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Részletes
tévéműsor
15–18. oldal

9. oldal Július elsejétől életbe lépett az Országgyűlés által elfoga-
dott új Munka Törvénykönyve. Bár eddig a sajtó főként a hálapénz,
illetve a borravaló elfogadásának új szabályozásával foglalkozott, dr.
Bérdi András, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mun-
kavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének igazgatója más,
lényeges módosításokra is felhívta a figyelmet.

13. oldal Vak és látássérült tandemkerékpárosok
egy kis csoportja valósította meg álmát: Győrből in-
dulva, végigkerekezve Európát eljutott a londoni
paralim piá ra. Mittnacht József ötletgazda és társai átél-
hették a megnyitót. Céljuk az volt, hogy felhívják a fi-
gyelmet a látássérültek helyzetére.

3. oldal Egyedül álló képzés in-
dult városunkban. A járműipari
fémalkatrész-gyár tó szak hiány-
pótló kezdeményezés, hiszen
öntészeti tárgyú középfokú okta-
tás 1995 óta nincs hazánkban.

4. oldal Látványosan fejlődik a
Győri Előre Halászati Takarékszövet-
kezet, melynek elnöke, Szilágyi
Gábor Miért szeretem Győrt? rova-
tunkban beszélt a szövetkezet lehe-
tőségeiről.

8. oldal A harmadik tanévét kezdő Audi-iskola
együtt növekszik a névadó autógyárral, idén
szeptemberben már óvodát is nyitott a révfalui
intézmény. 

Írásunk a 7. oldalon

Korai szüret
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

óránál többet hiányzó gyermek családja nem kaphatja
meg az iskoláztatási támogatást. Mostantól a mulasz-
tás időszakára már nem lehet visszamenőleg kifizetni
a családi pótlékot akkor sem, ha a gyerek később már
nem hiányzik igazolatlanul az iskolából.

50 7 százalékkal, 200 ezer forint fölé nőttek a bruttó át-
lagbérek megyénkben 2012 első félévében a 2011-
es év azonos időszakához képest a Fizetesek.hu
bér információs portál legújabb kutatása szerint. A
legtöbbet még mindig a fővárosban lehet keresnie.

NAPRÓL NAPRA

Augusztus 31.

Szeptember 1.

Szeptember 2.

Szeptember 3.

Szeptember 4.

Szeptember 5.

Szeptember 6.

Baleset. Két autó ütközött frontáli-
san a 83-as főúton a Metro-csomó-
pontnál, a balesetben hárman sú-
lyosan megsérültek.

Egyetemi tanárok. Az államfő dr.
Földesi Péter egyetemi docenst, dr.
Kuczmann Miklós egyetemi docenst,
dr. Ruppert István főiskolai tanárt, és
dr. Zsoldos Ibolya egyetemi docenst
egyetemi tanárrá nevezte ki a Szé-
chenyi István Egyetemen. 

Évnyitó. Az állami fenntartású is-
kolák mellett országszerte az egy-
házi intézményekben is megkezdő-
dött a tanév. Pápai Lajos megyés
püspök a Prohászka Ottokár orso-
lyita közoktatási központ húszéves
jubileumának alkalmából a Nagy-
boldogasszony-bazilikában muta-
tott be szentmisét. 

Több forrás. Az eddiginél több eu-
rópai uniós forrás szerezhető a kö-
vetkező években azzal, hogy a me-
gyei önkormányzat felméri és kidol-
gozza a legújabb területfejlesztési
irányelveket. 

Építészettörténeti kiállítás. Há-
zaló címmel nyílt építészettörténeti
kiállítás a Városi Művészeti Múzeum-
ban; a tárlat célja, hogy a nagyközön-
ség is betekintést nyerhessen abba,
mi történik ma – és mi történt évszá-
zadokkal ezelőtt – egy épület megál-
modásától átadásáig.

Őrizetben. Őrizetbe vették a rend-
őrök azt a férfit, aki napokkal koráb-
ban polgárőrnek kiadva magát egy
buszmegállóban igazoltatni próbált,
megvert, majd kirabolt egy embert. 

Baleset. Három autó ütközött
össze a 83-as úton Győrszemerénél,
az első vizsgálatok szerint szabály-
talan előzés miatt. A balesetnek
három könnyű sérültje van.

Új ügyvezető 
Gerd Walker személyé-
ben új ügyvezető igaz-
gató felelős az Audi
Hungaria Motor Kft.-
nél a járműgyártásért
szeptember elsejétől.
Az új ügyvezető igaz-
gató az ingolstadti Audi
AG-től érkezett a ma-
gyar vállalathoz. Ott
2003-tól Walker külön-
böző vezetői megbízá-
sokat látott el a vállala-
ton belül. Az új vezető
Ulrich Minkét váltotta
a poszton, aki korked-
vezményes nyugdíjba
vonul.

Hajléktalan
termelők
Biogazdaság működik a
győri hajléktalanszálló
mellett. A fedél nélkül
élők maguk dolgoznak
a földeken, és nemcsak
saját fogyasztásra,
hanem már eladásra is
termelnek. 

Rendszám-
csere?
A kormány döntése
alapján a belügymi-
niszter vizsgálja a terü-
leti alapú rendszám be-
vezetésének lehetősé-
gét. Az ügyben még az
idén döntés várható,
cserélni azonban szinte
biztosan csak jövőre
kell majd a járműazo-
nosítókat, mert a vál-
toztatáshoz szükséges
jogszabály egyelőre
nem készült el. 

Csütörtökön tartotta 34.
évadnyitó társulati ülé-
sét a Győri Nemzeti Ba-
lett, ahol Kiss János
igazgató köszöntötte a
társulat tagjait. Az
együttes vezetője el-
árulta, a színpad felújí-
tási munkálatai a végén
járnak, nagyon jó minő-
ségű lett, illetve a balett-
terem is megújult. 
Külön üdvözölte az új ta-
gokat, akik az együttes-
sel tartanak az évadban.
Elmondta, a közös mun-
kát már augusztusban

elkezdték, a győri közön-
ség először a szeptem-
ber 13-i színházi nyílt
napon kaphat ízelítőt a
társulat legújabb darab-
jából, a Zorbából, mely-
nek bemutatója október
13-án lesz. A következő
premiert a Győri Filhar-
monikus Zenekarral kö-
zösen tartják jövőre, egy
Kodály-előadással ké-
szülnek. Műsoron ma-
radnak a Queen-balett,
a Forgószél, avagy a

képzelet csodája, a Ró-
zsaszínház és a Magyar
Rapszódia című előadá-
sok. Kiss János kifej-
tette, a nemzeti minősí-
téssel rengeteg feladat
is jár: a győri előadáso-
kon kívül számos hazai
és külföldi fellépésnek
tesznek eleget, illetve
olyan helyekre is elviszik
az előadásaikat, ahol ke-
vesen láthatnak balettet.
Az együttes számos ran-
gos meghívást kapott
már az évadra. Hozzá-
tette, örömmel mennek

mindenhová, hogy nép-
szerűsítsék a műfajt. 
Rózsavölgyi László, az
oktatási, kulturális, sport-
és turisztikai bizottság el-
nöke az önkormányzat
nevében köszöntötte a
társulatot. „Amikor a ba-
lett előadást tart Győr-
ben, aznap ünnep van” –
mondta, és kérte a tán-
cosokat, vigyék hírét
szerte a világban, hogy
Győrnek ilyen kiváló
együttese van.

Új tagokkal
kezdi az évadot
a balett
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OKTATÁS LAPSZÉL

Nyugodjanak meg: Hoffmann
Rózsa oktatásért felelős állam-
titkár csak a személyes vélemé-
nyének adott hangot, amikor
egy interjúban az iskolaköpeny
újbóli bevezetése mellett ér-
velt. Ezt az Emberi Erőforrások
Minisztériuma írja közlemé-
nyében, jelezve, hogy a kérdés
egyáltalán nem eldöntött, sőt,
ha úgy alakul, akkor majd egy
közvélemény-kutatás keretein
belül meg is kérdezik az embe -
reket, hogy szeretnének-e isko-
laköpenyt vagy inkább nem.
Mit gondol a társadalom az is-
kolai egyenruha viseletéről?
Nagyon fontos kérdés ez, sze-
rintem egy szociológiai tanul-
mányt is megér. 
Amúgy én egyetértek Hoff-
mann Rózsával, aki félénk kis
ibolyaként először úgy fogal-
mazott: „Melengetem ezt a
gondolatot...” – majd ráerősí-
tett: „...vállalom, hogy nagyon
jónak tartanám.” Én is: a gye-
rekekben erősödne a kötődés
ahhoz a közösséghez, amelyik-
hez tartoznak – persze ez
akkor igazán jó, ha iskolán-
ként különböző egyenruhát
vezetnek be –, valóban elta-
karja a különböző társadalmi
rétegekből jövő nebulók kö-
zötti látható eltéréseket, mi-
közben védi is a ruhát, az
talán később használódna el,
és így a szülőknek kevesebbet
kellene költeni az öltöztetésre.
Nem beszélve arról, hogy a ki-
sebb költségvetésű családból
érkező gyermek nem frusztrá-
lódna minden egyes tanórán,
amikor az előtte ülő márkás
pólóját bámulja a digitális
tábla helyett. Elég, ha a mobil-
telefonjuk alkalmazásai tér-
nek el jócskán egymástól. Per-
sze kötelezővé azért nem ten-
ném a köpenyt, ugyanakkor
ajánlanám, már csak azért is,
mert ha a tanuló belebújik, job-
ban tudatosul benne, hogy
mostantól egy adott közösség
szabályai szerint kell viselked-
nie. Uniformizálódik? Egy ki-
csit igen, de ha az oktatási in-
tézmény valódi értékeket kép-
visel, akkor ez talán nem is baj.
Wurmbrandt András

Uniformis

szerző: papp zsolt
fotó:o. jakócs péter

Országosan egyedülálló képzés
indult városunkban. A jármű-
ipari fémalkatrész-gyártó szak
hiánypótló kezdeményezés ha-
zánkban, hiszen öntészeti tár-
gyú középfokú oktatás 1995 óta
nem létezik Magyarországon.

A járműipari fémalkatrész-gyártó szak -
munkásképzés a 2012/13-as tanévtől,
vagyis alig egy hete indult el a képzé-
sek sorában. A győri Lukács Sándor
Mechatronikai és Gépészeti Szak-
képző Iskola és Kollégium új képzése
hiánypótló, hiszen melegüzemi szak-
mák iskolarendszerben történő okta-
tása a kilencvenes évek közepén szűnt
meg hazánkban. Azóta az öntvényeket
gyártó üzemekben szakirányú képesí-
tés nélkül végzik ezt a munkát.

Dr. Hatala Pál, a Magyar Öntészeti
Szövetség ügyvezetője a szakképzés
elindítása kapcsán úgy fogalmazott, a
győri kezdeményezés országos jelen-
tőségű, hiszen hazánkban 125-nél is
több az öntödék száma. A hazai önt-
vénytermelés egyébként növekvő pá-
lyán van, a 2009-es évi 132.300 tonná-
ról 2012-re várhatóan 180.000 ton-
nára emelkedik. A növekvő igények ki-
szolgálására megfelelő mennyiségű és
minőségű szakemberre van szükség.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter kifejtette, az önkormányzat szán-
déka a győri szakképzés átalakításá-
val éppen az volt, hogy a hiányszak-
mák felé tereljék a fiatalokat, hogy

olyan korszerű tudást szerezzenek
maguknak, amelyre igény van a mun-
kaerőpiacon. Ezért támogatta a város
ennek az országosan is egyedülálló
képzésnek a beindítását.

Az új képzés elindítása egy széles
körű összefogás eredménye, hiszen a
Nemak és az önkormányzat mellett
szakmai segítséget nyújtott a Miskolci
Egyetem abban a többéves előkészítő
munkában, mely az Országos Képzési
Jegyzékbe történő felvételt előzte
meg – hangsúlyozta Rákóczi Tibor, a
szakot elindító Lukács-iskola igazga-
tója, aki elmondta, az alapozó oktatás
után az iskolával több éve szoros kap-
csolatot ápoló győri Nemak biztosítja
majd a gyakorlat hátterét. A világcég
maga a biztosíték a színvonalas, mun-
kaerőpiacon is keresett tudás meg-
szerzésének. 

Braun Zsolt, a Nemak Győr Kft.
műszaki igazgatója elmondta, cégük
a mexikói tulajdonú Nemak konszern-
hez tartozik, amelynek világszerte
közel harminc üzeme működik. A
győri gyár évi két és
fél millió hengerfejet
állít elő, így könnyen
belátható, miért is tá-
mogatta a képzés be-
indítását. Hozzátette,
mivel ilyen irányú kö-
zépfokú oktatás már
évtizedek óta nincs
hazánkban, óriási hi-
ányt pótol majd ez a szak, amely a ké-
sőbbiekben a Nemak és még számos
hazai cég számára biztosíthatja a
megfelelő munkaerő-utánpótlást.
Braun Zsolt köszönetképpen a cég el-

ismerő díját adta át Rákóczi Tibor
igazgatónak.

Dr. Dúl Jenő, a Miskolci Egyetem
öntészeti szakirányának vezetője
hangsúlyozta, bele sem gondolunk,
hogy a mindennapi életünkben mi-
lyen nagy szerepe van a különböző
öntvényeknek. Elég csak az autó-
iparra fókuszálnunk, ami ráadásul a
csúcstechnológiát is jelenti, ezért lét-
kérdés, hogy az öntvények is az ennek
megfelelő minőséget tükrözzék. 

Kalmár Ákos, az önkormányzat
gazdasági és tulajdonosi bizottságá-
nak elnöke azt emelte ki, hogy az évek
óta húzódó válságból való kiutat a re-
álgazdaság, a feldolgozóipar megerő-
sítése jelenti. Modern feldolgozóipar
azonban nem létezhet megfelelő
munkaerő nélkül, ezért fontos ennek
az új képzésnek a megteremtése is.

Az első évfolyamot néhány napja
megkezdő Győri Erik lapunk kérdésére
úgy válaszolt, azért választotta a jármű-
ipari fémalkatrész-gyártó szakot, mert
úgy látja, sok lehetőség rejlik benne.

„Ez egy újonnan induló szakma, amely-
nek kitanulásával megfelelő állásom is
lesz, úgy gondolom, jó választás volt a
jövőm szempontjából” – fogalmazott a
fiatal szakmunkás.

Országosan elsőként 
indult öntészeti tárgyú
szakmunkás képzés Győrben

A hazai 
öntvénytermelés 

növekvő pályán van
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT?  

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Szilágyi Gábor kizárásos alapon választott szakmát. Első-
ként állatorvosi álmait ejtette, később a növénytermesztés-
ből, majd az intenzív állattenyésztésből ábrándult ki. Hogy
melyikből miért, azt most hagyjuk, a lényeg, hogy gödöllői
agrárdiplomával a zsebében édesapját követte, a halász-
mesterség mellett döntött. Pályafutása a dinnyési ivadék-
nevelő tógazdaságnál kezdődött, innen a Balatonra, onnan
meg Kisbajcsra csábították. Tíz éve elnöke a Győri Előre
Halászati Termelőszövetkezetnek, amely keze alatt nyere-
séget termel és látványosan fejlődik. A kisbajcsi intenzív
haltelep ma már az ország második legnagyobb teljesítmé-
nyű rendszere, s az egyetlen, ahol a nevelés mellett feldol-
gozás is zajlik. A termelés költségtakarékos, a termékek
frissek és sokfélék. Őszi újdonságként helyben fejt kaviárt
is kereskedelmi mennyiségben dobozol a cég.

Szilágyi Gábort egy évtizeddel ezelőtt a lehetőségek
vonzották, ismerte a győri szövetkezet adottságait, úgy
látta, minden feltétel együtt van ahhoz, hogy jó menedzse-
léssel komoly gazdaságot építsen. Azt mondja, három év
kellett a felkészüléshez, a tervezéshez, és hét a megvalósí-
táshoz. A cég nyolc pályázaton nyolcszor nyert, a fejleszté-
sek, beruházások nagyobbik fele állami és uniós pénzekből
valósult meg. Úgy tűnik, mindenkinek tetszik, hogy a győri
halászati szövetkezet tiszteli és védi a természetes vizeket,
gyérítés helyett számban is, fajban is gyarapítja a halállo-
mányt. Nem halásznak, hanem nevelnek és telepítenek,
többek között a horgászok javára, akik fizetségül horgász-
engedélyt váltanak. Akinek szerencséje van, már kecsegé-
vel is találkozhat a Győr környéki folyókban. A szövetkezet
kaviárja intenzíven tenyésztett, hatéves tokhalak ikrájából

készül, a kisbajcsi medencékben felnőttpéldányokból jut a
Dunába is. 

Az itthon piacvezetőnek számító győri szövetkezet évi
ezer tonna saját nevelésű, vagy tógazdaságoktól vásárolt
magyar halat és külföldről behozott pisztrángot, lazacot for-
galmaz. A teljes mennyiség alig több mint egy százaléka
származik természetes vizekből, miközben a gondjaikra bí-
zott élő vízfelület közel négyezer hektár. Olyan vidékek ezek,
mint például a szigetközi ágrendszer, amelyet az elnök sze-
rint nagyon lehet szeretni. A bősi vízlépcső üzembe helye-
zése, a Duna elterelése előtti napokban járt itt először, a fe-
leségével töltött egy felejthetetlen hetet Ásványrárón. La-
dikot béreltek és járták a folyót. A szakmai észérvek mellett
ez a kirándulás is kellett ahhoz, hogy elvállalja a kisbajcsi
munkát, a Balatont a Szigetközre cserélje.  

S z i l á g y i
Gábor tíz évvel
ezelőtt egyedül
érkezett Sió-
fokról Győrbe,
azt mondja,
nem akart a
családra eről-
tetni egy újabb,
munkahely miatti költözködést. Ami nem kényszer, az köny-
nyebben megy, maga sem lett volna halász, ha az apja eről-
teti. Most viszont úgy néz ki, vége szakad a kétlakiságnak, ti-
zenhárom éves lánya győri középiskolát választ, és nagyfia
is beleszagolt már a nagyvárosi levegőbe. Addig is teszi a
dolgát, s ha letelt az elnöki munkanap, eltölt még néhány
órát a medencék körül. Nézi a halakat, figyeli, jár-e arra róka,
vidra, kormorán. Este meg ott a város a folyókkal, a hidakkal,
a sétáló emberekkel. A látvány évről évre otthonosabb. 

Szilágyi Gábor: A lehetőségek
vonzottak Győrbe 

Hal

Nem halásznak,
hanem nevelnek

és telepítenek

Család

„A halat mi, magyarok
luxusélelmiszernek
tekintjük, keveset fo-
gyasztunk belőle, ha
baj van a családi költ-
ségvetéssel, először
mondunk le róla.
Ezért is fontos, hogy a
tenyésztés és a feldol-
gozás egy helyen, költ-
ségtakarékosan tör-
ténjen.” 

Zöld
„Az egész projekt zöld.
Napenergiát haszná-
lunk, a mesterséges ta-
vakból elfolyó vizet
visszaforgatjuk, ter-
mészetes közegben
tisztítjuk. Amikor ki-
megy, a minősége
ugyanaz, mint az élő-
vízé.”

„Hétköznap a mun-
kára figyelek, a hét-
vége a családé, ingá-
zok Győr és Siófok kö-
zött. Nekem se, a fele-
ségemnek se egyszerű,
de eddig még nem cá-
foltunk rá arra a régi
viccre, amely szerint a
hosszú házasság titka
a külön hálószoba,
külön városban.” 
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MESTERSÉGEK HIRDETÉS

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Takács Nagy Ani népi iparmű-
vész az elfeledett rábaközi hím-
zés kutatója és művelője. Negy-
ven zsűrizett munkát tudhat
magáénak, s szeretné, ha felbe-
csülhetetlen értékű kincsei ál-
landó otthonra találnának a
vidék valamelyik múzeumában. 

A győri népi iparművész által felfede-
zett első rábaközi minták az 1700-as
évekből származnak. A mással össze
nem hasonlítható, unikális motívumo-
kat nem az idős rábaközi asszonyok
őrizték meg az utókor számára, Ta-
kács Nagy Ani a szorgos kutató-
munka és a szerencsés véletlen jóvol-
tából akadt rájuk könyvtárak, múzeu-
mok raktáraiban.

Az iparművész elmesélte, hogy a
régi falvak lányai, asszonyai elsősor-
ban a tisztaszobába szánt párnákra,
lepedővégekre hímeztek. Kezdetben
a fonal alapanyaga szerint létezett
szőrhímzés vagy gyapjúhímzés, a
technikák szerint lapos öltés, száröl-
tés, illetve térkitöltő hímzésmód. A
mintákat kazettákba rendezték, s sze-
rették a szimmetriát. Középre került az
életfa, jobbra és balra a virágok, a ma-
darak. Jellemző motívum volt a tuli-
pán, a szegfű, a páva, a pelikán, a szar-
vas és a termékenységet szimbolizáló
gránátalma. Minden népi hímzés ere-
dete az úri hímzés, a falusi lányok is a
kúriákban, kastélyokban látott mintá-
kat hímezték rá otthon a nyersvá-
szonra. Takács Nagy Ani szerint így
fordulhat elő, hogy nem csak a Rába-
közben található termények, állatok je-

Életfa, virágok,
madarak 

lennek meg a rábaközi motívumvilág-
ban. A vászonra elsősorban egyszínű
fonalat használtak, jellemzően papri-
kapirosat vagy parasztzöldet. A színes
motívumokban az őszi erdő színei je-
lennek meg, a sötétpiros, az okker, a
barnák, és néha egy kis szilvakék.

