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millió forintból újította fel az Útkezelő Szervezet a
Magyar Aszfalt Kft.-vel a Virágpiac teret. A forga-
lom által tönkretett kőburkolat jól járhatóvá vált. A
felújítást követően csökken a forgalom zaja, így az
sokkal kevésbé zavarja majd a környéken élőket.
Az eddig elterelt buszok is visszatérhetnek a meg-
szokott útvonalra.

20 4 héten keresztül minden tanítási napon rendőrök
segítik a gyermekek biztonságos közlekedését
azon iskolák környékén, ahol a város forgalma
megköveteli, és nincs jelzőlámpás gyalogátkelő-
hely. A kapitányság kéri az autósokat, fokozott óva-
tossággal közlekedjenek az oktatási intézmények
környékén.

NAPRÓL NAPRA
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Győri és városkörnyéki
termelők árusítják ter-
mékeiket vasárnap reg-
gel nyolc és délután hat
óra között az ETO Park
parkolójában. Nagy Pé -
ter, a fesztivált szervező
Tudatos Vásárlók Egye-
sületének tagja, a Ref-
lex Környezetvédő Egye -
 sület munkatársa el-
mondta, szeretnék, ha
a városiak megízlelnék
a környékbeli terménye-
ket és megismernék a
környék élelmiszer-ter-
melőit. 

A vásárban helyi ter-
melők mutatják be zöld-
ségeiket, gyümölcsei-
ket, bio- és natúr készít-
ményeiket, egyebek
mellett pékárukat, tej-
termékeket, ménfőcsa-
naki mézet, győrújbaráti
bort és pápateszéri
gyógynövényeket. A
piac egyben egész
napos fesztivál is, amely

Tudatos vásárlók

Közzététel
A jogszabályi előírásnak
megfelelően 2011. au gusz -
tus 31-től 2011. szeptem-
ber 30-ig a győri város-
háza előcsarnokában
(Győr, Városház tér 1.),
valamint a város inter-
netes oldalán (www.gyor.
hu) a Településfejlesz-
tési Főosztály Városfej-
lesztési Osztály, Főépíté-
szi Csoport bemutatja
az „Ipari park bővítése,
beszállítói park létreho-
zása SZTM 2011-001
számú településrende-
zési terv módosítást.  A
közzététel alatt az érin-
tettek észrevételt te-
hetnek az előcsarnok-
ban elhelyezett füzet-
ben, vagy a Település-
fejlesztési Főosztály Vá-
rosfejlesztési Osztály,
Főépítészi Csoport cí-
mére megküldött levél-
ben (9021 Győr, Város-
ház tér 1.).

Városrész
szolgálatáért
Ezen a héten adták át
Szabadhegyen és Kisme-
gyeren a városrész szol-
gálatáért díjakat. Az elis-
meréseket ebben az
évben mindkét város-
részben pedagógus kapta.
A „Szabadhegy városrész
szolgálatáért” díjat Cs.
Kovács László, a Szabad-
hegyi Közoktatási Köz-
pont nyugalmazott test-
nevelő tanára, a „Kisme-
gyer városrész szolgálatá-
ért” díjat pedig posztu-
musz Benkó Tamásné, a
helyi iskola egykori veze-
tőjének családtagjai vet-
ték át Simon Róbert Ba-
lázs alpolgármestertől és
Hajszán Gyula önkor-
mányzati képviselőtől.

Fogadóóra
Rózsavölgyi László ön-
kormányzati képviselő
szeptember 5-én hét-
főn 16 órakor fogadó -
órát tart az Arany
János Általános Iskola
könyvtárában (Győr,
Örkény István u. 6.).

a család minden tagjá-
nak programot ígér.

Az eseményt tíz óra-
kor Roszik Péter, az Ag-
rárkamra megyei el-
nöke nyitja meg, majd
beszélgetés hangzik el
a génmódosítás kocká-
zatairól. A kisebbeket
11 órától bábszínház és
Zöld Térkép kincske-
reső játék várja, de lesz
interaktív kvíz és totó is
a tudatos vásárlásról. A
látogatók kézműves-
mesterek segítségével
próbálhatják ki a szö-
vést, a fonást, a
 gyöngyfűzést, a csuhé-
baba-készítést és a ne-
mezelést.

Délután Bodriszatva
egyszálgitáros koncert-
jét, majd a Kajárpéci
Vízirevű két előadását
láthatják a fesztiválra lá-
togatók. A program fél
hatkor a Loyd Egylet
koncertjével zárul. 

Az új törvényi szabályozásnak is meg-
felel a győri Magvassy Mihály Sport-
csarnok. A létesítmény biztonságos-
ságát rögzítő jegyzőkönyvet az au-
gusztus 25-i bejárást követően hite-
lesítették a katasztrófavédelem, a
rendőrség, a mentőszolgálat és a vá-
rosi tűzoltóság szakemberei.

Győrben tartotta konferenciáját a Ma-
gyar Lelki Elsősegély Telefonszolgála-
tok Szövetsége (LESZ). Újabban a sú-
lyos egzisztenciális helyzetbe került, ki-
látás nélküli emberek telefonálnak. A
116-123-as közös számon 20 lelki első-
segély-szolgálat érhető el ingyenesen
az országban.

A 700 lelkes szigetközi Lipót település
hat év után újrainduló iskolája előtt nyi-
totta meg a 2011/2012-es tanévet va-
sárnap Réthelyi Miklós szakminiszter,
aki az ünnepségen arról beszélt: a tanu-
lás a szép és értelmes élet záloga.

Lezárult a foglalkoztatottság támoga-
tására irányuló projekt a győri Petz Ala-
dár Oktató Kórházban. Az intézmény
közel 50 millió forintot nyert az ellátó-
rendszer hatékony működéséhez szük-
séges humán erőforrás biztosításához.
A projektnek köszönhetően plusz két
pszichiáter, egy ortopéd és mozgás -
szervi sebész, egy kórboncnok és egy
bőrgyógyász rendel a Petz-kórházban. 

