetméteres csarnokot építet-

Nemzetközi autóipari minősítést kapott a QP Zrt.

A versenyképesség feltétele a folyamatos fejlesztés
tünk, hengerfejek megmunkálására. Most pénte-
ken tartjuk a csarnokavatót. Ebben 14 darab CNC-
megmunkáló géppel és három darab 3D koordiná-
ta-mérőgéppel végezzük és ellenőrizzük a gyártást.
Az új csarnok átadásával a QP Zrt. telephelyinek
száma kettőre növekszik. A Rozgonyi úti telephe-
lyünkön egyedi gépalkatrészeket gyártunk, az ipari
parkban levő csarnokunkban pedig a hengerfejek
megmunkálása történik. 

Milyen járműipari cégeknek szállítanak
alkatrészeket?

Kétszáz munkatársunk azzal büszkélkedhet,
hogy a nálunk készült alkatrészek megtalálhatók
olyan márkákban, mint az Audi, a Volkswagen, az
Opel, a Lamborghini vagy éppen a Bentley.

A minősítés megszerzésével együtt járó
átvilágítás milyen tapasztalatokkal járt?

Az első és talán legnagyobb változás cégen belül
rendszer- és folyamatszemléletű megközelítést hozott.
Minden és mindenki egy rendszer része, a vezérigaz-
gatót is beleértve. Csak így lehet felállítani folyamato-
kat, amelyeket aztán, a szabvány követelményeivel
összhangban, ki lehet dolgozni. Ha röviden kellene jel-
lemeznem, hogy mit hozott az ISO/TS autóipari minő-
ségirányítási rendszer a vállalatnak, akkor azt monda-
nám: szabályozottságot. Ez persze nem meglepő, hi-
szen a szabványt azért találták ki és építették fel, hogy
a világ minden pontján ilyen minősítést szerzett cégre
ugyanazok a követelmények teljesülnek.

A minősítésekre azt szokták mondani, ha
van, nem versenyelőny, ha nincs, az viszont
komoly versenyhátrány.

– E tanúsítvány megszerzésével cégünk komoly
jelzést adott az autóiparnak. Büszkék vagyunk arra,
hogy egy teljes egészében magyar vállalkozás is ké-
pes felnőni a nemzetközi követelményekhez. A QP
Zrt.-nél azt valljuk, csak a legjobb lehet elég jó, s eh-
hez minőség, pontosság és céltudatosság kell. 

Valószínűleg Győrött valósul meg a beruházás

Új logisztikai park épülhet az Audinak
szerző: gy. p.
fotó: audi

Nagy valószínűséggel Győrött
épül meg az Audi Hungaria Mo-
tor Kft. új logisztikai parkja. A lé-
tesítményre a világcég leány-
vállalatának nemcsak a jármű -
gyártás már megvalósult bőví-
tése miatt van szüksége, hanem
a vállalat több munkaterülete is
igényli ezt a szolgáltatást,
mondta el a társaság kommuni-
kációs vezetője.

Az Audi hivatalosan még nem döntöt-
te el, hogy mekkora csarnokot épít
vagy építtet, és pontosan hol. Czech-
meister Mónika, a társaság kommuni-
kációs vezetője megerősítette, hogy
szükségük van a beruházásra, s nem
csupán azért, mert jelentősen bővítet-
ték a járműgyártásukat.  A részletek-
ről, az alkalmazott konstrukcióról be-
látható időn belül döntenek.

Közismert, hogy az első csarnok
nem a saját motor- és járműgyár be-
ruházásában valósult meg, hanem a

cég bérbe vette a csaknem 10 milli-
árd forintból megépített 75 ezer négy-
zetméteres épületet. (A csarnokba

egyébként naponta 30 országból ér-
keznek – az oda kiépített vágányokon
vonatszerelvénnyel – alkatrészek.) 

Megkérdeztük a kommunikációs
vezetőt, hogy vajon hasonló megol-
dásban gondolkodnak-e a második

csarnok esetében is, de erről csak a
hivatalos döntés után tud beszámolni.
Mindenesetre az látszik valószínűnek,

hogy a korábbi konstrukciót favorizál-
ják, a helyszín pedig az első csarnok
közvetlen környéke lehet. Minden
szempontból ez tűnik előnyösnek és
ésszerűnek.  

Nem hivatalos értesüléseink sze-
rint arról most nincs érdemi vita, hogy
Győrött vagy más településen létesül-
jön a logisztikai centrum. Az első ese-
tében kikötői logisztikája miatt Gönyű
komolyan szóba jött lehetséges telep-
helyként, most viszont mindenképpen
Győr számít esélyesnek. 

Ez a beruházás Győrnek feltétlenül
előnyös, s bár egyelőre nem hozták nyil-
vánosságra, hány embert foglalkoztat
majd, de munkahelyeket teremt, s
munkát ad az építőiparnak is. Ezenkívül
egy cégóriáshoz kapcsolódó minden új
bővítés tovább stabilizálja az adott ipar
– jelen esetben a járműipar – jelenlétét.
Győr pedig már most a hazai jármű -
gyártás külföldön is jól jegyzett főváro-
sa, mely ezzel az új létesítménnyel to-
vább erősíti pozícióját.  

A beruházás tudomásunk szerint
már a jövő évben, sőt várhatóan an-
nak első felében megvalósulhat.
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Új parkolók Ménfőcsanakon

szerző: koloszár tamás
fotó: gy. p.

Hétfőn kezdődött és csütörtökön
zárult a győri Széchenyi István
Egyetemen az a kurzus, amely a
kreativitást állította középpontba.
Huszonhárom hallgató önkéntes
alapon vállalta, hogy fejleszti ké-
pességeit.

A négynapos rendezvényre
huszonhárman jelentkeztek az
ország minden pontjából. A kur-
zus a Kreatív nyári egyetem cí-
met kapta, s felváltva váltogatták
egymást a passzív figyelmet kö-
vetelő előadások és az aktivitásra
épülő innovációs versenyek.

Dr. Dőry Tibor, egyetemi do-
cens, a Tudásmenedzsment Köz-
pont vezetője a rendezvény nyitá-
sakor tartott sajtótájékoztatón el-
mondta, a hallgatóktól ötezer fo-
rintos részvételi díjat kértek, en-
nek ellenére is szépen akadt je-
lentkező. Ami ingyen van, annak
nincs értéke – ezzel indokolta a
részvételi díjat a docens, aki el-
mondta azt is, a pénzt nem tartja
meg az egyetem, hanem annak
a csapatnak a jutalmazására for-
dítják, amely az innovációs ver-
senyben a legjobban teljesít. 

Dr. Földesi Péter a sajtótájé-
koztatón egyebek mellett kifejtet-

Kreatív nyári egyetem
te: azt üzenik a világnak, keresik
a 21. századi egyetem modelljét.
Nem csak Győrben, a világ min-
den egyetemén. A Széchenyi-
egyetemen összeállt a modell.

– Sokan hiányolják, hová tűnt
az elitképzés – fogalmazott a rek-
tor. – Mi tudjuk a megoldást, ez

pedig a verseny. Legyen az For-
mula Student vagy éppen Krea-
tív nyári egyetem.

Földesi Péter szerint a mai ge-
neráció szívesen versenyez, s
együtt jelenik meg a vetélkedés
és a kooperáció. A versenyző
csapatok segítik egymást, s az új
generáció keresi is a kihívást.
Míg az idősebbeknek gombóc
lesz a torkán, ha beszélniük kell
hallgatóság előtt, a mai ifjak szí-

vesen prezentálnak, beszélnek,
előadnak. 

A játszó, a vetélkedő ember
előbbre viszi a kicsit megakadt fel-
sőoktatást – jelentette ki a rektor.

A négy nap során sok elő-
adást hallgathattak meg a részt-
vevők. Napirendre került a krea-

tív problémamegoldás, a jármű-
ipari formatervezés, a kommuni-
káció, a kockázati tőke, a vállalko-
zás és üzletfejlesztés. 

Természetesen a vidám nyári
programok sem maradhattak el,
a várossal fröccstúra keretében
ismerkedtek, sokuk számára az
is meglepetést jelentett, hogy a
fröccs egyik alapanyagát, a szó-
davizet éppen e városban találta
fel Jedlik Ányos. 

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Közel 50 új parkolóval gazdagodott Ménfőcsanak.
A Csanaki utcán a Hegyalja úti kereszteződés köze-
lében immár 20 új megállóhelyet használhatnak az
itt élők. A nagy forgalmat bonyolító szakaszon rég -
óta gondot okozott a parkolók hiánya. Takács Tímea
önkormányzati képviselő kifejtette, jelentős közös-
ségi élet zajlik a környéken, hiszen a közelben talál-

ható egy templom, a temető és a plébánia épülete
is. Hangsúlyozta, nagy öröm, hogy a régóta várt
parkolófejlesztés most megvalósulhatott.

Ménfőcsanak egy másik területén is jelentős
fejlesztés készült el, a Győri úton 30 új parkolóhe-
lyet adtak át. A beruházásnak köszönhetően az ut-
cakép is teljesen megváltozott. „Nagyon rossz ál-
lapotban volt az érintett szakasz, így mindenkép-
pen indokolt volt a fejlesztés. Korábban az autó-
sok parkoló hiányában az út szélén álltak meg jár-
műveikkel, így nemegyszer akadályozták a forgal-
mat” – sorolta Szabó Jenő, a terület másik önkor-
mányzati képviselője.

A kivitelezést a városrész mindkét pontján az
Útkezelő Szervezet végezte: a Csanaki úton a par-
kolóépítés összesen 25 millió forintból valósulha-
tott meg. „Mivel ez egy családi házas környezet,
ezért itt a parkoló kialakítását beton térkővel ol-
dottuk meg, hogy minél igényesebb külsőt köl-
csönözzön az utcának. A járdát egy sötétebb, míg
a megállóhelyeket egy világosabb térkővel építet-
tük ki, és a vízelvezetés problémáját is megoldot-
tuk” – mondta Prédl Antal, az útkezelő szervezet
vezetője. A Győri úton történt fejlesztés 39 millió
forintba került, itt a csapadékvíz-elvezető csator-
nát a Győr-Szol Zrt. építette.
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szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Az enyhe telet korai tavasz és esős nyár követte, a
parlagfű virágzásának idei szezonja kevés jót ígér
az allergiásoknak. Becslések szerint hazánkban
másfél millió ember szenved a parlagfű pollenjétől,
s hiába minden védekezés, számuk növekszik, az
agresszív gyomnövény kiirthatatlan. Pongrácz Attila
szélmalomharcnak nevezte a parlagfű elleni küzdel-
met, a termékeny gyom magja akár negyven évig is
csíraképes marad, türelmesen várakozik sorára a
föld alatt. 

Pongrácz Attila, a megyei kormányhivatal szak-
igazgatója és Bakody Attila, a földhivatal vezetője
hétfőn reggel a bőnyi repülőtérről indultak a szeny-
nyezett területetek felderítésére, az idei a negyedik
év, amikor a szakemberek a levegőből is ellenőrzik
a parlagfű irtását. Az igazgató szerint a módszer be-

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Megnyitotta kapuit „Zarzura, az
elveszett oázis” a győri Xantus
János Állatkertben, ahol inter-
aktív tematikus játszótér ismer-
teti meg a gyerekeket a Szaha-
ra világával.

Szerencsés egybeesés, hogy 2017-
ben városunk sok vendéget csalogató
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált ren-
dez és ebben az évben ünnepli fennál-
lásának 50. évfordulóját az állatkert is.
Hogy az évforduló méltó legyen a ma
sem érdemtelenül olyan népszerű győri
állatkerthez, 2013-tól kezdve öt éven át
évente 60 millió forintos, tehát összesen
300 millió forintos fejlesztést hajtanak
végre a vadasparkban. Ennek egyik fon-
tos állomása a mostani  – mondta el
Borkai Zsolt polgármester, az állatkert
új részlegének kialakítása kapcsán. 

Kalmár Ákos, a városrész önkor-
mányzati képviselője hozzátette, aki
kilátogat az állatkertbe, láthatja, hogy
egy egyedülálló létesítménnyel bővült
a park. Mint mondta, játszótér sok
van, de ilyen, mint ez, nincs még egy.
A képviselő hangsúlyozta, napjaink-
ban Gyárváros hatalmas fejlődésen
megy keresztül, elég csak a Tompa ut-
cai beruházásokra, a multifunkcioná-
lis csarnok megépítésére, vagy éppen
az állatkert öt éven át tartó fejleszté-
sére gondolni. Hozzátette, Kiskúton
olyan beruházások valósulhatnak
meg a közeljövőben, amely ismét a vá-
ros egyik legnépszerűbb szabadidő-
központjává emeli a területet.

Egyedülálló oázis az állatkertben
Dr. Andréka György, a létesítmény

igazgatója kiemelte, ami itt elkészült,
nem csupán egy játszótér, hanem
egy igazi mese, amelyet átélhetnek a
gyerekek. A szaharai interaktív tema-
tikus játszótér a Líbiai-sivatagban Al-

másy László által felfedezett oázist
mintázza. A gyerekek megismerhetik
az úszó emberek barlangját és a Nílus
folyót eredéstől az érkezéséig, láthat-
ják Almásy László lezuhant repülőgé-
pét, továbbá a pálmafák és a homok-

dűnék között nem csupán önfeledt
szórakozásban lehet részük, hanem
megismerhetik az Afrika-kutató és
felfedező életét, a történetet, hogy
miként jutott el Zarzurába, az elve-
szettnek hitt oázisba. 

A történet szerint a magyar tudós
hitt a sivatagi emberek meséinek, ex-
pedíciót szervezett, hogy felfedezze a
Szahara utolsó fehér foltjaként számon
tartott területeket. A felfedezéshez egy
szokatlan módszert választott, a mada-

rak begyében talált élelemből követ-
keztetett az oázis közelségére. A ma-
darakat repülőgéppel követte, így vé-
gül a fecskék vezették el az oázishoz. A
sivatagi mese a kutató 1932-es felfe-
dezésével tehát valósággá vált, mint

ahogy valósággá vált most, a győri
Xantus János Állatkertben is.

A játszótér 16 millió forintból való-
sult meg, melyet az állatkert és Győr
Megyei Jogú Város Önkormányzata
közösen vállalt magára.

Jön a parlagfűszezon! 
vált, a gazdák félnek a helikoptertől, mert felülről
nézve a kukoricatábla közepe is látható. Kétszáz
méter magasból a parlagfű táblái szürkés, acélzöld
színűek, két kilométeres távolságból is elárulják a
határidős irtást elmulasztó, gondatlan gazdát.

Arról Bakody Attila beszélt lapunknak, hogy a ta-
karítatlan területek földről is ellenőrzött adatai egy
zárt információs rendszerbe kerülnek, s a büntetés
alól ettől kezdve nem lehet kibújni. A bírság tizen-
ötezertől ötmillió forintig terjedhet, a földtulajdono-
sok a bizonyítékok ereje miatt egyre ritkábban for-
dulnak bírósághoz, s a fizetési morál is megfelelő,
köszönhetően a NAV közreműködésének.

A parlagfű elleni védekezés Győr belterületén a
jegyző hatáskörébe tartozik, a megyei állapotokat az
országoshoz viszonyítva átlagosnak értékelik a szak-
emberek. Tavaly több mint 400 hektárnyi fertőzött te-
rületet találtak, idén ez több lehet, mert az esők, a
mély talaj megnehezítette a gazdák dolgát. Pongrácz
Attila búcsúzóul azt is elárulta, hogy a parlagfüvet más
gyomokkal, jellemzően az ürömmel, a libatoppal ösz-
szetévesztő lakosságtól kevés segítség érkezik, a hu-
szonhat bejelentésből mindössze hat bizonyult igaz-
nak, azok is többnyire városi helyszíneken.
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A Fidesz-KDNP két nap alatt a szükséges
ajánlások háromszorosát gyűjtötte össze
mind a tizenhat körzetben induló képvi-
selőjelöltnek, mind pedig a polgármester
jelöltnek – jelentette be Borkai Zsolt pol-
gármester, a Fidesz győri elnöke.

Elmondta, ő maga két nap alatt 1600
ajánlást kapott, a képviselőjelöltek pedig
fejenként 200-at. S bár ez a szükséges
ajánlás háromszorosa, az aláírásgyűjtést

Magyarország után Győrben is a
második erővé válna a Jobbik, ezt
mondta a párt polgármesterjelöltje
a Győr+-nak. Takács Krisztián úgy
fogalmazott, a megyeszékhelyen
vérfrissítésre van szükség, ezért azt
szeretnék, ha az októberi választá-
sok után a Jobbiknak erős frakciója
lenne a győri közgyűlésben. A párt
a Városháza előtt tartott sajtótájé-

A Lehet Más a Politika minden győri
körzetben indít jelöltet, az első két nap-
ban a szükséges ajánlások harmadát
gyűjtötték össze – jelentette be szerdai
sajtótájékoztatóján az LMP győri pol-
gármesterjelöltje, Nógrádi László. 

Az LMP 12 pontban foglalta ösz-
sze programját. Azt remélik, hogy a
győriek nem csak pártokra szavaz-
nak majd. 