Ani asszony gyerekkora óta kézi-
munkázik, ezt látta a szülői házban,
majd később az iskolában is. Korán
megszerette a népművészetet, és
úgy látta jónak, ha dunántúli hímzést
választ, abból is a legközelebbi rába-
közit. A ma már nyugdíjas népi ipar-
művész egész életében a pénzügyi
pályán dolgozott, család mellett,
szabad idejében kutatott és varrt. Azt

mond ja, komoly munka a hímzés,
egy lepedővég egész télen át készül. 

Negyed százada vezet népművész
szakkört, tudására azonban elsősor-
ban az idősebbek kíváncsiak. Az idei
első foglalkozás szeptember 12-én,
14 órakor kezdődik a Liszt Ferenc út
20. szám alatti nyugdíjasklubban,
ahová fiatalokat is várnak. A nagykö-
zönség a munkával kiállításain talál-
kozhat. Az igazi persze az lenne, ha a
teljes gyűjteményt közkincsként, biz-
tonságban tudhatná. 
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IDŐSÜGY FEJLESZTÉS

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Győr Idősügyi Tanácsa kihelye-
zett ülésén mondott köszönetet
az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézménynek a város
időseiért végzett áldozatos
munkáért.

A Győri Idősügyi Tanács 2007. január
1-jén alakult meg az önkormányzat
mellett működő konzultatív vélemé-
nyező, javaslattevő szervként. A ta-
nács célja, hogy hozzájáruljon az idő-
sek életkörülményeinek javításához,
az őket érintő problémák megoldásá-
hoz. Munkája során véleményezi azo-
kat a jogszabályokat, amelyek közvet-
lenül érintik az idősek életkörülmé-
nyeit, védi az idős polgárok érdekeit,
ellátja őket információkkal, javaslato-
kat fogalmaz meg, az idősek által tett
észrevételeket továbbítja a döntésho-
zók felé. Feladatai közé tartozik to-
vábbá, hogy tájékoztatja a közgyűlést
a városban élő idős emberek élethely-
zetének alakulásáról, közreműködik
az őket érintő programok, rendezvé-
nyek, események megszervezésében,
és kapcsolatot tart a városban mű-
ködő idősügyi szervezetekkel.

Az Idősügyi Tanács soron követ-
kező ülését az Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézményben
(EESZI) tartotta, ahol Panker Mihály
igazgató adott teljes körű tájékozta-
tást az itt folyó munkáról. Kifejtette, az

EESZI mintegy ötven épületben mű-
ködik a városban. Az intézmény a
Török István úti központban foglalko-
zik a fogyatékkal élők napközi és át-
meneti ellátásával. Kiemelt feladatuk
az idősek gondozása. Az alapszolgál-
tatásokhoz tartozik a nappali ellátás,
amely az idősek klubjaiban történik,
ezekből a városban 12 található. Az
igazgató kiemelte, az Otthon utcában
külön foglalkoznak demens idősek
csoportjával is. Szintén alapszolgálta-
tás az étkeztetés, amely mintegy
1500 idős embert érint.

Országosan is egyedülálló a Győr-
ben működő házi segítségnyújtás
rendszere, amelynek keretében nap-
közben reggel hét és este hét óra kö-
zött, az év 365 napján tudják ellátni az
otthonukban élő időseket. Ennél kiter-
jedtebb a jelzőrendszeres házi segít-

ségnyújtás, amelyet jelenleg 426-an
vesznek igénybe, de összesen ötszáz
készülék áll rendelkezésre, vagyis itt
még van szabad kapacitás. A szolgál-
tatás lényege, hogy vész esetén az el-
látott egy készülékkel jelezni tud a köz-
pontba, ahonnan segítséget küldenek
a számára.

A Lepke és a Répce utcai átmeneti
otthonban 43 helyet tudnak biztosí-
tani, amelyeken évente mintegy 150
idős ember fordul meg. A végleges el-
helyezést az Apáca, a Mohi, a Cuha
úti és a Kálóczy téri otthonban tudják
biztosítani összesen 232 fő részére.
Ezeken túl a Kálóczy téri és a Rónay
utcai nyugdíjasok garzonházában biz-
tosítják a 24 órás nővéri ügyeletet. Az
idősügyi tanács tagjai egyébként
maguk is betekinthettek a Kálóczy
téri otthon életébe. Napirendjükben

olyan programok is szerepelnek, mint
a torna, közös séták, kulturális foglal-
kozások, dalkör, imaóra. Panker Mi-
hály azt is elmondta, hogy amennyi-
ben sikeres lesz az általuk benyújtott
európai uniós pályázat, az épület je-
lentős felújításon megy keresztül. Az
igazgató arra is kitért, hogy műszaki
csoportjuk nem csupán az egészség-
ügyi és a szociális, de az oktatási in-
tézményekben is végez karbantartási
munkálatokat. Az ülésen levetítették
az intézmény által évek óta szervezett
Országos Találkozóról készült filmet
is, amely az idősek és a fogyatékkal
élők számára nyújt felejthetetlen, él-
ményekkel teli napokat. Az igazgató
úgy fogalmazott, a film mondaniva-
lója egybecseng szervezetük hitvallá-
sával, azért dolgoznak, hogy az idő-
sek minél boldogabban élhessék éle -
tüket Győrben.

Bár Panker Mihály csak azokat a
szociális szolgáltatásokat mutatta be,
amelyek az EESZI hatáskörébe tartoz-
nak (ezekről még bővebben a
www.eeszi.hu honlapon olvashatnak),
már ebből is látszik, hogy milyen szer-
teágazó és sűrűn szőtt a város szociá-
lis hálója. Illemszky Bernadett, a
sportügyi osztály munkatársa az idő-
sek térítésmentes sportolási lehető-
ségeiről számolt be, amely már a
város hét pontján, hetente kétszer el-
érhető. Az ülésen szó esett továbbá a
nyugdíjrendszert érintő aktuális kér-
désekről, valamint az Idősügyi Tanács
második féléves munkatervéről is.

Szociális ellátórendszerünk követendő példa

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A Győrújbaráti Gyermektábor közvilá-
gítása az önkormányzat és a Vill-Korr
Hungária összefogásának eredménye-
ként újult meg.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester a beru-
házás átadásakor elmondta, az önkormány-
zat és a Vill-Korr fele-fele arányban állta a
mintegy négymillió forintos költséget,
amelyből közel ötven lámpát cseréltek ki a
tábor területén. Gasztonyi László, a cég ve-
zetője hozzátette, a mintegy harmincéves
lámpákat korszerű, fémhalogén égőkkel vál-
tották ki, amik egyrészt harminc százalékkal
több fényt adnak, másrészt pedig gazdasá-
gosabbak is, így megtakarítást eredményez-
nek a működés során.

A tábor felújítása egyébként programsze-
rűen történik, amelynek során az elmúlt
évben először nyolc, az idei szezonra pedig

Korszerűbb közvilágítás a gyermektáborban
további hat faházat újítottak fel összesen
mintegy 28 millió forint értékben. A házak
padlóburkolatát kicserélték, belső festést vé-
geztek, felújították a teraszokat, korlátokat,
kicserélték a nyílászárókat és a zsalugátere-
ket. Az épületek teljes külső szigetelést kap-
tak. Az önkormányzat és a helyi vállalkozá-
sok révén létrejött összefogás eredménye-
ként megvalósuló programot a jövőben is
folytatná a város, így néhány éven belül tel-
jesen megújulhat a győri gyerekek kedvenc
táborhelye.

Fehérné Bocska Erzsébet, a Győrújbaráti
Gyermektábor intézményvezetője a köszö-
netét fejezte ki a felújításban közreműködők
felé, mert – mint mondta – a táborozó gyere-
kek számára nagy örömet okoztak a meg-
újult épületek. Hozzátette, a nyár folyamán
közel 2.700 gyermek fordult meg náluk, akik-
nek maradandó élményt jelent az itt eltöltött
néhány nap. Ha a program folytatódik, a kö-
vetkező szezonban még több megújult faház
várja majd vissza őket.



2012. szeptember 7.   / + / 7

SZÜRET HIRDETÉS

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Ez a szüret egy kicsit más, mint
a többi! – így kezdhették az idei
szőlőszedést a Győr környéki
gazdák, és nem csupán azért,
mert a szokásosnál jóval koráb-
ban kerültek elő a puttonyok és
kádak. Ebben az évben ugyanis
először alkalmazzák a borvidék
termékleírását, vagyis azt a közö-
sen kialakított kódexet, amely
meghatározza, hogy mely borok
használhatják a „Pannonhalmi”
nevet mint védjegyet.  – Tizenkét
szőlőfajtát határoztunk meg a
termékleírásban, amelyek a
vidék jellemző gyümölcsei – ad
részletesebb tájékoztatást Han-
gyál Balázs, a hegyközség bírája.
– Ezenkívül be kell tartaniuk a
gazdáknak például a tőtávol-
ságra, a termésmennyiségre, a
cukorfokra és még sok egyébre
vonatkozó előírásokat, ha hasz-
nálni szeretnék ezt a márkane-
vet. És még egy fontos kitételt
megfogalmaztunk: csak hely-
ben feldolgozott szőlő kaphatja
a „Pannonhalmi” nevet.

A szabályozás is hozzájárul a
borvidék identitásának erősíté-
séhez, a minőség egysége-
sebbé válásához, valamint a bor
származásának és értékesítési
útjának követhetőségéhez. A
meghatározó pincészetek tartá-
lyai készen állnak az idei termés
fogadására, a gazdák már meg
is kezdték a szüretet. Az idén a
szokásosnál 15-20 nappal ko-
rábban kezdték a sorok szedé-
sét, a meleg, száraz időben ha-
marabb értek a szemek. – A ko-
rábbi éveknél 20-25 százalékkal

kevesebb a szőlő, de jó a minő-
ség – summázza a szezon kilátá-
sait Hangyál Balázs. – Az illatos
fajták, a cserszegi fűszeres, az
Irsai, a tramini már a pincékben,
ezekben a napokban szedik a
rajnai rizlinget, egy hét múlva a
vidék meghatározó fajtája, az
olaszrizling is sorra kerülhet.
Igyekezni kell a szedéssel, mert
az időjárás miatt a fajták érése
időben szinte egyszerre történt
meg, megvannak a megfelelő
cukorfokok, vigyázni kell a sav-
tartalom megőrzésére. A piacon
most a gyümölcsös borok a leg-
népszerűbbek, erre már most
gondolnak a gazdák. A tőkéken
csak a fahordós érlelésre szánt
fürtök maradnak még egy rövid
ideig.

Az ösz-
szességé-
ben mint -
egy 630
hektáros
P a n n o n -
halmi Bor-
v i d é k e n
közel 500
g a z d a
műveli a földet, 400 hektáron
lehet szüretelni, a többi még új
telepítés. A hegyközség egyik
meghatározó tagja a maga 50
hektáros területével és modern
technológiájával az Apátsági
Pincészet. – Mint a környéken
mindenki, mi is a szokásosnál
korábban kezdtük a munkát –
mondja Liptai Zsolt ügyvezető
igazgató, a pincészet vezető borá-
sza. – Leszedtük a pinot blanc-t, a
traminit, a királyleánykát, most
éppen a rajnai, a savignon, a
pinot noir van napirenden. Ala-

posan beérett a szőlő, nem kap-
kodunk, de ütemesen kell szüre-
telnünk, ahogy látom, a hónap
végéig a kék szőlő is a pincébe
kerül. Így aztán Szent Márton
napjára már biztosan kikereke-
dik, és várhatóan remek minősé-
get produkál az újbor, a tavalyi
vöröseket pedig hamarosan tel-
jes fényükben kóstolhatják az
ínyencek. Jók a visszajelzéseink
az idén először piacra dobott
habzóborról is, folytatjuk az elő-
állítását.

A legnaposabb lejtőkön már
a kék szőlőt is szedik a mun-
kások, a helyi vadásztársaság
munkatársai puskával riasztják
el fejük fölül a termést dézsmáló
seregélycsapatokat. Egy mun-
kás napi átlagban három mázsa

szőlőt pakol a ládákba, folyama-
tosan gyűjti a kistraktor a sorok
között a megtelt edényeket. 

A Pannonhalmi Borvidék lej-
tőiről egyre jobb minőségű és
egyre elismertebb borok kerül-
nek a piacra, az élen járó pincé-
szetek öregbítik a márka jó hírét.
Az itt termett szőlőt egyébként
más vidékekről is előszeretettel
vásárolják, azok a gazdák, akik
csak eladásra termelnek, fajtától
függően 100-130 forintos kilón-
ként áron értékesítik a dombok
gyümölcseit. 

Korai szüret, jó minőség

A korábbi éveknél 
20-25 százalékkal 
kevesebb a szőlő

A részletekről érdeklődjön a kirendeltségeinken, ahol
dolgozóink korrekt ügyintézéssel várják az ügyfeleket:

Győrszentiván, Kör tér 65. • 96/524-077
Győr, Buda u. 16. • 96/528-688
Győr, Lajta u. 33. • 96/518-460

Győr, Kodály Z. u. 22. • 96/424-357

TÁMOGATOTT 
LAKÁSCÉLÚ HITEL 

ÉVI 6 %-OS KAMATRA
Új lakás építésére, vásárlásra, 
(THM: 7,08 %)
Korszerűsítésre (THM: 7,13%)
• Épületek utólagos hőszigetelése 
• Ablakcsere 
• Tető cseréje, felújítása szigetelése
• Központi fűtés kialakítása 

vagy cseréje
• Fürdőszoba létesítése

ISMÉT IGÉNYELHETŐ LAKÁSÉPÍTÉSI
KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSRE 

ÉS VÁSÁRLÁSRA!

9100 Tét, Fő u. 86.
Telefon:(96) 561-240
Fax:(96) 561-243
kozpont@tet.tksz.hu
www.tetitakarek.hu
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KULTÚRA OKTATÁS

szerző: földvári gabriella 
fotó: marcali gábor

A harmadik tanévét kezdő Audi-iskola
együtt növekszik a névadó autógyárral,
idén szeptemberben már óvodát is nyitott a
révfalui intézmény. Helmut Seiler főigazga-
tóval és Tálos Katalinnal, a magyar tagozat
vezetőjével beszélgettünk.

A révfalui Audi-iskolában is hétfőn kezdődött a
tanítás, itt idén hét évfolyamon 257 magyar és
német anyanyelvű diákot oktat 41 pedagógus. Óriá -
si a túljelentkezés a tanulók és a pedagógusok ré-
széről is – mondja Tálos Katalin. Az intézmény első-
sorban az Audi-gyár munkatársainak gyermekeit
fogadja, míg a tanároktól németnyelv-vizsgát, a ta-
nítóktól német nemzetiségi diplomát vár el a mun-
káltató.  

Az Audi prémium autókat készít, az iskolának
prémium színvonalú oktatást kell nyújtania – erről
már Helmut Seiler beszélt, aki szerint a gyár és az
önkormányzat támogatásának köszönhetően a le-
hetőségek is adottak a nyugodt munkához. Az új
tanévben már önállóan működő német–magyar ál-
talános iskola és gimnázium a tervek szerint folya-

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Győrben már hagyomány, hogy
az önkormányzat a város elsős
kisdiákjait füzetcsomaggal tá-
mogatja. A gesztussal azoknak
a szülőknek próbálnak segíteni,
akikre gyermekük iskolakez-
dése miatt megnövekedett
anyagi terhek várnak. A város
egyébként az indulócsomagot
nem csak az önkormányzati, de
valamennyi győri intézmény di-
ákjaihoz eljuttatja.

Borkai Zsolt polgármester az idén a
Gyárvárosi Általános Iskolába láto-
gatott el, az ottani elsősöknek adta

Két nyelv,
két kultúra 

matosan bővül, 2018-ra hétszáz tanulóval számol-
nak. A német diákok a kilencedik osztály elvégzését
követően német középfokú végzettséget szerezhet-
nek és érettségizhetnek, a magyarok kettős érett-
ségi vizsgán magyar és német bizonyítványhoz jut-
hatnak az intézmény teljes kiépítését követően. 

A német gyerekek tanterve Baden-Württemberg
tartományi követelményeihez igazodik, a magyarok
a hazai törvényi előírásoknak megfelelő nemzeti-
ségi oktatásban részesülnek, német nyelvi környe-
zetben. Az órák kétnyelvűek, a pedagógusok Győr-
ben egyedülálló módon reggel héttől este fél hatig
biztosítanak felügyeletet és elfoglaltságot tanítvá-
nyaiknak. A főigazgató hangsúlyozta, a magas szín-

vonalú oktatás, nevelés mellett azt szeretnék, hogy
a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában, öröm-
mel járjanak oda, ahol mind a magyar, mind a
német kultúrát megismerhetik.

Tálos Katalin az újdonságokról beszámolva el-
mondta, hogy a nyáron győri, bakonyi és ingolstadti
táborokban tanulhattak nyelvet a diákok, míg az új
tanév interkulturális órái a német és a magyar gye-
rekek kapcsolatát hivatottak erősíteni. További jó hír,
hogy új tantermekkel és technikai eszközökkel bő-
vült az iskola, felújították az éttermet. A félszáz,
többnyire német óvodás csöppség számára az egy-
kori kollégium épületét varázsolták át mesebiroda-
lommá. 

Ingyenes kezdő csomag
át személyesen az ajándékot, a többi
kisdiáknak a csomaghoz mellékelt
levelében kívánt sok örömet, sikert
és rengeteg piros pontot. 

A csomag egyébként többek kö-
zött füzeteket, írólap-, és rajzlapcso-
magot, színes papírkészletet, szá-
molókorongot, papírcentit, radírt,
ceruzákat, vonalzót, vízfestéket,
ecseteket, és A/4-es iratgyűjtőt is
tartalmaz. Az összeállítás pontos tar-
talma az általános iskolák hirdetőfa-
lán volt olvasható, valamint már a be-
iratkozásnál is tájékoztatást kaptak
róla a szülők. Győr városa saját költ-
ségvetéséből különítette el az erre
fordítandó kétmillió forintot, így
közel 1500 győri háztartásba érkezik
meg a támogatás.
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Július elsejétől életbe lépett az
Országgyűlés által elfogadott új
Munka Törvénykönyve. Bár
eddig a sajtó főként a hálapénz,
illetve a borravaló elfogadásá-
nak új szabályozásával foglal-
kozott, dr. Bérdi András, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kor-
mányhivatal Munkavédelmi és
Munkaügyi Szakigazgatási
Szervének igazgatója más, lé-
nyeges módosításokra is fel-
hívta a figyelmet.

A régi Munka Törvénykönyve 1992
óta körülbelül 50 alkalommal módo-
sult már, a mostani változtatásokon
látszik, hogy a törvényhozás igyeke-
zett a megváltozott gazdasági körül-
ményekre szabni a paragrafusokat –
ad hátteret a változások indokaihoz az
igazgató. A korábban főként a nagy-
vállalati, termelő szférára igazított sza-
bályozás most sokkal inkább igazodik
a kis- és középvállalkozásoknál, a szol-
gáltató ágazatokban felmerülő hét-
köznapi helyzetekhez. Szembetűnő,
hogy a módosítások között sok a
munkaadó és munkavállaló közötti
megállapodást lehetővé tévő, választ-
ható megoldás. 

Melyek a legtöbb munkavál-
lalót érintő, legfontosabb válto-
zások?

Bizonyára sokakat érint az a lehető-
ség, hogy a munkáltató – amennyi-
ben a felek a munkaszerződésben
megállapodnak róla  – július elsejétől
beépítheti az alapbérbe a korábban
külön számított bérpótlékokat, illetve
ehelyett azok havi átalányát állapít-
hatja meg. Ezt azonban nem teheti tel-
jesen önkényesen, csak az előző 12
hónapban kifizetett bérpótlékok havi
átlagát figyelembe véve. Ez a megol-
dás egyfelől csökkenti a munkáltató
adminisztratív terheit, másrészt meg-
akadályozza, hogy a munkavállaló
ugyanazért az elvégzett munkáért a
jövőben kevesebb fizetést kapjon.

A valós körülményekhez a korábbi-
nál rugalmasabb alkalmazkodást tesz
lehetővé a munkaidőkeret bizonyos
esetekben – például megszakítás nél-
küli, több műszakos, idényjellegű tevé-
kenység esetében – hat hónapra kiter-
jesztett meghosszabbítása is. Ennek
eredménye, hogy a kötelező – napi
nyolcórás, illetve heti negyvenórás –
munkaidőt hat hónapos intervallum-
ban lehet átlagosan ledolgozni, a napi
és heti munkaidőnél több munkavég-

zés is elrendelhető bérpótlék kifizetése
nélkül, amennyiben a munkaidőkeret
végéig lecsúsztathatják a plusz óraszá-
mokat. Tehát a munkavállaló akkor dol-
gozik, amikor ténylegesen van munka,
ha nincs, a pihenőidejét tölti.  

Ehhez a gondolatkörhöz tartozik a
m ű s z a k p ó t l é k o k
rendszerének módo-
sítása. A 14 óra és 22
óra között járó 15 szá-
zalékos délutános,
valamint a 22 óra és
reggel hat óra között
járó 30 százalékos
műszakpótlék telje-
sen megszűnt, he-
lyette 18 óra és reggel 6 óra között
egységes, 30 százalékos műszakpót-
lék jár, ha a munkavállaló beosztás
szerinti napi munkaidőkezdetének
időpontja rendszeresen változik. Bizo-
nyos esetekben ez a változtatás a
munkavállalók számára hátrányos, de
előnyös is lehet.

A törvénymódosítás előkészí-
tésekor hallani lehetett a fel-
mondások megkönnyítéséről.
Mi lett a végeredmény?