A norvég Karl Erik Böhnt választotta a
női kézilabda-válogatott szövetségi ka-
pitányának kedden a magyar szövet-
ség (MKSZ) elnöksége. Ő az első kül-
földi szakvezető a nemzeti csapat élén.
Megbízatása a 2016-os riói olimpia vé-
géig szól, ám a teljesítménytől függően
minden esztendőben felülvizsgálható,
illetve felbontható.

A Gárdonyi Géza Általános Iskola
életmódprogramjára tízmillió forintot
nyert az önkormányzat. Táborozási le-
hetőség, előadás-sorozat, családi
nap és sportolási lehetőség segíti a
gyerekek egészségre nevelését.

Számos jogszabály-módosítás lép ma
hatályba: változik több, a foglalkoztatást
érintő rendelkezés, átalakul a lakásfenn-
tartási támogatás. Hatályba lép a nép-
egészségügyi termékdíj, szigorodnak a
külföldi rendszámú autók magyarorszá -
gi használatának szabályai, és 15 tagúra
bővül az Alkotmánybíróság.

Legutóbbi lapunk Vény nélkül című mellékletében
megtisztelt bennünket egy írásával dr. Bénes
Tamás adjunktus. Nevét sajnos tévesen BéresTa-
másként tüntettük fel. Bénes doktor és az olvasók
szíves elnézését kérjük. 

Helyesbítés

Küldje el az online@gyorplusz.hu címre a Győri
Nyár legszebb pillanatát fotón. A legjobb képek fel-
kerülnek a www.gyorplusz.hu oldalra, a díjazottak
pedig megjelennek a Győr + újságban. A három leg-
szebb alkotás beküldője értékes jutalomban része-
sül. Beküldési határidő 2011. szeptember 7.

A nyár legszebb
pillanatai képben
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KÖZLEKEDÉS  LAPSZÉL

Kétség sem férhet hozzá,
hogy Győr él, egymást váltják
a színvonalas kulturális és
szórakoztató események, a
győriek pedig együtt élnek
ezzel a színes nyári, kora őszi
forgataggal. A régmúlt ubor-
kaszezonok, üres, ásítós fül-
ledt délutánok ideje lejárt.
Ahogy a hírek, a közéleti ese-
mények sem állnak le egy
percre sem, úgy Győr is egy-
folytában diktálja az iramot. 

Nem telt el, csak néhány
év, és az önkormányzat el-
érte, hogy az ország egyik
legrangosabb borászati fesz-
tiválját rendezze augusztus
végén. A gasztronómiai él-
mény ma már kéz a kézben
jár a város fergeteges nyár-
záró szuperkoncertjével, s a
két esemény úgy egészíti ki
egymást, mint a borsó meg a
héja. Viharos szél ide, káni-
kula oda, tízezrek töltötték
az elmúlt hét végét Győr bel-
városában. Ízlelgették az or-
szág legrangosabb hazai bo-
rászainak nedűit, közben
fülnek is tetszetős muzsikát
hallhattak hol a Széchenyi,
hol a Városház téren. 

Visszanyerték szó szerinti
értelmüket a győri sétálóut-
cák. Győriek ezrei sétáltak
egyik rendezvény helyszíné-
ről a másikra, közben beszél-
gettek, kiültek a vendéglátó-
helyek kellemes teraszaira. És
voltak – nem kis számmal –
turisták, akik elismerően szól-
tak a rendezvények színvona-
láról, minőségéről. Mert ők is
látták, hogy a borosstandok, a
fesztivál körítése, a fellépő ze-
nekarok európai nagyvárost
idéznek, és nem holmi búcsúi
mulatságot, máshol még tet-
ten érhető szocreál tempót. 

A hét végi zenei élmé-
nyek, a fesztiválok könnyed
ünnepiessége és eleganciája,
a borlovagok színpompás
felvonulása és a győriek ér-
deklődése mind azt mutatta:
Győr a ritmusok lázában ég,
és az országban is egyedül -
álló ritmusban változik. A
város képes megfelelni min-
den zenei élményre vágyó
érdeklődő igényeinek, lásd a
vízi színpad, a Széchenyi és
a Városház tér által kínált re-
pertoárt, és a hagyományos
fesztiválok mellett újakat te-
remtve, sajátos ritmus sze-
rint szervezi egyre gyara-
podó kulturális életét. 

Győr ma már turistákat is
vonzó, pezsgő művészeti sok-
színűsége egy jottányival sem
marad el gazdasági erősödésé-
től. A fejlődés párhuzamosan,
azonos ritmusban zajlik. Fel-
tartóztathatatlanul.    

Bakács László 

A ritmusok
városa

szerző: bakács lászló
fotó: illusztráció

Két vízi útvonalon indulhat el a közel-
jövőben a Szigetköz felső része, il-
letve a Csallóköz és Pozsony közleke-
dési összeköttetését javító, de Auszt-
riával is kapcsolatot teremtő Duna-
busz projekt. Egy kisebb hajó szállí-
taná az utasokat Dunakiliti és So-
morja között, míg egy nagyobb járat-
nak Somorja és Pozsony érintésével
az ausztriai Hainburg lenne a célállo-
mása. A Magyarország és Szlovákia
között létrejövő vízi összeköttetés
nemcsak az idegenforgalom erősíté-
sét, de a munkába járást is segítené
a két ország között, és ami a legfon-
tosabb, hogy a hosszú távú célok kö-
zött a vízi útvonal Pozsonytól és a fel-
vidéki, valamint csallóközi falvaktól
kihúzódna a Dunán egészen Bécsig,
továbbá Győr belvárosáig. 

A vízi közlekedés csak akkor lehet
versenyképes, ha gyorsabban, és
nem drágábban szállítja az utasokat,
mintha azok közúton közlekednének.
Márpedig a Somorja és Pozsony kö-
zötti 21 kilométeres út megtétele au-
tóbusszal csúcsidőn kívül 35 percet,
de nagy forgalomban akár másfél
órát is igénybe vehet, míg a jegy ára
másfél euró.

„Hogyha ez megvalósulna, akkor az
idegenforgalmi beruházásaink, étter-
meink, a kiadó szobáink és a vendég-
látóegységeink biztosan profitálnának
belőle, és ezáltal a településünk is” –
véli Kiss Vince, Rajka polgármestere.    