HÍREK  ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2014

Választási melléklet     • Választási melléklet    • Választási melléklet

Fidesz-KDNP: Két nap alatt háromszor több ajánlás
tovább folytatják, mivel minél több győ-
rivel személyesen is szeretnének talál-
kozni. Aki szeretné a támogatását leadni
A FIDESZ-KDNP képviselő-jelöltjeire és
polgármester-jelöltjére megteheti a Fi-
desz győri irodájában is: Győr, Bécsi ka-
pu tér 11., fsz. 3., a Király utca legvégén,
a Napóleon-házzal szemben.

Köszönöm a bizalmat és támoga-
tást – fogalmazott Borkai Zsolt, akitől

azt kérdezte hetilapunk, a polgármes-
ter-választás abszolút esélyeseként
milyen kampányt tervez?

Nem tervezek különleges kampányt,
végzem a dolgom, ahogy eddig is, aho-
vá hívnak, elmegyek, s a képviselőjelöl-
teket is segíteni fogom – kaptuk a vá-
laszt. Kifejtette, minden csatába úgy in-
dul, hogy győzni akar, így mind a tizen-
hat körzetben győzni szeretnének. 

LMP: Minden körzetben állítanak jelöltet
Nógrádi László a választásokig a 12

pontból hetente kettőt fejt ki részletesen.
Egy hete a kerékpáros, kerekes székes,
babakocsis közlekedés feltételeinek javí-
tását és a folyópartok fejlesztését állította
reflektorfénybe. Ezen a héten a zöldítés-
re és a belvárosi parkolásra és a közleke-
désre tett javaslatairól beszélt.

A zöldebb város érdekében több
növényt helyezne az utcákra, közpar-

kokat létesítene az árterekre, a teher-
pályaudvar helyén ugyancsak egy
nagy közparkot szeretne.

Parkolási módosításai között rövi-
dítené a fizetési időszakot, szombaton
és hétköznap 16 óra után díjmentes
lenne a Belváros. A szabad helyeket
táblán és mobilalkalmazáson is jelez-
né. Fejlesztené a P+R parkolókat és a
citybusz hálózatot is. 

Jobbik: Második erő lenne
koztatón mutatta be 16 önkormány-
zati képviselőjelöltjét, akiktől a mi-
nél jobb szereplés az elvárás októ-
ber 12-én.

Takács Krisztián úgy vélekedett,
erejüket jelzi, hogy mind a tizenhat
körzetben rátermett embert tudnak
indítani, akiktől az a minimális elvárás,
hogy legalább a második helyre fussa-
nak be. 

A párt polgármesterjelöltje beszélt
programjának alappilléreiről is. Ezek az
épített környezet megőrzése, az átlát-
ható városvezetés és Győr infrastruktú-
rájának mielőbbi fejlesztése, mindenek-
előtt a keleti elkerülő út megépítése a
következő négy évben. 

Győr megállíthatatlanul fejlődik, s a je-
lenlegi infrastruktúra nem bírja el ezt a fej-
lődést – fogalmazott a polgármesterjelölt. 

MSZP-Együtt-PM: Ketten, szövetségben
Átláthatóvá kell tenni az önkormány-
zatok működését – hangoztatta Szi-
getvári Viktor, az Együtt-PM szövet-
ség ügyvezető társelnöke a párt és az
MSZP győri közös sajtótájékoztatóján,
hétfőn. Ismertetése szerint szeretnék
helyi szinten visszaállítani az „üveg-
zseb törvény” korábban hatályon kívül
helyezett részeit. Szigetvári Viktor hoz-
zátette, szeretnék elérni, hogy csak

A városi önkormányzati munka nyilvá-
nossága beszűkült az országban, és be-
szűkült Győrben is, ezért azt kezdemé-
nyezzük, hogy legyen átláthatóbb a helyi
nyilvánosság – jelentette ki a politikus.

Szabó Sándorné, a két szervezet
győri polgármesterjelöltje a sajtótájé-
koztatón úgy fogalmazott: azt szeret-
nék elérni, hogy Győr a gazdagságának
megfelelő érzékenységgel működjön. 

azok a szerződések lépjenek hatályba,
amelyeket a település honlapján már
közzétettek.

Szigetvári Viktor elmondta, a két
baloldali párt megállapodott arról,
hogy a képviselőjelöltek fele-fele
arányban indulnak az önkormányzati
választáson. Kiemelt célként azt hatá-
rozta meg, hogy az önkormányzatok
működését átláthatóvá tegyék.

Demokratikus Koalíció: Önállóan indulnak
A Demokratikus Koalíció egyedül indul
az októberi önkormányzati választá-
son – jelentette ki Neupor Zsolt, a DK
polgármesterjelöltje, aki elmondta azt
is, a baloldali pártokkal ugyan tárgyal-
tak, a kapcsolatuk is jó, de egyezségre
nem jutottak.

Neupor bejelentette azt is, mind a ti-
zenhat körzetben indít képviselőjelöltet
a párt, közöttük a legismertebb Póczik
József, egykori válogatott labdarúgó.

A DK polgármesterjelöltje győri saj-
tótájékoztatóján kifejtette: ügyeket
fognak képviselni. Ezek közül hármat

helyeztek előtérbe: eltörölnék a belvá-
rosi fizetős parkolást. Nem spórolná-
nak a tömegközlekedésen, hanem fej-
lesztenének, harmadikként pedig azt
említette, hogy szakképzési ösztöndí-
jat adnának a hiányszakmákra jelent-
kező diákoknak.MTI fotó: Krizsán Csaba
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Újabb tagokat várnak a váro-
sunkban már nagy sikerrel mű-
ködő Beszélgető Hálózatba. A
jelentkező idős emberek kortár-
saiknak segítenének.

A Beszélgető Hálózat 2009-ben indult
városunkban, amelynek oka az volt,
hogy egy felmérés kimutatta, az idősek
nagy százaléka él magányosan. Lénye-
ge, hogy nyugdíjasok vállalnak önkéntes
munkát, amelynek keretében hetente

Városunkban rendezték a Nyug-
díjas Dalosok és Nótakedvelők
Országos Találkozóját, amely-
nek fontos célja a magyar dal-
kincs őrzése.

„Győrben aktív társadalmi és kulturális
életet élnek a szépkorúak, és számos
rendezvényen mutatják meg azokat az
értékeket, amelyeket a mai napig őriz-
nek, és amelyeket az ilyen események
alkalmával is tovább tudnak örökíteni” –
fogalmazott Borkai Zsolt polgármester,
aki az országos gálát megnyitotta.

A dalos találkozót immár 14. alkalom-
mal rendezték meg abból a célból, hogy
a résztvevők bemutassák, tovább éltes-
sék a magyar dalkincset. A rendezvény
a nyugdíjas korúak egyik kiemelkedő kö-
zösségi programja, amelyre tíz magyar-
országi megyéből, de még Szlovákiából
is érkeztek résztvevők. A gálán elhang-
zott, a szépkorúak szívesen jönnek váro-
sunkba, mert Győr mindig színes prog-
ramokat kínál számukra, amit egymás
között csak a „Dalok városának” nevez-
nek. Bár a találkozó egyben egy verseny
is, itt elsősorban nem a helyezés, hanem
a részvétel a fontos. Az, hogy az idősek
együtt lehetnek, vidámságban, jó társa-
ságban tölthetik el idejüket, miközben
őrzik, ápolják dalos értékeinket.

Dalos találkozó Beszélgetőket várnak!
egy alkalommal felkeresnek egy magá-
nyos, idős embert egy kis társalgásra.

Az önkormányzat és a városi idős-
ügyi tanács szervezésében tartják

azokat a kép-
zéseket, ame-

lyeket elvégezve, a jelentkezők becsat-
lakozhatnak a hálózat munkájába. A
képzés után az önkéntesek Borkai
Zsolt polgármestertől, a Győr Városi
Idősügyi Tanács elnökétől kapnak
megbízólevelet. 

Az önkéntes segítség nemcsak an-
nak jelent sokat, akit látogatnak, ha-
nem magának a segítőnek is, hiszen
gyakran az önkéntesek is egyedül élő

nyugdíjasok. A „Beszélgető Hálózat-
ban” részt vevőknek havi rendszeres-
séggel találkozási lehetőséget biztosí-
tanak, amelyek alkalmat nyújtanak ar-
ra, hogy saját problémáikat megosz-
szák egymással, és egyben tovább-
képzési és feltöltődési lehetőséget is
biztosítanak számukra.

A jelentkezőktől egy rövid motivációs levelet várnak, amely
tartalmazza a jelentkező legfőbb személyi adatait, elérhető-
ségeit és rövid indoklást, hogy miért kíván részt venni a háló-
zatban. A levelet a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal, Humánpolitikai Főosztály WHO Egészséges Városok
Programiroda – 9021 Győr, Honvéd liget 1. címre várják szep-
tember 17-ig. A jelentkezők az önkéntes munka végzése előtt
egy négyszer négy órás képzésen vesznek részt szeptember
25-én, október 2-án, október 9-én és október 16-án 9 és 13
óra között, a Gyermekek Házában (9021 Győr, Aradi vérta-
núk útja 23.). További információ kérhető: Győr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal, Humánpolitikai Főosztály WHO
Egészséges Városok Programiroda. Tel.: 96/500-555; 06-
20/920-5226. E-mail: who@gyor-ph.hu
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PR-CIKK HIRDETÉS

www.carmenetterem.hu

HOTEL KÁLVÁRIA 
Győr, Kálvária u. 22/D •  +36 96/510-800  
info@carmenetterem.hu

Istvándy Borvacsora
a Carmen Étteremben

2014. szeptember 5.  19 óra.

A menü ára csak 8950 Ft/fő,
mely tartalmazza a borok kóstolási mennyiségét

és a korlátlan ásványvíz fogyasztást is.

Kérjük, részvételi szándékát jelezze mielőbb
a 96/510-800 telefonszámon vagy e-mailben.

Ajánlataink hétvégére:
Változatos déli menük már 1290 Ft-tól vagy

30% kedvezmény a la carte ételkínálatunkból!
Ön melyiket választja?

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A napokban ünnepelte századik születés-
napját a győri Szakács Pálné, akit az önkor-
mányzat is felköszöntött.

Boldog 100. születésnapot!
Szakács Pálné 1914-ben született, három unoká-
ja és négy dédunokája van. Irma néni még ma is
önálló, háztartását is egyedül vezeti, családi segít-
séggel. A Marcalvárosi Nyugdíjasklubnak immár
húsz éve tagja, ahova szintén egyedül sétál be dél-
előttönként.

Az ünnepeltet nagy szeretet övezi klubtársai kö-
rében, ami nem is csoda, hiszen Irma néni minden-
ben részt vesz. A kanaszta kártyapartik állandó já-
tékosa, de a zenés ülőtorna-foglalkozásokat sem
hagyja ki, legutóbb pedig verset is mondott a klub
egyik megemlékezésén. Kézimunka, keresztrejt-
vény és olvasás is szerepel az elfoglaltságai között,
ami arra enged következtetni, hosszú életének titka
az élet szeretete, a nyitottság, az aktivitás.

A századik születésnapját ünneplő nénit a városrész
önkormányzati képviselői, Borsi Róbert és Kovács Ta-
más is felköszöntötték. A hölgyet, akit Győr fejlődése,
élete is élénken foglalkoztat, Orbán Viktor miniszterel-
nök és Borkai Zsolt polgármester üdvözlő emléklapja
mellett többek között egy Győr könyvvel is megleptek.

Egyedi foglalkozásokkal,
készségfejlesztő játékok-
kal, nyelvtanulási lehető-
ségekkel, ébresztő baba-
masszázzsal, sok színnel,
vidámsággal várja a csöpp-
ségeket a nemrégiben
megnyílt Pöttyös gyerek-
ház Szabadhegyen.

A Pöttyös gyerekházban min-
den a legkisebbekről szól. A
rendkívüli birodalom azért jött
létre, hogy segítse a családokat
abban, hogy kiegyensúlyozott
csemete szenderedjen le min-
den este otthon, aki majd nyu-
godt lélekkel kezdi az óvodát, s
felkészülten várja az iskolát –
mondta lapunknak Szelencsik
Zsuzska, a ház megálmodója. A
gyerekeket különféle foglalko-
zásokkal, koruknak megfelelő
idegennyelv-órákkal, fejlesztő
játékokkal, mesékkel várják, s
garantálják, hogy náluk senki
nem fog unatkozni.

A központban a játékos tanu-
lás, tanítás mellett a szakembe-
rek vállalják azt is, hogy a gyere-
keket felkészítik az óvodába való
beilleszkedésre, valamint az is-
kolakezdésre is. De foglalkoznak
felzárkóztatással, alsó tagozatos
diákoknak segítenek korrepetá-
láson, ha valamelyik tantárgyból
úgy érzik, hogy megerősítésre
szorulnak.

A Pöttyös gyerekházban kine-
ziológus tanácsadó is dolgozik,

Vár a Pöttyös gyerekház!
aki ősztől többek között Észkap-
csoló agytornát vezet a fiatalok-
nak, valamint megmutatja a szü-

lőknek, hogy a talpmasszázs,
hogyan tudja feloldani a gyer-
mekben felgyülemlett feszültsé-
get, amit esetleg az óvodai beil-
leszkedés vagy az iskolai megfe-

lelési kényszer okozhat, de beve-
zet a babamasszázs-technikák-
ba is. A szervezett foglalkozások
mellett a házban vállalnak gyer-
mekfelügyeletet, illetve születés-
napi partik lebonyolítását is.

Szelencsik Zsuzska kifejtette,
a közeljövőben bővíteni szeret-
nék a foglalkozások körét, gyógy-
tornával, bábozással is készülnek
majd a gyerekeknek, valamint
szakemberek – például védőnők,

gyermekorvosok – közreműkö-
désével előadásokon járnak kör-
be családokat érintő kérdéseket.
Péntekenként pedig elindul a Ba-
ba-mama klub. (X)

A Pöttyös gyerekház szep-
tember 1. és 5. között bemu-
tatkozó hetet tart, ahova sze-
retettel várják az érdeklődő
gyerekeket és szüleiket.

9028 Győr, József Attila u. 167.
info@pottyosgyerekhaz.hu
+36 20 367-3124
www.pottyosgyerekhaz.hu
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Gyermekek Háza KEOP 6.1.0 B/11-2011-0182 Folyamatban
gyerekekkel a környezet védelmében c. pályázati projektje lezárult.

A pályázati támogatás összege: 19 817 504 Ft. Megvalósítási időszak: 2013. szeptember 15-
2014. szeptember 15. A FOLYAMatban című projekt keretében öt programelem valósult meg:
Zugoly Újrahasznosító Kézműves Műhely, „Azért a víz az úr” színházi nevelési program, Me-
sesziget Városi Gyereknap, Szt László király udvarában Építő játszótér-napközis tábor, Győr-
kőc Fesztiválon – Zöld Liget programelem.
FOLYAMatban című komplex, fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmin-
ták kialakulását ösztönző kampányunk Győr város és a városkörnyék 4-15 éves korú lakossága
számára kínált interaktív tanulási alkalmakat, melyekkel célunk volt, hogy a felnövekvő gene-
ráció egy élhetőbb, környezettudatosabb világot tudjon kialakítani. Az általunk tervezett ötféle
tevékenységi forma mindegyike az új tanulási környezetben való tevékenységorientált isme-
retszerzést, képességfejlesztést szolgálta. A kampányba bevont gyerekek a kampány végére
pontosabb ismeretekkel rendelkeztek az őket körülvevő világról, ismereteket szereznek a nö-
vény- és állatvilágról, a Szigetköz természeti kincseiről, városukról.
A pályázat megvalósításában együttműködő intézmények: Városi Művészeti Múzeum, Galgóczi
Erzsébet Városi Könyvtár Győr, Radó Tibor Ált. Isk. és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda,  Petőfi Sándor Általános Iskola és Alap fokú Műv. Okt.
Int., Győrzámoly Öveges Kálmán Gyakorló Ált. Isk., Öveges József Ált. Isk. Pér, Gyárvárosi Álta-
lános Iskola és Óvoda, Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Győri Tánc- és Képzőművészeti Ál-
talános Iskola, Szakközépiskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda, Révai Miklós Gimná-
zium és Kollégium, Kovács Margit ÁMK, Krúdy Gyula Középiskola.

A projekt az Új Széchényi Terv keretében valósult meg. Magyarország megújul. Készült az Eu-
rópai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Gyer-
mekek Háza megbízásából.

A projektről részletesebb tájékoztatás:  http://www.gyhgyor.hu/keop
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HIRDETÉS  JÓTÉKONYSÁG

szerző: sz. t.
fotó: marcali gábor

Megtorpant a lendület, ami a súlyos be-
tegséggel küzdő Burján Hanna állapotá-
nak javulását vitte. A szeptemberben 5
éves szülinapját ünneplő kislány a szakér-
tők vizsgálata szerint középsúlyos értelmi
sérült, szeptemberben a Bárczi Gusztáv
gyógypedagógiai intézményben kezdi az
óvodát, s ott lesz kollégiumi lakó. A család
szíve kettészakadt – mondta az édesanya
és az édesapa.