A változásokat nézve a legfontosabb,
hogy a betegség miatti keresőképtelen-
ség ideje alatt is közölhetővé vált a fel-
mondás ténye, maga a felmondási idő
azonban csak attól a naptól kezdődik,
amikor a munkavállaló ismét dolgozni
kezd. A szülők esetében a védettség, a

felmondási tilalom a gyermek három -
éves koráig és a gyermek gondozása
céljából igénybe vett fizetés nélküli sza-
badság idején is fennáll, viszont meg-
szűnik, ha a fizetés nélküli szabadságot
igénybe vevő anyuka vagy apuka ismét
munkába áll. Itt említeném, hogy mos-
tantól a munkáltatónak igény esetén a

gyermek hároméves koráig kötelező a
munkaszerződést a napi munkaidő fe-
lének megfelelő tartalmú részmunka-
idős szerződésre módosítani, ugyanak-

kor a gyermek hároméves kora után
nem kötelező a teljes munkaidős foglal-
koztatás visszaállítása.

A két fél egyezségét feltéte-
lező munkaszerződés-módosí-
tásra milyen példa van még?

A teljesség igénye nélkül két lé-
nyeges esetet említenék: a munkál-
tató kiköthet a munkavállaló számára
legfeljebb egyhavi alapbér összegéig
munkavállalói biztosítékot, ha a mun-
kaköre ellátása során más munkavál-
lalótól vagy harmadik személytől
pénzt, értéket vesz át, vagy részükre
ilyen kifizetést teljesít; illetve meg-
egyezhetnek határozott időre – leg-
feljebb egy évre szóló – felmondási ti-
lalomban.

Mik az eddigi tapasztalatok a
változások fogadtatásáról?

Tekintettel az életbe lépéstől eltelt
rövid időre, a törvénymódosítás alkal-
mazásáról még nem kaptunk érdemi
visszajelzést. Azt viszont tapasztaljuk,
hogy a cégek részéről jelentősen

megnőtt a tájékoztatás iránti igény.
Ez a tevékenység hivatalunkban ja-
nuár elsejétől kötelező, az ügyfélfoga-
dási időben a munkáltatóknak és a
munkavállalóknak készséggel adunk
tájékoztatást az új és a régi szabályok-
kal kapcsolatban egyaránt. Megtalál-
nak minket Győrben a Gárdonyi Géza
utca 7. szám alatt, ügyfélfogadást hét-
főn 13 órától 16 óráig, kedden és csü-
törtökön reggel 8 órától 16 óráig tar-
tunk, és elérhetőek vagyunk a
96/512-960-as telefonszámon.

Változott a Munka Törvénykönyve 

Győr-Moson Sopron megyében 2012 első félévben összesen 209
esetben intézkedett a munkaügyi hatóság.  Ebből 29 alkalommal szü-
letett munkaügyi bírság, ami az intézkedések 13,9%-a. Ezenkívül volt
27 kötelezés, 143 figyelemfelhívás, hoztak 6 kötelezés nélküli szabály-
talanságot megállapító határozatot, valamint 4 bérkompenzáció nem
teljesítését megállapító határozatot.

A szabályozás jobban
igazodik a hétköznapi

helyzetekhez
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A győri teátrum minden ajtót
kinyit közönsége előtt, szep-
tember 13-án, csütörtökön a
pincétől a padlásig bebaran-
golható lesz az épület. A har-
madszor megrendezendő, Egy
nap a kulisszák mögött című
programról Forgács Péter, a
Győri Nemzeti Színház igazga-
tója beszélt lapunknak. 

Forgács Péter szerint a színház sok-
sok meglepetéssel készül a nyílt
napra, legizgalmasabbnak mégis az
esti musicalgála ígérkezik. Hétre ma
várom a Győri Nemzetinél címmel
az operettműfaj legnagyobb sláge-
rei csendülnek fel a színház legidő-
sebb és legfiatalabb művészeinek
előadásában. Olyan színészeket lát-
hatnak, hallhat-
nak a nézők, akik
régen nem éne-
keltek operettet a
győri színházban.
Fellép többek kö-
zött Krasznai Ta -
más, Györgyfi Jó-
zsef és Bede Fa-
zekas Csaba. A
gálán szerepet kapnak a fiatal színé-
szek is, többek mellett Járai Máté és
Fejszés Attila, akik ebben a műfaj-
ban még nem mutatkoztak be. Aki
lemaradna, ne keseredjen el, a Mu-
sicalmániát az évad során többször
is műsorára tűzi a színház.

Azoknak, akik a musicalt szeretik,
öt órától a színház előtti téren a he-
lyük. A musicalkoncert sztárven-
dége Tóth Gabi lesz, fellép többek
között Molnár László, Molnár Ágnes,
Borbás Erika, Janza Kata és Ven -

1 éjszaka foglalható
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czel-Kovács Zoltán. Az igazgató az
idei nyílt nap újdonságairól is beszá-
molt. Lesz szinkronshow, ahol a szí-
nészek megmutatják, hogyan zajlik
a szinkronizálás, a vállalkozó kedvű
nézők ki is próbálhatják ezt a mun-
kát. Látványos eseménynek ígérke-
zik a fény-show, amit Molnár Tamás
fővilágosító a Pink Floyd zenéjére
mutat be. Először rendeznek graffi-
tiversenyt, a jelentkezők az évad da-
rabjainak címére készíthetnek falfir-
kákat, melyeket a színház előtti
téren állítanak ki.

A nyílt nap elmaradhatatlan prog-
ramja a kulisszajárás, az érdeklődők
a nap folyamán három turnusban
járhatják be a színház épületét a pin-
cétől a padlásig. A látogatók most
láthatják először az új színpadot és
a gépészeti felújítás eredményeit. A
Győri Balett társulata ezúttal is izgal-
mas táncgyakorlattal készül Kiss

János igazgató irányításával a nagy-
színpadon. Bizonyára sikere lesz a
hagyományos pörköltnek, amit For-
gács Péter, és a szintén szokásos
kisfröccsnek, amit Kiss János kínál
a közönségnek. A társulat tagjai is
jelen lesznek, ők autogramot oszto-
gatnak rajongóiknak. A progra-
mokra szeptember 7-én 9 órától
lehet e-mailben, telefonon, levélben
vagy személyesen jelentkezni, re-
gisztrálni a színház szervezési osz-
tályán.

Egy nap 
a kulisszák mögött

Az érdeklődők három
turnusban járhatják be

a színház épületét
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„A jazz önfeledt, vidám, szóra-
koztató zene” – hangsúlyozta
lapunknak adott interjújában a
magyar jazzélet jeles képvise-
lője, Bényei Tamás, a Hot Jazz
Band vezetője, aki fellép zene-
karával az V. Győri Pálinkafesz-
tiválon.

Milyen a jazz és a pálinka kap-
csolata?

Mind a kettő élvezeti cikk, tulajdon-
képpen a kikapcsolódást jelentik. Az
egyik szellemi táplálék, a másik gaszt-
ronómiai élvezet. Rokonok. Ki kell
Győrben próbálni, hogy milyen együtt
fogyasztva!

Mivel készülnek a kapcsolat
megünneplésére, azaz a Győri
Pálinkafesztiválra?

Egy évvel ezelőtt készült egy CD-nk,
amely a műsorunk gerincét adja, de
vannak emblematikus számaink, név-
jegyeink, azokat is eljátsszuk termé-
szetesen.

Egy évvel ezelőtt lapunknak
azt nyilatkozta, hogy nagyon

mostoha sorsa van Magyaror-
szágon a jazzéletnek, borzasz-
tóan elmaradt a világhoz képest.
Változott valami azóta?

Messzire kell mennünk, hogy ku-
tassuk ennek okait. A jazzélet nagyon
bökte a szemét a régi rendszernek,
talán mert
n y u g a t r ó l ,
Amerikából
jött, erre tán-
colt az egész
világ, a fil-
meknek is ez
volt a zenéje,
ezért ez pisz-
kálta a keleti
blokk ideoló-
gusait. A jazz
üldözött mű-
fajjá vált. A
kádári kon-
s z o l i d á c i ó -
ban pedig a
popzene, az Illyés, Omega, Metró
mozgalom olyan méreteket öltött,
hogy a jazz már elhalványult. Egy-két,
kézen megszámolható mennyiségű
zenész van, aki képviselte a jazzt, és
ez a minőség rovására ment. Az el-

múlt húsz évben valamiféle kibonta-
kozás megmutatkozott, a tehetség
utat tör magának, vannak világszín-
vonalú zenészeink, de azért a magyar
jazz minősége, színvonala – szomo-
rúan mondom – alulmarad akár a
svéd, a dán vagy a norvég népek jazz-

zenéjétől.
Talán ke-

vesen is is-
merik ezt a
műfajt ná-
lunk.

Igen, ez is a
propaganda
következmé-
nye. Nemrég
m e g d ö b -
benve olvas-
tam, hogy Ko-
dály kampá-
nyolt a jazz
ellen. Miköz-
ben pont az a

zenei világ, amit ő képviselt: ugyan-
azok a harmóniák vannak, mint nála,
a jazz kortársánál. Ugyanabból a
hangzásvilágból merítkezett Kodály
Zoltán zenéje is, amiből a jazzkompo-
nisták zenéi.

A jazz ma Magyországon egy szi-
tokszó, és ez ellen küzd a Hoz Jazz
Band amennyire csak tud. Szinte is-
meretterjesztő zenekar vagyunk,
megmutatjuk, hogy a jazz nemcsak
abból áll, hogy négy ember varázsol a
színpadon, és nem érti, hogy mit csi-
nál, hanem önfeledt, vidám, szórakoz-
tató zene. A Hot Jazz Band ennek a
képviselője.

Legutóbbi lemezükön telefo-
nos témájú dalokat válogattak
össze. Készül már a következő?
Az is tematikus lesz?

A konkrétumok még nem rajzolód-
tak ki, de több tervünk is van. Például
gyereklemezt is szeretnénk készíteni,
mert ők nagyon szeretik a vidám szá-
mainkat. Persze ehhez még sok kuta-
tómunka szükséges. Évek óta tervez-
zük, hogy egy francia anyagot is ösz-
szeállítunk, mert Franciaországban
megnyertünk négy nagy versenyt,
sokat vendégszerepeltünk ott, és sze-
retnénk visszatérni. Illetve összegyűj-
töttünk már egy lemezre való magyar
számot

A legkonkrétabb tervünk talán az,
hogy szeretnénk egy összegző lemezt
összehozni, korhű nagyzenekarral.

„Ki kell próbálni a jazzt pálinkával!”



12 / + / 2012. szeptember 7.

KULTÚRA INTERJÚ

kép és szöveg: szigethy teodóra

„Szerettem volna úgy megfo-
galmazni egy egymásba fonódó
hármas családtörténetet, hogy
ki-ki érzékeny legyen a másik
család konfliktusaira, életére,
tragédiáira, örömeire is. A fo-
gadtatásból úgy tűnik, ez sike-
rült” – mondta lapunknak Kepes
András író Tövispuszta című
könyvének fogadtatásáról a
győri dedikálás előtt.

Mit gondol, a kortárs magyar
irodalom miért foglalkozik any-
nyit a családtörténetek feldol-
gozásával?

A témát az irodalom már nagyon
régen felkapta. Minden századnak
megvoltak a maga családregényei, ez
alól a 20. század sem kivétel. Az em-
beri történetek – különösen Magyar-
országon – érdekesek. A sorsfordító
periódusokat szépen be lehet mutatni
a családokon keresztül.

Önben mióta érlelődött a
téma? Miért döntött a regény
megírása mellett?

Nagyon régen elhatároztam, hogy
írni szeretnék, és hogy szépirodalmat
is szeretnék írni. Alkatilag olyan vagyok,
hogy ragadnak rám a történetek. Biz-
tos voltam benne, ha egyszer regény-
írásra adom a fejem, akkor azok törté-
netek lesznek. Kedvenc íróim – főleg
dél-amerikaiak – között is nagyon sok
olyan szerző van, akik szeretik a fordu-
latos történeteket és a színes figurákat.
Sokat gondolkodtam rajta, hogyan
tudnám megírni, ami engem foglalkoz-
tat, és ami engem érdekel. Arra jutot-
tam, hogy nem egy megközelítésből,
nem egy család szemén keresztül pró-
bálnám ezt a korszakot leírni, hanem
három nagyon különböző társadalmi
osztályból érkező, gondolkodású csa-
lád szemszögéből. Így pontosabban
be tudom mutatni az elmúlt száz év tör-
ténelmét.

Voltak mintái, akikről min-
tázta a szereplőket?

Sok mintám volt. Ezek vegyítéséből
születtek a szereplők. Egy figura általá-
ban három-négy mintából áll össze.
Rengeteg szereplőbe az ember magát
is beleírja, mert így tudja belülről látni
a karaktereket. A Tövispuszta talán
nyolc figurájában is benne vagyok.

Mitől lett különleges a Tövis-
puszta?

Kepes András: 
Az emberi sorsok érdekesek

Én nem tudom, hogy különleges-e,
de tény, hogy az emberek nagyon sze-
retik. Valószínűleg azért, mert nagyon
olvasmányos, és az ilyen történetek-
kel a kortárs magyar irodalom nem
nagyon kényeztette el az olvasókat.
Olyan történetek, olyan szerethető fi-
gurák vannak benne, akikkel együtt
lehet érezni, akiken lehet nevetni, ami-
lyen részleteken lehet sírni. Nagyon
primer élményeket okoz az emberek-
nek. Minthogy három nagyon külön-
böző család történetéről van szó, min-
denki megtalálhatja benne azokat az
élményeket, amit a saját családján ke-

resztül is átélt. Célom is volt, hogy a
legkülönbözőbb társadalmi rétegek-
ből érkezők felismerjék a történetek
által a saját családjukat. Az ember ál-
talában úgy működik, hogy csak azo-
kat a sérüléseket, fájdalmakat, örömö-
ket ismeri, amit az ő családtörténeté-
ben meséltek el. Nagyon kevéssé va-
gyunk érzékenyek mások problémá-
jára. Szerettem volna úgy megfogal-
mazni egy egymásba fonódó hármas

családtörténetet, hogy ki-ki érzékeny
legyen a másik család konfliktusaira,
életére, tragédiáira, örömeire is. A fo-
gadtatásból úgy tűnik, ez sikerült.

Ha jól tudom, nem csak a
könyvén keresztül tanít.

Igen, a Budapesti Kommunikációs
és Üzleti Főiskola Művészeti és Kom-
munikációs Karának a dékánja va-
gyok. Ott tanítok is, többek között tár-
sadalomtörténetet és kultúrtörténe-
tet oktatok. Önként vállalva rá vagyok
kényszerítve, hogy végiggondoljam az
elmúlt száz év történetét. Ez az, amit
a diákoknak is éppen most tanítottam.

Már régóta nem láthatjuk a
képernyőn. Tudatosan tartja
távol magát a televíziótól?

Három éve futott az utolsó doku-
mentumfilm-sorozatom az M1-en, ez
a Különös történetek volt. Utána már
úgy éreztem, hogy nagyon megválto-
zott a televíziózás. Ha valaki néz tévét
és valamelyest ismeri az én műsorai-
mat, akkor látja, hogy ezek nem iga-
zán összefésülhető értékrendek. Tu-

domásul vettem, hogy másról szól a
világ, másról szól a televíziózás. Mikor
három évvel ezelőtt abbahagytam a
tévézést, lett időm, hogy elkezdjek írni.

Hogy látja a most a médiában
dolgozó döntéshozókat?

Ők már egy újfajta generáció. A ke-
reskedelmi televízióknál szempont,
hogy profit legyen. Ez mondjuk nem
zárná ki az értékes gondolatokat, a
világ nagy részén, különösen nyuga-
ton a kereskedelmi tévék is szoktak
nagyon értékes műsorokat is készí-
teni, mert tisztában vannak azzal,
hogy ők is egy fontos vásárlóerő. Meg
akarják szerezni az értelmiséget is,
nem csak a legolcsóbb, legvásáribb
műsortípusokat sugározzák. Nálunk a
kereskedelmi televíziók ide még nem
jutottak el. A közszolgálati televíziók
pedig úgy érzem, nem állnak a köz-
szolgálat magaslatán.

És a munkatársak?
Azt csinálják, amit rendelnek tőlük,

és amit engednek nekik. Én már, hogy
úgy mondjam, a pályám végén járok,
nyugdíjaskorú újságíró vagyok,
engem a helyzet igazán nem érint.
Akikért igazán aggódnék, azok a jó ér-
tékrendű, értelmes fiatalok. Ők gyak-
ran panaszkodnak, hogy nem tudnak
olyan műsorokat készíteni, amit szí-
vük szerint csinálnának. Nekik kétféle
választási lehetőségük van: vagy be-
törnek és csinálják azt, amilyen meg-
rendelést kapnak, vagy eltávolodnak
a pályától.

Mit tanácsol a tehetséges fia-
taloknak, hogy ne veszítsék el a
reményt?

Nem vagyok pesszimista. Azt gon-
dolom, hogy ugyanannyi értelmes, intel-
ligens ember születik minden korszak-
ban, most sincs másképp. Abban
bízom, hogy felnő egy olyan generáció,
amelyik ki fogja harcolni magának azo-
kat a fórumokat, ahol a saját értékrend-
jük szerint meg tudnak majd szólalni.
Ma már az interneten, az internetes te-
levízión, a webcsatornákon keresztül
olyan fórumok alakulnak, amik alterna-
tívát kínálnak az elüzletiesedett televízió -
zással és újságírással szemben. Nem
véletlen, hogy az írott sajtó olvasottsága
csökken, miközben a blogok, az interne-
tes magazinok sokkal olvasottabbak.
Azt gondolom, hogy el fog jönni az az
idő, mikor ezek a fiatalok félre fogják sö-
pörni azt a fajta értékrendet, amivel ők
elégedetlenek, és ki fogják harcolni ma-
guknak a saját lehetőségeiket.
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TANDEM HIRDETÉS

szerző: szigethy teodóra
fotó: gy. p.

Vak és látássérült tandemkerék-
párosok egy kis csoportja valósí-
totta meg álmát: Győrből in-
dulva, végigkerekezve Európát
eljutott a londoni paralim piá ra.
Mittnacht József ötletgazda és
társai átélhették a megnyitót. 

A 2012 kilométeres útra vállalkozó két
tandemen egy vak és három gyengén
látó bizonyította be, hogy a fogyaté-
kosság nem akadálya a nagy sporttel-
jesítményeknek. Az augusztus 9-étől
augusztus 29-ig tartó utat az Első
Győri Lions Club szervezte, mozgó-
sítva európai kapcsolatait. Támogatta
a tandemeseket 400 ezer forinttal és
kapcsolataival a Lions Clubok Magyar-

A látássérült
tandemesek
bejutottak 
a paralimpia
megnyitójára

országi Szövetsége, a másik két győri
Lions klub, a győri önkormányzat, vala-
mint a GYŐR-SZOL Zrt., az Eurest Ser-
vice és még sokan mások.

A kerékpározók érintették Sindelfin-
gent, Győr testvérvárosát, Luxemburg-
ban csatlakoztak hozzájuk a kézzel ke-
rékpározók, valamint a sportminiszter
és egy Tour de France-versenyző is.
Brüsszelben látogatást tettek az Eu-
rópa Parlamentben és az Európa Ta-
nácsban. Doverben már meghirdette a
londoni White City Lions Club a cso-
port érkezését, sokan csatlakoztak hoz-
zájuk kerékpárral az utolsó útszakaszra.
A heidenheimi lionok jóvoltából a tan-
demesek bejutottak a paralimpia meg-
nyitójára is. Az út célja természetesen
nemcsak maga a sportteljesítmény
volt, hanem az is, hogy felhívják a figyel-
met a látásproblémákkal küzdőkre.

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

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

ÉRDEKLÔDJ ÉS GYERE! 

Szakmatanulás 
a Kempelenben
nappalin, tanfolyamon!

2900 Komárom, Frigyes tér 2—3. Tel.: 34/340-666
fkempelen@vipmail.hu • www.kempelensuli.hu

Kezdés: 2012. szeptemberben
Jelentkezés folyamatosan.
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KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

FÁTYOL ZOLTÁN „Az archaikum felől” című ki-
állítása szeptember 14-én 17 órakor nyílik a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Liszt Ferenc utcai,
Cziráki Galériájában. A festő a szegény művészet
hagyományaihoz kapcsolódva csomagoló- és
zsírpapírokat, gézt, puha papírvattát, fém- és fa-
darabokat, fonalhulladékot és sok egyéb anyagot
épít munkáiba. A képek ösztönző erejével játszik,
az impulzusokat ömlesztve jeleníti meg, több-
nyire meghatározás nélkül, álomszerűen összeil-
lesztve. A tárlat október 4-ig látogatható.

KISMEGYERI CSALÁDI NAP
helyszíne lesz holnap, szombaton
9 órától 22 óráig a helyi iskola ud-
vara. A nap szervezői az egészség-
ügyi vizsgálat, a kutyabemutató, a
körhinta és az óvodások fellépése
mellett Verbó Ákos, Ágoston
Anita és Varga Tamás
szórakoztató műsorát,
valamint a kismegyeri
nyugdíjas énekkar
koncertjét ígérik a lá-
togatóknak. Délután
négy órakor Krasznai
Tamás lép közönség
elé, majd megkezdő-
dik a mulatság.   

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉ-
GIEK SZÖVETSÉGE őszi első
összejövetelén Kiss Tamás, a győri
Egyházmegyei Kincstár és Könyv-
tár igazgatója Szent ereklyék
Győrben címmel tart előadást. Az
érdeklődőket szeptember 12-én,
este hat órára várják az Apáczai
Csere János kar dísztermébe, a
Liszt Ferenc u. 42. szám alá. 

AZ ÚJVÁROSI NYÁRBÚCSÚZTATÓ hol-
nap, szombaton 15 órakor kezdődik a helyi
művelődési házban. Kiállítás nyílik Pogátsa
Beáta foltvarró és a kosárfonó klub munkái-
ból. A gyerekeket ugrálóvár és arcfestés, a
családokat gulyásparti és tombola várja.
Színpadra lép a Lippentő táncegyüttes, a Li-
kócsi Dalkör, a gyömörei Kaláris citerazene-
kar, az újvárosi művelődési ház kórusa, a
Richter János Zeneművészeti Szakközépis-
kola rézfúvós zenekara, továbbá Hajnal Niko-
lett és Sebestyén Tamás nótaénekesek. Este
nyolctól Baranyai István és cigányzenekara
játszik. 