Bécs, Pozsony, Győr:
hajóközlekedés
az Aranyháromszögben?

Rajkán 800 szlovák él, akik a kis szi-
getközi faluból járnak dolgozni Po-
zsonyba. Nekik, vagy a felvidéki ma-
gyar rokonaikat látogató helyieknek is
nagy segítség lesz a vízi összeköttetés.  

„A körtvélyesi víztározó mellett
lévő településeknek lehetőséget biz-
tosít arra, hogy egy gyorsforgalmi
hajón keresztül gyorsabban megkö-
zelíthessék Pozsonyt, ebbe kapcso-
lódna be Somorja, Gútor a túloldalon,
illetve a magyar oldalról elsősorban
Rajka, illetve Dunakiliti” – tájékozta-
tott Végh Csaba projektmenedzser. 

Mivel a csallóközi gyorsforgalmi
út építése a szlovák kormány ígérete
ellenére még el sem kezdődött, és
2020 előtt aligha várható az átadása,
a Duna adottságait kihasználni nem-
csak hasznos, de egyedülálló kezde-
ményezés is volna.  

„Én nem tudok arról, hogy létezik-e
más ilyen megoldás is Magyarország
és Szlovákia vonatkozásában, de mi
ebben szeretnénk úttörők lenni, és úgy
gondolom, hogy rendkívül fontos
dolog, hogy ez a probléma megoldód-
jék. Részben a szlovák–magyar kap -
csolatok javítása, részben a turizmus
fel pezsdítése kapcsán” – mondta Kvar -
da József, Nagyszombat Megye Ön-
kormányzatának alelnöke. 

A projektben partnerséget vál-
laló Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat törekvése, hogy a
vízi összeköttetés kibővüljön, és a
hajók jussanak el Bécstől Pozsony
és Szigetköz érintésével egészen
Győr belvárosáig.   

„Megfogalmaztuk azt is, hogy ne-
talántán a munkába járást is segí-
tené a vízi közlekedés kialakítása,
tehát akik Rajkáról ezt a Duna-buszt
igénybe veszik, Pozsonyba át tudnak
menni akár turistaként, de az elhe-
lyezkedést is tudnánk segíteni. Ennél
is fontosabb, hogy a következő lép-
csőben megcélozzuk a hajójárat köz-
lekedtetését Bécs felé is” – így Kó -
czán Zoltán, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Önkormányzat alelnöke.   

A Duna-busz projekt megvalósítha-
tósági tanulmányát készítő szakembe-
rek megállapításai szerint jelentős pénz-
ügyi kockázatokkal járna, ha csupán
magánforrásból akarnák megvalósítani
ezt a közlekedési folyosót. Ezért azt ja-
vasolják, hogy a helyi és megyei önkor-
mányzatok uniós forrásra pályázva te-
remtsék elő a szükséges – az egyes vál-
tozatokban 1,15 és 1,55 millió euró közé
becsült – forrásigényt, majd adják ki
egy magáncégnek a rendszer üzemel-
tetését. A rentábilis üzemeltetéshez
1,55 eurós jegyár mellett a gyenge hó-
napokban 20, a közepesekben 30, az
erős – jellemzően nyári – hónapokban
pedig 40 százalékos kihasználtságot
kellene elérni a Duna-busz  rendszerrel.

A szakemberek szerint a győri
Audi-beruházás munkahelyteremtő
és gazdaságélénkítő hatásai miatt ki-
emelten fontos, hogy a péri repülőtér
nyújtotta légi forgalom, valamint a
kormány által is támogatott győri ke-
leti elkerülő út mellett a dunai vízi
személyszállítás feltételei is mielőbb
megteremtődjenek. 
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PORTRÉ MIÉRT SZERETEM GYŐRT?

Győr a kiegyen-
súlyozottságot,
a biztos hátteret 
jelenti

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Két álláslehetőséget hátrahagyva
2005-ben végleg hazaköltöztem az
Egyesült Államokból, mert szembejött
velem az interneten Wass Albert, és az
üzente, hogy nem az számít, ki mennyi
pénzt visz egy országba, hanem az,
hogy ki mit tesz le egy közösség aszta-
lára. Én mit teszek le?– kérdeztem ma-
gamtól az amerikai lakásban, és össze-
csomagoltam – ad példát hazaszere-
tetből Rákász Gergely. A 11 éves kora
óta a billentyűk mögött ülő orgonamű-
vész első koncertjét 15 évesen a Ká-
lóczy téri templomban adta. 

Együtt jártam egy lánnyal, akivel el-
mentünk egy orgonahangversenyre,
és a végén megkérdezte tőlem, hogy
nekem mikor lesz koncertem. Azonnal

Rákász Gergely: „Töltést ad,
ha vannak gyökereink”

Fontos 
a koncepció
„Nem mindegy, hogy
az ember mit játszik,
egy jó koncertnek na-
gyon tudatosan át-
gondolt koncepciója
van. Kétféle darab
van, az egyik tanító, a
másik hívó. Ha csak
tanító darabokat
rakok egy hangver-
senybe, akkor a hall-
gatók nem ülnek be,
így nincs, kinek meg-
mutassam az újdon-
ságokat. Ha pedig
csak hívó darabokat
játszom, az populiz-
mus, és annak sincs
értelme. Meg kell ta-
lálni a helyes arányt.
Az a jó, ha a közönség
időnként a homlo-
kára csap egy koncer-
ten, mert tanul is va-
lamit. Ha ilyen „aha”
élményeket kap,
akkor kezd közelebb
kerülni a muzsikához.
Ez azért érdekes,
mert addig szoktuk
nem szeretni a klasz-
szikus zenét, amíg
nem ismerjük. Sok-
szor gondolnak rá az
emberek úgy, mint
egy akadályra, pedig
nem kell rendőri biz-
tosítás azért, mert va-
laki klasszikus zenét
fog játszani. ”

rávágtam, hogy pár hét múlva. Persze
mindezt csak férfiúi büszkeségem
mondatta velem, hiszen sehol nem
volt koncert leszervezve. Nem tehet-
tem mást, besétáltam a plébános
úrhoz, és engedélyt kértem. Azt mond-
tam neki, hogy csak pár barátom hall-
gatna meg, de 200 ember jött el.