Burján Hanna születése óta egy súlyos, koleszte-
rinhiánnyal járó anyagcserezavar-betegséggel,
az úgynevezett Smith-Lemli-Opitz-szindrómával
küzd. Szülei minden lehetőséget, s eszközt meg-
ragadtak, hogy a kislánynak lehetősége legyen a
fejlődésre, a normális életre. A németországi ke-
zelések után szerencsére mindig javulásról szá-
molhattunk be. A fejlődés azonban, úgy tűnik,
megtorpant, a lendület elfogyott. Sajnos a kis-
lány nem tudta ledolgozni azt a hátrányt, ami ah-
hoz kellett volna, hogy integrált óvodába kerül-
hessen. A betegségének hozadéka felerősödött:
testi gyengesége – soványka testalkata, erőtlen
keze – mellett értelmileg is sajnos visszalépett,
nehezebben kommunikál, a társas kapcsolato-
kat nehezen kezeli – sorolta az édesanya, Burján-

Amikor kettéhasad a szív
né Farkas Zsuzsanna. A kislányt megvizsgálta a
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat. A szakemberek a családnak azt java-
solták, hogy írassák Hannát a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthon
óvodájába, ahol kapjon kollégiumi elhelyezést.

A család felkereste az intézményt, ahol beszél-
tek Borsfai László igazgatóval, s úgy döntöttek,
elfogadják a szakértők és az orvosok ajánlását,
Hanna szeptemberben a gyárvárosi intézmény-
ben kezdi a tanévet. „Azt tapasztaltuk, hogy ked-
ves, megértő emberek közé kerülhet Hanna, ahol
a szakemberek talán segítenek abban, hogy ne
romoljon tovább az állapota. Másrészt nagyon
nehéz feldolgoznunk, hogy nem tudjuk kislá-
nyunknak biztosítani itthon a speciális gyógyke-
zelést. Kettészakadt a szívünk” – mondta az édes-
anya és az édesapa.

A szülők abban bíznak, hogy egy újabb német-
országi kezelés is nagyban hozzájárulna a betegség
féken tartásában. Támogatók nélkül azonban nincs
esélye az utazásra Burján Hannának, a család újra
azokhoz fordul, akiknek módjukban áll segíteni. 

Aki szeretné támogatni Hannát, szerkesztősé-
günkön keresztül is segíthet. Elér bennünket a
96/511-620-as telefonszámon, irodánkban, a
Kodály Zoltán utca 32/A szám alatt, illetve a Ba-
ross úti pavilonban.

A család számlaszáma:
OTP Bank 11773377-00773878
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KONCERT KULTÚRA

kép és szöveg: gy. f. z.

Igényes zenei kínálattal várja a
Győri Filharmonikus Zenekar a
közönségét a 2014/2015-ös évad-
ban is. Világsztárok, a nemzet-
közi zenei élet kiválóságai és a
magyar komolyzenei élet nagy-
ságai látogatnak el Győrbe, a
Richter Terembe, hogy művésze-
tükkel kápráztassák el a zene-
szerető publikumot. 

A Richter János-bérletsorozat nyitó
előadásán, a Zene Világnapján a Kos-
suth-díjas Ránki Dezső zongoramű-
vész lesz zenekarunk vendége, majd a
közismert olasz vígopera, A sevillai
borbély szinte már „örökzöldnek” szá-
mító áriái csendülnek fel a Richter Te-
rem színpadán olyan nagyszerű közre-
működőkkel, mint Rácz Rita, Ottokar
Klein, Haja Zsolt és Bakonyi Marcell,
Jean-Pierre Faber dirigálása mellett. A
sorozat második előadása egy monu-
mentális darabot kínál a klasszikus ze-
ne iránt rajongóknak. A kétszeres Kos-
suth-díjas Kocsis Zoltán vezényletével
ismerkedhetünk meg Bruckner, nem
túl gyakran játszott, de annál izgalma-
sabb VIII. szimfóniájával. Folytatva a

Élmény a fülnek! 
korábbi évadok hagyományát a bérlet-
sorozat részeként, A mi szólistáink
hangversenyen, a zenekar kiváló mű-
vészei szólistaként is bemutatkoznak.
Gérard Korsten karmester vezényleté-
vel olyan nagyszerű művek csendül-
nek fel, mint Smetana Az eladott
menyasszony művének nyitánya, Mo-
zart Sinfonia concertante ritkán hall-
ható, négy fúvós hangszerre írt darab-
ja, illetve Dvořák VI. szimfóniája. 

És ahogy ígértük igazi világsztár is
vendége lesz a Győri Filharmonikus
Zenekarnak! José Cura világhírű ar-
gentin tenor áriaestjében gyönyörköd-
hetünk a most épülő Audi Aréna Győr
csarnokban, a sztárvendég ezen az
estén a világhírű magyar operaéne-
kes, Rost Andrea lesz, és kettőjük elő-
adásában, a bel canto, a „szép ének-
lés” felejthetetlen élményében lehet
részünk.

A Sándor János-bérletsorozat első
előadásán Mozart töretlen népszerű-
ségnek örvendő Kis éji zene című mű-
vének dallamait hallhatjuk, de a Liszt-
díjas Berkes Kálmán karmester irányí-
tása mellett M. Haydn és Brahms egy-
egy műve is része lesz az előadásnak.
Újból itt lesz győri közönségünk kíván-
ságára Gilbert Varga karmester – a

győri születésű Varga Tibor fia –, aki-
nek vezényletével és Ránki Fülöp zon-
goraművész közreműködésével hall-
hatjuk Bartók Béla III. zongoraverse-
nyét, illetve részesei lehetünk Franck,

Brahms műveinek megszólaltatásá-
ban is. Évadunk visszatérő vendége
Kocsis Zoltán, akinek páratlan zongo-
ra-előadásában ismerhetjük meg
Rahmanyinov II. zongoraversenyét a

bérletsorozat harmadik előadásán,
míg a hangverseny második felé-
ben Beethoven „Sors” szimfóniáját
szólaltatja meg a Győri Filharmonikus
Zenekar. A bérletsorozat fináléját, mél-
tó befejezését, a több bérletsorozat
részeként megrendezésre kerülő, Jo-
sé Cura áriaestje szolgáltatja.

A kamarazene szerelmeseire is
gondoltak a szervezők: a közönség-
nek Flesch Károly-bérletsorozat kí-
nál felfedezésre váró zenei élménye-
ket. Az Egyetemi Hangversenyte-
remben (volt Zsinagóga épülete) tar-
tandó koncerteken, Berkes Kálmán
művészeti vezető instrukcióival fel-
vértezve, a zenekar művészei szólis-
taként mutatkoznak be, megszólal-
tatva a klasszikus zeneirodalom köz-
ismert komponistáinak műveit, és a
kortárs magyar zeneirodalom kiváló
zeneszerzőinek darabjait is. Egy ős-
bemutatónak is fültanúi lehetnek
mindazok, akik ellátogatnak a kon -
certekre, Tallér Zsófia, kiváló zene-
szerzőnő a Győri Filharmonikus Ze-
nekar felkérésére komponált műve
először művészeink előadásában
lesz hallható, a vasárnap délutánon-
ként megrendezésre kerülő koncert-
sorozat harmadik előadásán.
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KÉPRIPORT  NYÁRZÁRÓ

A bor és ze
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ene ünnepe volt

Fotó: O. Jakócs Péter, Marcali Gábor

Hatvan pincészet érkezett városunkba 16 borvidékről,
hogy illatos, üdítően zamatos, friss, fanyar vagy fűsze-
res, száraz, netán édes, s még ki tudja, mennyi jelzővel,
s jellemzővel illethető boraikat kínálják a Széchenyi té-
ren. Az italok mellé természetesen zene is társult, ren-
geteg koncerttel, élménnyel várták a kilátogatókat az el-
múlt hétvégén. A program ezreket mozgatott meg. A
nyárzáró nagykoncert fellépőjének, a világsztár Tom
Jonesnak a rajongóit az eső sem tántorította el. Renge-
tegen élvezték a híres zenés csodálatos hangját, majd a
nyarat búcsúztató tűzijátékot a Városháza előtti téren.
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HIRDETÉS  VÁROS BORA

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Győr idei borfesztiválján a Cseri Pincészet Archeus
névre keresztelt fehér küvéje nyerte el a város bora
címet. A rajnai rizling, tramini és olaszrizling házasí-
tásával készült győztes nedű a Pannonhalmi Borvi-
dék legfiatalabb pincészetéből származik, a szőlők
egy szemerei ültetvény első termései. Cseri Norbert
szerint a szűzbor sikere legalább két dolgot igazol,
először azt, hogy a magasan fekvő, napsütötte és
páramentes szemerei domboldal kitűnő hely a sző-
lő számára, másodszor meg azt, hogy érdemes új
utakat keresni, új technológiákat alkalmazni a sző-
lőtermesztésben és a borászatban.

A város bora címért a pannonhalmi borvidék
hat jelentős pincészetének tíz terméke vetélke-
dett, a szakértő zsűri jelöletlen mintákat bírálva vá-
lasztotta legjobbnak az Archeust. A házasított bo-
rok esetében kötelezően jól hangzó fantázianév
életerőt jelent, és a szőlőszemekben összegyűj-
tött, majd palackba zárt napfényre utal. Valóban
palackokról van szó, a Cseri Pincészet a borvidék
első családi vállalkozása, amely kizárólag palac-
kozva értékesíti termékeit. Cseri Norbert a prémi-
um minőségű borok piacára igyekszik, s a győri
fesztiválsikert tartja a hosszú út, az arculatépítés
első jelentős állomásának.    

A győztes gazda gépésznek tanult és a kertész
mesterséget űzte, a szőlőtermesztés és a borászat

Győr bora: Archeus 
szépségeivel a pannonhalmi apátság
pincészetének parképítőjeként talál-
kozott először. Szakmát váltott, gya-
korlatot szerzett, közben Svájcban
élő bátyjával társulva, szőlőtelepítés-
re alkalmas földeket keresett. Jelen-
leg Tényőn, Győrújbaráton és Győr-
szemerén három-három hektár kitű-
nő termőhely birtokosa, az idei lesz a
pincészet harmadik szürete. Az Ar-
cheus háromfajta szőlőjét 2011-ben
új filozófia mentén telepítették. A

szűzbor kiválósága
annak is köszönhető,
hogy a tőkék a meg-
szokottnál sűrűbben
állnak, így egy-egy
tőke hozama, terhe-
lése, bátrabban kor-
látozható. 

Arra a kérdésre,
hogy milyen lesz az
idei termés, egyelőre
nincs válasz, Cseri
Norbert szerint a bo-
rásztársadalom egy
hosszú, napfényes
őszben bizakodik.
Még szépek a szőlők,
de lassú az érés, a
sok csapadék beteg-
ségekkel fenyeget.
Az viszont biztos,

hogy az idén, legkésőbb a Márton-napi pincejá-
rásra megnyílik a Cseri Pincészet nyúli látogató-
központja. A családi vállalkozás pályázaton nyert
forintokból újítja fel az egykor híres Széphegyi-bir-
tok ötven méter hosszú, kiváló adottságú pincéjét
és a hozzá csatlakozó, több funkcióra alkalmas
épületet. A terv egy olyan pincészet felépítése,
ahol jó hangulatban akár egy napot is eltölthetnek
a vendégségbe érkező borbarátok. 

Novemberig betelik az éttermek
naptára az esküvői foglalásokkal.
Ha már megvan az álomdátum,
ne késlekedjünk felkeresni hozzá
a tökéletes helyszínt. A Kristály
étterem kitűnő választás!

Méltán nevezhetjük a több mint fél
éve megújult Kristály éttermet Győr
egyik legexkluzívabb esküvői helyszí-
nének, ahol a legmodernebb beren-
dezésekkel felszerelt új rész, a letisz-
tult, 160, illetve 90 fős befogadóké-
pességű belső terek kiváló színterei
lehetnek a lakodalmaknak. Az étte-
rem neve mellé illik a profi jelző, hi-
szen 40 év tapasztalat áll a vezető-
ség és a munkatársak mögött, úgy
hogy nyitottak az újítás, a korszerű
technika előtt.

Huszár Krisztián üzletvezető tu-
lajdonos kifejtette, a klasszikustól
a modernig szinte mindenféle es-
küvői igényt ki tudnak szolgálni.
Balogh Ádám protokollséf, mester-
szakács a hagyományos ételek
mellett, a többfogásos gourmet va-
csorákat is ízletesen készíti. Az ét-

Időben foglaljuk le
az esküvői helyszínt!

kezés összeállítása komoly feladat,
természetesen a Kristály étterem
munkatársai segítenek a döntés-
ben, az igényekhez alakítják a kíná-
latot. Huszár Krisztián azt javasolja,
ha a pár kitűzte a nagy nap dátu-
mát, időben gondoskodjon a hely-
színről, hiszen az éttermek naptára
már ősszel betelik.

Az üzletvezető a Kristály étter-
met nemcsak esküvőkhöz, hanem
más családi, baráti rendezvények-
hez is ajánlja. Ugyanúgy tökéletes
lehet a helyszín nyugodt keresztelő
ebédhez, mint különféle osztályta-
lálkozókhoz. Teljesen máshogy szer-
veznek találkozót azok, akik a 10-15
éves, mint akik a 40-50 éves évfor-
dulóhoz készülnek. Huszár Krisztián
azt mondja, mindenkinek tudnak
segíteni a szervezésben, s ha szük-
séges, kivetítőt is tudnak biztosítani
a nosztalgiához.

A helyszín kiválasztásánál az elhe-
lyezkedés is fontos szempont, a Kris-
tály étterem pedig a belváros szélén,
ideális helyen található.

(X)
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

WWW.HATOS.HU 

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

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

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Ôszi nyelvtanfolyamok szeptember 20-tól
• EURO, ECL, TársalKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-felkészítés csoportban

és magánbérletes rendszerben is
• Angol és német GazdálKODÓ idegenforgalmi vizsgára felkészítô

tanfolyam szeptember 10-tôl
• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok

szeptember 8-tól több szinten is  
• Egészségügyi szaknyelv orvosok és szakápolók számára német nyelven
• SVÉD nyelvtanfolyamok 
• Spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten
• Fordítások szakképzett fordítók által
• AKCIÓ: tanulói jogviszony igazolások és az erkölcsi bizonyítványok fordítására

AUGUSZTUS 31., VASÁRNAP
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel 
06:50 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Tanúságtevők
10:05 Kérdések a Bibliában
10:15 Református magazin
10:40 Evangélikus ifjúsági műsor
10:50 Pecz Samu, az építész
11:15 Balatonfelvidéki református 

templomok - Monoszló
11:30 Az utódok reménysége
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Melissa és Joey 
12:30 Melissa és Joey 
12:55 Telesport
13:30 Mikrokozmosz – Füvek népe
14:45 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
16:25 Telesport
18:50 Főzni úton-útfélen
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Zöld kártya 
22:10 Koncz Zsuzsa Aréna Koncert
23:05 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
00:45 Milk 
02:50 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Jóbarátok 
04:20 Jóbarátok 
04:40 Ezel – Bosszú mindhalálig 
05:30 Ezel – Bosszú mindhalálig 
06:20 Top Shop
06:55 Kölyökklub
09:45 Lego Hero Factory 
10:15 Teleshop
11:10 Kalandor
11:40 4ütem 
12:15 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
12:55 Vadmacskák 
13:55 Taxi 4. 
15:50 Tűzhányó 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
20:00 Alkonyat – Napfogyatkozás 
22:25 Alien 4. – Feltámad a Halál 
00:30 Portré 
01:10 Szex, hazugság, bosszú – 

A titkos Társaság 
02:40 Jóbarátok 
03:05 Cobra 11 
03:35 Nincs információ

04:20 Forró nyár 
06:00 Időnyomozó
06:25 Zöld világ
06:50 Tv2 matiné
09:55 Astro-Világ
11:00 Stílusvadász 
11:30 Stahl konyhája 
12:00 Több mint TestŐr 
12:30 Édes élet 
13:45 Édes élet 
14:55 Édes élet 
16:10 Harmadik Shrek 
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 Gru 

22:05 A Bourne-ultimátum 
00:20 Amistad 
02:55 Eureka 
03:40 Szellemdoktor 

05:55 Új nemzedék 
06:25 Gazdakör
06:50 Világ-nézet
07:20 Isten kezében
07:50 Pannon expressz
08:15 Mesélő cégtáblák
08:45 Rome Riports
09:10 Napok, évek, századok 
10:00 Magyar klasszikusok 

új köntösben
10:30 Kultikon +
11:00 Élő világegyház
11:30 Beavatás 
11:45 Beavatás 
12:00 Déli harangszó
12:05 A világörökség kincsei
12:20 Ízőrzők: Bálványos
13:00 Ártatlan gyilkosok 
14:25 Hazajáró
15:00 Kézilabda
16:45 Csellengők 
17:15 Kézilabda
19:05 Híradó
19:30 Dunasport
19:35 Időjárás-jelentés
19:45 Önök kérték!
20:40 A sziget 
21:35 Marnie 
23:40 Dunasport
23:55 Heti Hírmondó
00:25 Napok, évek, századok 
01:20 Lamantin Jazz Fesztivál 

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Konkrét (ism.)
09:15 Fröccs (ism.)
09:45 Fröccs (ism.)
10:15 Vény nélkül  (ism.)
10:40 Zooo+ (ism.)
11:10 Épí-Tech (ism.)
11:40 Konkrét (ism.)
11:50 Képújság
19:00 Konkrét (ism.)
19:15 Fröccs (ism.)
19:45 Válogatás a Göcsej Filmszemle 

versenyfilmjeiből  (ism.)
20:45 Konkrét (ism.)
21:00 Fröccs (ism.)
21:30 Válogatás a Göcsej Filmszemle

versenyfilmjeiből (ism.)
22:30 Reklám III.
22:35 Műsorzárás

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 30., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este
05:55 Magyar gazda
06:25 Építészkorzó 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Történetek a nagyvilágból 
09:30 Kerékpártúra
10:00 Balatoni halászat
11:00 Aranymetszés
11:30 KorTárs 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89
12:50 Miénk az ég 
13:20 Spuri
13:55 A világ madárszemmel 
14:50 Afrikai vihar 
16:25 Telesport
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa 

megakad a torkán 
21:30 Az ember, aki túl keveset 

tudott 
23:05 A győztes 
23:30 A harcos 
01:20 A rettegés tornya 
02:55 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Jóbarátok 
04:20 Jóbarátok 
04:40 Ezel – Bosszú mindhalálig 
05:30 Ezel – Bosszú mindhalálig
06:20 Top Shop
06:55 Kölyökklub
09:05 Lego Hero Factory 
09:35 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:55 Teleshop
10:55 Egy rém modern család 
11:25 Egy rém modern család 
11:55 Egy rém modern család 
12:20 Kung-fu 
13:20 Tökéletes célpont 
14:20 A leghosszabb nap 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 Taxi 4. 