ZENÉS UTAZÁS. Az Újvárosi esték című so-
rozat első rendezvényén az operett világába ki-
rándulhat a közönség. A Veszprémi Petőfi Szín-
ház előadása szeptember 8-án, szombaton 18
órakor kezdődik az Újvárosi Művelődési Ház-
ban. Halas Adelaida és Szeles József színmű-
vészek a Bál a Savoyban, a Csókos asszony és
a Mágnás Miska című operettek legnépsze-
rűbb dalait éneklik, miközben a keretjáték se-
gítségével az eredeti darabok meséjét is élvez-
hetik a nézők. 

HÁZALÓ – Építészet kicsiben cím-
mel látható kiállítás november 4-ig az
Esterházy-palota aulájában. A tárlat az
épületábrázolás főbb típusainak be-
mutatása mellett eredeti régi tervraj-
zok segítségével, lakóházak, gyárak
pályaudvar, kórház- és templomépüle-
tek főszereplésével képzeletbeli sétára
hív Győrben. 

MÉNFŐCSANAKI SZÜRETI MULATSÁG várja az érdek-
lődőket a Bezerédj-kastélyban szeptember 8-án, szombaton
17 órától. A program zenés-táncos szüreti felvonulással
indul. A gyerekeket kézműves foglalkozás, modellező bemu-
tató és a Brumi Bandi Band interaktív gyermekkoncertje
várja. Lesz szőlőtermesztési és borászati bemutató, must-
és borkóstoló, szőlőpréselés, bográcsozás. A szórakoztatás-
ról a Bezerédj-kórus, a Rába Néptáncegyüttes, a ménfőcsa-
naki harmonikások, a Marcal Néptáncegyüttes, Dóka Zsuzsa
és Bősi Szabó László nótaénekes, Greznár Zoltán és zene-
kara, valamint a Sanzon zenekar gondoskodik.   
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

SZEPTEMBER 8., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este
05:55 Magyar gazda
06:25 Zegzugos történetek
06:55 Ma Reggel
09:00 Mozdulj! 
09:30 Vágtass velem! 
10:00 Angi jelenti
10:30 KorTárs  
11:00 Történetek a nagyvilágból  
11:45 Théma
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Paralimpia összefoglaló
13:05 Boxutca - Forma-1 magazin
13:40 Forma-1 Olasz Nagydíj - 

Időmérő edzés
15:25 Az esőerdő titkos élete 
16:20 Doc Martin  
17:15 Csak egy telefon  
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Retró kabaré  
21:10 Taxi  
22:40 Nagyon zene  
23:20 Falco - Az ördögbe is, még 

élünk!  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 A tini nindzsa teknőcök új 

kalandjai 
10:25 Asztro Show
11:20 XXI. század - a legendák velünk 

élnek 
11:50 Házon kívül 
12:20 Autómánia
12:55 Steven Seagal - 

Az igazságosztó 
13:30 Kung-fu 
14:30 Rudi malac újra száguld 

A 9 éves Nickel (Maurice 
Teichert) még nem tette túl
magát édesanyja elvesztésén,
ráadásul beilleszkedési problé-
mái vannak az új iskolában.
Apja (Sebastian Koch) sem
könnyíti meg a helyzetét, sőt.
Nickel egy reggel arra ébred,
hogy egy ismeretlen nő van a
házukban, aki magával hozta
serdülő lányát, Felit is.

16:25 1200 - A halál alagútja 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz 
19:30 X-Faktor 
21:15 Die Hard 4.: Legdrágább 

az életed  
23:50 Az élet sója  
01:45 Fókusz Plusz 

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

kalandjai  

12:20 Duval és Moretti  
13:20 Autóguru  
13:50 Sheena, a dzsungel királynője 
14:50 Bűbájos boszorkák  
15:50 Áldott jó nyomozó  
16:50 Sas kabaré  
17:55 Activity  
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra  
19:35 Beverly Hills-i zsaru 2.  
21:35 A katedrális  
23:35 Luxusdoki  
00:35 A médium  
01:35 EZO.TV
02:35 Kalandjárat  

05:50 Ki ez a lány?  
06:40 Zsírégetők  
07:30 Gordon Ramsay - A konyha 

ördöge  
08:20 Joe és a vulkán  
10:20 Óriási nyomozó: 

Halálbiztosítás  
12:05 Szex és New York light  
12:40 Szex és New York light  
13:20 Isten nem ver Bobbal  

15:15 Ki nevet a végén?  
17:15 Valahol, valamikor  
19:20 A Bermuda-háromszög 

rejtélye  
21:00 Bőrnyakúak  
23:15 Tűzfal  
01:15 Bőrnyakúak  
03:15 Vészhelyzet  

VIASAT3
05:25 Beszélő emlékházak 
06:00 Gazdakör
06:25 Hol volt, hol nem volt... 
06:50 Két világ közt 
07:50 Hungária Kávéház  
08:15 Hungária Kávéház  
08:40 Duna anzix 
09:05 Daktari  
10:00 Genfest 2012 
10:30 Isten kezében 
10:55 Élő világegyház
11:30 Munka-Társ)
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Lyukasóra
12:45 Vannak vidékek  
13:15 Heuréka! Megtaláltam! 
13:40 Sírjaik hol domborulnak... 
14:10 Talpalatnyi zöld
14:35 Pannon expressz  
15:05 Solti György Budapesten 
15:50 Élet apával  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Hogy volt!? 
19:30 Molnár Ferenc: Az üvegcipő  
21:35 Kultikon+  
22:30 MüpArt - Subscribe  
00:00 Rejtély  
01:55 Cigányok  

SZEPTEMBER 7., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Otthonod a kávéház  
09:35 DTK  
10:50 Paralimpia összefoglaló
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:35 Az én Afrikám
13:55 Giotto evangéliuma - a padovai 

Scrovegni kápolna  
15:05 Otthonod a kávéház  
15:25 Arisztokraták  
16:20 Capri - Az álmok szigete  
17:20 A korona hercege  
18:30 Csillagjegyek  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Poén Péntek  
21:10 Borvacsora  
22:10 Az Este
22:45 Titkok és szolgálatok  
23:40 Michael Bublé  
00:45 Arisztokraták  
01:35 Csillagjegyek  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 Reflektor Reggel  
07:45 Reggeli - Csak csajok  
08:25 Mindörökké szerelem  
09:30 Győzike  
10:30 Top Shop
12:10 Asztro Show
13:15 Az éden titkai  
14:25 Kaméleon, a renegát  
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
16:50 Riválisok  
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A gyanú árnyékában  
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 CSI: A helyszínelők  
22:25 Gyilkos elmék  

23:35 Odaát  
00:30 Reflektor  
00:45 Törzsutas 
01:15 Döglött akták  
02:05 Autómánia

06:00 Alexandra Pódium  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:35 Stahl konyhája  
09:45 Babapercek  
09:55 Teleshop
11:00 EZO.TV
12:35 A láthatatlan ember  
13:25 A láthatatlan ember  
14:20 Marina  
15:20 Rejtélyes vírusok nyomában  

Egy kisvárosban fél éve furcsa
betegség sújtja a gyermeke -
ket. A helyi kórházban nincs le-
hetőség az alaposabb vizsgá-
latra, ezért újra és újra meg-
próbálják rávenni dr. Connort
és csapatát, hogy látogassa-
nak el a városkába. A tünetek:
fáradtság, izomfájdalom, ízü-
leti fájdalmak és kiütések.

16:25 Hal a tortán  
17:20 Update Konyha  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:40 Jóban Rosszban  
21:25 Bölcsek kövére  
23:20 Aktív  
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV

05:25 Tuti gimi  
06:05 Kincsek a padláson  
06:30 Kincsek a padláson  
07:00 A nagy házalakítás  
07:50 Tuti gimi  
08:40 CSI: A helyszínelők  
09:35 Angyali üzlet  
11:25 A nagy házalakítás  
13:05 Harmadik műszak  
14:00 Monk - Flúgos nyomozó  
14:55 Monk - Flúgos nyomozó  
15:50 CSI: A helyszínelők  
16:45 Nyomtalanul  
17:40 Nyomtalanul  
18:35 Mike és Molly  
19:05 Mike és Molly  
19:30 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Tűzfal  

23:30 Összeesküvés-elmélet  
02:00 Harmadik műszak  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó
06:35 Rondó
07:30 Híradó
07:35 A Habsburgok és Magyarország 
08:30 Híradó
08:35 Sírjaik hol domborulnak... 
09:05 Magyar elsők 
09:20 Életképek  
10:00 Család-barát
11:00 Csellengők  
11:30 Térkép  
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Önök kérték!
15:05 Hagyaték 
15:35 Magyar elsők 
15:50 Szeuthész, a halhatatlan 
16:45 Mesélő cégtáblák 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Kárpát Expressz
19:05 Kézjegy 
20:05 Montalbano felügyelő  
21:05 Híradó
21:10 Dunasport
21:25 Különös házasság  

TV2, szeptember 7., péntek, 21:25

Bölcsek kövére
Amerikai vígjáték

Sherman Klump professzor a legna-
gyobb arc az egyetemen. Mindkét ér-
telemben. Ő a bölcsek kövére! Ez a
tudós kolosszális. Az agya fenomená-
lis. A teste kriminális. A családja ab-
normális. A szerelmi élete pedig ka-
tasztrofális. Ez a túlsúllyal sújtott

makro-professzor, miután már mindent kipróbált,
hogy leadjon valamit kétszáz kilójából, végső elkesere-
désében feltalál egy forradalmi génformulát. 

Viasat3, szeptember 7., péntek, 23:30

Összeesküvés-elmélet
Amerikai thriller

Jerry nem emlékszik saját múltjára, csak halvány sej-
tései vannak, amelyek félelemmel töltik el. Taxisofőr-
ként dolgozik, ügyfeleit útközben alaposan lefárasztja
összeesküvés-elméleteivel. Szerinte minden minden-
nel összefügg, és sötét erők lapulnak a történések mö-
gött. Szabadidejében saját kis újsá-
got szerkeszt. Jerryt a titokzatos dr.
Jonas elrabolja, aki kormányzati
pszichiáterként felfigyel a szokat-
lanul túlbuzgó sofőrre. 

Duna Televízió, szeptember 8., szombat, 15:50

Élet apával
Amerikai vígjáték

Négy vörös hajú gyermek anyjá-
nak lenni nem könnyű dolog,
még akkor sem, ha édesanyjuk
mindent tud, amit egy feleségnek
és anyának tudnia kell az életben,
az életről. Kertész Mihály, aki nagyszerű érzékkel illeszt
humoros elemeket különböző stílusú filmjeibe, kevés
vígjátékot rendezett. A történet ellenállhatatlan huncut-
sággal tart görbe tükröt a századvég New Yorkjának, s
benne egy polgári család „viktoriánus" hétköznapjainak.

TEST + LÉLEK + SZELLEM = WING TSUN

Elit harcmûvészet intelligens embereknek.
Alsó korhatár 8 év.

Bemutató és tagfelvétel: Deák SZKI (Bisinger sétány) 2012. szept. 11-én 18.30 órától
Tréningek: kedd, péntek 18.00–19.30

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

2012. szeptember 15. szombat - A Nyelvtudás Napja

A Hatos és Társa Nyelviskola várja Önt is reggel 9 órától:
• ECL, EURO és ÖSD próbanyelvvizsgákra
• Bemutató órára angol és német nyelvbôl

• Ingyenes szintfelmérôkön
• Fordítói versenyeken

Értékes nyeremények: ingyenes nyelvvizsga lehetôség, 
tanfolyami bónuszok, könyvvásárlási kedvezmény!
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TÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

SZEPTEMBER 10., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg 
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:08 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Otthonod a kávéház  
09:30 Jegyzetek a biológiai 

fogászatról  
10:25 Paralimpia összefoglaló
11:30 Napirend előtt
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:30 Szabadlábon Nógrádban 
14:05 Mrs. Bradley titokzatos esetei 
15:00 Otthonod a kávéház  
15:25 Arisztokraták  
16:20 Capri - Az álmok szigete  
17:15 A korona hercege  
18:30 Csillagjegyek  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Kastély csillagfényben  
21:15 Kékfény  
22:10 Az Este
22:45 Titkok és szolgálatok  
23:40 Abszolút London 
00:10 KOGART kiállítások 2006-2011 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 Reflektor Reggel  
07:45 Reggeli - Csak csajok  
08:25 Mindörökké szerelem  
09:30 Győzike   
10:30 Top Shop
12:10 Asztro Show
13:15 Az éden titkai  
14:15 Zsenikém - Az ügynök haláli  

16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
16:50 Riválisok  
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A gyanú árnyékában  
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Dr. Csont  
22:25 Hazudj, ha tudsz!  
23:35 PokerStars.net - Big Game  
00:30 Reflektor  
00:45 Az utolsó meló  

06:00 Aktív Extra  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:30 Stahl konyhája  
09:35 Babapercek  
09:40 Teleshop
10:45 EZO.TV
12:20 Baseball álmok  

Ray és felesége úgy döntenek,
hátat fordítanak a nagyváros-
nak, hogy vidéki gazdálkodó-
ként boldoguljanak ezentúl.
Ray büszkén áll kukoricaültet-
vénye közepén, amikor egy
napon különös hangot hall: Ha
megépíted, eljön hozzád! 

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

05:45 Kincsek a padláson  
06:10 A nagy házalakítás  
07:50 Tuti gimi  
08:40 CSI: A helyszínelők  
09:35 Ki nevet a végén?  

11:35 A nagy házalakítás  
12:30 Harmadik műszak  
13:25 Monk - Flúgos nyomozó  
14:20 Monk - Flúgos nyomozó  
15:15 CSI: A helyszínelők  
16:10 Nyomtalanul  
17:05 Nyomtalanul  
18:00 Nyered, ha mered 
18:35 Mike és Molly  
19:05 Mike és Molly  
19:30 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Menekülő ember  
23:10 Harmadik műszak  
00:10 Menekülő ember  
02:00 Zsírégetők  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó
06:35 Élő egyház 
07:00 Isten kezében 
07:30 Híradó
07:35 Teremtő szorgalom 
08:30 Híradó
08:35 A funtineli boszorkány 
09:25 Életképek  
10:00 Család-barát
10:55 Lyukasóra
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:30 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Bor, kenyér, Balaton 
16:55 Mesélő cégtáblák 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Kárpát Expressz
19:05 Kaszás Attila - Díjátadó Gála
20:10 Petőfi
21:05 Híradó
21:15 Dunasport
21:25 Szeptember 11. - 

A terror napja  

SZEPTEMBER 9., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Magyar gazda
05:55 Esély
06:25 Vágtass velem! 
06:55 Ma Reggel
09:00 Engedjétek hozzám
09:10 „Így szól az Úr!”
09:15 Katolikus krónika
09:40 Kérdések a Bibliában
10:00 Metodista magazin
10:25 Evangélikus ifjúsági műsor
10:30 Új református iskolák
11:00 Református istentisztelet 

közvetítése Bőcsről
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Paralimpia összefoglaló
13:00 Telesport 
13:30 Forma-1 Olasz Nagydíj - Futam
16:25 Tihany 
16:50 A Moszkító-part  
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Egyszer volt, hol nem volt  
21:00 Madárfészek  
23:00 Millennium 3. - A kártyavár 

összedől  
01:20 Koncertek az A38 hajón  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:35 Teleshop
11:30 Törzsutas 
12:05 Tuti gimi  
13:05 Gossip girl - A pletykafészek  
14:05 112 - Életmentők  
14:45 112 - Életmentők  
15:20 Tru Calling - Az őrangyal  
16:25 Nagy zűr kis Kínában  

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11
20:00 Zsenikém - Az ügynök haláli  
22:10 Döntő játszma  
00:10 Richárd nyomában  

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
10:05 Beyblade  
10:35 Beyblade  
11:05 EgészségMánia  
11:35 Kalandjárat 
12:05 Borkultusz  
12:35 Stahl konyhája  
13:05 Több mint TestŐr  
13:35 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
14:35 Monk - Flúgos nyomozó  
15:35 Bűbájos boszorkák  
16:35 Beverly Hills-i zsaru 2.  
18:30 Tények
19:00 Napló
20:05 A házinyuszi  

22:00 Frizbi Hajdú Péterrel  
23:00 Szellemekkel suttogó  
00:00 Összeesküvés  
01:00 EZO.TV
01:35 Napló  

06:30 Columbo - Gyilkosság 
hangjegyekkel  

07:05 Gordon Ramsay - A konyha 
ördöge  

08:00 Divatdiktátorok modelljei  
08:25 Véznák kontra dagik  
09:20 Álomgyári feleség  
10:15 Szex és New York light  
10:45 Szex és New York light  
11:20 A nagy házalakítás  
12:15 A nagy házalakítás  
13:10 Valahol, valamikor  
15:10 A Bermuda-háromszög 

rejtélye  
Rémisztő méretű elektromág-
neses vihar készülődik a Ber-
muda-háromszög fölött. A ku-
tatócsoport tagjai megkísérlik
elhárítani a kitörését, mikor fel-
fedezik, hogy a haditengeré-
szet részt vett az anomáliák
előidézésében. 

16:50 Ocean's Eleven - Tripla vagy 
semmi  

19:00 Fátylat rá! 
20:00 CSI: Miami helyszínelők  
20:55 A célszemély  
21:50 Amerikai pite 5. - Pucér 

maraton  
23:45 Fennsíkok csavargója  
01:50 CSI: Miami helyszínelők  
02:35 A célszemély  

VIASAT3
05:25 Beszélő emlékházak 
06:00 Gazdakör
06:30 A Pacsirta  
08:00 7. Nemzetközi Cirkuszfesztivál 
09:10 És még egymillió lépés 
10:00 Élő egyház
10:30 Isten kezében 
11:00 Önkéntesek 
11:30 Beavatás  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Élő népzene 
12:40 Akadálytalanul
13:10 Csellengők  
13:35 Határtalanul magyar 
14:05 Arcélek
14:35 Hazajáró 
15:20 Kávéház  
15:50 Kávéház  
16:20 Meseautó  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Önök kérték!
19:30 Ahogy tetszik  
21:40 Dunasport
21:45 Zenekari próba  
23:00 Árvaház  
00:45 Mezei-Pálfi-Szőke-

Brestyánszki: Záróra  
02:10 Vers

Viasat3, szeptember 9., vasárnap, 13:10

Valahol, valamikor
Amerikai filmdráma

Richard Collier tehetséges drámaíró. 1972-ben, első szín-
darabjának bemutatóján egy titokzatos idős nő egy zseb -
órát ajándékoz neki „Gyere vissza hozzám” felirattal. Né-
hány évvel később Richard élete romba dől. Alkotói vál-
ságban szenved, ezért elutazik. Egy század eleji gyönyörű

színésznő, Elise portréja olyany-
nyira megihleti, hogy a férfi bele-
szeret. Színházi kosztümöket vá-
sárol, hogy a festményen lévő sze-
relme közelébe férkőzzön. 

M1,szeptember 9., vasárnap, 16:50

A Moszkitó-part
Amerikai kalandfilm

Allie Fox, a különc és öntörvé-
nyű feltaláló elhatározza, hogy
megvalósítja álmait: elhagyja
családjával az Egyesült Álla-
mokat, hogy felépítsen egy jég-

gyárat, és ezzel létrehozzon egy új civilizációt a közép-
amerikai dzsungel közepén. Családja ellenkezése,
nézet eltérése a helyi prédikátorral és az állandó küzde-
lem a természet erőivel felőrlik idegeit. Megszállott-
sága komoly veszélybe sodorja családját.

Duna Televízió, szeptember 10., hétfő, 21:25

Szeptember 11. – A terror napja
Amerikai dokumentumfilm

A dokumentumfilm a szeptember 11-i New York-i ter-
rortámadásról a 9/11 Bizottság meghallgatásai alapján
rekonstruálja az esemé-
nyeket. Az utólagos vizsgá-
latok számos olyan hiá-
nyosságot tártak fel a biz-
tonsági rendszerben, ami
lehetővé tette ennek a pá-
ratlan katasztrófának a be-
következtét.

TUDÁSÁT KORONÁZZA MEG A DELFINÉL!
Kazinczy Ferenc Gimnázium  Győr Eötvös tér 1.  Tel.: 96/526 060, 62/648-228, 20/440-2582 www.delfikoronaja.hu

Érettségi akár két év* alatt is! Újdonságként már 8 osztállyal* is jelentkezhet!
Legyen Ön is anyagilag megbecsült munkavállaló! Gimnáziumi osztályainkban, esti tagozaton heti 2 délutáni elfoglaltsággal

• A beiratkozottak 99%-a sikeres érettségi vizsgával zárta a tanulmányait. • Diákigazolvány, családi pótlék igényelhető!