A közönség szeretetét hamar meg-
érző orgonista azóta tudatosabban
szervezi meg fellépéseit, igaz, ma már
egy kisebb csapat segíti ebben a mun-
kában, különben nem győzné. 

Őrületes versenyfutássá vált a
klasszikus zenészek élete az elmúlt
években. Megéreztük a válságot és a
tehetségkutató műsorok nézőelszívó
hatását is. Pedig fontos lenne több
időt szánni a feltöltődésre. Kell az ins-
piráció, hiszen egy koncert csak látszó-
lag szól arról, hogy az ember eljátszik
10 ezer hangot, az valójában egy na-
gyon komoly energiacsere. A közön-
ség és a művész egy organizmus, ha
ezt a fajta harmóniát nem sikerül el-
csípni, akkor nem lesz jó a koncert.

Eggyé válni pedig egyre nehe-
zebb a közönséggel, hiszen a 21. szá-
zadi, pörgő életmódot folytató em-
bertől nem lehet elvárni, hogy 17–18.
századiként üljön végig egy koncer-
tet – mondja, majd hozzáteszi, ezért
találta ki a látványkoncertet, amely a
21. század impulzusszintjén mozog.

A magyar hangversenyéletben tíz
éve jelen lévő művésznek Győr a bá-
zist, a kiegyensúlyozottságot, a biz-
tos hátteret jelenti.

Ettől a várostól rengeteget kaptam,
szerelmeket, barátokat, tanárokat, se-
gítőket, jó szavakat, a közönség szere-
tetét. Lehet, hogy az élet első ráné-
zésre külföldön szebbnek tűnik, de
csak tűnik, hiszen az ember mindig ide-
gen marad. Nagy kérdés, hogy felcse-
réljünk-e nagyon fontos értékeket az
életünkből pusztán anyagi okok miatt?
A hétköznapi boldogsághoz sokkal fon-
tosabb az, amit Győrben kapok.

A magát szentimentális embernek
tartó orgonista örül annak, hogy renge-
teg jó dolog történik mostanában a vá-
rosban. Szeret kijárni a különböző kul-
turális rendezvényekre, vagy egysze-
rűen csak üldögélni a mediterrán han-
gulatúvá vált Széchenyi tér valamelyik
teraszán. De a legnagyobb fejlesztés-
nek a Jedlik hidat tartja, mit is mond-
hatna mást egy lokálpatrióta révfalui?

Révfalu a gyerekkort jelenti szá-
momra. Amikor végigmegyek az ut-
cákon, eszembe jut, hogy itt csengő-
fociztunk a bringával, oda jártam
óvodába, azon a padon csókolóztam
először... Tele vagyok emlékekkel,
amik elkísérnek. Rengeteg töltést ad,
ha az embernek vannak gyökerei, ha
van hová hazatérjen.

Egy koncert
kékben
Ez a címe Rákász Ger-
gely legközelebbi,
szeptember 8-i győri
koncertjének, amely-
lyel kapcsolatban az
orgonaművész el-
mondta, az előadás pil-
lérét két emblemati-
kus „kék” darab adja:
Gershwin Kék rapszó-
diája és Strauss Kék
Duna keringője. Hoz-
zátette, emellett még
számos színes darabot
játszik majd, mint pél-
dául Ravel Bolerója. A
látványkoncerten a ze-
nével összhangban
grafikákból készült
film etűdöket tekint-
het meg a közönség, és
hallhat a művek szüle-
tésének hátteréről is. 
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szerző: ozsvárt tamás
fotó: szigethy teodóra

Borkai Zsolt polgármester adta át pénteken a
felújított, korábbi GYÁÉV-uszodát, amely nem
csak korszerűbb lett, de új nevet is kapott. A kö-
zelmúltban elhunyt legendás öttusa-mester -
edző, Magyar Vilmos nevét vette fel az intéz-
mény. A felújítás során a műszaki fejlesztések
vitték el a költségek nagyobbik részét, de a
sportolni vágyó közönség is látványos változ-
tatásokkal szembesülhet a létesítményben. 

Magyar Vilmos Uszoda – hirdeti  felirat a városi
uszoda új nevét. „A legendás sportoló, öttusaedző pá-
lyafutása során fáradhatatlanul dolgozott a sportág
eredményeinek javításán, a női szakág megteremté-
sén és megerősítésén. Tevékenységének köszönhe-
tően számos öttusázó ért el jelentős eredményeket vi-
lágversenyeken. Az egykori győri építőipari cég, a
GYÁÉV munkatársaként maga is szerepet vállalt az
uszoda építésében, így több okból is vitathatatlanul
méltó névadója a létesítménynek” – mondta a pénteki
ünnepségen Borkai Zsolt győri polgármester.

S persze nem csak az uszoda neve változott, a fel-
újítás eredményei már a belépésnél feltűnnek a láto-
gatóknak. Megújult az épület homlokzata, a földszin-
ten kicserélték a nyílászárókat, álmennyezetet alakí-
tottak ki, felújították a szolgáltató egységek tereit.  A
főbejárattal szemben lévő pénztár eltűnt, helyén a
névadó Magyar Vilmos emléktáblája köszönti a ven-
dégeket. Az ajtótól balra található az új recepció. Itt
válthatják meg az érkezők belépőjegyeiket, és itt he-
lyezhetik el értéktárgyaikat. Apropó, belépőjegyek: a
megszokott – és valljuk be, ma már kissé elavultnak
számító – cetlik helyett okos kis karóra formájú esz-
közt kapnak a látogatók, melyek az ugyancsak újdon-
ságnak számító beléptetőkapukon azokra a terüle-
tekre engedik be őket, ahová belépési jogosultságot
váltottak a pénztárban. Ezekkel a szerkezetekkel ke-
reshetik fel a medenceteret, a szaunát, vagy vehetnek
igénybe egyszerre több szolgáltatást. És ezek a „kar -
órák” nyitják a frissen beszerzett korszerű szekrénye-
ket, melyek az öltözőkben felváltották a padokat és
akasztókat. S bár az öltözők burkolatának cseréje a

Korszerűbben, új névvel:
Magyar Vilmos Uszoda  

későbbre tervezett második ütemre maradt, a hibás
csempéket, elromlott csapokat lecserélték, és ahogy
az épület egészében, itt is megújult a szellőzőrend-
szer. Az uszodába járók életét rendszeresen megza-
varó áradások a földszinten okozták a legtöbb kárt,
ezért a korábban itt működtetett berendezések az
emeletre kerültek. 