21:15 A feláldozhatók 2. 
23:10 Egy lógós zöldségei 
01:05 A hálózat csapdájában 
03:10 Az éden titkai 

04:20 Waikiki páros 
05:05 Babavilág 
05:30 Super Car 
06:00 Időnyomozó
06:25 Tv2 matiné
09:40 Astro-Világ
10:45 Kalandjárat – az Útitárs 
11:45 Babavilág 
12:15 Falforgatók 
13:15 Monk – Flúgos nyomozó
14:30 Édes élet v
15:45 Édes élet 
17:00 NCIS 
18:00 Tények
19:00 Harmadik Shrek 
20:55 Charlie angyalai 

22:50 Holtak hajnala 
00:35 M, mint muskétás 
01:20 Zűrös szerelmek 
02:05 Zűrös szerelmek 
02:50 Herkules 
03:35 Briliáns elmék 

05:50 Szép, szőke szerelmünk, a Tisza
06:45 Kapásjelző
07:15 Gazdakör
07:40 Élő egyház
08:10 Isten kezében
08:40 Akadálytalanul
09:05 Nóvum 
09:35 Határtalanul magyar
10:00 Székely kapu
10:30 Hagyaték
11:00 Sírjaik hol domborulnak...
11:30 Zöld Jelzés 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Nótacsokor
12:35 Nálatok, laknak állatok?
13:05 Nálatok, laknak állatok?
13:40 Az óra körbejár 
15:15 Önök kérték!
16:15 Az Aranyember 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:30 Hogy volt!?
20:30 Az élet sava-borsa 
21:15 Bonnie és Clyde 
23:05 Kultikon +
23:35 Dunasport
23:50 MüpArt – Barbara Dennerlein
01:35 Világ-nézet

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Innovella (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Innovella (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló (ism.)
09:35 Konkrét (ism.)
09:45 Képújság
18:45 Konkrét (ism.)
19:00 Fröccs (ism.) 
19:30 Fröccs (ism.)
20:00 Vény nélkül  (ism.)
20:25 Zooo+ (ism.)
20:55 Épí-Tech (ism.)
21:25 Konkrét (ism.)
21:40 Konkrét (ism.) 
21:50 Fröccs (ism.)
22:20 Fröccs (ism.)
22:50 Vény nélkül  (ism.)
23:15 Zooo+ (ism.)
23:45 Épí-Tech (ism.)
00:15 Konkrét (ism.)
00:25 Műsorzárás (ism.)

GYŐR+ TV
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07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Innovella (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Innovella (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló (ism.)
09:35 Konkrét (ism.) 
09:45 Fröccs (ism.)
10:15 Fröccs (ism.)
10:45 Győri ETO FC–Dunaújváros 

NB I-es bajnoki labdarúgó- 
mérkőzés  (ism.)

12:05 Képújság
18:45 Híradó Előzetes II. (ism.)
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  (ism.)
20:00 Fröccs (ism.)
20:30 Fröccs
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
22:00 Fröccs (ism.)
22:30 Fröccs (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 3., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 Capri – Az álmok szigete 
10:00 Kapán innen, kaszán túl
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru
13:30 A rejtélyes XX. század 
14:00 Cédrusliget 
14:50 Párizsi helyszínelők 
15:40 Zorro 
16:25 Jövő-időben
16:35 Híradó+
16:45 Charly, majom a családban 
17:35 Híradó
17:45 Rex felügyelő 
18:35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szabadság tér '89
21:05 Rámenős páros 
21:55 Az Este
22:30 Híradó
22:40 Sporthírek
22:50 Munkaügyek 
23:20 Kivonulás a Paradicsomba 
00:20 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
01:05 Párizsi helyszínelők 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt
04:45 Vadmacskák 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz 
13:45 Éjjel-nappal Budapest 
15:00 A Konyhafőnök 
16:10 Az örökség
17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 A Konyhafőnök 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 Szulejmán 
23:20 RTL Klub Híradó
23:50 Házon kívül 
00:25 Reflektor 
00:40 Elfelejtve 
01:40 Kémpárbaj 
02:20 Az éden titkai 
03:10 Az éden titkai 

04:35 Családi titkok 
05:15 Waikiki páros 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 A gonosz álarca 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
17:30 A Macska 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Zsaruk 
21:15 Édes élet 
22:30 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:30 Hawaii Five-0 
00:30 Tények Este
01:15 Aktív 
01:40 Airport '75 
03:25 Maricruz 
03:50 A Macska 

SZEPTEMBER 2., KEDD
M1
05:20 Az Este 
05:50 Ma Reggel
09:00 Capri – Az álmok szigete 
09:55 Kapán innen, kaszán túl
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Srpski Ekran
13:00 Unser Bildschirm
13:25 1100 év Európa közepén
13:40 1100 év Európa közepén
14:05 Párizsi helyszínelők 
14:55 Párizsi helyszínelők 
15:45 Zorro 
16:35 Híradó+
16:45 Charly, majom a családban 
17:35 Híradó
17:45 Rex felügyelő 
18:35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Cédrusliget 
21:10 Grand Hotel 
22:00 Az Este
22:35 Híradó
22:50 Sporthírek
22:55 Munkaügyek 
23:25 Városon kívüli találkozások
00:25 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
01:10 Párizsi helyszínelők 
01:55 Párizsi helyszínelők 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 Vadmacskák 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz 
13:45 Éjjel-nappal Budapest 
15:00 A Konyhafőnök 
16:10 Az örökség 
17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 A Konyhafőnök 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 A mentalista 
23:05 RTL Klub Híradó
23:40 XXI. század – a legendák 

velünk élnek 
00:15 Reflektor 
00:30 A főnök 
01:30 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
02:05 Apa-csata 
02:25 Az éden titkai 
03:15 Az éden titkai 

04:15 Családi titkok 
05:15 Waikiki páros 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 A gonosz álarca 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
17:30 A Macska 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Zsaruk 
21:15 Édes élet 
22:30 A halál nyomában 
00:25 Tények Este
01:10 Aktív 
01:35 Kelj fel komám, ne aludjál! 
03:00 Maricruz 
03:25 A Macska 
03:50 Hawaii Five-0 

08:00 Zöld Jelzés
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:20 Váratlan utazás
10:10 Szelek szárnyán 
11:00 Linda 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:25 Kávéház 
14:55 Voyager – A múlt titkai 

és legendái 
15:25 Kevés pénzzel Európában
15:55 Múzeumtúra – Francia módra 
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Bűvölet 
19:35 Rózsák harca 
20:20 Szelek szárnyán 
21:10 Hírek
21:15 Dunasport
21:25 Apró gyilkosságok 

a családban 
22:55 Könyvajánló
23:05 Én, Don Giovanni 

SZEPTEMBER 1., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 A rejtélyes XX. század
05:50 Ma Reggel
09:00 Capri – Az álmok szigete 
10:00 Főzni úton-útfélen
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:30 Roma Magazin
13:00 Domovina
13:30 Magyarlakta – vidékek krónikája
14:30 Párizsi helyszínelők 
15:20 Zorro
16:30 Híradó+
16:45 Charly, majom a családban 
17:35 Híradó
17:45 Rex felügyelő 
18:35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Kékfény 
21:20 Római helyszínelők – 

Árulkodó nyomok 
22:15 Az Este
22:50 Híradó
23:00 Sporthírek
23:10 Aranymetszés
23:40 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
00:30 Párizsi helyszínelők 
01:20 Szívtipró gimi 
02:10 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt
04:45 Vadmacskák 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:55 Reflektor 
13:15 Fókusz 
13:55 Éjjel-nappal Budapest 
15:10 Tuti gimi 
16:10 Az örökség 
17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 A Konyhafőnök 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 Dr. Csont 
23:05 RTL Klub Híradó
23:40 Reflektor 
00:00 Az elveszett jövő 
01:50 Gálvölgyi-show 
02:25 Az éden titkai 
03:15 Az éden titkai 

04:25 Napló 
05:15 Waikiki páros 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Gru 
15:00 A gonosz álarca 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
17:30 A Macska 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Zsaruk 
21:15 Édes élet 
22:30 Charlie angyalai 
00:30 Tények Este
01:15 Aktív 
01:40 Zsaruvér 
02:40 Maricruz 
03:05 A Macska 
03:30 Hawaii Five-0 

08:00 Isten kezében
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:25 Váratlan utazás
10:10 Hagyaték
10:40 Hazajáró 
11:10 Az élet sava-borsa 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 Kávéház 
14:55 Büszkeségeink a Hungarikumok
15:25 Erdélyi kalandozások
16:00 A klímaváltozás kihívásai
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:35 Időjárás-jelentés
18:40 Közbeszéd
19:05 Bűvölet
19:35 Linda 
20:35 Szelek szárnyán 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:35 Kolompok nyelvén 
22:30 Belépési nyilatkozat 
23:25 Könyvajánló
23:30 Bogányi Gergely 

Chopin-műveket zongorázik

07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Vény nélkül  (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Vény nélkül  (ism.)
10:00 Fröccs (ism.)
10:30 Fröccs (ism.)
11:00 Képújság
18:45 Híradó Előzetes II.
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Fröccs (ism.)
20:15 Fröccs
20:45 Innovella (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 Fröccs (ism.)
22:15 Fröccs (ism.)
22:45 Innovella (ism.)
23:00 Híradó  (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

08:00 Konkrét (ism.)
08:15 Fröccs (ism.) 
08:45 Zooo+ (ism.)
09:15 Civil Kurázsi (ism.)
09:45 Képújság
17:25 Győri ETO FC–Dunaújváros 

NB I-es bajnoki labdarúgó-
mérkőzés 

18:45 Híradó Előzetes II.
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Fröccs (ism.)
20:15 Fröccs (ism.)
20:45 Innovella (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 Fröccs (ism.)
22:15 Fröccs (ism.)
22:45 Innovella (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:10 Duna anzix
09:35 Váratlan utazás
10:25 Szelek szárnyán 
11:10 Rózsák harca 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:35 Kávéház 
15:05 A templomépítő
15:35 Táncvarázs
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Bűvölet 
19:35 Öregberény 
20:00 Öregberény 
20:35 Szelek szárnyán 
21:20 Hírek
21:30 Dunasport
21:35 Privát kopó 
22:35 Könyvajánló
22:45 Flow – Áramlat 
23:40 Beavatás 
23:55 Ahogy az Isten elrendeli... – 

Olga filmje

Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Programajánló (ism.)
07:35 Konkrét (ism.)
07:45 Innovella (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Programajánló (ism.) 
08:35 Konkrét (ism.)
08:45 Innovella (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Programajánló (ism.)
09:35 Konkrét (ism.) 
09:45 Fröccs (ism.)
10:15 Fröccs (ism.)
10:45 Képújság
17:25 Győri Audi ETO KC–Békés-

csaba NB I-es női kézilabda 
bajnoki mérkőzés 

18:45 Híradó Előzetes II.
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 
19:55 Nyugdíjas Egyetem Robotok 

az emberek szolgálatában
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
21:55 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
23:00 Híradó (ism.)

SZEPTEMBER 4., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 5., PÉNTEK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

07:00 Híradó (ism.) 
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Vény nélkül  (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Vény nélkül (ism.)
09:55 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
11:00 Győri Audi ETO KC–Békés-

csaba NB I-es női kézilabda 
bajnoki mérkőzés 

12:20 Képújság
18:45 Híradó Előzetes II.
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Programajánló
19:35 Konkrét
19:45 Válogatás a Göcsej Filmszemle

versenyfilmjeiből
21:00 Híradó (ism.) 
21:20 Sporthírek (ism.) 
21:30 Programajánló (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.)
21:45 Válogatás a Göcsej Filmszemle

versenyfilmjeiből (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 Capri – Az álmok szigete 
10:00 Kapán innen, kaszán túl
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Életkerék
13:00 Esély
13:30 Kerékpártúra
14:00 Rámenős páros 
14:50 Párizsi helyszínelők 
15:40 Zorro 
16:25 Jövő-időben
16:35 Híradó+
16:50 Charly, majom a családban 
17:35 Híradó
17:45 Rex felügyelő 
18:35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Jane Eyre 
21:20 Jane Eyre 
22:15 Az Este
22:50 Híradó
23:00 Sporthírek
23:10 Kocsis Zoltán születésnapi 

koncertje a Gyermekmentő 
Szolgálat javára

23:55 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
00:45 Párizsi helyszínelők 

04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 Vadmacskák
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz 
13:45 Éjjel-nappal Budapest 
15:00 A Konyhafőnök 
16:10 Az örökség 
17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 A Konyhafőnök 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 CSI: A helyszínelők 
23:05 RTL Klub Híradó
23:40 Reflektor 
00:00 Kemény motorosok 
01:00 Kalandor
01:35 Mr. és Mrs. Bloom 
02:30 4ütem 
02:55 Az éden titkai 

04:20 Családi titkok 
05:15 Waikiki páros 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 A gonosz álarca 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
17:30 A Macska 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Zsaruk 
21:15 Édes élet 
22:30 Az olasz meló 
00:45 Tények Este
01:30 Aktív 
01:55 Grimm 
02:40 Maricruz 
03:05 A Macska 
03:30 Családi titkok 

05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 Capri – Az álmok szigete 
10:00 Kapán innen, kaszán túl
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Rondó
13:25 Átjáró
13:55 Valóságos Kincsesbánya 
14:25 Útravaló
14:40 Párizsi helyszínelők 
15:35 Zorro 
16:20 Híradó+
16:35 Charly, majom a családban 
17:20 Szerencse Híradó 
17:35 Híradó
17:45 Rex felügyelő 
18:35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Fábry 
21:40 Az Este
22:15 Híradó
22:30 Sporthírek
22:35 Munkaügyek 
23:05 Barangolások öt kontinensen 
23:40 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
00:30 Párizsi helyszínelők 
01:15 Szívtipró gimi 

04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 Vadmacskák 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz
13:45 Éjjel-nappal Budapest 
15:00 A Konyhafőnök 
16:10 Az örökség 
17:25 Fókusz
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 A Konyhafőnök 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 Tüzes bosszú 
00:05 RTL Klub Híradó
00:40 Brandmánia 
01:10 Reflektor 
01:30 Sötét zsaruk 
02:25 Az éden titkai 
03:15 Az éden titkai 

04:15 Hawaii Five-0 
05:15 Waikiki páros 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 A gonosz álarca 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
17:30 A Macska 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Zsaruk 
21:15 Édes élet 
22:30 NCIS 
23:30 22-es körzet – A bűn utcái 
00:30 Tények Este
01:15 Aktív 
01:40 Grimm 
02:40 Hawaii Five-0 
03:30 Maricruz 
03:55 A Macska 

08:00 Akadálytalanul
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:20 Váratlan utazás
10:10 Szelek szárnyán 
11:00 Öregberény 
11:30 Öregberény 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 Az öreg bánya titka
15:00 Magyar történelmi 

arcképcsarnok
15:35 Szép, szőke szerelmünk, a Tisza
16:30 Térkép
17:05 Váratlan utazás
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Bűvölet 
19:35 Angyalbőrben 
20:30 Szelek szárnyán 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:35 Bástyasétány '74 
22:50 Könyvajánló
23:00 MüpArt classic – Vásáry Tamás

80. születésnapja tiszteletére
00:50 Himnusz

06:30 Híradó
06:35 Rondó
07:30 Híradó
07:35 Rome Riports
08:00 Csellengők 
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:25 Váratlan utazás
10:15 Szelek szárnyán 
11:00 Angyalbőrben 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Az öreg bánya titka
14:55 Mediterraneo
15:30 Labdarúgás
17:30 Térkép
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Bűvölet 
19:30 Rocca parancsnok 
20:25 Szelek szárnyán
21:15 Hírek
21:20 Dunasport
21:30 Columbo: Kézirat vagy halál 
22:40 Könyvajánló
22:50 Legjobb szándék 
00:35 Plastic Septet
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Der GYŐRER ETO
FC misst sich am 31.
August auf heimi -
schem Boden mit Du-
naújváros. Die Begeg-
nung beginnt um
18:30 Uhr im ETO Park. 