(*meglévő képesítés beszámításával)
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

SZEPTEMBER 12., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Otthonod a kávéház  
09:30 Sültbolondok  
11:00 Tokio - Az építészet fővárosa  
11:40 Útravaló
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:30 Szabadlábon Nógrádban 
14:00 Gasztroangyal  
15:00 Otthonod a kávéház  
15:25 Emma  
16:25 Capri - Az álmok szigete  
17:20 A korona hercege  
18:30 Csillagjegyek  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú  
21:00 Pesty Fekete Doboz  
22:00 Az Este
22:35 Titkok és szolgálatok  
23:30 Szeptember 11: A katasztrófa 

után  
00:20 Emma  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 Reflektor Reggel  
07:45 Reggeli - Csak csajok  
08:25 Mindörökké szerelem  

09:30 Győzike  
10:30 Top Shop
12:10 Asztro Show
13:15 Az éden titkai  
14:30 Egyik kopó, másik eb  
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
16:50 Riválisok  
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A gyanú árnyékában  
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Dallas  
22:25 Házon kívül  
23:10 Reflektor  
23:25 Revans

06:00 Babavilág  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:30 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek  
09:50 Teleshop
10:55 EZO.TV
12:30 Zoom kapitány kalandjai  
14:15 Marina  
15:15 Rejtélyes vírusok nyomában  
16:15 Hal a tortán  
17:20 Update Konyha  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:35 Aktív
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 Doktor House  

22:20 Született feleségek  
23:20 Aktív  
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:00 Doktor House  
01:55 Született feleségek  

06:10 Kincsek a padláson  
06:35 Kincsek a padláson  
07:00 A nagy házalakítás  
07:55 Tuti gimi  
08:45 CSI: A helyszínelők  
09:40 Előre a múltba  

Peggy Sue válni készül, amikor
a huszonöt éves osztálytalálko-
zóján különleges dolog törté-
nik. Elájul, majd kábulatából
negyed évszázaddal fiatalab-
ban ébred. Tinédzserként a
hatvanas években találja ma -
gát, ráadásul mindent tud a jö-
vőről!

11:35 A nagy házalakítás  
12:30 Harmadik műszak  
13:25 Monk - Flúgos nyomozó  
14:20 Monk - Flúgos nyomozó  
15:15 CSI: A helyszínelők  
16:10 Nyomtalanul  
17:05 Nyomtalanul  
18:00 Nyered, ha mered 
18:35 Mike és Molly  
19:05 Mike és Molly  
19:30 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Az ördög ügyvédje  
00:00 Titokzatos folyó  
02:30 Lépéselőnyben  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó
06:35 Unser Bildschirm
07:05 Srpski Ekran
07:30 Híradó
07:35 Róma pápái és a magyarok 
08:30 Híradó
08:35 Zarándokutakon 
09:05 Magyar elsők 
09:20 Életképek  
10:00 Család-barát
10:55 Élő népzene 
11:30 Térkép  
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Kultikon+  
15:10 Talpalatnyi zöld
15:40 Magyar elsők 
15:55 Jegyzetek a biológiai 

fogorvoslásról  
16:50 Mesélő cégtáblák 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Kárpát Expressz
19:05 Ízőrzők: Bárdudvarnok 
19:35 Sophie szerint a világ
20:10 Az öt zsaru  

SZEPTEMBER 11., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Otthonod a kávéház  
09:30 Sültbolondok  
11:05 Filmfotósok  
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:30 Szabadlábon Nógrádban 
14:05 Mrs. Bradley titokzatos esetei 
15:05 Otthonod a kávéház  
15:30 Emma  
16:30 Capri - Az álmok szigete  
17:25 A korona hercege  
18:35 Csillagjegyek  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A három testőr Afrikában  
21:40 Az Este
22:15 Titkok és szolgálatok  
23:10 Barangolások öt kontinensen 
23:45 A Nemzeti Filharmonikusokkal 

Erdélyben
00:15 Emma  
01:10 Csillagjegyek  

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

Nagyvárosi, pöffeszkedő, pat-
togatottkukorica-zabáló, limu-
zinos és ólomszippantó maffió-
zók, most figyeljetek! Vinnie
Antonelli, az egyik kisváros na-
gyon szemtelen bűnözője ki-
használva az FBI védelmét, új
személyazonossággal, de a
régi személyiségével veti bele
magát a kertvárosi bűnözésbe.

16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
16:50 Riválisok  
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A gyanú árnyékában  
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Castle  
22:25 Döglött akták  
23:35 XXI. század - a legendák velünk 

élnek  
00:05 Reflektor  
00:20 A hatalom hálójában  

06:00 TotalCar  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:30 Stahl konyhája  
09:35 Babapercek  
09:40 Teleshop
10:45 EZO.TV
12:20 A jamaikai kalóz  

14:15 Marina  
15:15 Rejtélyes vírusok nyomában  
16:15 Hal a tortán  
17:20 Update Konyha  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 xXx2: A következő fokozat  
23:15 Aktív  
23:45 Tények Este
00:20 EZO.TV
00:55 Ébrenjárók  
02:40 TotalCar  

06:20 Kincsek a padláson  
06:45 Kincsek a padláson  
07:10 A nagy házalakítás  
08:05 Tuti gimi  
08:55 CSI: A helyszínelők  
09:50 Óriási nyomozó: 

Halálbiztosítás  
11:35 A nagy házalakítás  
12:30 Harmadik műszak  

13:25 Monk - Flúgos nyomozó  
14:20 Monk - Flúgos nyomozó  
15:15 CSI: A helyszínelők  
16:10 Nyomtalanul  
17:05 Nyomtalanul  
18:00 Nyered, ha mered 
18:35 Mike és Molly  
19:05 Mike és Molly  
19:30 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Titokzatos folyó  
23:55 Doktor House  
00:50 Harmadik műszak  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó
07:35 Cigája 
07:55 Életképek  
08:30 Híradó
08:35 A csáfordi kerek erdő 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Szigeti veszedelem 
16:45 Mesélő cégtáblák 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Kárpát Expressz
19:05 Ízőrzők: Sándorfalva 
19:35 Sophie szerint a világ
20:10 Öregberény  
20:40 Öregberény  
21:15 Híradó
21:25 Dunasport
21:30 Haragban a világgal  
23:20 Lamantin Jazz Fesztivál  
23:55 Koncertek az A38 hajón  
00:45 Koncertek az A38 hajón  
01:40 Vers
01:45 Himnusz
01:50 Térkép  

M1, szeptember 11., kedd, 20:15

A három testőr Afrikában
Magyar vígjáték

A francia idegenlégió sivatagi erődjében három jó barát
a titokzatos, gyönyörű szőke lány, Yvonne öccsét akar-
ják felkutatni. A férfi a sivatag közepén lévő büntetőtá-
borban raboskodik. Kisebb csínytevések után mindhár-
man bekerülnek a büntetőtranszportba. A büntetőtá-

bor helyén idilli körülménye-
ket találnak. Nemsokára rá-
jönnek, hogy az egész történet
mögött nagyszabású pénz -
ügyi átverés rejlik. 

Duna Televízió, szeptember 11., kedd, 16:00

Szigeti veszedelem
Magyar ismeretterjesztő film

1566. szeptember 7-én Zrínyi Miklós horvát bán, Sziget-
vár kapitánya mindörökre beírta nevét a magyar törté-
nelembe. Önfeláldozó, hősies helytállásával kivívta déd-
unokája, gróf Zrínyi Miklós tiszteletét, aki a szigetvári
ostrom és a végső kirohanás történetét a magyar iroda-
lom egyik legszebb alkotásában örökítette meg. Fil-
münk az eposz ihlette képsorozaton keresztül mutatja
be a történelmi eseményt. A képsorozat alkotója a világ-
szerte jól ismert, nálunk mégis szinte ismeretlen, ma-
gyar származású Konrád Ignác festőművész.

Viasat3, szeptember 12., szerda, 21:20

Az ördög ügyvédje
Amerikai thriller

Démoni hatású, egyedi filmcse-
mege. Az utolsó pillanatokig
meglepetésekkel szolgál az
utóbbi évek egyik műfajteremtő
filmje. Kevin Lomax, a sikeres
védőügyvéd egyetlen pert sem veszített még, szinte hip-
notikus erővel bírja rá az esküdteket, hogy mentsék fel
ügyfeleit. De nemcsak a tárgyalóteremben, hanem a ma-
gánéletében is szerencsés, elbűvölő feleségével, Mary
Ann-nel az oldalán. De semmi sem tarthat örökké.

• Ôszi angol-, németnyev-tanfolyamok IX. 22-tôl.
• ÖSD, TársalKODÓ, ECL, EURO, Zöld Út, BGF 

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

nyelvi szinten
• Gazdasági, turisztikaki szaknyelv 
• IX. 17-tôl 60 órás, 3 hetes intenzív német nyelvtanfolyamok

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

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

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

SZEPTEMBER 13., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Otthonod a kávéház  
09:30 Sültbolondok  
11:00 Caruso másik hangja  
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Kvartett
13:30 Szabadlábon Nógrádban 
13:55 Mrs. Bradley titokzatos esetei 
14:55 Otthonod a kávéház  
15:15 Emma  
16:15 Capri - Az álmok szigete  
17:20 A korona hercege  
18:35 Csillagjegyek  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Fábry  
21:35 Sikersorozat  
22:05 Az Este
22:40 Titkok és szolgálatok  
23:35 Négy szellem  
00:35 Emma  
01:30 Csillagjegyek  

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

20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Emelt fővel  
23:10 Brandmánia  
23:40 Totál szívás  
00:40 Reflektor  
00:55 Infománia

06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:30 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek
09:50 Teleshop
10:55 EZO.TV  
12:30 Rex felügyelő  
13:20 Rex felügyelő  
14:15 Marina  
15:15 Rejtélyes vírusok nyomában  
16:15 Hal a tortán  
17:20 Update Konyha  
17:25 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  

Minden adott a Bodolai ételfu-
tár beindulásához, ám az
utolsó pillanatban nem várt
akadályokba ütközik a család.
Közben Szlávik és Müller Bu-
daiék nyomában jár, a kór-
házba pedig megérkezik a
meggyilkolt ügyvéd árván ma-
radt lánya, Luca...

20:35 Jóban Rosszban  
21:20 Tesó-tusa  
23:20 Aktív  
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:00 Tesó-tusa  
02:40 Segíts magadon! 

06:10 Kincsek a padláson  
06:35 Kincsek a padláson  
07:00 A nagy házalakítás  
07:55 Tuti gimi  
08:45 CSI: A helyszínelők  
09:40 A Sógorok réme  

11:35 A nagy házalakítás  
12:30 Harmadik műszak  
13:25 Monk - Flúgos nyomozó  
14:20 Monk - Flúgos nyomozó  
15:15 CSI: A helyszínelők  
16:10 Nyomtalanul  
17:05 Nyomtalanul  
18:00 Nyered, ha mered 
18:35 Mike és Molly  
19:05 Mike és Molly  
19:30 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Hetedik  
23:45 Az ördög ügyvédje  
02:20 Harmadik műszak  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz 
06:30 Híradó
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó
07:35 Róma pápái és a magyarok 
08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar 
09:05 Magyar elsők 
09:20 Életképek  
10:00 Család-barát
10:55 Pannon expressz  
11:30 Térkép  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:15 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Hogy volt!? 
15:05 Arcélek
15:35 Magyar elsők 
15:50 Híres zeneszerzők nyomában 
16:45 Mesélő cégtáblák 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Kárpát Expressz
19:05 Ízőrzők: Vecsés 
19:35 Sophie szerint a világ 
20:10 Égető Eszter

RTL Klub, szeptember 13., csütörtök, 21:25

Emelt fővel Amerikai thriller

Chris Vaughn nyolc év elit kato-
nai szolgálat után hazatérve kis-
városába szomorúan tapasz-
talja, hogy az egész környék Jay
Hamilton kezébe került, aki

mindenkit rettegésben tart. Chris és barátja, Ray is
hamar bajba kerülnek a kaszinóban, ahol kis híján az
életükkel fizetnek, amikor rájönnek a piszkos üzelmekre. 

Duna Televízió, szeptember 13., csütörtök, 19:05

Ízőrzők: Vecsés
Magyar ismeretterjesztő film

Vecsés akár közúton, akár vasúton, de még repülővel
is könnyen megközelíthető.  A magyarok és a világ
elsősorban a híres káposztájáról ismeri a várost. Mű-
sorunkban a következő ételek elkészítésével ismer-
kedhetnek meg a nézők: hurkaleves, káposztás pala-
csinta, töltött flekni, káposztás-szőlős rétes, rétes -
leves, káposztás-babos tészta.

M1, szeptember 13., csütörtök, 11:00

Caruso másik hangja
Színes, fekete-fehér, olasz dokumentumfilm

Enrico Caruso Nápoly nyomornegye-
dében nőtt fel. Tízéves korában már
templomi gyermekkórusban énekelt,
majd különböző mestereknél tanult.
1899-ben debütált a milánói Scalá-
ban, a műsorváltozás következtében
színre került Puccini-operában...

szerző: szigethy teodóra
fotó: illusztráció

Az Európai Mobilitási Hét és Autó-
mentes Naphoz kapcsolódva a győri
önkormányzat és a Mobilis Interaktív
Kiállítási Központ szeptember 21. és
23. között megrendezi az I. Győri Brin-
gafesztivált.

A program szeptember 21-én
bringás reggelivel, konferenciával és
KRESZ-nappal kezdődik, majd dél-
után kerékpáros felvonulással, Rut-
kai Bori és a Specko Jedno koncert-
jével folytatódik. Szombaton többek
között kerékpáros vidámpark, Gold -
Sprint, Bringa polo, AlleyCat, kerék-
páros időfutamverseny, Rutkai Bori
& a Hébe-Hóba Banda gyermekkon-
certje és amatőr zenekarok szóra-
koztatják majd a két keréken érkező-
ket a Mobilis Interaktív Kiállítási Köz-
pontnál. Vasárnap az Európát kerék-
párral bejáró Boros Dániel kalauzolja
a kerékpárosokat egy túra keretében
Pannonhalmára.

Az Európai Mobilitási Hét program-
jaihoz a Kisalföld Volán is csatlakozott,
a társaság jóvoltából szeptember 20-

án nosztalgiajárat szállítja a buszok
szerelmeseit a városháza és az egye-
tem közötti útvonalon, de teleplátoga-
tás és Volán-relikviák vására is színe-
síti a programot. Az elmúlt évekhez
hasonlóan szombatról vasárnapra vir-
radó éjszaka elindul a díjmentes éjsza-
kai buszjárat, a Bagolybusz is. Szep-
tember 22-én, az Európai Autómen-
tes Napon pedig Győr valamennyi
helyi autóbuszjáratán menetjegyvál-

tás nélkül lehet majd utazni. A részle-
tes program és az egyes programok
regisztrációjával kapcsolatban bő-
vebb tájékoztatás a www.kornyezetba-
ratgyor.hu és a www.gyor.hu honla-
pon található.

Az I. Győri Bringafesztivált a „Győr
Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi
hálózatának fejlesztése” című projekt-
hez kapcsolódva rendezi meg a város.
Az Új Széchenyi Terv keretében több

mint 200 millió forintos európai uniós
támogatással megvalósuló projekt-
nek köszönhetően Győr négy köz-
ponti településrészének (Nádorváros,
Adyváros, Gyárváros, Marcalváros I.)
kerékpáros közlekedése válik bizton-
ságosabbá azáltal, hogy a kerékpáro-
zás szempontjából egy szerves funk-
cionális egység jön létre.

Az augusztusban kezdődött első
ütem megvalósítása a tervezettnek
megfelelően zajlik, az Ifjúság körút–
Vasvári P. u.–Lajta út, Kálvária út–Tiha-
nyi Á. út, Bartók B. út–Szent Imre út,
Kálvária út–Szigethy Attila út nyomvo-
nalakat érintő munkálatok várhatóan
novemberben befejeződnek. A máso-
dik ütem kivitelezésére a tervek sze-
rint 2013 első félévében kerül sor a
Mészáros Lőrinc és a Kandó Kálmán
út egyes részein.

A projekt keretében összesen
5.866 m kerékpárút épül a város for-
galmas részein, illetve 20 kiemelt for-
galmi csomópontot építenek át úgy,
hogy a kerékpáros közlekedés része-
süljön előnyben. Ezek mellett 7 közin-
tézmény közelében 75 db kerékpártá-
maszt helyeznek ki.

Három napra nyeregbe pattan a város





HIRDETÉS KAMARA

Újabb négy év telt el, közelegnek a
kamarai választások. Szeptember-
ben újra megválaszthatjuk, kikbôl áll-
jon össze a küldöttgyûlés, mely ok-
tóberben megválasztja a kamara el-
nökét, elnökségét és az országos
kamara küldötteit.

Jelöljön, szavazzon, hallassa 
a hangját Ön is! Most megteheti.

Tudta Ön, hogy:
• minden megyei vállalkozás képvi-

selôje állíthat küldöttjelöltet?
• minden megyei vállalkozás képvise-

lôje szavazhat a küldöttjelöltekre?
• a küldöttek választják meg a ka-

mara elnökségét?

Miért érdemes szavazni?
A kamara képviseli a megye vala-
mennyi vállalkozásának érdekeit, se-
gíti, fejleszti és szolgálja a kereske-
delmet és a gazdaságot. A kamara
tagozatainak képviselôit pedig a vál-
lalkozások választják. Azért fontos je-
lölni és szavazni, hogy olyan küldöt-
tek kerüljenek megválasztásra, akik
minden vállalkozás érdekeit egy -
aránt képviselik. Érdemes tehát élni
a választójoggal, a demokrácia vív-
mányával, hiszen a vállalkozások így
és ekkor dönthetik el, hogy kik kép-
viseljék ôket. Fontos, hogy a lehetô
legtöbb vállalkozás vegyen részt a
választásokon, hiszen így több vállal-
kozás véleménye és szavazata alap-
ján képviseli a kamara a cégek és

Ki szavazhat?
A kamarai törvény alapján a válasz-
tásokon Gyôr-Moson-Sopron me -
gye minden gazdálkodó szervezete
választásra jogosult, amennyiben
nem agrártevékenységet folytat. Az
Agrárkamara tagjaira más szabályok
vonatkoznak.
Minden vállalkozás vezetôje sza-
vazhat. A kamarai tag vállalkozá-
sok bejegyzett képviselôi lehetnek
jelöltek, közülük lehet választani.
Már hozzáférhetô a megyei gazdál-
kodó szervezetek névjegyzéke, amely
megtekinthetô a kamarai székház föld-
szintjén található számítógépen, illetve
a mosonmagyaróvári, csornai és ka-
puvári kamarai irodákban. Csak a vá-
lasztási névjegyzékben szereplô sze-
mély adhat le szavazatot, igazolva jo-
gosultságát. Meghatalmazással a ka-
marai szabályozások alapján nem le-
hetséges szavazni!

Kire lehet szavazni?
Küldött- és tisztségviselô-jelöltet csak
kamarai tagok közül lehet választani.
A tagok listáját az úgynevezett tag-
jegyzék tartalmazza, melyet a ka-
mara tagozatonkénti és térségen-
kénti bontásban is gyûjt. A tagjegy-
zék a választási névjegyzék része, és
szintén megtekinthetô a kamara
gyôri, mosonmagyaróvári, csor nai és
kapuvári irodáiban. Itt tehát megte-
kinthetô a jelölhetô személyek köre.

Hogyan lehet szavazni?
A küldöttek megválasztását jelölés
elôzi meg. Jelölés írásban és szóban
történhet. Az írásbeli jelölést a
www.gymskik.hu címû kamarai webol-
dal jobb oldali menüsorából letölthetô
jelölôlap segítségével lehet leadni,
amelyet a kamarai tagok levélben is
megkapnak. Írásbeli jelölésre a kama-
rai irodákban is van lehetôség.
Az írásbeli jelölés határideje 2012.
szeptember 10. A kitöltött jelölôla-
pokat a következô címre kell eljut-
tatni: Gyôr-Moson-Sopron Megyei

Választási kisokos
Kereskedelmi és Iparkamara,
9021 Gyôr, Szent István út 10/A.
Szóbeli jelölés csak a küldöttvá-
lasztó tagozati ülésen történhet. Mo-
sonmagyaróváron a Mosonmagyar -
óvári kistérség, Csornán a Fertô—rá-
baközi kistérség, a Csornai, Kapu-
vári és a Sopron—fertôdi kistérségek
vállalkozói jelölhetnek és szavazhat-
nak. Gyôrben a Gyôri, Téti és Pan-
nonhalmi kistérségek vállalkozásai,
illetve a megyén kívüli székhellyel
rendelkezô kamarai tagok adhatják
le szavazatukat.
Mindenki a saját tagozatán és tér-
ségén kívül is állíthat jelöltet. Egy
gazdálkodó szervezetnek több je-
löltje is lehet, minden jelöltrôl kü -
lön-külön jelölôlapot kell kitölteni.
A jelölést egy hónappal késôbb a
küldöttek megválasztása követi.
Ezen az ülésen részt vehetnek kama-
rai tagok és választójoggal rendel-
kezô nem kamarai tagok is.
A nem kamarai tagok a fô tevékeny-
ségüknek megfelelô tagozatban és
a székhelyük szerinti térségben ad-
hatják le a szavazatukat.

Mikor zajlanak a választási ülések?
Gyôr, Szent István út 10/A
2012. szeptember 17. 
16 óra Ipari tagozat
2012. szeptember 18. 
16 óra Kereskedelmi tagozat 
2012. szeptember 19. 
16 óra Szolgáltatási tagozat 
2012. szeptember 20. 
16 óra Kézmûipari tagozat
Mosonmagyaróvár, Erkel úti irodaház
2012. szeptember 25. 
15 óra Ipari tagozat
15.30 Kereskedelmi tagozat
16 óra Szolgáltatási tagozat
16.30 Kézmûipari tagozat
Csorna, Erzsébet királyné u. 4.
2012. szeptember 26.
15 óra Ipari tagozat
15.30 Kereskedelmi tagozat
16 óra Szolgáltatási tagozat
16.30 Kézmûipari tagozat

Cégvezetôk figyelmébe:

Tudjon meg mindent 
a kamarai választásokról!

vállalkozók érdekeit. A kamarai vá-
lasztás közös ügyünk!

A kamarai választás egy lehetô-
ség arra, hogy Ön is beleszóljon,
kik legyenek azok, akik döntenek
a kamara következô négy évének
tevékenységérôl.

Mit tesz a kamara?
• lobbizik a gazdasági szereplôk ér-

dekeiért
• sikeresen pályázik, amivel támo-

gatást szerez a megyei vállalkozá-
soknak

• tanácsadó rendezvényeket szervez
• képzéseket tart
• támogatja a szakképzést
• támogatja az innovációt
• építi a gazdasági külkapcsolatokat
• és még sok minden mást…

Legyen része Önnek is 
a döntésben!