A pénteki átadási ünnepségen Borkai Zsolt pol-
gármester kitért rá: az uszodafelújítás mintegy
150 millió forintos költségének legnagyobb részét
a technológia korszerűsítésére fordították.

A kevésbé látványos, ám annál fontosabb háttér-
beruházások mellett a medencetér is jelentős átalaku-
láson esett át az elmúlt hónapokban. A nagymedence
és a gyermekmedence egyaránt vadonatúj fóliát ka-
pott, kicserélték a befúvószelepeket, a szűrőket, új
startelemek kerültek az úszómedence szélére. A gyer-
mekmedencét feltöltötték, így egységesen mindenütt
80 centiméter a mélysége, valóban feszített víztükrűvé
vált, és – amire több szülő is panaszkodott – kevésbé
visszhangzik.Kicserélték a járófelület köveit, a padozat
új csúszásmentes, esztétikus burkolatot kapott. S ha
felnéz a látogató a tetőszerkezetre, ott is új színeket,
frissen festett elemeket, fafelületeket láthat.

S nem csupán materiális részeiben újult meg az
immár Magyar Vilmos Uszoda. A szeptembertől be-
vezetett jegy- és bérletrendszer igyekszik alkalmaz-
kodni a sportolni, pihenni vágyók igényeihez. Egész
napos és háromórás úszó-, illetve szaunabelépő vált-
ható, ugyanilyen megosztásban bérletek is vásárol-
hatók. Fontos változás, hogy a gyermekjegyek és
bérletek esetén a korábbi 6 éves korhatár 12 évre vál-
tozott, így többen élhetnek a kedvezményekkel.

Ugyancsak a vendégek kényelmét szolgálja a meg-
változott nyitvatartási rend. Hétköznapokon már reg-
gel hattól úszhatnak a korán kelők, aki pedig munka-
idő után szeretne sportolni, az este 9 óráig tartózkod-
hat a medencékben. A nagyközönség előtt szeptem-
ber 6-án, kedden nyitja meg kapuit az uszoda. (Az ár-
jegyzéket, valamint a részletes nyitvatartási rendet
megtalálhatják a gyorszol.hu, illetve a gyor plusz.hu in-
ternetes oldalon.) A tulajdonos győri önkormányzat és
az intézményt működtető GYŐR-SZOL a munka foly-
tatását tervezi. A jövőben hasonló léptékű beruházás
keretében kívánják felújítani a létesítmény azon részeit,
amelyeket a mostani korszerűsítés nem érintett.
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A borfesztiválon találkozunk, miért érzi fon-
tosnak, hogy a borai mellett a pincészet feje
is jelen legyen Győrben?

Minden fesztiválon ott vagyunk, de Győr ki -
emelt fontosságú. Nagyon sok barátom él itt, és
az itteni kereskedőmnek is akarok segíteni azzal,
hogy találkozom a fogyasztókkal. Fontos beszél-
getni a vendégeinkkel borkultúráról, évjáratokról.
Ez is hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon is
fejlődik a borkultúra. Az emberek már nem azt kér-
dezik a standunknál, hogy van-e édes vörösbor,
tudják, hogy nálam nincs. Ugyanakkor ismernek
évjáratokat, borászokat, technológiákat, kialakult
ízlésük van. Ma már nem nagyon kérnek szódát a
borba, bár a fröccs most éppen rossz példa, mert
divatja van, és ebben a melegben jól is esik.
Egyébként meg hungarikum, és vannak borok,
amelyek kifejezetten alkalmasak fröccsnek.

Ezek a rendezvények visszacsatolást is je-
lentenek önnek, például, hogy a legutóbbi
cuvée telitalálat volt-e vagy inkább mást kel-
lett volna csinálni?

Én csak a magam ízlésére tudok bort készíteni,
de ha tudom, hogy valakinek milyen az ízlése – és
az nem ütközik az elveimmel: édesített vörösbor
nálam nem készül, mert azért nevelni is kell egy ki-
csit a közönséget –, akkor próbálom azt kielégí-
teni. Így jutottam el oda, hogy egyre kevesebb bar-
rikolt bor készül, csak a legkülönlegesebbek, és
egyre több a mindennapokban jól iható ital. Egy
konkrét eset, gyakran kérdezték tőlem, hogy miért
nem teszek a rozéba szén-dioxidot? Ha megterem
benne – néha előfordul, hogy egy gyorsan töltött
rozéban megmarad egy kis erjesztési szén-dioxid,
és akkor csíp a nyelven egy picit –, annak nagyon
örülök. De mesterségesen nem teszek bele, mert
nem tartom etikusnak, hogy megtévesszek vala-
kit, aki ebben a szakmában nem járatos.

A természetességre törekvést ahol tudja,
hangoztatja is: a szőlő úgy kerüljön a hordóba,
ahogy megterem, nem használnak vegyszere-
ket. Amikor ezt mondja, többször hivatkozik
nagyanyáinkra, dédanyáinkra. A megváltozott
időjárási viszonyok, a gombabetegségek mel-
lett mindig meg tud felelni ennek az elvnek?

Nagyon környezetkímélő vegyszereket azért
használunk, mert a növényvédelem nem működik
anélkül. Bár próbálkozom a biotermeléssel is. De
nem úgy, ahogy sokan tréfásan megfogalmazzák,
hogy azért bio, mert éjszaka permetez a gazda. A
pécsi egyetem kutatási programját is segítve, ge-
netikailag szelektált, amerikai vérre visszakeresz-
tezett szőlőfajtajelölteket telepítettem. Az ameri-
kai típusról azt kell tudni, hogy immunis a gom-
bákra, mert együtt él velük. Tehát hiába telepszik
meg a gomba a szőlőn, nagy kárt nem tud okozni.
Persze ez a kísérletezgetés kockázatot is jelent, de
az ember néha vállalja a rizikót. Számomra az a lé-
nyeg, hogy semmiképpen se befolyásoljam a bor
életét mesterségesen.