Am 28.-29. August findet in Győr der
Wettbewerb zur Auswahl für die MA-
RATON KAJAK-KANU WELT -
MEISTERSCHAFT statt. Bei dem
Wettstreit vergleichen die Erwachse-
nen, die U23 und die Jugendwettbe-
werber ihr Können. Es geht um die
Teilnahme an der WM Ende September
in Oklahoma.

Am 29. August findet im Xantus Já-
nos Zoo die NACHT DER TIER-
GÄRTEN statt. Die Veranstaltun-
gen beginnen um 16 Uhr, die Besu-
cher haben unter anderem Gelegen-
heit die Fütterung von Kragenbär
und Jaguar zu verfolgen. Die Mutige-
ren können Schlangen, Kakerlaken
und sonstige Tiere streicheln.

Am 30.-31. August erwartet das A-Team des Győrer Agility Teams alle Wett-
bewerber und Interessierten zum AGILITY KUPÁRA auf dem Győrzámo-
lyer Sportplatz. Der Wettkampf lässt sich mit einem Preisspringen vergleichen,
die Nummern beginnen an beiden Tagen morgens um 8 Uhr. Das Agility ist
in erster Linie für bewegungsbedürftige Hunde empfohlen, bindet es doch
deren Energieüberschuss, erhöht es deren Folgsamkeit, entwickelt es deren
Konzentrationsfähigkeit und bietet Muskelaufbau und Kondition. 

Im Rahmen der VIATOR JAZZ DINNERS bietet
das Kőszegi Imre – New5 Konzert am 29. August
um 19.30 auf der Terrasse von Viator Abtei - Res-
taurant und Weinbar eine ausgezeichnete Möglich-
keit zur Unterhaltung. Für die Teilnahme ist der Eint-
rittskartenkauf im Vorverkauf erforderlich. Weitere
Informationen: www.bortarsasag.hu 

Organisiert von der Deutschen Selbstverwaltung der Ko-
mitatstadt Győr werden am 30. August ab 11 Uhr alle In-
teressierten zum SOMMER-NATIONALITÄTEN-
GESANGS-, UND MUSIK-FESTIVAL auf der an der
Ecke Baross Strasse und Kazinczy Strasse errichteten
Bühne erwartet. Im Verlauf des Nachmittags erwarten
die Besucher des Festivals Chorauftritte, eine Brauch-
tumspflegeausstellung, Akkordeon- und Schrammlimu-
sik, Präsentationen und schwäbische Essensreihen.

KÁCSER TAMÁS, das neue Mitglied
der Wakachuka Band gibt am 29. Au-
gust ab 20 Uhr ein Solo-Gitarrenkon-
zert im SzínHely Kulturkeller. Der junge
Musiker zeigt den Zuhörern, dass eine
Gitarre neben Klavier zugleich auch
Trommel und Glocke sein kann.
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További budapesti és vidéki rendezvényekről, sporteseményekről, színházi előadásokról

BŐVEBB INFORMÁCIÓ A GYŐRPLUSZ PAVILONBAN! 

Ticket Express és Jegymester

JEGYEK
értékesítése!

Katy

PERRY

ÁKOS
Aréna 2014 

HAVASI
Shymphonic Aréna Show 

SZANDI
25 jubileumi koncert 

Michael

BUBLÉ 

FINNTROLL 

CRUCIFIED

BARBARA

Lady

GAGA

Bryan

ADAMS

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

CSALÁDI DÉLUTÁNRA VÁRJÁK
augusztus 30-án 15 órától a Gyárvárosi
Közösségi Ház udvarára (rossz idő ese-
tén a Lukács-iskola éttermébe) az ér-
deklődőket. Huzella Péter gyermekek-
nek szóló műsorral érkezik a programra,
többek között fellép a Hangraforgó
együttes és az Akkordeon harmonika-
zenekar. A rendőrség a rendezvény ide-
jére forgalomkorlátozást rendelt el az
érintett környéken.

KÁCSER TAMÁS, a Wakachu-
ka együttes új tagja ad szólógi-
tár-koncertet augusztus 29-én
20 órától a SzínHely kultúrpincé-
ben. A fiatal zenész megmutatja
a hallgatónak, hogy egy gitár le-
het dob és harang is egyszerre
amellett, hogy zongora is.

NYÁRI NEMZETISÉGI ÉNEK–ZENEI FESZTIVÁLRA várják az érdeklő-
dőket augusztus 30-án 11 órától a Baross út és a Kazinczy utca sarkán felállított
színpadon Győr Megyei Jogú Város Német Önkormányzata szervezésében. A
délután folyamán kórusok fellépései, hagyományőrző kiállítás, harmonika- és
sramlizene, mutatványosok, sváb ételek sora várja a fesztiválra érkezőket.

ARANYLÓK KLUBJA
várja ismét a táncolni
szerető felnőtteket,
párjukkal, barátaikkal
együtt a Bezerédj-kas-
télyban augusztus 29-
én 18 órától. A zenéről
Szilasi Lajos gondos-
kodik.

SZOBROK ÜZENETE
címmel, család, gyermek,
szeretet témájú kiállítás
nyílik szeptember 5-én,
16:30 órakor, a lébényi Lá-
togatóközpontban. A kiállí-
tás szeptember végéig te-
kinthető meg a Látogató-
központ nyitvatartási ideje
alatt, hétfő kivételével, na-
ponta 9–17 óra között.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  
AGILITY KUPÁRA vár minden versenyzőt és érdeklődőt az A-Team
Győri Agility csapat augusztus 30–31-én a győrzámolyi sportpályán. A
verseny a díjugratáshoz hasonló, a számok mindkét napon reggel 8 óra-
kor kezdődnek. Az agility egy olyan kutyás sport, amely minden kutyafajta
számára nyitott. Elsősorban a mozgásigényes kutyafajták számára aján-
lott, hiszen leköti a fölös energiáikat, növeli fegyelmezettségüket, fejleszti
koncentráló készségüket és kitűnő izomzatot, kondíciót biztosít számukra. 
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szerző: dr. gál veronika
endokrinológus,
csecsemő-gyermek-
gyógyász szakorvos

fotó: illusztráció

A gyermek endokrin-szakrende-
léseken jelentkezők egyik leggya-
koribb problémája a különböző
pajzsmirigybetegségek. Ha a be-
tegség lehetősége felmerül, az
néha túl nagy riadalmat okoz a
szülőknek.

Leggyakrabban
autoimmun eredetű
A pajzsmirigy betegségei kö-

zül leggyakrabban annak autoim-
mun eredetű krónikus gyulladá-
sa fordul elő. Ezen betegségben
a pajzsmirigy szövete vagy hor-
monképzésének valamely lépése
ellen termelődik ellenanyag (anti-
test). Az ellenanyag gátolja a
pajzsmirigy hormontermelését,
tehát alulműködés (hypothyreo-
sis) alakul ki.

Az alulműködés tünetei
A tünetek, panaszok a követ-

kezők lehetnek: a pajzsmirigy
megnagyobbodik, a nyak „meg-
vastagszik” (struma), az aktivitás
csökken, iskolai teljesítmény
romlik, székrekedés, hízás észlel-
hető, a bőr szárazzá válhat, erő-

teljes hajhullás alakul ki. A pajzs-
mirigy működésének megítélése
céljából vérvétel szükséges, eb-
ből a TSH nevű hormont mérik
meg, melynek szintje ellentéte-
sen változik a pajzsmirigy hor-
montermelésével, tehát alulmű-
ködés esetén a TSH nő. Minimá-
lis TSH-emelkedés nem jelent
okvetlenül betegséget, hiszen
gyermekkorban intenzív hormo-
nális változások zajlanak, ilyen-
kor a TSH-ellenőrzése szüksé-
ges 1-2 hónap múlva. 

Az alulműködés kezelése
Az antitestek szintjének meg-

határozása segíthet a kórok kide-
rítésében. Nyaki UH-val a pajzs-
mirigy nagyságát, szerkezetét íté-
lik meg. A pajzsmirigy alulműkö-
dése esetén pajzsmirigyhormon-
pótlás szükséges tabletta formá-
jában, erre akár élethossziglan is
szükség lehet, bár a gyermekkori
pajzsmirigybetegségek egy része
„lecseng” és hormonpótlás nél-
kül is megfelelő lehet a pajzsmi-
rigyműködés. A betegség bár-
mely életkorban előfordulhat, de
leggyakoribb az iskoláskori, ser-
dülőkori kezdet, főképpen lányok-
nál. A pajzsmirigy veleszületett
alulműködése a megszületés utá-
ni 3. napon, még a kórházban, le-
vett kötelező anyagcsere-szűrő-
vizsgálatból kiderül. A mihama-
rabb kezdett hormonpótlás az új-

szülött megfelelő idegrendszeri
és testi fejlődése szempontjából
egyaránt fontos. Rendszeres el-
lenőrzés, az életkorhoz, a szerve-
zet igényéhez szabott hormon-
pótlás miatt szükséges.

A túlműködés tünetei
A másik, jóval ritkábban előfor-

duló pajzsmirigybetegség, a túl-
működés, méghozzá szintén auto-
immun háttérrel (hyperthyreosis,
Graves-Basedow-kór). Ez eset-
ben a hormontermelést serkentő
antitestek felelősek a betegségért.
Tünetei lehetnek pajzsmirigy-meg -
nagyobbodás, izgatottság, visel-
kedési problémák, szívdobogás-
érzés, szapora szívdobogás (alvás
közben is!), fokozott verítékezés,
hasmenés, fogyás, a szem vagy
szemek elődülledése. A TSH-szint
alacsony, serkentő antitestek mu-
tathatók ki a vérből.

A túlműködés kezelése
A kezelés pajzsmirigyhormon-

képzést gátló, esetleg a szapora
szívdobogást csökkentő gyógy-
szer szedését jelenti. Ez nem élet-
hosszig tartó kezelés, hanem át-
meneti (1-2 év), de a tünetek az
élet során ismételten jelentkezhet-
nek, amikor is újbóli kezelés szük-
séges. A betegség szintén serdü-
lőkorban és lányok körében a leg-
gyakoribb. Mindkét betegség csa-
ládi halmozódást mutathat.

A hét orvosi témája:

PPaajjzzssmmiirriiggyybbeetteeggssééggeekk
ggyyeerrmmeekkkkoorrbbaann

Az európai emberek várható élettartama csaknem hu-
szonöt évvel hosszabbodott meg az elmúlt hatvan esz-
tendőben. A tudomány és a higiénia fejlődése lassítot-
ta az öregedés folyamatait, és sokban hozzájárult ah-
hoz, hogy az ötven feletti nemzedékek jó egészségi ál-
lapotnak örvendjenek. A nemzetközileg is elismert ku-
tató, Róbert László végigvezet minket az öregedés
mechanizmusain, ismerteti az új életszakaszban kiala-
kuló kockázatokat, és egyszerű, világos tanácsokkal
szolgál a nyugodt időskorhoz. A könyv az Akkord Kia-
dó gondozásában jelent meg 2010-ben.

Olvasni jó!
A hosszú élet titkai
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Előzzük meg a szalmonellafertőzést!

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A szalmonellafertőzést baktérium
okozza. A kórokozó az állatok és az
ember bélrendszerében él, széklet út-
ján terjed. A fertőzést szennyezett ivó-
víz vagy az étel elfogyasztása során le-
het leggyakrabban elkapni. 

Veszélyforrások
A kórokozó általában fertőzött étellel

(szárnyas-, sertéshús, csirke vagy kacsa-
tojás) jut a beteg tápcsatornájába. Előfor-
dulhat, hogy az étel széklettel szennyezett
(például trágyás vízzel locsolt eper), de
szennyezett lehet az ivóvíz is, sőt néha tü-
netmentesen hordozó ember adja át a
betegséget. Fertőző forrás lehet az élel-
miszeren kívül a piszkos kezünk, a kony-

hai eszközök (vágódeszka, konyharuha,
szivacs) is. Legveszélyesebbek azok az
ételek, melyek nyers vagy nem kellően
hőkezelt tojást tartalmaznak. Fontos,
hogy a hűtőszekrényben nem pusztulnak
el, csak lassul vagy leáll a szaporodásuk. 

Tünetek, kórlefolyás
Előfordul, hogy a szalmonellafertő-

zés tünetmentesen lezajlik. Jellemzően
azonban a fertőzött étel elfogyasztása
után hányinger, hányás, hasi görcs, has-
menés, hidegrázás, láz, fejfájás és véres
széklet jelentkezhet. Ezek a tünetek 4-7
napig elhúzódhatnak, de a belek teljes
regenerálódása akár több hónapig is el-
tarthat. Egyesek spontán felépülnek a

fertőzésből néhány nap alatt, mások a
jelentős folyadékveszteség miatt orvosi
kezelésre szorulnak. A kezelés legfonto-
sabb eleme a folyadékpótlás. Ha szájon
át nem pótolható az elveszített folyadék,
infúziós kezelést adnak.

Gyermekekben, idősekben, szerv -
átültetésen átesett betegekben, ter-
hes nőkben és immunbetegekben
előfordulhatnak súlyosabb tünetek,
szövődmények is a szalmonellafertő-
zés során, esetükben általában kórhá-
zi kezelésre van szükség.

Megelőzés
A legfontosabb a személyi higié-

né: ügyeljünk a gyakori, gondos kéz-

A hét kérdése: az iskolai stresszről A kézzel írás
javítja a memóriát
Amerikai pszichológusok kísérletéből ki-
derült, hogy az információ feldolgozása
szempontjából
nem mindegy, ho-
gyan jegyzetelünk.
Akik kézírással ké-
szítenek jegyzete-
ket, nem a billen-
tyűzetet használ-
ják, nagyobb valószínűséggel emlékez-
nek hosszú távon az információkra. Le-
het, hogy a kézzel írók agya jobban részt
vesz az információ feldolgozásában, azaz
kiválogatják a fontosabbakat, így a tartal-
mi kérdések is jobban rögzülnek, míg a
laptopot használók válogatás nélkül je -
gyezték fel a hallottakat. 

A vízipipa-használat veszélyei
Az elmúlt években Magyarországon is
egyre többen használják a vízipipát,
amelynek füstjével káros anyagok, niko-
tin és szén-monoxid jut a szervezetbe.

Egy teljes vízipipa
száz szál cigaretta el-
szívásával ér fel.
Több kutatás is talált
összefüggést a szív-
és érrendszeri meg-
betegedések és a

rendszeres vízipipa-használat között. A
vízipipa füstje káros hatással van a tüdő-
kapacitásra, csökkenti a légúti funkciót
és bizonyos fertőző betegségek terjedésé-
hez vezethet.

mosásra. Főzés közben gyakran öb-
lítsük el az eszközeinket, fertőtlenít-
sük a vágódeszkát, szivacsot. Nyers
húst csak frissen dolgozzunk fel,
tartsuk hűtőszekrényben. A mirelit
ételt ne fagyasszuk vissza! A húsokat
jól átsütve tálaljuk, a zöldségeket,
gyümölcsöket alaposan mossuk
meg. Ügyeljünk arra, hogy olyan friss
tojást vásároljunk, mely szalmonella-
mentesített. Felhasználás előtt mos-
suk meg a héját. A nyers tojást tartal-
mazó ételeket tartsuk a hűtőben. A
szakemberek azt javasolják, hogy
nyers húst, tojást, tejterméket tartal-
mazó ételeket csak megbízható étte-
remben fogyasszunk.

Válaszol: Dr. Feller Gábor pszichiáter,
osztályvezető főorvos

szerző: kovács veronika
fotó: gy. p.

Kiben okoz nagyobb stresszt az iskola? A szü-
lőben vagy a gyermekben?

Amennyiben a szülőre a stressz jellemző, gyer-
mekükben is nagyobb az esély rá. A statisztikák sze-
rint a stressz változott a társadalmi változásokkal
együtt. Húsz-harminc évvel ezelőtt gyakoribb volt a
gyermekekben, de a változások miatt már maga-
sabb a szülőkben. Ez szintén sokféle tényezőtől függ.
A személyiségen kívül kiemelném az intellektuális
szintet, hiszen akinél magasabb a nívó, a teljesítmé-
nyét is igyekszik növelni. A környezeti faktorok között
döntő az iskola, a pedagógus hozzáállása is.

A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Növeli vagy
csökkenti a telje-
sítményt a stressz?

A stressz egy bizonyos szintig növeli a teljesítményt.
Érzi mind a gyermek, mind a szülő, hogy tovább kell ha-
ladni. Ez alapvetően a belső energiát fokozza, a sikereket
eredményezi. A stressz akkor jelent problémát, ha olyan
szintűvé válik, hogy korlátozza a teljesítményt. Ezt mind
a szülőnek, mind a pedagógusnak fel kell ismerni, mert
segítséggel kezelhető, megoldható.