További információkat talál a kamara honlapján: www. gymskik.hu, a fô-
oldalon a zöld színû szövegdobozra kattintva. Figyelje folyamatosan a
kamara honlapját! Önöknek is fontos és friss információkat tartalmaz.
Az E-ügyfélszolgálaton keresztül kérdéseket is fel lehet tenni. A kamara
munkatársai a 96/520-202-es telefonszámon adnak felvilágosítást.
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kép és szöveg: nagy csaba

Karakteres, illatozó presszókávé, habos cappuc-
cino, lágy melange és gőzölgő forró csokoládé is
kapható a városréti piacon szerdán és szombaton
működő Belozzi mobil kávézóban. Somogyi Ákos,
az üzemeltető cég egyik vezetője a hétközi piacon
elmondta: egyedi autót építettek a vevők kiszolgá-
lására. Maga a kocsi francia gyártmány, tizenöt ló -
erős. A felépítmény, amelyben a mobil kávézó mű-
ködik, saját tervezés. A fejlesztés során fő cél volt,
hogy minél több helyen tudjanak igazán jó kávét
adni. Ezzel kapcsolatban a cégvezető hangsúlyozta:
kiemelten kezelik a minőség kérdését. A filozófiát a
vevők igazolják vissza, hiszen vannak olyan törzsfo-
gyasztók, akik jóformán a kávéért jönnek ki a piacra
– tájékoztatott a cégvezető, aki elmondta még: szí-
vesen jönnek a piacra, ugyanakkor a városi rendez-
vényeken, fesztiválon is örömmel jelennek meg. A
Belozzi Mobil Kávézó látványa egyedi, már ráné-
zésre könnyen megismerhető. A távoli kávétermő
vidékeket közelebb hozza, hogy a vállalkozás a mi-
nőségi kávét saját receptúra alapján Magyarorszá-
gon pörköli. A mobil kávézó kínálatát nyáron jég-
kása, télen forró tea egészíti ki.

Mobil kávézó
a piacon

Presszókávé: 250 Ft
Cappuccino: 300 Ft
Melange: 300 Ft
Forró csokoládé: 300 Ft

Pritaminpaprika 400 Ft/kg
Szőlő 200–300 Ft/kg
Alma 100–280 Ft/kg
Csemegekukorica: 60 Ft/cső
Őszibarack: 200–250 Ft/kg

Fogyasztói kosár:

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

2008 óta várja a lovaglás szerelmeseit
a Sokorói-dombság lábánál fekvő, ter-
mészetvédelmi terület közvetlen köze-
lében található Krisztina Lovasudvar
Győrújbaráton. A lovarda közel van
Győrhöz, de elég messze a zajtól, min-
den adott a teljes kikapcsolódáshoz.

Változatos és izgalmas terepek lovagol-
hatók erre, az emelkedők, a meredek
szakaszok éppúgy elérhetőek innen,
mint a sík vidék. Itt egybeolvadhat az
ember a természettel, csak őzek, szar-

vasok és más állatok „zavarják” meg a
tökéletes harmóniát.

A lovarda tulajdonosa, Schubkégel
Krisztina elmondta, a népszerű lovas-
udvar szolgáltatásai folyamatosan bő-
vülnek. Elsősorban gyerekek lovagolta-
tásával, versenyeztetéssel, túrák szer-
vezésével foglalkoznak, illetve lovas te-
rápiát, hobbilovaglást és lóbértartást
is vállalnak.

– Húsz lovunk van és több pónink is.
Nyugodt, kiegyensúlyozott állatok, jól
belovagoltak, mindenki biztonságban
érezheti magát rajtuk, ami fontos
szempont ennél a sportnál. A lovas te-

rápián mozgáskorlátozottakkal vagy
mozgásukban akadályoztatottakkal
foglalkoznak, tervezik, hogy a jövőben
egy komplex rehabilitációs központot
hoznak létre.

Salakta Adél gyógytornász elmond -
ta, orvosi, pedagógiai, pszichológiai ja-
vallatra érkeznek hozzájuk a betegek.
A terápiának két fő szakága van: a hi-
poterápia, amit gyógytornász és szo-
matopedagógus végez, illetve a gyógy-
pedagógiai lovaglás és lovas torna,
amit gyógypedagógus végzettségű
lovas terapeuta végezhet.

– Veleszületett vagy szerzett beteg-
ségekkel rendelkező gyerekekkel és
felnőttekkel egyaránt foglalkozunk.
Nem tudjuk őket meggyógyítani, de
képesek vagyunk nagyon sokat javítani
az általános állapotukon. Fejlesztjük a
mozgásukat és a kapcsolatteremtő ké-
pességüket is. És az sem utolsó szem-
pont, hogy a levegőn, szép környezet-
ben tesszük ezt a rideg kórtermek he-
lyett. Itt mindig történik valami, megje-
lenik egy ritka sas, vagy gólyák repked-
nek és őzikék ugrálnak a réten. Ezzel
fenntarthatjuk a gyerekek érdeklődé-
sét, feloldódhatnak, és egy kis időre el-

felejthetik a betegségüket – hangsú-
lyozta Salakta Adél. Schubkégel Krisz-
tina hozzátette, a lovardában működik
a Patás Pajtás Közhasznú Egyesület,
amely elfogad adományokat a gyere-
kek lovaglásának kibővítésére, illetve
eszközök vásárlására, szegényebb gye-
rekek támogatására.

Schubkégel Krisztina kiemelte, lo-
vardája családias hangulatú, ahol nagy
hangsúlyt fektetnek a közösségi életre
és arra, hogy a gyerekeknek megmu-
tassák, hogyan kell bánni az állatokkal
és milyen a természetben élni.

– Itt közösséghez tartozhatnak a
gyerekek, jó levegőn tanulnak renge-
teg fontos dolgot, például gondosko-
dást a lovak ápolásával, felelősségtu-
datot, és nem utolsó sorban önbizal-
mat kapnak.

A lovagláson túl rengeteg progra-
mot szervezünk, hegyet mászunk, tú-
rázunk, táborozunk – mesélte, majd
hozzátette, a lovaglást sosem késő el-
kezdeni, vannak ismerősei, akik hat -
van évesen kezdték el ezt a sportot. A
Krisztina Lovasudvarban mindenkit
várnak, aki szereti a lovakat, a termé-
szetet és a jó társaságot.

Lovas terápiával is foglalkoznak a családias
hangulatú lovardában



22 / + / 2012. szeptember 7.

LÉLEKTÉR RIPORT

szerző: m. s.
fotó: illusztráció

Keressük az örömöt!
Sok múlik a hozzáállásunkon, hogy

mennyire csinálunk magunknak pá-
nikhelyzetet az iskolakezdésből. A
gyermekünknek azzal segíthetünk –
legyen bármilyen korú is –, ha látja raj-
tunk, hogy urai vagyunk a helyzetnek,
kézben tartjuk a dolgaikat, és segí-
tünk a stratégiák kialakításában. Tuda-
tosan fel kell készülni a tanévre, meg
kell keresni a tanulás közös örömeit,
pozitívumait. 

A szülőnek legyenek
válaszai a problémákra
Nem csak az első osztály a forduló-

pont a gyerekek életében, nagy válto-
zás a felsőbe való váltás, a középiskolai
és felsőfokú  tanulmányok megkez-
dése is. A gyerek életkorának megfele-
lően célszerű stratégiát felállítani, amit
meghatároznak az iskola elvárásai is. A
napi rutin kialakításának minden élet-

korban az legyen az alapja, hogy a
szülő stabil, ura a családja életének és
kiegyensúlyozott. Másra kell felkészül -
ni egy elsőssel és másra egy középis-
kolással. A lényeg, hogy fel kell készül -
ni, be kell vonni az előkészületekbe, a
döntésekbe. Annyi terhet – különórát –
szabad vállalni, amennyi mellett pihe-
nésre, feltöltődésre is jut idő.

Az elsősök érzékenysége
Egy életre meghatározó a kisgye-

reknek az első osztály, minden ké-
sőbbi élménye erre épül, és ehhez ha-
sonlítja. Ő a legvédtelenebb, neki kü-
lönösen fontos, hogy jó indítást, meg-
erősítést kapjon otthonról. A szülő
mellett sokat segíthet a tanító néni,
aki tudja, hogy az óvodából érkezett
kisgyerek nem lesz egyik pillanatról a
másikra iskolás. Az elsős tanító néni
személyét ezért választják nagy gond-
dal az intézményvezetők. 

Elkezdődött a tanév

Hétfőtől megváltozott a gyermekes családok élete, elkezdődött az iskola, ami sok esetben stressze-
sebb időszak a szülőknek, mint magának az iskolásnak. A szeptemberi tanévkezdést segítünk átvé-
szelni Bacsárdi Csilla pszichológus tanácsaival.

Tisztázzuk a szülői szerepet
Nem feltétlenül pozitívan változott

meg a szülők hozzáállása az iskolában
folyó munkához és a pedagógusok-
hoz. Ma gyakran alaptalanul és kellő

ismeretek hiányában kritizálják a szü-
lők a tanárokat, ami komoly gondot
okoz az oktató munkában. Gyakran
azok a szülők fitogtatják az erejüket a
pedagógussal szemben, akik maguk
sem találják szülői szerepüket, nincse-
nek tisztában azzal, milyen értékeket
szeretnének átadni a gyereküknek,
milyen nevelési elvet követnek, és
nem mernek otthon korlátokat szabni.
Az a szülő, aki nem mer nemet mon-
dani és nem mer konfrontálódni, nem
látja el azokat az elsődleges szociali-
zációs feladatokat, amiket a család-
ban kellene elsajátítania a gyerekének.
Az a szülő mond ellent és kér számon
a pedagógustól, aki nem tudja, hogy
a nevelésben honnan hová szeretne
eljutni, így nem nevelőtársa lesz a pe-
dagógusnak egy közös cél – gyer-
meke nemesítése – érdekében, ha -
nem cinkosa lesz a gyerekének. Első-

ként a családban lehet elsajátítani a vi-
selkedési módokat és normákat, ha
ezt nem hozza otthonról a gyerek,
akkor az iskolában találkozik először a
szabályokkal, ez frusztráló a számára,
agresszívvá válhat, súlyos beilleszke-
dési, társkapcsolati nehézségei adód-
hatnak. Sok esetben az iskolában kell
megismertetni a gyerekeket az alap-
vető együttélési normákkal, ami sza-
bályokkal jár, és sok szülőnek azért
nem tetszik, mivel ő is híján van ezek-

nek. A kisgyereknek segítünk azzal,
ha ugyanazt mondja anya, apa és a ta-
nító néni. Különösen kisiskolás kor-
ban fontos, hiszen ekkor még nem
történik meg az átpártolás a kortár-

sakra, a felnőttet mo-
dellként másolja és kö-
veti a gyermek, tekin-
télyként felnéz rá, ez
biztonságérzetének
alapja. Jó, ha egységes
az elvárás vele szemben, ha
az általa szeretett felnőttek nem
bizonytalanítják el. 

Önmagához mérten
értékeljük a gyereket
Ahogy a kisgyereknek meghatáro-

zóak az első iskolásévek, úgy a szülő is
ekkor alakíthatja ki saját viszonyulását
az iskolához. Célszerű felnőttként visz-
szaemlékezni a saját iskoláséveinkre
és megkeresni a pozitív és negatív él-
ményeket a múltból. Lehet, hogy azzal
fogunk szembesülni, hogy akkor tud-
tunk gyerekként megerősödni, amikor
pozitív visszajelzéseket kaptunk.  Egy-

egy osztályközösségben más és más
fejlettségi szinten vannak a gyerekek,
az lenne az ideális, ha nem egy elvárt
sztenderdhez mérnék őket, hanem
saját egyéni fejlődésükhöz. Mindenki-
nek szüksége van elfogadásra, meg-
erősítésre, sikerélmény re, és mindenki
fejlődik is a maga ütemében. Nagy tü-
relem kell a tanuláshoz szoktatáshoz,
szükséges elsajátítani a hatékony tanu-
lás technikáit, az önálló ismeretszerzés
egyénileg legcélravezetőbb módjait.

Ezt nem lehet kizárólag a napközitől
várni. Lehet, hogy ott nem jut idő az
egyéni segítségre, túl sokan vannak,
más ütemben tanul, mint a többiek, a
figyelmét nem tudja összpontosítani,
fáradt – ilyenkor ne hibáztassuk,
hanem segítsünk, például közös, ott-
honi tanulással.

Ajándékozás szavakkal
A jutalmazás és a büntetés is olyan

„elvi” szülői kérdés, melyet tisztázni kell
iskolakezdéskor. Külső megerősítésre
mindenképpen szüksége van a diákok-
nak, de nem biztos, hogy a pénz vagy
más tárgyi jutalom erre a legjobb. Ha

öröm számára a tanulás és maga a
tevékenység pozitív élményt

ad, akkor nem is vár el ju-
talmat. Egy jól működő

családban, ahol hat-hét
év alatt lefektették a
gyereknevelés alapjait,
fel sem merül, hogy
külön jutalom jár a jól

tanulásért. A szóbeli di-
cséret, a beszélgetés, a fi-

gyelem sokkal fontosabb
megerősítés, mint az ajándék.

Minőségi időt szánva egy-egy piros
pont történetére, az iskolában megélt
helyzetek újraélésére és elemzésére
olyan megerősítést ad a gyereknek,
hogy motivált lesz önmaga felé is.

Ha üzen a test és a lélek
Intő jelekkel üzen a gyerek szülője

felé, ha valami gondja van az iskolában.
Gyakran a viselkedés és a hangulat
megváltozása jelzi a bajt: durva, ag-
resszív lesz vagy elkezd szorongani,
gátlásossá, zárkózottá válik. Nem min-
dig tudja szavakkal kifejezni a gyermek
a problémáit, szomatikus tünetekkel –
has-, fejfájással, álmatlansággal – is
üzen. Ha testi betegség nélkül ilyen fi-
zikai tünetek is megjelennek – sokat sír,
szótlan lesz, fáradékony –, érdemes fel-
keresni az iskolapszichológust. Nem
szégyen segítséget kérni, ha elaka-
dunk egy-egy élethelyzetben. Szeren-
csére egyre többen ismerik fel, hogy a
lélek gyógyításával a test is gyógyul.
Gyakran a tanulási nehézségek és is-
kolafóbiák mögött is pszichés okok
vannak: szorongás, kudarctól való féle-
lem, társkapcsolati probléma, önérté-
kelési zavar. Csak egy lelkileg kiegyen-
súlyozott gyerek tud jól teljesíteni az is-
kolában. A szülő felelőssége, hogy tá-
mogassa ebben gyermekét.

Bacsárdi Csilla pszichológus:
A napi rutin kialakításának minden életkorban az 
legyen az alapja, hogy a szülő kiegyensúlyozott,
ura a családja életének

Bacsárdi Csilla
pszichológus

Ha kérdése van
Bacsárdi Csilla

pszichológushoz,
felteheti az

eletmod@gyorplusz.hu
e-mail címen.
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PÁLYÁZAT HIRDETÉS

kép és szöveg: hatos és társa 
nyelviskola

Ha egy tanár elmegy, legtöbb-
ször tanítványai emlegetik fel,
esetleg közvetlen munkatársai,
pályatársai kevésbé. Éva emlé-
kére nemcsak ez utóbbi hiány
pótlásaként, hanem egyedül -
álló személyiségének és telje-
sítményének megörökítése ér-
dekében is alapítottuk a nevét
viselő díjat. 

A rendszerváltással az orosz nyelv ta-
nulását az angol, német, francia és
olasz nyelv tanulása váltotta fel. Ehhez
újabb tanár-, illetve tanítóképző prog-
ramok indultak. Az egyik, a hazai fel-
sőoktatás korábbi gyakorlatában nem
szereplő képzés az idegennyelv-ok-
tató tanító szak indítása volt. Tanszé-
kek alakultak a korai nyelvoktatás pe-
dagógusainak képzésére. Európai pá-
lyázatok keretében hallgatók és okta-

Pályázati felhívás

Díj a kiváló nyelvoktatásért
dr. Szenténé dr. Vida Éva emlékére  

tók töltöttek el heteket, hónapokat kül-
földön. Külföldi partnerfőiskolákkal
közös projektek készültek, egységes
képzési programjavaslatok születtek,
amelyeknek köszönhetően, kiemel-
kedő szaktudással rendelkező nyelv-
oktató tanítók kerültek ki az oktatási
gyakorlatba.

Éva 1992-ben, e projekt indulásá-
nak évében vette át az Apáczai Csere
János győri Tanítóképző Főiskola Ide-
gen Nyelvi Tanszékének vezetését.
Angol–német szakos tanárként, hal-
latlan energiával használta fel a hazai
és külföldi továbbképzési és szakmai
alkalmakat a számára új terület meg-
ismerésére. Ugyanakkor – nevelteté-
séből, családi indíttatásából faka-
dóan – mindig ügyelt arra, hogy az ő
és munkatársai külföldi tapasztalat-
szerzései ne csak a máshol felhalmo-
zott tudás és kultúra „importjára” szo-
rítkozzanak, hanem a magyarság és
Magyarország nemzetközi megbe-
csülésének növelését is célozzák. 

Hamarosan a tanítóképző főisko-
lák közül az egyik legjobb idegen-
nyelv-oktató tanító képzését az ő tan-
széke biztosította. Kollégáit szakmai-
lag és emberileg is a legjobb tudása
szerint menedzselte. Szervezési ké-
pessége és teljesítő képessége átla-
gon felüli volt, tanítványainak soha
nem mondott nemet. 

(x)

Kik érdemesek a „Kiváló Nyelvoktatásért – Vida Éva Díjra”? 
Azok nevezését várjuk, akik nyelvoktatói tevékenységükkel, szakmai oda-
adásukkal, tanítványaik érdekeinek szem előtt tartásával, innovatív tevé-
kenységükkel nagymértékben hozzájárulnak az idegen nyelvek megked-
veltetéséhez, népszerűsítéséhez, és esetleg olyan új módszereket alkal-
maznak, amelyek minden nyelvoktató kolléga számára példaértékűek le-
hetnek.

Díjátadás
Az Európai Nyelvek Napja alkalmából minden év szeptember 26-án.  
A  díjazott 50.000 Ft pénzjutalmat és egy emlékplakettet kap.
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

Vörösboros marhapástétom
ecetes szilvakompóttal, bagetten

Suga Péter szeptemberi hangu-
latot, őszi színeket, illatokat és
ízeket ígér a következő hetekre
Szakácsklub rovatunk olvasói-
nak. Az olimpiai ezüstérmes és
világbajnok mesterszakács nyi-
tányként viszonylag olcsón és
könnyen beszerezhető alapanya-
gokból készített gombára, gyö-
kérzöldségekre és gyümölcsökre
hangolt ételeket.  Szeptemberi
séfünk szerint marhapástéto-
mot azért ajánlatos lábszárból
készíteni, mert főzés közben kol-
lagének, kocsonyásító anyagok
szabadulnak fel belőle. Ezek hi-
degen kötőanyagként szolgál-
nak, mellőzhetjük a zselatint. To-
vábbi jó tanács, hogy a párolás-
hoz olyan edényt válasszunk,
amelyben a hús pont elfér, így
kevés folyadékkal kell felönte-
nünk. Kóstoljuk többször, hogy a
végére megfelelően fűszeres le-
gyen. A mártást becsüljük meg,
ennek a pástétomban megkötő
és állagjavító szerepe van. A
kompóthoz feszes húsú szilvát
válasszunk, hogy bírja a főzést.
Tálaláskor a bagett, a saláta, a
pástétom és a kompót mellett
ínyencségnek egy mokkáskanál-
nyi dijoni mustár is jól megfér.
Suga Péter másik receptjében a
füstölt nyúl helyett gyakorlati-
lag bármilyen hússal megkoro-
názható a körte-carpaccio. Szü-
lőhazájában, Olaszországban a
klasszikus carpaccio sem készül-
hetett volna gyümölcsből, hi-
szen vékonyra szelt, nyers bél-
színt értenek alatta. A nevet ere-
detileg egy olasz festő viselte. 

Őszi ízek

Szeptember séfje: 
Suga Péter

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

Füstölt nyúlhús salátával, körte-
carpacción tálalva

Hozzávalók négy személyre: 50
dkg marhalábszár vagy nyak (a lényeg,
hogy szaftos hús legyen), 10 dkg
gomba, 10 dkg vöröshagyma, 3 ge-
rezd fokhagyma, 2 db petrezselyem-
gyökér, só, frissen durvára tört bors,
kevés ételízesítő, ízlés szerint vörös-
bor. Az ecetes szilvakompóthoz 30
dkg szilva, 15 dkg lilahagyma, 0,5 dl 8
százalékos ecet, 3 evőkanál cukor, 2
szem szegfűszeg. Tálaláshoz: bagett,
saláta, ízlés szerint kenővaj. 

Elkészítése: A kiválasztott húst
kevés zsiradékon elősütjük, később
hozzáadjuk és megpirítjuk a hagymát,
a gombát és a petrezselyemgyökeret.
Felöntjük vörösborral, és annyi folya-
dékkal, hogy a húst ellepje. Hozzátesz-
szük az illatos fűszereket, letakarva
puhára pároljuk, majd hagyjuk kihűlni.
Vagy nagy lyukú tárcsán daráljuk át,
vagy késsel vágódeszkán daraboljuk.
Folpackba csavarva hűtőben der-
mesztjük.  A kompóthoz a lilahagymát
megpucoljuk, negyedbe vágjuk. A
szilvát félbe, illetve negyedbe. A forrá-
zóvízbe ecet, cukor, szegfűszeg és
egy csipet só kerüljön. Beletesszük a
szilvát és a lilahagymát, lassan két per-
cig főzzük, majd hagyjuk kihűlni. Egy
éjszaka alatt az ízek összeérnek, színe
különösen széppé válik. Tálalás a kép
szerint, bagettel. 