„Aki nincs rendben
magával, az nem tud
jó bort készíteni”

Minden fesztiválon
ott vagyunk, de Győr
kiemelt fontosságú

Nem szeretnék Ausztráliában bo-
rász lenni, egy dögunalom lehet.
Minden évjárat ugyanaz, nincs
semmi izgalom – ad leckét kaland-
vágyból Polgár Zoltán. A Polgár Pin-
cészet 61 éves tulajdonosa kertész-
mérnökként végzett a pécsi egyete-
men. Bár első generációs borász-
nak mondhatjuk, felmenői mindig
foglalkoztak bortermeléssel. „So -
kat tanultam nagy- és dédszüleim-
től, dédpapától kaptam az első sző-
lőmet, abból készült az első borunk,
amit a lakodalmunkon kínáltunk a
vendégeknek.” A bortermelésből
azonban akkoriban nem lehetett
megélni, így az állami gazdasághoz
került, ahol 1986-ig dolgozott. Ek -
kor döntött úgy, hogy inkább a saját
hordóit választja, és belekóstol a
vendéglátásba is. „Mi nagyon korán
kezdtük ezt, még a szót sem ismer-
tük, de már tulajdonképpen bortu-
rizmussal foglalkoztunk.” A fele-
sége is otthagyta egyetemi állását,
és csatlakozott férjéhez. A jó példát
Grazból hozták, és adaptálták az
„eleinte gyengécske feltételekre”.
Aztán a szőlő mellett beérett mun-
kájuk gyümölcse is, ma a pincészet
mellett harmincszobás panziót mű-
ködtetnek, egy kis wellnessrészleg-
gel, gazdasággal és állatsimogató-
val. „A gyerekek még nem ihatnak,
én viszont szeretném, ha családok
jönnének.” A sikerekhez persze a
magyar borivókultúra fejlődése is
kellett. „Ha az elmúlt rendszerben
bement valaki egy vendéglőbe és
bort kért, annyit kérdeztek tőle: fe-
héret vagy pirosat? A mai valóság
hála Isten más.” A villányi és euró-
pai borlovagrendben is tag borász-
nak a fia és a lánya is a családi vál-
lalkozásban dolgozik, mindketten
rendelkeznek a borhoz kötődő vég-
zettségekkel is. „A szakmai irányí-
tást nehezen adnám ki a kezemből,
de a jó ötleteket általában elfoga-
dom.” Az unokák mellett kevés sza-
badidejét vadászattal és vitorlázás-
sal tölti, nemrég harmadik lett csa-
patával a borregattán. Nyugdíjba
azonban még nem vonul. „Az új fej-
lesztés megviselte a céget a válsá-
gos időkben, ezt rendezni kell, de
jók a kilátások.”
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egyébként, hogy tengerentúli borászok jönnek
magyar pincészetekbe szaktanácsadóként, és az
ő, 20-30 éves kultúrájukat próbálják eladni. Ne-
künk egy kicsit rátartibbnak kellene lennünk, és
büszkébbnek a hagyományainkra. 22 gyönyörű
borvidékünk van, amelyek klimatikusan, talajtani-
lag és kulturális szempontból is nagyon mások. Ez
az egyediség a miénk, ezt kellene kihasználnunk,
nem a nemzetközi trendek után futni. Egy ausztrál
borászattal gazdaságilag úgysem tudjuk felvenni
a versenyt. Ott a banktőke, bányatőke került be a
borászatba, ezek keresztbe lenyelnek minket, ha
akarnak. A túlélés egyetlen lehetősége a különle-
ges növényeinkben, klímánkban, kulturális kör-
nyezetünkben van.

Tehát a magyar boroknak úgy van igazából
lehetőségük betörni a külföldi piacokra, ha si-
kerül kuriózumként pozicionálni őket?

Nem fogalmaznék ilyen sommásan, mert a
piaci siker most a trendi borokkal érhető el – csak
ez rövid távú gondolkodás. Arra biztatnám kollé-
gáimat, hogy hosszú távra tervezzenek.

Ha már a magyar borok kitörési lehetősé-
geit érintettük, akkor tavaly a borászszakma
megfogalmazott egy 12 pontos kiáltványt,
amelynek előszavában aggódnak, hogy bor-
kultúránk unokáink számára csak történelmi
emlék marad, és a pontokban többek között
a szőlészet és borászat kiemelt mezőgazda-
sági ágazatként történő kezelését sürgetik.
Ha ezt idén újra kell gondolni, akkor mit kíván
a borászszakma?

Ez egy ügyesen megfogalmazott 12 pont volt,
bár mi csak későn kaptunk hírt róla, de csatlakoz-
tunk az aláírókhoz. Egy finomabbra hangolt szabá-
lyozást várok, mert úgy érzem, hogy a hivatalaink,
hatóságaink nagyon sajátságosan értelmezik a dol-
gokat. Nem vagyunk például olyan gazdag ország,
hogy szőlőket vágassunk ki, remélem, hogy a kis
túlkapások változnak majd, erre egyébként már
látok jeleket. Mindenesetre azt kívánom, hogy a
Gondviselés segítsen jó évjáratokat adni, és a ma-
gyar borászok meg fogják találni a lehetőségeiket. 

Ön talált is egyet, Elixír nevű cuvée-je a
Dél-Dunántúli Régió Bora 2012 címet nyerte
el. Jól érzem egyébként, hogy a különböző
fantázianevű cuvée-k készítését inkább mar-
keting-, mintsem szakmai indokok támaszt-
ják alá?

A cuvée annyiban több a tiszta boroknál, hogy
abban a borász ízlése is benne van. Próbáljuk a faj-
ták korlátait kicsit kibővíteni, a jellemzőket össze-
igazítani, hogy még harmonikusabb italt kapjunk.
Ez nem magyar találmány, a rendszerváltásig itt-
hon nem is engedélyezték a készítését. Nyitottnak
kell lenni a fogyasztónak, kipróbálni minél több
borász alkotását, és dönteni, hogy melyik áll az ő
ízléséhez a legközelebb.