Mit javasol a stressz feloldásához?
A stressz feloldását a tudatosság, céljaink megfo-

galmazása, problémáink megoldása jelenti. Ebben
nagyon fontos szerepe van a szülőnek, aki tudatában
van saját képességének, tulajdonságának, ugyanak-
kor fontos, hogy reális segítséget nyújtson gyerme -
kének, hogy szintén meg tudja oldani a problémákat
és sikeresen teljesítse céljait.
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

kép és szöveg: pannon-víz 

A Győr környéki településeken újra sok gondot okoz-
tak a csapadékvízzel túlterhelt szennyvízcsatornák.
A Pannon-Víz Zrt. a helyi önkormányzatokkal közö-
sen igyekszik kiszűrni azokat a szabálytalankodókat,
akik a tiltás ellenére belevezetik a csapadékvizet a
szennyvízcsatornába, s ezzel túlterhelést, elöntése-
ket okoznak.

Tipikusan olyan területekről van szó, ahol egész évben semmi
gond nincs  a szennyvízelvezető rendszerrel, ám egy-egy kiadós
eső, zápor, azonnal túlterhelést okoz. A szennyvízelvezető hálóza-
tokat nem ilyen hatalmas mennyiségű víz elvezetésére méretez-
ték. Se a szivattyúk, se a csővezetékek nem tudnak megbirkózni
a csapadékvízzel. 

A Pannon-Víz többször kérte a lakókat, máshogy oldják meg
a csapadékvíz elvezetését, használják a megépült, csapadékvi-
zet elvezető rendszereket. Még jobb megoldás, ha ciszternában,
esővízgyűjtőben vagy kerti tóban gyűjtik az esővizet. Ezzel nem-
csak környezetünket, hanem  a saját pénztárcájukat is kímélik,
nem kell pénzt költeni öntözővízre.

A helyi önkormányzat és a szolgáltató folytatja az ellenőrzése-
ket azokon a területeken, ahol az utóbbi időben gondot okozott
a szabálytalan csatornahasználat. Ahol bebizonyosodik, hogy az
ereszcsatornák vize a szennyvízelvezető rendszerekbe kerül, ott
az építési hatóság és a Pannon-Víz felszólítja az ingatlan tulajdo-
nosát a szabálytalanság megszüntetésére. Aki határidőre nem
végzi el az átalakítást, szabálytalan közműhasználat miatt büntet-
hető. A szolgáltató jogosult a bevezetett csapadékmennyiség két-
szeresének megfelelő szennyvízdíjat kiszámlázni.

A felgyülemlett lomot augusztus 30-
án adhatják le a városrészben élők.
Rózsavölgyi László, Marcalváros II ön-
kormányzati képviselője kezdeménye-
zésére hirdeti meg a GYHG Nonprofit
Kft. a kihelyezett hulladékudvart, az
Arany János Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola udvarán (Örkény u. 6. be-
járat a kiserdő felől), ahová augusztus
30-án 8 és 18 óra között vihetik a la-
kók a háztartásokban felhalmozódott
lom jellegű hulladékokat.

Buli után
takarítás
szerző: nagy csaba

A Belvárosban megtartott fesztiválok után általá-
ban a Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési Igazgató-
ságának munkatársai végzik el a szükséges taka-
rítási munkákat. A feladat szinte egész évben ak-
tuális, hiszen kora tavasztól egészen szilveszterig
zajlanak a népszerű városi programok. Így volt ez
a nagyszabású nyárzáró koncert alkalmával is,
ahol Tom Jones fellépésekor több tízezer ember
érezhette jól magát. Ahol ilyen sokan vannak, je-
lentős mennyiségű hulladék gyűlik össze. A kon-
certet követően elsők között a Szent István úton
indult a munka, hogy a rendőrség a megtisztított
utat minél hamarabb vissza tudja adni a forga-
lomnak. A szemétszedés az egész Belvárosban
megtörtént, amiben a szolgáltató seprőgépei is
részt vettek. Az esti és az éjszakai esőzés ellenére
vasárnap reggel hat órára a Győr-Szol Zrt. ismé-
telten biztosította az általánosságban elvárható
köztisztaságot.

A szolgáltató az előttünk álló rendezvé-
nyek, mint például az ETO 110 éves évfordu-
lója alkalmából tartott program és a termény-
áldás után ugyanilyen intenzitással végzi
majd a közterületek nagytakarítását.

Esővíz a csatornákban 

Kihelyezett hulladékudvar
Marcalváros II-n

Az átvevő pontra elektronikai, fém,
papír, műanyag hulladékot, nyesedé-
ket, építési törmeléket, csomagoló-
anyagokat, bútorokat, stb. (kivéve a
veszélyes hulladéknak számító anya-
gokat) lehet beszállítani, amihez vagy
a korábban kiadott Győr Kártya, vagy
lakcímkártya, vagy hulladékszámla
szükséges.

A lomtalanítás a rendőrség és a
közterület-felügyelet kiemelt biztosí-
tása mellett zajlik.
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá -
juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek
bizonyuló megfejtő a Megérintő szavak című könyvet nyerheti meg. Címünk:
Győr Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige:
Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Jobb most a hűs
Balatonban, kisasszony! Nyertes: Bárány Istvánné (Győr). Nyereményét a
szerkesztőségünkben veheti át.

SUDOKU
A sudoku japán eredetű, napjainkban egy-
re népszerűbb logikai játék. Szabálya egy-
szerű. 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 egy-
szer fordulhat elő. Feladványaink nehézsé-
gi fokát „+” jelzi.    
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NYILAS
A barátok, családtagok kerülnek előtér-
be a héten életükben. Akár új barátságok is szü-
lethetnek, amit már sejtettek előre. Ne enged-
jék, hogy becsapják Önöket, legyenek nagyon
éberek. 

BAK
Megerősíthetik párkapcsolatukat a héten, ter-
vezzenek minél több közös programot. Ezt
nem biztos, hogy családjuk jó szemmel nézi, de
most Önök a fontosak. Munkájuk sikeres. 

VÍZÖNTŐ
Ez a megvalósítások ideje életükben,
újuljanak meg, vállaljanak új feladatokat, le-
gyenek nagyon kreatívak. Rendezzék fennma-
radt konfliktusaikat. Családjukról ne feledkez-
zenek meg. 

HALAK
Végre nyugodtabb életük, hagyják tör-
ténni a dolgokat. Párjukkal szép időszakot él-
hetnek át, ne is foglalkozzanak mással, csak sa-
ját életükkel. Irigyeik száma megnő, ne figyel-
jenek erre. 
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Az átütő tenyészhatású mének jellem-
zően örökítik a tulajdonságaikat, mind-
egy, milyen kancát fedeztetnek velük.

A lovak vemhessége általában 11 hó-
napig tart, de akár egy évig is elhúzód-
hat. A kancák a vemhesség alatt is moz-
gathatóak, de az első és utolsó hónap-
ban csak fokozott kíméletességgel. A ta-
pasztalatok szerint az a ló, amelyik csak
keveset mozgott a vemhessége alatt,
nehezebben ellik, mint az, amelyik folya-
matosan futkározott, dolgozott. Az ellés
előtt akár két héttel is vannak árulkodó
jelek. Vannak lótartók, akik szerint a leg-
jobb, ha a boxban, nyugalomban jön vi-
lágra a csikó, míg mások úgy gondolják,
a ménesben, a többiek között van a leg-
jobb helyük ilyenkor is. A lovak ugyanis
ösztönösen segítik egymást, vigyáznak
a kiscsikóra, és biztosan jeleznek a gaz-
dának, hogy beindult az ellés.

Úgy tartják, az életrevaló csikó egy
órán belül feláll, és közelít anyjához, hogy
szophasson. A tejben lévő immunanya-
gok védik a fiatal szervezetet, mely meg-
erősödve aztán beválthatja a tulajdono-
sok előzetes reményeit.

Vágtass velünk!

Ösztönösen segítik egymást az ellésnél
Amikor a tulajdonosok eldöntik, hogy
kiscsikót szeretnének, a legnagyobb
dilemma mindig az, hogy milyen mén-
nel legyen fedeztetve. Erre a célra léte-
zik egy regisztrált állomány, ahonnan ki

lehet választani az ideális csődört. Itt a
leírások, sporteredmények alapján az-
tán a kancához lehet párosítani a leg-
megfelelőbb apajelöltet, amelynek per-

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

KOS
Ez a család és a barátok ideje életükben,
ne fordítsanak hátat nekik. Oldják meg minél
előbb a problémáikat, ne halogassanak sem-
mit. Munkájuk most szinte rutinszerűen megy,
azért ne hibázzanak. 

BIKA
Maradjanak minél távolabb a konfliktu-
soktól, ne vállaljanak fel olyat, ami nem az
Önök feladata. Figyeljenek a becsapásokra, ne
legyenek jóhiszeműek. Ha kell, vonuljanak ki-
csit vissza, pihenjenek. 

IKREK
Régóta meg nem oldott ügy kerül végre lezá-
rásra a héten, ünnepeljék ezt meg. Kapcsolata-
ikra számíthatnak, puhatolják ki, ki mennyire
kész segíteni Önöknek. Egészségükkel foglal-
kozzanak. 

RÁK
Figyeljenek jól hangulati ingadozásaikra, ne
engedjék, hogy ez határozza meg minden pilla-
natukat. Koncentráljanak inkább céljaikra, új
feladataikra. Munkájukban most sikeresek. 

OROSZLÁN
Kapcsolatrendszerük átalakulóban
van, nézzék csak inkább a folyamatokat, ne ve-
gyenek részt benne számottevően. Így észreve-
hetik, ki melyik oldalon áll. Ne vigyék le egész-
ségükre ezt. 

SZŰZ
A párkapcsolat szerepel első helyen
életükben most, élvezzék, használják ki ezt. Ha
nincs párjuk, járjanak nyitott szemmel. Lazít-
sanak kicsit, tűzzenek ki új célokat maguknak. 

MÉRLEG
A héten álljanak meg egy kicsit, gondolják vé-
gig életüket, vegyék kézbe a sorsukat. Változ-
tassanak azokon a dolgokon, ami nem műkö-
dik jól, most igazán van rá lehetőségük. 

SKORPIÓ
Próbáljanak családjuk körében meg-
nyugvást találni a héten, az ő szeretetük a
gyógyír problémáikra. Ne unatkozzanak mun-
kahelyükön, inkább váltsanak, ha kell. Lazít-
sanak is. 

Horoszkóp

Üzleteink: CBA Delikát Gyôr, Virágpiac tér 2.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51. CBA Delikát
Gyôr, Mónus I. u. 24/b. CBA Delikát Gyôr,
Kodály Z. u. 29. CBA Delikát Gyôr, Szigethy A.
út 80. CBA Prima Gyôr, Ifjuság krt. 36. CBA Prima
Gyôrújbarát, Széchenyi krt.18. CBA Prima
Gyôrzámoly, Ancsali u. CBA Prima Gyôr, Új-Élet
u. 19. CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Ajándék, hideg-melegétkezési utalványt
elfogadunk! Üzletünkben telefonkártya
egyenleg feltöltés is igénybe vehetô!

229,- db

Akció idôtartama: 2014. 08. 29—09. 05-ig

Csirkemellfilé 1 kg

499,- db

1249,- kg

99,- db

14,- db
Zsemle

Danone Könnyû és Finom
joghurt 4x125 gr, 458 Ft/kg

Coccolino öblítô
sensitive 1 l

Kakaós csiga

Borsodi dobozos sör
0,5 l, 358 Ft/l

179,- db

DELIKÁT
sze nem csak szépnek kell lennie, ha-
nem valamilyen munkateljesítményt is
fel kell mutatnia.  Azt mondják egyéb-
ként, a ló küllemét hetven százalékban
a kanca határozza meg. A választás at-

tól függ, mire szánják a csikót: például
díjugratónak, esetleg hobbilónak.
Utóbbinál az egyik döntő tényező a
szülők természete.



2014. augusztus 29.  / + / 25

APRÓ HIRDETÉS

A Velencei-tótól és a gyógyfürdôtôl 10 percre, zöld övezet-
ben, zárt területen, szövetkezeti házban 2 szobás, 5 férô-
helyes, 41 m2-es teraszos, összkomfortos apartman évente
2×2 hetes üdülôhasználati joga tulajdonostól eladó. A la-
kás saját terasszal, kompletten felszerelt teakonyhával,
hûtôvel, színes TV-vel és telefonnal rendelkezik.

AGÁRDON ELADÓ

Irányár: 260.000 Ft
Érdeklôdni: 20/553-85-45

A 2014-es évre esedékes üdü-
lôhasználati díj rendezett így,
az ebben az évben esedékes 2
hetes pihenés (augusztus vé-
ge szeptember eleje) 
díjtalanul az Öné lehet

Gyôrújbarát legnagyobb virágboltja!
Exkluzív és klasszikus csokrok készítése!
• Virágdekorációk és virágtálak
• Temetési koszorúk és sírcsokrok
• Kerti virágok és palánták

FANTÁZIA VIRÁG — AJÁNDÉK

Gyôrújbarát, István u. 13. Tel.: 96/355-759

Lisa fonal: 300 Ft/db. Exkluzív gobelinek
Vevôinknek profi szaktanácsadás!

Familia Divat
Gyôr, Sarló köz 13. Nyitva: 10—16.30 -ig

Engedményes
kötô FONAL vásár
a készlet erejéig!

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglő

Győr, Déry T. u. 11/a • Telefonszám: 96/431-330 
www.marcal-etterem.hu  •  info@marcal-etterem.hu 

Péntek esti HALvacsora

Halászlé .................................................................. 900 Ft
Ecetes hal ................................................................ 800 Ft
Pontyszelet bakonyi módra, galuska ...................... 900 Ft
Párizsi harcsafilé, vegyes köret, tartármártás ........ 900 Ft
Harcsafilé tejszínes kapormártás, párolt rizs ........ 900 Ft

TELC NYELVVIZSGÁK
GYŐRBEN ŐSSZEL IS!

• 2014. okt. 4. jelentkezési határidő: 2014. szept. 1.
• 2014. nov. 22. jelentkezési határidő: 2014. okt. 20.

www.titpannon.hu • www.telc.hu • 70/3213765 • 96/525-060

Jelentkezz most TE is nemzetközi nyelvvizsgáinkra!

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

Tel.: 36-96/518-423,
Fax: 36-96/524-877

e-mail: info@amstelhattyu.eu
www.amstelhattyu.eu

Ugye Ön sem szeret vasárnaponként
órákig állni a tûzhely elôtt?
Mi megfôzünk Ön helyett!
Jöjjön el hozzánk családjával, 
barátaival ebédelni, vacsorázni!
Ízletes ételekkel várjuk Önt!

Kedves Hölgyem!

Erzsébet utalványt és Szép-kártyát elfogadunk!

ÁLLÁS
SPRINKLER szerelésben jártas mun-
kavállalót keresünk Győr és környékéről. Tel.:
06-20/393-0343.

Audi-gyárba keresünk állandó
szombat éjszakára takarítókat. Bejelentett
munka. Tel.: 06-20/993-5575.

Gépkezelő és összesze-
relő munkatársakat kere-
sünk Győrladamérra. Feladat: munkaál-
lomásokon végzett, betanított jellegű,
könnyű fizikai állómunka. Elvárás: mini-
mum 8 általános iskolai végzettség. Je-
lentkezni: 06-30/581-9820 vagy moni-
ka.scheier@kellyservices.hu

Mindenféle házimunkát, idős-
gondozást vállalok ott lakással. Tel.: 06-
70/516-0079.

TÁRSKERESŐ
67 éves férfi megismerkedne 65-66
éves sovány testalkatú hölggyel. Tel.:
96/824-066.

SZOLGÁLTATÁS
Kamionok, terepjárók,
teherautók, munkagépek teljes
kézi mosása. Alváz- és motormosás,
Győr egyetlen kézi alsó mosójában!
Tartályok, tartálykamionok akciós mo-
sása. Nálunk sár, olaj nem akadály!
Bejelentkezés esetén minden időpont
megfelel. Tel.: 06-20/952-2938. Ép-
fu-Autómosó Győr, Fehérvári út 80.
(Porta a Zöld út felől.)

Szobafestést, mázolást, lami-
nált parkettázást vállalok. Nyugdíjasoknak ked-
vezménnyel. Tel.: 06-30/984-3518.

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki termék szál-
lítása kedvező áron, 2900 Ft-tól! 06-
30/542-0720

Lomtalanítást vállalok. Ingyen kitakarí-
tom pincéjét, udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész lakás ürítését is
vállalom. Tel.: 06-70/500-1291.

Kutyakozmetika! Tanuló keres
kozmetikázandó kutyákat, amiken gya-
korolni tudna. 06-30/393-5687

A BOMBA alakért irány 
a Fitt Pont Alakformáló 
Stúdió!
OTO Chili 
és Flabélos edzések
Alakformálás  felsőfokon, 
természetes  anyagokkal,
négyszeres hatékonysággal.
Karcsúsítunk, feszesítünk,
méregtelenítünk, eltüntet-
jük a  cellulitiszt.
Győr, Pátzay Pál utca 34. 
(fotószerviz mellett)
Tel.: 06-20/437-8485.
www.facebook.com/fittpont

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, díszítő festések, homlok-
zatfestés és gipszkartonrendszerek ki-
vitelezése. Precizitás, minőség! Tel.:
06-70/245-8931.