Hozzávalók négy személyre: 50
dkg nyúllapocka (helyettesíthető
hallal, csirkével), zeller, egy fej jégsa-
láta, egy tubus tormás majonéz, bal-
zsamecet, bazsalikom, 4 db körte,
zöldolaj.

Elkészítés: Szükségünk lesz
egy füstölőberendezésre, én a hor-
gászok körében népszerű halfüstö-
lőt használom, sikerrel. Ez egyszerre
füstöli és párolja a bele helyezett ter-
méket a következő módon: denatu-
rált szesz izzítja és füstöli el a fölé he-
lyezett fűrészport. Ennek híján se es-
sünk kétségbe, a húst elkészíthetjük
úgy is, hogy kevés sóval, borssal fű-
szerezve puhára pároljuk, majd
hagyjuk kihűlni. A körte-carpaccio
készítésekor a gyümölcs magházát

alulról távolítjuk el, majd ügyesen vé-
kony szeletekre vágjuk. (Közepes
méretnél egy körte egy tányér.) Rá-
helyezzük a jégsalátát és a gyufaszál
méretűre vágott zellert, erre kerül a

tormás majonéz és a zöldolaj. A húst
szeletkékre vágjuk, a kupac tetejére
helyezzük. Bazsalikomlevéllel díszít-
hetjük, baconos stanglit helyezhe-
tünk mellé.
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

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

SUDOKU

Védett szárnyas

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

A GYÕR-SZOL Zrt.  
Távhőszolgáltatási Igazgatósága
felvételre keres nehézgépkezelő
alapvizsgával és A, B, C
kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező hivatásos

• gépjárművezetőt.
Előnyt jelent, ha a munkavállaló ren -
delkezik CASE 580 SK, AD.10.E. 
és HIAB 60 típusvizsgákkal.
Bérezés megegyezés szerint.

Jelentkezés levélben, önéletrajzzal:
9024 Győr, Orgona u. 10.
Munka-bérügyi osztály.

Jelige: Gépjárművezető.

Győri közterületeken történt zöldmetszés a na-
pokban a GYŐR-SZOL Zrt. városüzemeltetési
üzletágának megvalósításában. A beavatkozás-
nak köszönhetően Győr-Marcalvárosban a
Krúdy-iskola környezete szépült meg a tanévkez-
désre. A szakemberek megmetszették a közte-
rületen lévő cserjéket, sövényeket és fákat, így a
terület szebb lett, könnyebben takaríthatóvá vált,
a járdák jobban átjárhatóak lettek, illetve az iskola
épülete is sokkal naposabb lett. Ugyanitt meg-
történt a közterületre nem való növényfajok, pél-
dául a vadrózsa, vadszeder, ecetfa és bodza eltá-
volítása is. A közelmúltban hasonló eredménnyel
zárult a győri Szent Imre út mellett a volt egész-
ségügyi iskola környezetének rendbetétele. 

A fürdőzés biztonságos feltételeit augusztus végéig biztosította a GYŐR-SZOL
Zrt. az Aranypart I. és Aranypart II. szabad strandokon, ezért szeptember 1-jétől,
a nyári szezon lezárultával tilos a vízben tartózkodás. A GYŐR-SZOL munkatár-
sai a strandokról a vízmélységet és a fürdési helyet jelző bójákat, az életmentő
csónakokat és más eszközöket raktárba szállították, a fürdőházat lezárták.

Szeptember közepétől díszbur-
kolattal lerakott sétány köti
össze a bácsai Kinizsi és az Út-
törő utakat, melynek munkála-
tait a GYŐR-SZOL Zrt. végzi.

Az új útnak több funkciója is
lesz – tájékoztatta lapunkat a
helyszínen Bárány István, a terü-
let önkormányzati képviselője. A
sétány egyrészt gyalogos össze-
köttetést jelent majd, másrészt a
leendő új központ közlekedési
útjaként is funkcionál a későbbi-
ekben. A játszótéri szakaszhoz
az ivókút a Pannon-Víz Zrt. beru-
házásában létesül. A minden-
képpen szükséges lakossági
egyeztetéseket követően olyan
közösségi centrum létrehozása
a cél, amelynek tervezése, majd
természetesen a megvalósítás
során egyaránt figyelembe vesz-
szük a hagyományokat, a tradí -
ció kat, a helyi értékeket, az itt
működő intézmények és a szom-
szédságunkban lévő egyházköz-

kép és szöveg: pannon-víz 

A vízszolgáltatási adatok szerint Győr-
ben július 3-án állítottuk be az idei vízre-
kordot, ezen a napon 41 ezer 325 köb-
méter ivóvizet engedtünk ki a csapok-
ból. Négy alkalommal volt hőségriadó,
a vízosztásokon összesen 25 ezer
pohár vízzel olthatták szomjukat a járó-
kelők Győrben. Nagy sikere volt a párá-
sító kapuknak és sátrak-
nak, melyeket a na-
gyobb győri rendezvé-
nyeken is felállítottunk.
A Győrkőcfesztiválon, a
Táncfesztiválon és Má -
ga Zoltán koncertjén is
hűsíthette magát a
nagyérdemű közönség.

Július bővelkedett a
záporokban, zivatarok-
ban, összesen 15 ziva-
taros napot regisztrál-
tunk ebben a hónap-
ban, ami szintén re-
kordnak számít. Győr-
ben összesen négy al-
kalommal kellett a záporkiömlőket ki-
nyitnunk, ezeken keresztül a folyókba
kerülhetett a hatalmas mennyiségű
csapadékvíz. A legnagyobb felhősza-
kadás július 25-én, a hajnali órákban
volt, néhány óra alatt közel 50 ezer köb-
méter csapadékvizet kellett elvezet-
nünk. A felhőszakadások után 1-2 órá-

Út a jövőbe Bácsán

ségi elvárásokat. Ennek során
előnyben részesítjük a zöldterü-
leti jelleget, és szeretnénk, ha
idővel a nagyközösségi és egy-
házközösségi rendezvényeknek
is otthona lehetne ez a terület –
avatott be a tervekbe a képviselő.

A 220 méter hosszúra terve-
zett sétány építése jól halad, a
GYŐR-SZOL Zrt. szakemberei
jelenleg az útalapot készítik, a

jövő héten már a térkövezés kö-
vetkezik. Az utómunkálatok
során pótolják a humuszt és fü-
vesítenek, így a 3,3 millió fo-
rintba kerülő beruházás szep-
tember tizedikéig készül el. A ké-
sőbbi fejlesztések alapjául szol-
gáló sétány költségeit Bárány
István önkormányzati képviselő
a saját képviselői keretéből finan-
szírozza. 

Közterületi zöldmetszés

Nyári vízrekordok
val mindenhol normalizálódott a hely-
zet. ahol kellett, lemosattuk és fertőtle-
nítettük a mélyebb fekvésű területeken
összegyűlt szennyvíz nyomait. Jó hír,
hogy a térszint alatti épületrészek
egyre inkább biztonságban vannak,
egyre kevesebb pince és alagsor elön-
téséről kapunk hírt. Látszik, hogy az
utóbbi évek nagy záporaiból okulva az
ingatlantulajdonosok átnézték és kija-

vították a házi szenny-
vízhálózatok hibáit,
ahol kell, visszacsapó
szelepet vagy átemelő
szivattyút építettek be.  

A rekonstrukciós
munkákon és a beru-
házásokon dolgozók
természetesen nem
tartottak nyári szüne-
tet. Győrben a keleti te-
hermentesítő vezeték
építői elérték Győr-
szentivánt, ugyanitt
működik az új átemelő
is. A belvárosi vezeték-
rekonstrukció is jól

halad. Fotónk is egy nyári eseményt
idéz fel, Mihalics Klaudia, a Pannon-Víz
Facebook-oldalának egyik nyertese
megérdemelt díját veszi át. Gratulálunk
Klaudiának, aki egyébként a győri
Krúdy-gimnázium ötödéves hallgatója,
idegenforgalmi szakra jár, hobbija a
színjátszás.

Bezártak a győri 
szabad strandok



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

EGYÉB
Öszi akció! Költöztetés,
bútorszállítás városon belül:
2.500 Ft/fuvar! 30/529-7589

Tisztelt Emberek! Kérem a
segítségüket! Ha bármilyen HASZNÁL-
HATÓ DOLGAIK (bútor, edény, ruházat)
vannak, kérem, ne dobják ki, nagy szük-
ségem lenne rá! Előre is köszönöm!
20/211-7884

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

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

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást igény szerint
rakodókkal, teljes körű elszállítással,
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Győr történelmi belvárosában, Duna-
kapu térnél 80 m2-es (kávézó), kereske-
delmi-szolgáltatási tevékenységre al-
kalmas üzlethelyiség 5 éves bérleti joga
eladó (+ 50 m2 pincehelyiség). Tel:.
20/455-2233.

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

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

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

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

Szabadhegyi, 2+fél szobás, távfűtéses,
határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 1+fél–2 szobás, távfűtéses,
nádorvárosi vagy adyvárosi, határozat-
lan bérleti szerződéses lakásra. Lift nél-

küli házban maximum 2. emeletig (hir-
detési szám: 128). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

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

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

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

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

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

OKTATÁS
EGYIPTOMI MASSZÁZS-
TANODA Gyere, tanuld, birtokold

HIRDETÉS APRÓ

A környék infrastruktúrája kiváló, ABC, bölcsôde,
óvoda, általános iskola, autóbusz, fodrászat, koz-
metika stb. mind-mind egy lépésnyire megtalál-
ható. A lakás rendkívül csendes, ablakai a gyö nyö -
rûen rendben tartott belsô udvarra néznek. A pa-
nelprogram-pályázata befogadásra került, rövide-
sen megtörténik a fûtés-korszerûsítés, legkésôbb
jövô tavasszal. A földszinten lévô, kb. 15 m2-es
közös tárolót két család használja mindösszesen.
Az autópálya-feljáró is nagyon közel van. 

1985-ben épült, négyemeletes 
társasházban lévô, 3 szobás, 68 m2-es,
mûanyag ablakos, erkélyes, napfényes

LAKÁS ELADÓ.

Akciós ár: 10.400.000 Ft
Tel.: 70/942-8039

az ősi tudást! www.masszazs -
tanoda.hu, 06-70/237-6097. 

Akciós, intenzív OKJ bizton-
sági őr és rendezvénybiztosító tanfo-
lyam, álláslehetőséggel. Fny: 45/2010.
www.heusecurity.hu. Tel.: 70/967-
7227

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

SZOLGÁLTATÁS
Izomsorvadást, bénu-
lást, isiászt, porckorong-

sérvet gyógykezelek. Sa-
modai Péter gyógymasszőr, 30/7543-
114,  www. egesz seg -
ovo.hu.

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

Gyôr, Kossuth L. u. 152.
Tel.: 36-96/527-896

SZIVATTYÚAKCIÓ

VB 25/1300 (házi vízellátó): 38 100 Ft
JPV 900: 23 460 Ft
BP 10(csôbúvár): 64 770 Ft
CP 207 (kétlépcsôs): 38 860 Ft
VP 300 (búvárszivattyú): 14 350 Ft

GARANCIÁLIS SZERVIZ

A borbarátoknak, az ország
borvidékeinek legjobb borait

kínáljuk, egy helyen.

Ajánlunk még:
kiváló tokaji borral töltött,

egyedi címkés díszüvegeket
lekvár- és szörpkülönleges-

ségeket, bioszôlôlevet,
bio szôlômagôrleményt.

Nézzen be hozzánk, mert érdemes!

Gyôr, Kormos I. u. 8., az OTP-fiók mellett.
tothi.gyor@vipmail.hu

Ny.: k–p.: 8–11, 14–19, szo.: 8–14, h.: szünnap

MEGNYITOTTUNK! 
BORBARÁTOK BOLTJA

www.borbaratokboltja.hu

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

Élvezze a langyos 
őszi napsütést az

Amstel Hattyú Fogadó
Duna-parti teraszán!

Ősszel is finom ételekkel, 
kíváló italokkal

várjuk Kedves Vendégeinket!

Esküvői ruhák, koszorúslányruhák,
szalagavató ruhák varrása, alakítása

Függönyvarrás, ruhajavítás

Magdaléna szalon

Marcalvárosi aluljáró 
Nyitva tartás: h–p. 9–17-ig, szombat 9–12-ig. 20/255-9445

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

akár díjmentesen, hétvégén is. Tel.:
20/944-6667. 

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

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

Bélyeget, bélyeggyűjte-
ményeket, képeslapokat, pénze-
ket, pénzgyűjteményeket, plaketteket,
kitüntetéseket, könyveket, egyéb régi-
séget vásárolok gyűjteményembe.  Hét-
végén is! Pál István. Tel.: 06-20/947-
3928. 

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

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

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

Győr-Szigetben, a Semmelweis u. 8. sz.
alatti bérházban utcafronti, 27 m2-es
üzlethelyiség kereskedelmi, szolgáltatói
tevékenységre vagy irodának hosszú
távra kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.
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A közelmúltban rendezték meg Kecskeméten a
Megyei Jogú Városok X. Sporttalálkozóját, me-
lyen a győri küldöttség hatodik helyezést ért el. A
tizennyolc fős csapatok hat kategóriában mérték
össze tudásukat, főtéri öttusában, vízi vetélkedő-
ben, minifociban, városismereti versenyben, fo-
gathajtásban és kötélhúzásban. Minifociban az
első helyet a győri küldöttség szerezte meg, de a
főtéri öttusában is dobogón végeztek. A három-
napos vetélkedőt Debrecen városa nyerte, így a
következő esztendőben a Hajdú-Bihar megyei te-
lepülés lesz a házigazda.

Sajtótájékoztatón mutatkozott be
a nagyközönségnek a GYŐR-
SZOL–Széchenyi Egyetem férfi
kosárlabdacsapata. Sági Géza, a
névadó GYŐR-SZOL Zrt. elnök-
vezérigazgatója elmondta, hogy
ez a harmadik év, amikor a cég
segíti a férfi kosárlabdát, és az
eddig tapasztalt fejlődés további
folytatásában bízik. Hozzátette,
reméli, hogy egyre többen láto-
gatnak ki az egyetemi csarnokba
a csapat mérkőzéseire. Kozma
Tamás szakmai igazgató örömé-

Jó úton járnak a kosarasok
nek adott hangot, hogy egyre
több fiatal, saját nevelésű játékos
építhető be a felnőttcsapatba. Ki-
emelte a biztos háttér jelenlétét,
és azt, hogy a siker nem egy em-
beren, hanem egy csapaton
múlik. Gyömörei Tamás, a
SZESE elnöke elmondta, hogy a
felnőttkeretben játszók nagy szá-
zaléka az egyetem hallgatói közül
kerül ki, és már van olyan szakem-
ber az edzői stábban, aki a Szé-
chenyi-egyetem alkalmazásában
is áll. 

A GYŐR-SZOL–Széchenyi
Egyetem hétvégén négycsapa-
tos felkészülési tornán lépett pá-
lyára az egyetemi csarnokban, az
egyetemiek pedig otthon is tar-
tották a GYŐR-SZOL–Fémker
kupát. Kozma Tamás együttese
76–68-ra legyőzte a SMAFC-
NYME csapatát, majd 69–65-re
nyert a Veszprémi Egyetem ellen,
így az első helyen végzett. A
torna legjobb játékosának a győ-
riek új igazolását, Drevenka Dávi-
dot választották. 

Városok
vetélkedtek

Nagy lépés a továbbjutás felé
szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A Rába ETO magabiztos, három-
gólos győzelmet aratott az UEFA
Futsal Cup győri csoportkörének
első mérkőzésén, és nagyot lé-
pett a továbbjutás felé. 

A zöld-fehérek főpróbája remekül sike-
rült a nemzetközi megmérettetés előtt,
hiszen Marcos Angulo együttese pén-
teken 7–2-re győzött a DEAC ellen. A
Rába ETO már az első félidőben eldön-
tötte a mérkőzést, a gólokon Fabio (3),
Harnisch (2) és Luque (2) osztoztak.
Szerda este aztán elérkezett a várva várt
pillanat, a csapat a CF Eindhoven ellen
megkezdte szereplését az UEFA Futsal
Cup csoportkörében. A vezetőedzőnek
csupán egy játékosát kellett nélkülöznie,
a még Portugáliában egymeccses eltil-
tást kapott Al-Ioani nem lehetett ott a
keretben. 

A Rába ETO jól kezdte a mérkőzést,
a győriek folyamatosan dolgozták ki a
helyzeteket. A 6. percben Harnisch
volt eredményes, majd a 12. percben
Ramada lövése után egy vendégjáté-
kos, Merlino talált saját kapujába. A
15. percben Lódi növelte a győri

előnyt, a háromgólos vezetés pedig
meg is maradt a szünetig. Térfélcsere
után újabb gólt már nem láthatott a
közönség, a zöld-fehérek elsősorban
labdatartásra törekedtek, és próbál-
tak tartalékolni a hátralévő két mérkő-

zésre. Így is főként a győriek kerültek
helyzetbe, de a befejezések ezúttal
nem sikerültek. A jobb játékerőt kép-
viselő, és tetszetősebben futsalozó
Rába ETO teljesen megérdemelten
nyert 3–0-ra. 

– Másfél hónapja készültünk erre a
mérkőzésre, nagyon boldog vagyok,
hogy játékosaim ma százhúsz száza-
lékot nyújtottak egy erős ellenféllel
szemben. A második félidőben ke-
vésbé játszottunk látványosan, próbál-
tuk tartani a labdát, hogy maradjon
erőnk a következő két összecsapásra
– értékelt Marcos Angulo vezetőedző,
akinek továbbra is a csoportgyőzelem
lebeg a szeme előtt. 

– Nagyon sokat tettünk ezért a sike-
rért, de ez még az első lépcsőfok volt
a továbbjutás felé vezető úton – tette
hozzá Lódi Tamás csapatkapitány. –
Keményen kell dolgoznunk továbbra
is, hogy elérjük célunkat. 

A nyitónap másik mérkőzésén az
azerbajdzsáni Araz Naxcivan némi
meglepetésre mindössze 2–1-re tu-
dott győzni az ír EID Futsal ellen. Csü-
törtökön – lapzártánk után – CF Eind-
hoven–Araz Naxcivan és Rába ETO–
EID Futsal mérkőzéseket rendeztek a
Magvassyban. Az UEFA Futsal Cup
zárónapján, szombaton 17 órakor az
EID Futsal a CF Eindhovennel méri
össze erejét, míg 19.30 órakor játsz-
szák le a Rába ETO–Araz Naxcivan
csoportrangadót. A négyes csoport-
ból az első két helyezett jut tovább. 
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A Cell-Cup elnevezésű
utánpótlástornán a Győ -
ri Audi ETO KC több
csapata is részt vett. A
rangos sportesemé-
nyen első lett a Tóth
Lászlóné és Bognár Ró-
bert által irányított ser-
dülőcsapat, valamint a
Horváth János vezeté-
sével Ikervár DSE–ETO
néven induló együttes. 

A Győri Audi ETO KC hagyományos kerti partijával in-
dította a szezont, amelyre ezúttal rengeteg zöld-fehér
szimpatizáns látogatott el. A szurkolók tréfás ügyes-
ségi vetélkedőkön mérhették össze tudásukat ked-
venceikkel, majd feltehették kérdéseiket a csapattal
kapcsolatban. A válaszadók között volt Kelecsényi
Ernő elnök, Ambros Martin vezetőedző, Görbicz
Anita csapatkapitány, és az öt újonnan igazolt játékos.
A szurkolók ismét megválasztották az előző szezon
legjobbjait, Görbicz Anita lett az első, megelőzve
Heidi Lökét és Katrine Lunde Haraldsent. A hivatalos
program végeztével kötetlen beszélgetés következett,
a csapat tagjai lelkesen osztották az aláírásokat, és
számolatlanul készültek a közös fotók is. A zöld-fehé-
rek aztán Dunaújvárosban lejátszották első bajnoki
mérkőzésüket, az Audi ETO 18–12-es félidőt köve-
tően 40–23-ra győzött. Vasárnap 18 órakor az első
hazai mérkőzés vár Ambros Martin együttesére, ami-
kor a Kiskunhalas érkezik a Magvassyba.  

Vidám
szezonnyitó

A Siklóson megrendezett Tenkes Kupa elne-
vezésű judo utánpótlásversenyen a SZESE
sportolói is részt vettek. A 450 fős nemzet-
közi mezőnyben a győriek közül Szilli Nóra és
Sipőcz Richárd első helyen végzett. 

Női kosárlabda. A női kosár-
labda-bajnokság alapszaka-
sza után a legjobb négy ma-
gyar és négy szlovák együttes
részvételével közös középsza-
kaszt rendeznek majd, és lesz
közös magyar–szlovák négyes
döntő is. A közös középsza-
kasz után megrendezik a ma-
gyar rájátszást is a magyar–
szlovák közös négyes finálé
mellett. A tervezet minden va-
lószínűség szerint érinti a baj-
noki címvédő Uni Győr csapa-
tát is, így a győri közönség az
Euroliga-mérkőzések mellett
további rangos nemzetközi
összecsapásokat láthat az
egyetemi csarnokban. A zöld-
fehérek gőzerővel készülnek az
új szezonra, a közös munkába
már bekapcsolódott Ieva Kub-
lina is, aki hétfőn érkezett meg
Győrbe. 