Ha már Elixír, egyre többet hallani a vörös-
bor egészségre gyakorolt jótékony hatásai-
ról. Önnek is vannak pozitív tapasztalatai?

A szakállam már megőszült, olyan régóta va-
gyok ebben a szakmában, de nekem a szőlő és a
bor még csak örömöt adott. 

Ez a legfontosabb szabály, amit megtanult
az elődeitől?

A szőlő egy ezeréves kultikus növény, az abból
készült bor pedig különösen az, és ezt tiszteletben
kell tartani. Nem szeretnék beállni azok sorába,
akik különböző szerekkel manipulálják a bort.

Szent növényből szent ital. A szőlő nem ké-
szül, hanem születik – olvasható a honlapján.
Más nagy borászok internetes oldalát is vé-
gignézve arra jutottam, hogy a borászok
mind filozofikus alkatok.

A szőlő és a bor nagyon sok emberi tényezőt is
igényel. Aki nincs rendben magával, az nem tud jó
bort készíteni. Egy bort nem azért készítek el, hogy
abból minél többet eladjak, mert autót akarok venni
az így keresett pénzből. Én nem a profit maximalizá-
lásra törekszem, annak ellenére, hogy ma a pénzről
és a talpon maradásról szól minden. Nem vagyunk
nagyok, családi pincészet vagyunk, de nyugodtan
szeretnék aludni, hogy ezek a borok rendben vannak. 

Nehezebb eladni a bort a gazdasági válság
kirobbanása óta?

Úgy érzem, igen. Sajnos ez a helyzet azt eredmé-
nyezte, hogy a prémiumborainkból kevesebbet is ké-

szítünk, pedig Villány erre nagyon alkalmas lenne.
Már a napokban szüretelnem kell, hogy könnyű, illa-
tos, gyorsabban piacra kerülő borokat palackozzak,
amik megfizethetőek az emberek számára. 

Nem árt ez a renoménak?
Lavírozunk. A prémiumboraim mennyiségét

visszavettem a felére – azt nem tudom megtenni,
hogy egyáltalán ne készítsek ilyen borokat –, meg
kell élnünk valahogy, gondolnom kell a gyereke-
imre, unokáimra. De ne értsen félre, ezek is igé-
nyes borok, csak egy más – olcsóbb – stílust kép-
viselnek. Ezzel tudjuk finanszírozni az igazi prémi-
umborokat, amiket most beteszünk a pince mé-
lyére, és várjuk, hogy a piac kedvezően alakuljon.

Az előbb említette, hogy igyekeznek ne-
velni a közönséget. Mennyire sikerült köze-
lebb vinni a borászszakma ízléséhez a borfo-
gyasztók ízlését?

Valahogy mintha szétválna ez a kettő. Megle-
pődve láttam a szakma által szervezett országos
borversenyen, hogy nagyon kevés újságíró volt
jelen az új, borral foglalkozó magazinoktól. Igyek-
szünk ezt a két vonalat összefésülni, de nem min-
dig konfliktusmentes ez az ügy. Visszásnak érzem

Interjú Polgár Zoltán borásszal,
a Polgár Pincészet vezetőjével
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GAZDASÁG  ENERGETIKA

szerző: bakács lászló
fotó: marcali gábor

Győrben közel 40 ezer ember él
panelházakban. Az elmúlt évek-
ben 15 ezer lakás energetikai
korszerűsítése készült el: csak
2007 és 2009 között 1,7 milliárd
forintot fordított erre a célra a
jobboldali önkormányzat. Idén
újabb ötéves, 4 milliárd forint ér-
tékű épületenergetikai és klíma-
védelmi projektbe kezd a város,
amelynek keretében 63 panel
társasház közel 1700 lakásának
teljes körű energetikai rekonst-
rukcióját végzik el.

„Az önkormányzat támogatásával
megvalósuló beruházás mindenfé-
leképpen fontos a közösségnek. A
rezsiköltségek közül a fűtésdíj az,
ami egy ilyen épület, és egy család
kiadásait tekintve is a legmaga-
sabb. Ha ezt szinten tudjuk tartani,
és a következő éveknek az emelke-
dését sikerül kiküszöbölni, már
akkor megérte” – fogalmazott Dá -
vid Attila, a győri 30. Lakásfenn-
tartó Szövetkezet vezetője.

A Győrben korábban, és most
meghirdetett energetikai felújítás
méretét tekintve Európában is egye-
dülálló. A kivitelezők bíznak a prog-
ram sikerében. Mint mondják, az el-
múlt 8 évben a felújítási munkákat
végző vállalkozóknak kellett meghite-
lezniük az államnak a költségeket.
Volt olyan győri cég, amely 1,6 milli-
árd forintos beruházásban vett részt,
és volt, hogy a kifizetetlen állami for-

Európában is egyedülálló a győri
épületenergetikai program

rások mértéke – csak esetükben – el-
érte a 400 millió forintot.

„Az utóbbi időben sok épület
felé megtörtént a folyósítás, a költ-
ségek megtérítése, ám van még
nyitott kérdés természetesen.
Ebben az új győri projektben a lé-
nyeg az, hogy tulajdonképpen a
pénz egyből rendelkezésre áll, és
így a beruházással összefüggő ki -
adásokat a vállalkozónak nem kell
meghiteleznie” – mondta Prohász -
ka Rajmund, az Ablakcentrum Kft.
ügyvezető igazgatója.

Az Erfurti utcai házak néhány
négyemeletes lakóházának a tete-
jén már a használati meleg víz elő-
állításához használt napkollektorok
is láthatók. Simon Róbert Balázs
győri alpolgármester elmondta,
első ütemben 10 épület 325 lakását
érinti a felújítás.

„Óriási igény van a győriek részé-
ről arra, hogy a program folytatódjon,
ezért választotta a város ezt a konst-
rukciót, ahol az önrész a korábbi idő-
szakhoz képest csökkent, és a futam-
idő 10 év alatt olyan lehetőséget biz-

tosít a város önkormányzatának,
amit még tudunk vállalni a költségve-
tésben” – tájékoztatott az alpolgár-
mester.