Kőműves-, festő- és burko-
lómunkát, bontást, tetőfedést, tető,
oldalfal szigetelését vállalnám megfizethető
áron! Családi és irodaházak takarítása! Tel.:
06-70/428-1785.

Kaszálás, fűnyírás, sövényvágás,
fakivágás, gyökérkivétel, metszés, gyepszel-
lőztetés, kertfenntartás! Tel.: 06-96/826-
322, 06-30/403-6810.

Hívjon bizalommal! Teljes körű
lomtalanítást vállalok. Tárolóját, garázsát ki-
takarítom. Feleslegessé vált holmiját ingyen
elszállítom. Stuka Tibor: 06-30/
217-0848.

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk felesleges
holmiját pincéjéből, padlásáról, lakásából,
ill. udvaráról. Hívjon bizalommal! Non-stop
tel.: 06-70/675-0654.

Lomtalanítás! Vállalunk minden tí-
pusú lomtalanítást, igény szerint rakodók-
kal, teljes körű elszállítással, akár díjmente-
sen, hétvégén is. 06-20/944-6667

EGYÉB 

1 db üzemképes varrógép
10.000 Ft-ért eladó. Tel.: 329-526.

1 db SNAIGE 117 típ. (egyszer hasz-
nált) háromcsillagos, alul fagyasztó résszel
kombinált hűtőszekrény, 25.000 Ft. Méret:
145X60X60 Tel.: 96/329-526.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása és beváltása. 06-
70/564-2280

Magas áron vásárolok an-
tik bútorokat, antik órákat, porcelánokat,
festményeket, pénzérméket, képeslapot
és teljes hagyatékot! Díjmentesen ház-
hoz megyek! 06-30/458-7765

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitüntetést
(náci, Waffen-SS is), jelvényt, könyvet, egyéb
régiséget vásárol magángyűjtő. Pál István. Tel.:
06-20/947-3928.

INGATLAN
Eladná ingatlanát? Esetleg ki-
adná ingatlanát? Vagy éppen építési tel-
két, nyaralóját továbbadná? Győr és 20
km-es vonzáskörzetében ingyenes felmé-
rés, fotózás, tanácsadás. Hívjon bizalom-
mal, még ma! +36-70/517-7733 jo-
gaz2014@gmail.com

Belvárosi, 4 szobás, 74 nm-es
saroklakás eladó vagy kiadó. Érdeklődni:
06-20/328-3006.

Győr-Kertvárosi söröző, élel-
miszerbolt tulajdonjoga teljes berendezés-
sel eladó. 4.950.000 Ft, 3.900.000 Ft. Tel.:
06-30/994-8001.

Győrben belterületi, 300 nm,
összközműves építési telek, sürgősen el-
adó. Ár: 3.900.000 Ft. Tel.: 06-30/994-
8001.

LAKÁSCSERE 
Belvárosi 1 szobás, 34 nm-es, kom-
fortos, félig felújított, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 1 vagy 1+fél
szobás 45-50 nm-es, határozatlan idejű
bérleményre. Sziget, Újváros kizárva. Tarto-
zás átvállalása lehetséges.  (Hirdetésszám:
412.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 1 szobás, 29 nm-es, komfor-
tos, zárt udvari, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 1-2 szobás, 30–70
nm-es, megvásárolható, határozatlan idejű
bérleményre. Kossuth Lajos utca kizárva.
(Hirdetésszám: 413.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Ménfőcsanaki 1 szobás, 55 nm-es,
összkomfortos, egyedi gázfűtéses, amerikai
típusú, udvaros, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 55 nm-es, 2 szobás bér-
leményre.  Kisebb tartozás átvállalása le-
hetséges. Belváros, Nádorváros előnyben.
(Hirdetésszám: 414.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Nádorvárosi 1 szobás, 36 nm-es, fél-
komfortos, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 1 vagy 1+fél szobás, 40 nm-es,
határozott-határozatlan idejű bérleti szerződé-
ses bérleményre. (Hirdetésszám: 415.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalváros I. 1+ 2 fél szobás, 53
nm-es, összkomfortos, távfűtéses, félig fel-
újított, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 55–70 nm-es, 2 +fél szobás bér-
leményre.  Minimális tartozás átvállalása le-
hetséges. Adyváros, Szabadhegy előnyben.
(Hirdetésszám: 416.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi 2 szobás, 49 nm-es, össz-
komfortos, távfűtéses, határozatlan idejű bér-
leti szerződéses lakást cserélne 2–4 szobás,
határozatlan idejű bérleti szerződéses bérle-
ményre. Tartozás átvállalása lehetséges. Bán
Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 417.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 76 nm-es, 3 külön álló, tágas,
magas belmagasságú, komfortos, központi
helyen levő, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 3-4 szobás, 75–100 nm-es,
határozatlan idejű bérleti szerződéses, belvá-
rosi és nádorvárosi bérleményre. Tartozás ki-
zárva. (Hirdetésszám: 418.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.
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FORMULA STUDENT

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A győr–gönyűi kikötőben a
hétvégén immár ötödször ren-
dezték meg a Formula Student
Hungary versenyt, amelyet a
műszaki egyetemisták és főis-
kolások Forma–1-es viadalá-
nak tartanak. A versenyen ti-
zenhárom ország negyven csa-
pata indult, közöttük három
magyar. 

Kiválóan helytálltak az idén először raj-
toló győri egyetemisták, a magyarok
közül összesítésben a legjobb helyen
végeztek. A versenyre kilátogatott
Borkai Zsolt polgármester is, aki úgy
vélekedett, Győr sikerének titka, hogy
a város az ipari cégekkel és az egye-

A magyar csapatok közül a győriek szerepeltek a legjobban 

A Formula Student értékesebb, mint a Forma–1
temmel együtt gondolkodik a közös
jövőn. 

Az első két napban statikus, az
utolsó két napban pedig dinamikus
versenyszámok váltogatták egymást.
Statikusnak számított az üzleti és mű-
szaki terv angol nyelvű prezentációja,
dinamikusnak a gyorsulás és a rajt-
cél sprintversenyszám. Az Endurance
a Formula Student leglátványosabb,
egyben befejező versenyszáma volt.
Ennek során csapatonként 2–2 pilóta
ült be a volán mögé, s egy pilótacse-
rével testvériesen osztoztak a kötele-
zően levezetendő 22 kilométeren. 

A várakozásoknak megfelelően ta-
roltak a német csapatok. Minden ver-
senyszámot ők nyertek, az összetett
győztes, azaz 2014 bajnokai a mün-
cheni műszaki egyetemisták lettek. A
magyarok közül a legrutinosabbak, a

budapesti műszaki egyetem fiataljai
Győr város innovációs különdíjával
utazhattak haza. A díjat Fekete Dávid
alpolgármester adta át. 

A győri Széchenyi István Egyetem
most debütáló, újonc Arrabona Ra-
cing Team csapata összesítésben a
44 csapatból a 14., ezzel a legjobb
magyar csapat lett. 

A versenyre kilátogató Borkai Zsolt,
győri polgármester a sajtótájékozta-
tón meglepődöttségének adott han-
got, hogy mennyire szabályos keretek
között zajlott a verseny.

Jó teljesítményt csak akkor tud
nyújtani az ember, ha szereti azt,
amit csinál – fogalmazott Győr olim-
piai bajnok első embere, aki biztos
abban, az autókat a versenyre ma-
guk építő fiatalok kapósak lesznek a
munkaerőpiacon.

Ezt követően a polgármester arról
beszélt, az itt élők büszkék régiójukra,
amely egy nagy cég, az Audi révén a
magyar járműipar fellegvára lett.

A város a cégekkel és az egyetem-
mel partnerséget alakított ki, együtt
gondolkodunk a jövőn, s miskolci pol-
gármester kollégámnak azt javaslom,
ők is hasonlóan cselekedjenek, mert
ez a régió sikerének titka – hangsú-
lyozta Borkai Zsolt.

A versenyen és a sajtótájékoztatón
a kormányt Palkovics László felsőok-
tatási államtitkár képviselte, aki egyet -
értően megismételte Cséfalvay Zol-
tán Gönyűn egy évvel ezelőtt tett kije-
lentését, miszerint a Formula Student
értékesebb, mint a Forma–1, mert itt
magyar csapatok vannak, magyar
mérnöki teljesítmény van, magyar
hozzáadott értékkel. 
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SPORT PORTRÉ

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Az egyetlen sport, mely izma-
ink kilencven százalékát át-
mozgatja, s a kevesek egyike,
ami a hosszú hátizmokat erősí-
ti. Közben fogyaszt, harmonizál
és megdolgoztatja az agyat is.
Mindenki űzheti, ám a nordic
walking egyáltalán nem olyan
egyszerű, mint azt elsőre gon-
dolnánk, de hamar elsajátítha-
tó a technikája.

„Mikor a fiatalok leszólják a nordicot,
mindig mondom nekik, gyertek csak
el, majd én megmutatom, mi a ma-
gyarok istene” – kezdi nevetve Mol-
nár Z. Csabáné, Fügi Edit tréner a be-
szélgetést és hozzáteszi, gyakran ítél-
kezünk, míg ki nem próbálunk vala-
mit. Meg sem tudja számolni, hány-
szor hallotta, „ráérek majd öregem-
berként bottal gyalogolni”, de fel
nem adja sohasem, ennek is köszön-
hető, hogy egyre többen nordicoz-
nak már Győrben is. Ő gyerekkora
óta sportol, de egyik mozgásfajta
sem volt rá ennyire pozitív hatással. A
„botozás” gyakorlása óta eltűnt a hát-
és derékfájdalma, s ezzel el is érkez-
tünk a nordic walking melletti érvek
felsorakoztatásához: izmaink kilenc-
ven százalékát átmozgatja, köztük
azokat a hátizmokat is, melyeket

csak speciális tornával lehet egyéb-
ként erősíteni, hogy ne legyen rossz
tartásunk, hát- és derékfájásunk. A
bot használata az egész testre jótéko-
nyan hat, például 25-30 százalékkal
tehermentesíti a csípő- és térdízüle-
teket. „Rengetegen küzdenek térd-
problémákkal, olyanok is, akik soha
nem sportoltak. Ők ne adják fel, ha
betartják a fokozatosságot, erősödik
a térdük, hozzászoknak a sporthoz” –
javasolja a tréner. A nordic walking az
állóképességet is javítja, hiszen egy-

egy edzés során 7-8 kilométert is
megtesz a csoport. Ezalatt a gyalog-
láshoz képest húsz százalékkal job-
ban ég a kalória, erősödik a szív, javul
a vérkeringés, segít a magas vérnyo-
más és a csontritkulás kezelésében.
A síjárás megdolgoztatja az agyunkat
is, sőt, az egyik legjobb öregedést
gátló szer a világon.

fiatalok, kismamák és túlsúlyosak
egyaránt botot ragadhatnak, hogy ja-
vítsák életminőségüket.

A győri tréner Németországban,
egy kölni erdőben futva találkozott a
technikával, ott egyébként rengete-
gen űzik a finnek által mintegy negy-
ven éve kitalált síjárást. Hazaérve az-
tán addig-addig mondogatta a Sza-
badidősport Szövetségben, hogy ezt
a remek sportot Magyarországon is
honosítani kellene, míg elhívtak egy
trénert, tanítsa meg a magyaroknak is
a helyes technikát. Az ugyanis nem
járja, hogy az ember vesz két botot a
kezébe, s nekilódul erdőnek, mező-
nek, hanem mint az összes sportot, a
nordic walkingot is szabályosan érde-
mes végezni. Fügi Edit tizenegy éve
oktat Győrben, mellette rendszeresen
fut és teniszezik, kiegészítő sportként
is ajánlja a síjárást. „Egyszer össze-
gyűjtöm a kifogásokat, miért nincs
idejük az embereknek mozogni. Pedig
ha sportolunk, rettentő sok energiánk
van, mindenre jut időnk és kedvünk.
Az egész napot úgy tudom tartalma-
san végigcsinálni, hogy nem érzek fá-
radtságot, csak este fél 11 felé álmos-
ságot” – árulja el és hangsúlyozza, az
izmainknak is szükségük van a táplá-
lékra, a mozgásra nem szabad az időt
sajnálni. Szerinte tényleg úgy van, az
ember annyi idős, amennyinek érzi
magát. A fittségen és a gondolkodá-
son pedig rengeteg múlik. „Sokan a
genetikára fogják a túlsúlyt, a beteg-
ségeket, az öregedés megelőzhető je-
leit. Én abban hiszek, hogy majdnem
minden az életmódon múlik: hogyan
élünk, mit eszünk, mire fordítunk időt.
Csupán egy életünk van, most kell iga-
zán jól élnünk” – vallja a tréner, aki bár-
hol jár, magával viszi a futóruháját és
cipőjét, a legutóbbi hétvégén a hajdú-
szoboszlói SörAtlonon indult, ha már
épp ott volt. „A sima futóverseny már
nem hozza lázba az embereket, az el-
múlt húsz évben folyamatosan csök-
kent a létszám a versenyeken, sajnos
főleg a középiskolások maradoznak
el” – mesél a tapasztalatairól Fügi
Edit, aki társadalmi munkában, a me-
gyei Szabadidősport Szövetség elnö-
keként rengeteg futóversenyt szer-
vez, hamarosan például a sokorói he-
gyifutást. A nordic walkingos csapa-
tával pedig rendszeresen járnak tú-
rázni, és emellett arra is marad ener-
giája, hogy a jó kedvét, erejét mások-
kal is megossza.

„Egy életünk van,
most kell igazán jól élnünk”

Nincs is jobb példa erre Fügi Edit-
nél, aki legalább tizenöt évet letagad-
hatna korából. A majdnem hatvané-
ves tréner egy energiabomba, olyan
vidámsággal „vezényli” kis csapatát a
Dózsa rakparton, hogy a járókelőknek
is kedvük támad beállni a bottal masí-
rozó hölgyekhez. Ezt a sportot egyéb-
ként mindenki gyakorolhatja, idősek,

Egy nordic walking edzés körülbelül
kétórás, és 20 perces bemelegítéssel
indul. A csoportok a Dózsa György rkp.
51-es szám alól indulnak minden hét-
főn és csütörtökön18 órakor. Kezdő
kurzusok folyamatosan indulnak, a leg-
közelebbi pénteken (ma)17 órakor, il-
letve szeptember 5-én.
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A Vardar nyerte a tornát

Továbbra sem sikerült megszakítania
a rossz sorozatát a Győri ETO FC-nek
a hétvégén. A szombati bajnokin ide-
genben, a Pápa ellen léptek pályára –
eléggé irreális időjárási körülmények
között – Horváth Ferenc fiai. A csapa-

tok ugyanis szakadó esőben feszültek
egymásnak. A „vízifocit” az elején az
ETO bírta jobban, Priskin többször is
veszélyeztette Szűcs kapuját. Valami-
vel több, mint félórányi játék után aztán
Rudolf gólt szerzett, ám mivel kézzel
ért a labdához, a játékvezető nem adta
meg. 0–0-val fordultak a csapatok. 

A szünetben sem a vihar, sem az
ETO lelkesedése nem csendesedett.
Sorra jöttek a győri helyzetek. Előbb Ru-
dolf, majd Andrics bombájánál kellett

„Vízifoci” és pontosztozkodás
már sokadszorra hatalmasat mentenie
Szűcsnek. A végeredmény azonban
maradt a 0–0, ami, valljuk be őszintén,
kicsit csalódás a győrieknek, hiszen illő
lett volna behúzni ezt a meccset. 

Horváth Ferenc vezetőedző a klub hi-
vatalos honlapján úgy fogalmazott: „Any-
nyi helyzetet kihagytunk, pedig egész hé-
ten ezen dolgoztunk, tehát én ugyan-
olyan felelős vagyok, hogy ezek a helyze-
tek kimaradtak. Mondom ezt annak tük-
rében, hogy olyan helyzet is volt, hogy né-
gyen vittük a kapusra a labdát, ez az én
felelősségem is. Nem nagyon tudom,
hogy van az, hogy hetek óta kidolgozunk
rengeteg helyzetet, és nem tudunk be-
rúgni egyet sem. Az ilyen jellegű esőzés
és talaj a romboló csapatnak kedvez, az
építkező csapatnak sokkal nehezebbé
teszi a mérkőzést, de alkalmazkodni kell
ehhez is, egy ilyen mérkőzést meg kell
nyerni. A mentalitásra nem lehet panasz,
de szeretnék most már nem mentálisan
jó, hanem győztes játékosokat a pályán
látni. Hogy a szerencse visszapártoljon
mellénk, nagyon sokat kell tenni, meg
kell dögleni a pályán.” 

Öt forduló után így egy győzelemmel,
három vereséggel és ezzel a mostani
döntetlennel 10. a tavalyi ezüstérmes
ETO az OTP Bank Ligában.