A londoni olimpián fényes sikereket elérő kajak-kenusokat köszöntötte szerda este a Graboplast
Győri VSE. A sportág londoni hőseit – akikhez csatlakoztak a közelmúlt nagyságai is – stílszerűen
sárkányhajósok hozták a vízi telepre. Az ország legsikeresebb műhelyei közé tartozó Graboplast
Győri VSE saját versenyzőit is ünnepelte, hiszen amint arról lapunkban többször beszámoltunk,
Fazekas Krisztina aranyéremmel, Kammerer Zoltán pedig ezüstéremmel tért haza az ötkarikás já-
tékokról. Rajtuk kívül itt volt Győrben a Kammererrel egy hajóban ezüstérmet nyert Tóth Dávid,
Kulifai Tamás és Pauman Dániel, a Kökény Rolanddal párosban aranyérmes Dombi Rudolf, az
élete első olimpiáján hatodik helyezést elérő Dudás Miklós, valamint egykori bajnokaink közül Csi-
pes Ferenc és Ábrahám Attila. A sportembereket Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke,
valamint a moszkvai olimpián ezüstérmet nyert kajakos, Joós István is köszöntötte. A jó hangulatú
rendezvény végén a sportág jelenlegi és korábbi nagyságai agyagtáblában örökítették meg kéz-
lenyomatukat, amely hamarosan a vízi telepet díszíti majd. 

Olimpikonokat köszöntöttek
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A Győri ETO FC zsinórban
negyedik győzelmét aratta
szombaton a Diósgyőr ven-
dégeként, és az újabb siker-
rel feljött a táblázat máso-
dik helyére. A zöld-fehérek
Koltai Tamás mesterhárma-
sával 3–0-ra nyertek, a válo-
gatott játékos nevéhez két
remekbe szabott bombagól
és egy némiképp szeren-
csés találat fűződött. 

– Nagyon boldog vagyok,
két olyan gólt rúgtam, amit
nem fogok elfelejteni. Az
egyikhez szerencse is kel-
lett, de ez benne van a fut-
ballban. Az edzőm a meccs
előtt mondta, hogy jó lenne
tőlem egy gól, örülök, hogy
összejött, ráadásul három-
szor is – nyilatkozta a mér-
kőzés hőse a lefújás után. 

A csapat szerdán a Liga-
kupában lépett pályára a
Honvéd vendégeként, és

A Nemzetközi Kajak-Kenu Szö-
vetség (ICF) Milánóban ren-
dezte meg az idei sárkányhajó-
világbajnokságot. A négyna-
pos rendezvényen tizenkét or-
szág, köztük Magyarország
csapata vett részt. Az időjárás
nem fogadta kegyeibe a ver-
senyt, hiszen a sárkányhajó-
sok három napig szakadó eső-
ben eveztek. Az ötvennyolc fős
magyar egységet a Grabo -

Ketten
a váloga-
tottban
A magyar labdarúgó-válo-
gatott megkezdi szereplé-
sét a világbajnoki selejte -
zőcsoportban. Pénteken
20.30 órakor Andorrában
lép pályára a nemzeti csa-
pat, míg kedden 20.30 óra-
kor a hollandok érkeznek a
Puskás Ferenc Stadionba.
Egervári Sándor szövet-
ségi kapitány két győri játé-
kost hívott be a keretbe, ez-
úttal Lipták Zoltán és Koltai
Ta más képviselheti a zöld-
fehér színeket. A Hollandia
elleni mérkőzés iránt óriási
az érdeklődés a szurkolók
részéről, öt nap alatt több
mint tíz ezer jegy talált gaz-
dára. A találkozóra a meg-
szokott mó don, ország-
szerte az IBUSZ irodáiban,
illetve a www. ibusz.hu in-
ternetes oldalon lehet je -
gyet vásárolni.

Koltai volt
a nehéztüzér

Pintér Attila együttese is -
mét 3–0-ra nyert idegen-
ben. A gólokon ezúttal Alek-
sidze, Dudás és Andric osz-
tozott. Az ETO legközelebb
szintén a Ligakupában ját-
szik, vasárnap 16.30 órakor
a Haladás érkezik Győrbe. 

Az NB II-ben az ETO B
hazai pályán gól nélküli dön-
tetlent játszott a Kaposvár
B ellen, Sándor István csa-
pata vasárnap 16.30 órakor
a BKV Előre otthonában
szerepel bajnoki mérkőzé-
sen. A Gyirmót Magasföldi,
Oross, Cseri és Csizmadia
góljaival 4–2-re győzött a
Veszprém ellen. A kék-sár-
gák szerdán a Haladás ven-
dégeként 3–3-as döntet-
lent játszottak a Ligakupá-
ban, míg szombaton 18 óra-
kor a Kaposvár B csapatá-
hoz utaz nak ugyanebben a
sorozatban. 

Második helyezés
Milánóból

plast Győri VSE, a Tatai Hody
SE és a Mosonmagyaróvári
VSE sportolói alkották, közü-
lük harmincnyolc volt a győri
versenyző. A magyarok kilenc
kategóriában indultak, és ezek-
ben hét dobogós helyezést
értek el. A négy ezüst- és
három bronzéremnek köszön-
hetően az országok közötti
összetett rangsorban Magyar-
ország a második helyen zárt. 

Nyolc győri a vb-n
Hétvégén Győrött rendezték meg a maratoni
kajak-kenu világbajnoki válogatóversenyt. A
rendezvény első napján, szombaton az egyes
versenyszámokat bonyolították le. A Grabo -
plast Győri VSE versenyzői közül a női kajako-
soknál Csay Renáta, a férfi kenusoknál Nagy
Péter győzött. Az ifik versenyében Takács Ta-
mara aranyérmet nyert a lány kajakosok között,
míg a férfi kenusok futamában Varga Patrik
ezüst-, Szalay Bence pedig bronzérmet nyert.

A szombati három elsőség mellé vasárnap a
párosok versenyében is három aranyérmet
nyertek a győriek. Győzött a felnőtt hölgyeknél
a Csay Renáta–Farkasdi Ramóna páros, az ifik-
nél a Bordács Blanka–Czéllai-Vörös Zsófia ket-
tős, valamint az ifjúsági kenusoknál a Varga
Patrik–Szalay Bence páros. Ezzel öt ifjúsági és
három felnőtt graboplastos állhat rajthoz
három hét múlva Rómában a világbajnoksá-
gon, és mindnyájan „A” egységként. 
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Országos viszonylatban is
egyedülálló az 1917-ben alapí-
tott győri Rábatext Horgász -
egyesület egyesületi versenyé-
nek lebonyolítása. A sajátossá-
gokról a versenyt megelőző
halászléfőzés alakalmával az
egyesület csónakházában be-
szélgettünk az egyesület elnö-
kével, Németh Ferenccel. 

– Az 1970-es évektől jel-
lemző, hogy a tagok csónak-
kal rendelkeznek, akadt idő-
szak, amikor minden tagnak
volt csónakja, kijelölt csóna-
kos horgászhelye, illetve kikö-
tési lehetősége. Jelenleg a
kétszázból mintegy ötven
olyan tagja van a győri Rába-

szerző: borbély éva 

Szinte minden embernek van kisebb-nagyobb súly-
problémája. Van, akinek súlyfeleslege csak esztétikai,
de van, akinek komoly egészségügyi problémát je-
lent. Elhízás többféle módon alakulhat ki. Lehet, hogy
egyszerűen csak sokat eszünk és nem mozgunk mel-
lette, lehet, olykor hormonális eredetű – bár ez a rit-
kább –, vagy a terhesség során lerakódott kilókat
nem sikerült leadnunk. 

Ma már szinte minden női lapban olvashatunk kü-
lönféle csodadiétákról, akár 10 kg-tól is megszabadul-
hatunk két hét alatt – az ilyen megalapozatlan kijelen-
tések különösen tetszenek. Ami a legjobban tetszik, ha
olyanokat olvashatunk, mint hogy 1000 kalóriánál ne
együnk többet – azt hiszem, éhen is halnánk –, vagy
igyunk 2,5 liter vizet, mert az fogyaszt. Először is,
vizet azért kell innunk, mert pótolni kell az edzés
során elveszített folyadékmennyiséget, és szükségel-
tetik az élettani anyagcsere-folyamatokhoz, illetve a
salaktalanításhoz. Ugyanakkor már korábban is leír-
tam, hogy a diéta szó étrendet jelent és nem fogyó-
kúrát. A helyes étrend kialakítása fontos. 

Tudni kell, hogy a szervezet, amikor elkezdünk fo-
gyókúrázni, és napi 1000 kalóriát fogyasztunk, taka-
rékoskodni kezd a felhasznált energiával, ami két ve-
szélyt is jelent számunkra. Napokon belül megszaba-
dulunk 1-2 kilótól, aminek jelentős hányada csak víz,
majd a folyamat lelassul. Minden kilóért meg kell küz-
denünk, ami kedvünket szegheti. Másodsorban,
mivel szervezetünk takarékra van állítva, ha már
2.000 kalóriát is eszünk, visszaszedjük a nagy nehe-
zen leadott kilókat. Itt a válasz a kérdésre: „A tested
a poggyász, amit egész életeden keresztül hordanod
kell. Minél több a felesleg rajta, annál rövidebb az út.”
(Arnold H. Glasgow). Ne koplaljunk, hanem étkez-
zünk naponta többször! Bővebb információ:
www.speed-fit.hu. Speedfit – Fitnesz mindenkinek!

Győr sportos város, ezért kiemelt figyelmet fordít
a szépkorúak mozgásgazdag életmódjának nép-
szerűsítésére is. A városban évek óta sikeresen
működik a „Szépkorúak tornája" elnevezésű prog-
ram. Szépkorúak, vagy csak egyszerűen nyugdí-
jasok találkozhatnak hetente hét helyszínen, hogy
aktív testmozgással tegyenek valamit az egészsé-
gük érdekében. Többféle foglalkozáson lehet
részt venni: például zenés gimnasztikán, légzés-
és testtartásjavító tornán, gerinctornán, és a nagy
népszerűségnek örvendő nordic walkingon. Az
északi gyaloglás néven ismert mozgásforma na-
gyon kedvelt a nyugdíjas korosztály körében is. A
programokat rendszeresen látogatják azok a
nyugdíjasok, akik szabadidejükben aktívan élnek,
és életvitelükkel példaként szolgálhatnak a ma
még nyugdíj előtt álló korosztálynak is. A térítés-

Miért
nem tudok
lefogyni?

Szombaton kezdetét vette az első alkalommal
megrendezendő HFL – a Hungarian Football
Lea gue. A Magyar Amerikaifutball-szövetség
azzal a céllal indította útjára a versenysorozatot,
hogy Magyarország legjobb csapatainak ne kell-
jen külföldre utazniuk ahhoz, hogy jó csapatok-
kal mérhessék össze erejüket. A HFL mezőnyét
Magyarország legjobb négy csapata – a Buda-
pest Hurricanes, a Budapest Wolves, a Győr
Sharks és az Újbuda Rebels – alkotja. A nyitó-
mérkőzésen az Újbuda Rebels 45–14-re le-
győzte a Győr Sharks együttesét.  

Vereség
a nyitányon

Csónakos horgászverseny
text Horgászegyesületnek,
akik csónakból horgásznak. A
több évtizedes hagyománnyal
rendelkező egyesületi hor-
gászversenyünk is csónakból
zajlik, ahol két bottal lehet hor-
gászni, kizárólag fenekező
szerelékkel. A versenybe a
géb és a küsz nem számít
bele, ugyanakkor külön érté-
keljük a legnagyobb nemes
hal kifogóját. A Rábán ladik-
ból horgászva rövidebb, fi -
nom botokat használunk,
amelyekkel vagy a kövezés
alját, vagy a medret horgász-
szuk. A halasítási üzemterv-
nek megfelelően augusztus
utolsó napjaiban halkihelye-

zés is történt, kezelt vizeinkbe
pontyot telepítettünk – tájé-
koztatott az elnök.

A múlt vasárnap megrende-
zett csónakos egyesületi ver-
senyt megelőző áradás miatt
szinte állóvízben horgászott a ti-
zenhét fős mezőny. A látványos-
ságnak sem utolsó megméret-
tetés során a keszegek és a kő-
süllők domináltak. A versenyt
Szalontai László 1002 g súllyal
nyerte meg, 900 g megfogott
hallal második helyen végzett
Putter Ferenc, míg a bronzér-
mes 780 g hallal Sulyok Tibor
lett. A legnagyobb nemeshalat,
egy 24 cm-es kősüllőt Putter
Ferenc fogta.

Szépkorúak tornája
mentesen igénybe vehető tornák nagyon jó han-
gulatban zajlanak, állandó résztvevőkkel. 

Helyszínek, időpontok: Krúdy-gimnázium,
kedd–csütörtök 16 óra, gerinctorna Szűcsné To-
nomár Gabriellával. Győri Tánc- és Képzőművé-
szeti Iskola, hétfő 17 óra és szerda 16 óra, kondi-
cionáló torna Horváth Lajosnéval. Egyetemi csar-
nok, szerda–péntek 9 óra, kondicionáló torna Bu-
daházi Judittal. Radó-iskola, kedd–csütörtök 16
óra, kondicionáló torna dr. Királyné Szabadkai
Mártával. Ménfőcsanaki Petőfi ÁMK, hétfő–csü-
törtök 18 óra, kondicionáló torna Baksáné Paksi
Gabriellával. Apáczai-tornacsarnok, kedd–csü-
törtök 6.30 óra, gerinctorna dr. Gönczöl László-
val. Gyirmóti ÁMK, hétfő–csütörtök 18 óra, kon-
dicionáló torna K. Szabó Tibornéval. A nordic
walking helyszíne a Püspökerdő.  

ŐSZI KIRÁNDULÁSOK 
Kecskemét - Ópusztaszer ....................................................................................szept.22. ............7.500,- Ft/fő
Felvidéki bányavárosok .......................................................................................szept.23.............6.500,- Ft/fő 
Bécsújhely – Puchberg ..........................................................................................szept.29.............5.000,- Ft/fő
Őrségi Tökfesztivál .................................................................................................szept.30.............5.600,- Ft/fő
Mesél a Bécsi-erdő - Laxenburg, tavasbarlang, Mayerling, Baden ........szept.30............4.800,- Ft/fő
Salzkammerguti-tóvidék...........................................................................................okt.06............9.800,- Ft/fő
Budapest – másképp (Terror háza – Sziklakórház)  ........................................okt.06.............8.600,- Ft/fő
Az osztrák Dunakanyar .............................................................................................okt.13.............6.600,- Ft/fő
Fővárosunk, Budapest
Látogatás az Operaházban + a gödöllői kastélyban..........................................okt.14.............5.900,- Ft/fő
Graz és a Mura völgye................................................................................................okt.20. ............7.100,- Ft/fő
Klosterneuburg – Bécs – Kahlenberg..................................................................okt.20.............5.600,- Ft/fő
Az Ágoston-rendi kolostor megtekintése után Bécs panorámáját 
csodáljuk meg a Kahlenberg tetejéről, majd Hofburg – Sissi nyomában
Pozsony - Dévény - Schlosshof .............................................................................okt.21.............4.500,- Ft/fő
Prága ...................................................................................................................................okt.21..........12.500,- Ft/fő
Burgenlandi vártúra ...................................................................................................okt.23.............5.200,- Ft/fő
Végig az Alpokon – Mariazell ..................................................................................okt.28.............5.900,- Ft/fő
Bécs – Schönbrunni-kastély és operaház-látogatás .................................nov.03.............5.300,- Ft/fő
Zsámbék – Budapest – Szentendre Újborfesztivál a skanzenban ..........nov.10.............5.900,- Ft/fő

Budapesti színházlátogatás – autóbusszal! Részletekért érdeklődjön!
Adventi ajánlatainkat október közepétől keresse!

Bővebb információval 
az október 23-i hosszú
hétvégére, ill. 
az őszi szünetre extra
ajánlatokkal is várjuk 
irodánkban:

Győr, Árpád út 51/b. 
Telefon:  96/317-133

96/317-313
www.volantourist.hu
Eng.sz: R-0357/92/1999.
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KALAUZ HIRDETÉS, ÁLLATKERT, HOROSZKÓP

Kalauz

Felnőtt- és gyermekorvosi
ügyelet Győr, Liezen-Mayer u.
57.  Tel.: 96/412-221. Hétfőn,
kedden és csütörtökön 16
órától másnap reggel 7 óráig.
Szerdán 13 órától 7 órá ig,
pénteken 14 órától 7 óráig.
Munka szü ne  ti és ünnepnapo-
kon az ügyelet folyamatos.

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

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél -
szol gá lat A 96/50-50-50-es
számon munkanapokon 7 és
16 óra között hívható. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőtől szer-
dáig és pénteken 8-tól 16
óráig, csütörtökön 20 óráig.  
A pénztár 30 perccel előbb
zár.  Tel.: 96/512-570.  

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

ETO Park Az ügyfélszolgálat
hétfőtől péntekig 9–17 óráig
tart nyitva. Tel.: 96/815-905. 

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

KOS
Eljött a család és a barátok ideje. Ki-
követelik, hogy foglalkozzanak ővelük is.
Ne csak mindig a munka legyen a fősze-
replő. Mindenre aprólékos gondossággal
oda kell figyelniük. Most ön a problémák
megoldója családi ügyekben.

BIKA
Nehogy részt vegyenek bármilyen
munkahelyi, rokoni, baráti konfliktusban,
ami nem önökre tartozik. Különösen figyel-
jenek a becsapásokra, ne legyenek jóhisze-
műek! Foglalkozzanak többet magukkal!

IKREK
Most szárnyalhatnak, végre régóta
húzódó ügyek végére tehetnek pontot. Ve-
gyék elő kapcsolatrendszerüket, és legye-
nek nagyon előzékenyek. Ideje, hogy egész-
ségükkel is többet foglalkozzanak. Menje-
nek ki a természetbe feltöltődni.

RÁK
Nagyon érzékenyek lehetnek a
héten. Ne hagyják, hogy a rossz hangulat
eluralkodjon önökön. Inkább céljaikra kon-
centráljanak, ez kellően motiválja önöket.
Munkájukban most sikereket érnek el, új
feladatok előtt állnak.

OROSZLÁN
Figyeljenek jobban az emberi kapcsola-
tokra. Kicsit húzódjanak vissza és vegyék
észre, ki milyen szándékkal közeledik. Fi-
gyeljenek jobban hátukra, derekukra, men-
jenek el egy jó masszőrhöz. 

SZŰZ
Életükben a szerelem veszi át a ve-
zető helyet. Hagyják, hogy meghódítsák
önöket, élvezzék ki minden pillanatát. La-
zítsanak egy kicsit, a sok munka meghozta
az eredményét. Érdemes új célokat kitűz-
niük a magánéletben és a munkájukban is. 

MÉRLEG
Fontos döntéseket kell, hogy meg-
hozzanak ebben a hónapban. Álljanak meg
egy kicsit és vegyék kezükbe sorsuk irányí-
tását. Gondolják végig, mi a jó és mi a
rossz, és próbáljanak változtatni azon,
amin tudnak. 

SKORPIÓ
Idegességüket csak családjuk eny-
hítheti, az a szeretet, amivel körbeveszik
önöket, kárpótol mindenért. Munkájukban
keressenek új célokat, különben az una-
lom üti fel fejét. 

NYILAS
Életükben a barátok, a párkapcsolat
játsszák most a főszerepet. Új barátságok
alakulhatnak ki, amelyek elkísérik önöket
az életben. Tartsák nyitva a szemüket, mert
nagyon megsértheti önöket valaki. 

BAK
Párkapcsolatuk most nagyon har-
monikus. Használják ki ezt az időt minél
több közös programmal, romantikus esté-
vel. Baráti kapcsolataikra figyeljenek job-
ban. Családjukban sincs minden rendben.
Munkájuk szerencsére sikereket tartogat.

VÍZÖNTŐ
Végre belekezdhetnek a terveik
megvalósításába. Munkájukban ha lehet,
vállaljanak új feladatokat. Próbálják ren-
dezni emberi kapcsolataikat, nehogy ez le-
gyen az akadály. Családjukkal is többet kel-
lene együtt lenniük, hiányolják önöket. 

HALAK
Életük kezd kicsit nyugodtabb lenni.
Megtették, ami megtehető, ideje a sorsuk-
nak is teret engedni. Párjukkal nagyon
szép időket élhetnek meg, élvezzék ki min-
den pillanatát. Ne mérgelődjenek más bu-
tasága vagy irigysége miatt.

Horoszkóp

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

Tel.: 06-30/936-2517

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

kép és szöveg: xantus-állatkert

Raul, a fehér bengáli tigris augusztus
második hetében érkezett a győri állat-
kertbe, hogy Káma, a 10 éves nőstény
társa legyen. Raul mára otthonosan
mozog új lakóhelyén, a két ragadozó az
elmúlt hetekben – egyelőre csak rácson
keresztül – már megismerkedett egy-
mással, megszokták egymás közelsé-
gét. Így elérkezett az ideje a tigrisek
„nagy találkozásának”.

Az összeengedés feltétele, hogy
mindkét állat teljesen egészséges le-
gyen. Raul még Győrbe utazása előtt,
Káma pedig kedden esett át a szüksé-
ges vizsgálatokon. Ilyen nagy testű álla -
toknál az orvosi beavatkozások csak ká-
bítás mellett végezhetők el, így a folya-
mat egy jól irányzott altató lövedékkel
kezdődött. A vizsgálat során ellenőrzik
az állatok egyedi azonosítóját. Ha nincs
ilyen, vagy esetleg túl régi, mint Káma
esetében is, akkor egy új microchipet ül-

A „nagy találkozás” előtt…
tetnek be. Egy-egy altatásnál érdemes
minél több hasznos vizsgálatot és be -
avatkozást elvégezni, így Kámától nem
csak vért vettek, de megkapta a szüksé-
ges védőoltását is. Érdekesség, hogy a
vérvétel az állat nyelvének alsó részén
futó vénából történik. A levett vérből egy
gyorsteszt segítségével a leggyakoribb

fertőző betegségek szűrhetők ki. Termé-
szetesen a különböző tesztek végered-
ménye negatív lett, ami azt jelenti, hogy
Káma teljesen egészséges, így semmi
akadálya az állatok együttélésének.
Tehát elérkezett a várva várt pillanat, a
következő héten a tigrisek együtt vehetik
birtokba a nemrég felújított tigriskifutót.