A hétvégi PwC Handball Fiesta az utol-
só állomása volt a Győri Audi ETO KC
felkészülésének, hiszen jövő héten raj-
tol a magyar bajnokság. Sőt a hétvé-
gén már főpróbáznak is Görbiczék a
Fradi elleni Szuperkupa meccsen, ame-
lyet igazából simán nyernie kéne a baj-
noki címvédőnek. Ugyanakkor a hétvé-
gén az kiderült, hogy Ambros Martín ta-
nítványai még nincsenek százszázalé-
kos állapotban, és nagyon sok munka
áll még előttük. Ez persze a szezon
ezen szakaszában természetes, sőt ab-
ban is biztosak lehetünk, hogy a spa-
nyol tréner megint a legjobb időben
hozza ki lányaiból a legjobb formát. 

A zöld-fehérek a felkészülési torna
nyitó meccsén az Andrea Lekicet és Jo-

vanka Radicevicet is foglalkoztató Var-
dar Szkopjétól 29–24-es vereséget
szenvedtek úgy, hogy a félidőben már
17–10-es hátrányban voltak. Másnap
az ETO–Larvik meccset játszották, ami
egyúttal az egykor mindkét csapatot irá-
nyító, leukémiában elhunyt Karl Erik
Böhn emlékmérkőzése is volt. Görbicz
Anita és Gro Hammerseng közösen lep-
lezte le a norvég szakvezető emléktáblá-
ját. A találkozón aztán a vendégek aka-
rata érvényesült, a szünetben 17–12-re
vezettek Breivangék és végül 30–24-re
nyertek. Ezzel eldőlt, hogy az ETO a tor-
na 3. helyén végzett. A torna zárónapján
a Larvik–Szkopje találkozót a macedó-
nok nyerték 25–24-re, ezzel besöpörték
a tornagyőzelmet is. A három csapat a

BL-ben találkozhat legközelebb remél-
hetőleg több győri sikerélménnyel.

Egyéb érdekesség a klub háza tájáról,
hogy egy évre szóló támogatói szerző-
dést írt alá a csapat és a Leier Hungária
Kft. Az egyelőre csak az idei szezonra
szóló szerződést Kelecsényi Ernő, a klub
elnöke és az építőanyag-gyártó cég kép-
viseletében Márton László írta alá. 

A Leier Hungária Kft. immár 30 éve
meghatározó szereplője a magyar építő-
iparnak. A hosszú idő alatt voltak rosz-
szabb és jobb időszakok, de csak a kitar-
tásuk, a hitük, az akaratuk az, ami tovább
lendítette őket a nehezebb napokon – fo-
galmazott Márton László. Csakúgy, mint
a sportban, ahol egy vesztes mérkőzés
után is fel kell állni, mindig meg kell újulni,

hiszen csak így lehet később sikereket el-
érni. Ez a mentalitás, ami összeköti őket:
a céget és a csapatot. 

Kelecsényi Ernő, a Győri Audi ETO
KC elnöke úgy fogalmazott, hogy nagy
öröm számára, hogy egy tradicionális
győri céggel tudtak megállapodni. Biz-
tos benne, hogy ez az év elegendő lesz
arra, hogy bebizonyítsák, hogy érdemes
lesz a jövőben is folytatni az együttműkö-
dést. A klubvezető hozzátette, hogy csak
úgy tud a klub folyamatosan fejlődni, bő-
vülni, ha új utakat keres, amibe természe-
tesen a támogatók is beletartoznak.

A klub és a cég is bizalmasan keze-
li a támogatás pontos összegét, azt vi-
szont elárulták, hogy nagyságrendileg
ez több tízmillió forintot jelent. 
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AJÁNLJUK
AUGUSZTUS 31., VASÁRNAP
Női kézilabda
15.00: Győri Audi ETO–FTC-Rail Cargo
Hungaria (Kinizsi Bank Kézilabda Szuperku-
pa, Veszprém Aréna)

Labdarúgás
18.30: Győri ETO FC–Dunaújváros (OTP
Bank Liga-mérkőzés, ETO Stadion)

A magyar úszócsapat az egyik legered-
ményesebb Európa-bajnokságát zárta
Berlinben a hétvégén, ahol összesen 17
érmet gyűjtött, 5 arany, 6 ezüst és 6 bronz
elosztásban. A nemzetek közötti verseny-
ben hatodikak lettek a magyarok, igaz, ha
csak a „medencés” úszóversenyeket
vesszük figyelembe, akkor máris a dobo-
gón találják magukat a berlini hősök. 

Három aranyat (400 és 200 méter ve-
gyes, 100 méter hát) szerzett a számhal-
mozó Hosszú Katinka. Az olimpikon emel-
lett egy ezüstöt (200 méter gyors) és két
bronzérmet (200 méter pillangó, 4x200
méteres gyorsváltó) zsebelt be. A női
gyorsváltónak tagja volt a győri Jakabos
Zsuzsanna is, aki műtétje és hosszú reha-
bilitációja utáni első érmét szerezte világ-
versenyen. A győri úszónő a 200 méter pil-
langó döntőjében is érdekelt volt, ahol ne-
gyedik lett. Jakabos edzőjét, Petrov Ivánt
utolértük Berlinben. A tréner kissé vicce-
sen úgy fogalmazott: tanítványából lehet
még úszó. Majd hozzátette, mindketten
nagyon boldogok, mert ez egy jó kezdet
volt a jövőre nézve. Igaz, Jakabos 58:1 he-
lyett 59:2-t úszott, vagyis majdnem egy
másodperccel rosszabbat, mint műtétje
előtt, ettől függetlenül elégedettek. 

Az olimpiai ezüstérmes Cseh László
mind a háromféle medáliából szerzett a
berlini kontinensviadalon. 200 méter ve-
gyesen első, 100 méter pillangón má-
sodik, míg a 4x100 méteres vegyes vál-
tó tagjaként harmadik lett. A magyar

Ingyenes focitorna,
jöjjön, aki teheti!

Éremeső az Eb-n
csapat utolsó Eb-aranyát Verrasztó Dá-
vid szerezte 400 méter vegyesen. A
nyíltvízi úszók 25 kilométeres versenyé-
ben Olasz Anna ezüstérmes lett, csak-
úgy, mint 10 kilométeren Risztov Éva. 

Visszatérve a „medencés” számok-
ra, Biczó Bence 200 méter pillangón
második lett. Kapás Boglárka 1500
méter gyorson ezüstöt, 800 méter
gyorson pedig bronzot szerzett. Balog
Gábor 200 méter háton harmadik lett. 

A magyar csapat sikereihez még
egy toronyugró bronzérem is hozzá
tartozik, amit a Kormos Villő–Reisin-
ger Zsófi páros szerzett. Biztos medál-
tulajdonosként vághatott neki a dön-
tőnek a magyar páros, mivel csupán
három duó indult. A magyar lányok
279,48 pontot gyűjtöttek, ez azonban
kevésnek bizonyult a német (290,01),
és még inkább az aranyat kiérdemlő
orosz (314,70) riválisokkal szemben. 

A magyar válogatott teljesítményé-
vel jócskán túlszárnyalta a Magyar
Úszó Szövetség elvárásait. 

„Tizenhét fős csapatunk becsülettel
helytállt a szerzett érmeket és pontokat te-
kintve egyaránt" – értékelte a németorszá-
gi úszónapokat Kiss László szövetségi ka-
pitány az MTI-nek. Kiemelendőnek mond-
ta, hogy ma már messze nem egyszemé-
lyes a válogatott, a medencés részleget
nagyszerű versenyzők sora alkotja, s a fő-
városi élklubok mellett a vidéki műhelyek-
ből is egyre több kiváló úszó kerül ki.

Hét ország élcsapata és a házigazda
Győri ETO FC ismét megmérkőzik
egymással a város legrangosabb
labdarúgó-utánpótlás tornáján. A
szeptember 5-én kezdődő AUDI
HUNGARIA ETO U16 CUP csúcs-
mérkőzése a döntő mellett az egyik
nyitómeccs lesz, ahol a zöld-fehérek
a világhírű FC Barcelona fiataljai el-
len léphetnek pályára. A két együttes
tavaly is megmérkőzött egymással,

akkor 1200 néző előtt az ETO 2–0-ra
legyőzte a későbbi győztes katalán
együttest. A jövő pénteki összecsa-
pás helyszíne ismét az ETO Stadion
centerpályája lesz, ahová a nézők
számára ingyenes a belépés. Ahhoz,
hogy még többen kíváncsiak legye-
nek a jövő Messijeire, a rendezők
csábító nyereményeket kínálnak a
szurkolók számára. A fődíj például
két belépőjegy a Barcelona egyik
bajnoki mérkőzésére, amihez a szál-
lást is meg lehet nyerni.

Az Audi Hungaria ETO U16 Kupa
rangját mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy már versengenek a csapatok a
részvételért. A Barcelona mellett ismét
itt lesz a portugál Benfica, új ország-
ként pedig bekapcsolódnak a törökök,
az egyik sztárcsapatuk, a Besiktas ré-
vén. A torna állandó résztvevői közül is-
mét itt lesz a cseh Slavia Praha, az oszt-
rák Rapid Wien, valamint Európa veze-
tő tehetségkutató központjai közül a

horvát Dinamo Zagreb és a szerb Par-
tizan Beograd. A csapatok két csoport-
ban 2x30 perces körmérkőzést vívnak
pénteken és szombaton, vasárnap pe-
dig a helyosztókra kerül sor. A bronz-
mérkőzést és a döntőt a Sport Televízió
is élőben közvetíti. A többnapos torna
összes mérkőzése ingyenesen megte-
kinthető, így aki teheti, fogja meg csa-
ládtagjait, barátait és jöjjön ki az ETO
Stadionba! Megéri! 

Bővebb információ:
www.audietocup.hu

A torna programja
A csoport
szept. 5., 16.00: FK Partizan Beograd–Slavia Praha 
szept. 5., 18.00: FC Barcelona–Győri ETO FC
szept 6., 10.05: Győri ETO FC–FK Partizan Beograd
szept. 6., 10.00: Slavia Praha–FC Barcelona
szept. 6., 15.30: Győri ETO FC–Slavia Praha
szept. 6., 15.35: FK Partizan Beograd–FC Barcelona

B csoport
szept. 5., 16.05: SL Benfica–Besiktas
szept. 5., 16.10: GNK Dinamo Zagreb–SK Rapid Wien
szept. 6., 11.30: GNK Dinamo Zagreb–Besiktas
szept. 6., 11.35: SL Benfica–SK Rapid Wien
szept. 6., 16.45: SK Rapid Wien–Besiktas 
szept. 6., 16.50: SL Benfica–GNK Dinamo Zagreb

A helyosztók kezdési időpontjai: szeptember 7., 9.15: a két csoportnegyedik mérkőzése a 7. helyért.
Szeptember 7., 10.15: a két csoportharmadik mérkőzése az 5. helyért. Szeptember 7., 11.15: a két csoport -
második mérkőzése a bronzéremért. Szeptember 7., 13.00: döntő a két csoportgyőztes részvételével.

MTI fotó: Kovács Anikó

SPORT MOZAIK

A Győr-Szol TC is megkezdi az idei bajnoki szezont a hétvégén. A győri fiúk első
ellenfele a Ferencváros lesz, amelyet szombaton 10 órától fogad az új, Orgona ut-
cai tekecsarnokban. A Győr-Szol TC megújult játékos kerettel vág neki a Szuper-
liga idei szezonjának, sőt ketten épp az FTC-től érkeztek Győrbe. A mérkőzés in-
gyenesen megtekinthető, aki teheti, jöjjön és buzdítsa a tekés fiúkat! 

Először az új tekecsarnokban
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A Sporthorgász Egyesületek GY-M-S
Megyei Szövetsége augusztus 24-én
rendezte meg a Czigány István Gyer-
mek és ifjúsági megyei bajnokságot a
Nádorvárosi Sporthorgász Egyesület
Merkúr taván. A napos, de hűvös időben
megtartott viadalon 21-en vettek részt.
A gyermekek között 7460 grammal Vári
András nyert, mögötte 7190 grammal
Hoffer Réka második,  3520 grammal
Falaky Zsófia második lett. Az ifjúsági
horgászok között Szele Dániel lett a baj-
nok, az ezüstérmes Vörös Máté, a bronz -
érmes Horváth Mihály lett. A gyermek
korcsoport bajnoka, Vári András. 

A Győr-Gyárvárosi és Elektromos
Sporthorgász Egyesület augusztus
31-én 8 és 11 óra között házi versenyt
rendez az Iparcsatornán, az állatkert
mögötti versenypályán. Kategóriák:
felnőtt, női, ifjúsági és gyermek. Neve-
zési díj nincsen. Gyülekező és sorso-
lás 6 óra 30 perckor a vízügyi garzon-
háznál lesz. Jelentkezni augusztus 29.
éjfélig lehet az egyesület tanyaházá-
ban és az info@gyarvarosihe.hu
e-mail címen. 

Nagy Csaba

Ahogy arról korábban már beszámol-
tunk, a győri színeket a kajakos Ho-
monnai Luca, a kosaras Simon Cintia
és az atléta Sorok Klaudia képviseli a
II. Ifjúsági Olimpián. Eddig remekül
teljesít a magyar küldöttség Kínában,
köztük városunk ifjú tehetségeivel. 

Ezüstérmet szerzett a Nanjingban
Homonnai Luca, a Graboplast Győri
Vízisport Egyesület kajakosa. A fiatal
tehetség a nyolcas alakú pályán egé-
szen a döntőig roppant magabizto-

Mazsorett Európa-bajnokságon vesz
részt Takács Titanilla, melyet a horvátor-
szági Porecben rendeznek a hétvégén. A
megmérettetésre tizennégy ország ma-
zsorettesei érkeznek csapatban, illetve
egyéniben, több mint hatszázan mutat-
ják meg tudásukat. A Révai Miklós Gim-
názium diákja egyedül indul a versenyen,
egy másfél perces produkcióval. Mint
mondja, rengeteg dologra kell összpon-
tosítani, a fejnek, kezeknek, lábaknak
összhangban kell lenni, s persze ott a bot,
ami mindig leeshet. A 15 éves lány nya-
ranta minden hétköznap gyakorol leg-
alább másfél órát, versenyek előtt pedig

Versenyeztek
a fiatalok

Európa-bajnokságon
mutatja be tudását

minden nap pörgeti a botot, és elpróbál-
ja a tánclépéseket. Titanilla négy évig tár-
sastáncolt, így ötvözni tudja a mazsoret-
tes technikával tudását.

Mazsorettezni hatévesen kezdett, az
öttevényi csoport fellépését látva, ka-
pott kedvet, szüleitől azonnal mazsorett-
botot kért. Szerencsére kiváló oktatók-
hoz kerül, tizenegy évesen már meg-
nyert egy németországi versenyt. A
mostani Európa-bajnokság a verseny-
zés csúcsa, hatalmas dolog, hogy kiju-
tott – hangsúlyozta a lány, és hozzátette,
ez lesz az első versenye magasabb kor-
osztályi kategóriában.

Jól szerepeltünk Nanjingban
san menetelt, ott azonban egyik ka-
nyarban megbillent és ez a győzelem-
be került. 

Sorok Klaudia, a Győri Atlétikai
Club tehetsége 100 méteres gátfutás-
ban negyedik lett. Sorok Klaudia há-
rom nappal a döntő előtt futamgyőze-
lemmel került a legjobb nyolc közé a
100 m gátfutásban, és a fináléban a
dobogó sem látszott elérhetetlennek,
ám az a kicsi plusz elmaradt és öt szá-
zaddal lemaradt az érmes helyezésről. 

Magabiztosan meneteltek a kosaras
lányok is, akik a sportág egyik speciális
változatában, a 3 a 3 elleni kosárlabdában
vívtak kiélezett csatákat. A selejtezők so-
rán Simonék kilenc meccsükből csak
egyszer kaptak ki, majd a legjobb 16 kö-
zött Egyiptomot, a negyeddöntőben pe-
dig Németországot győzték le. Az elődön-
tőben Amerikával találkoztak a magyarok,
amely már nehéz falatnak bizonyult, sőt a
bronzmeccsen Spanyolország is, így a
negyedik helyen végzett a csapat. 

MTI fotó: Szalmás Péter MOB fotó: Kovács Anikó
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Beruházási - ipari
TELKEK ELADÓK

Érdeklődni lehet:
Győri Nemzetközi Ipari Park Kft. Tel.: +36 96 506-978;
mail: info@ipgyor.hu; honlap: www.ipgyor.hu

5.000, 10.000, 15.000 m2

9 6 / 5 1 2  6 3 0
30/203 22 22
info@patentcsoport.hu

securitypatent.hu

A hûségidô lejárta után a berendezések az Ön tulajdonába kerülnek!

Az AKCIÓS csomag tartalma:
• vagyonvédelmi központ kezelôvel • 5 db mozgásérzékelô
• kültéri hang- és fényjelzô • 2 db akkumulátor

0 Ft-os biztonsági rendszerek
rendszerbe kerülési díjjal!

NÉZZE MEG AZT A CÉGET, AKIRE RÁBÍZZA CSALÁDJA, VAGYONA BIZTONSÁGÁT!

VAGYONVÉDELEMBEN A RÉGIÓBAN A LEGNAGYOBB