Az energiahatékonysági felújítás-
sal nem csak olcsóbb lehet a lakások
rezsiköltsége, de a házgyári ingatla-
nok értékállósága is javul, ami ver-
senyképesebbé teheti a korszerűsí-
tett panelépületeket a téglaépítésű
házak mellett.         

A győri beruházás mintaprojekt,
és összhangban áll a kormányzat
épületenergetikai felújításokra vo-
natkozó törekvéseivel. Ha az idén
még tud széndioxid-kvótát értékesí-
teni a kormány, akkor folytatódik az
a családi házas korszerűsítési prog-
ram is, melynek 1,6 milliárd forintját
az érdeklődők három nap alatt leje-
gyezték – tudtuk meg Bencsik Já-
nostól, a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium klíma- és energiaügyi állam-
titkárától. Hárommilliárd forintos ke-
retösszeggel új pályázat kiírásán is
dolgoznak, mely a használati meleg
víz napenergiával történő előállítá-
sához nyújt támogatást. A tárca szá-
mításai szerint az október közepén
megjelenő pályázat révén 5-6.000
háztartásban lehet a fejlesztést
megvalósítani.

Bencsik János lapunk érdeklődé-
sére beszélt a tervezett távhőárakról
is. Az ármegállapítás joga egy tava-
szi törvénymódosítással került át a
képviselő-testületektől az energeti-
káért felelős fejlesztési miniszter-
hez. A szaktárca államtitkára előze-
tesen annyit mondott: az állam nem
kényszerítheti veszteséges műkö-
désre a hőerőműveket és a távhő-
szolgáltatókat. Bencsik János azon-
ban hozzátette, a kormányzat azzal

is tisztában van, hogy a fogyasztók
jelentős része a távfűtés piaci árát
nem tudja megfizetni, ezért kordá-
ban tartanák az árakat.

„Nem szeretnék előre prognoszti-
zálni, a számokkal én magam is tisz-
tában vagyok, bár még a Magyar
Energia Hivatalnak a javaslatát az
árak alakítására vonatkozóan nem
kaptuk meg. Ezzel együtt is látni kell,
hogy a fosszilis energiahordozók vi-
lágpiaci ára emelkedik, évek óta az
önkormányzatok elhagyták a távhő-
szolgáltatás árképzésével kapcsola-
tos feladataik jelentős részét, tehát
mondhatni azt, hogy ezen a terüle-
ten az indokolt költségek és elis-
mert költségek most magasabbak,
mint maguk az árak, de ez nem je-
lenti feltétlenül azt, hogy a távhő -
szektorban a távfűtési szezonnak az
elején áremelkedésre kell számítani.
A piac ezt indokolná, ugyanakkor
kormányzati oldalról keressük
annak a reális lehetőségét, amivel
kordában lehet tartani ezeknek az
áraknak az alakulását. Egy biztos,
hogy a termelőket és a szolgáltató-
kat tartósan nem lehet veszteséges
üzemmódra kényszeríteni. Az is biz-
tos, hogy a távhő- és gázfogyasztók
jelentős része szociális problémái-
ból fakadóan nem tudja a piaci ára-
kat megfizetni. Ezt az ellentmondást
kell kezelnie a kormánynak úgy,
hogy a rendszer működőképessége
biztosított legyen, és a valóban rá-
szorult, fizetésképtelen, vagy nehe-
zen fizető háztartások számára
pedig biztosítsa továbbra is a zavar-
talan vételezést olyan támogatási
rendszernek a bevezetésével, amely
ezt a garantálni tudja” – mondta
Bencsik János.

Önkormányzati
beruházás
saját forrásból
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FESZTIVÁL KULTÚRA

szerző: zoljánszky alexandra

Az ősszel is folytatódnak a színvona-
las programok Győrben, rengeteg él-
ményt kínálnak a győriek és a turis-
ták számára is szervezők.

Serfőzőné Tóth Andrea kulturális fő-
osztályvezető szerint a programválasz-
ték olyan színes, mint maga az ősz, min-
den korosztály csemegézhet belőle.

A jövő hétvégén szervezi a város a
Magyar Hagyományok Fesztiválját,
melyet pálinkanapokkal ízesítenek. A
következő nagyobb rendezvény a
Bajor Sör- és Zenei Fesztivál lesz
szeptember 17–18-án a Rába Quelle
fürdő területén és környékén. Igazi
„Szeptemberfest” hangulat várható!

A hónap utolsó hétvégéjén a VII.
Győri Fröccsnapok következik a na-
gyobb rendezvények sorában, majd
a könyvszalon novemberben.

A művészeti intézmények évadai
is indulnak szeptemberben. A szín-
ház és a balett társulata közösen
szervez ismét egy olyan napot 15-én,
amikor bárki a kulisszák mögé pil-
lanthat.

Serfőzőné Tóth Andrea kiemelte a
La vie en Rose – Rózsaszínház című
balett, valamint A Vörös Pimpernel
bemutatóját, ezek szintén ebben a
hónapban lesznek.

szerző: zoljánszky alexandra

Negyedik alkalommal rendezik meg
a Magyar Hagyományok Fesztiválját
Győrben pálinkafesztivállal kiegé-
szítve szeptember 9–11-ig. A három-
napos rendezvényre az ország leg-
jobb muzsikusai, énekesei és tánco-
sai jönnek el városunkba. A pálinkát
12 pálinkárium, például a Gyulai, a
Savanya, a téti, a borokat a Pannon-
halmi és a Soproni Borvidék kínálja.

A programok tematikus napokra
osztottak: pénteken Csángó Vigada-
lom, szombaton Kalotaszeg hajnalig
és néptáncgála, vasárnap pedig a
Magyar Népzene Ünnepe várja a Szé-
chenyi térre kilátogatókat.

A főszervező, dr. Horváth Zoltán
elmondta, a magyar népi hagyomá-
nyok legjobb képviselőit hozzák el
Győrbe.

– Célunk volt, hogy világhírű nép-
zenészek, énekesek mellett mindhá-
rom nap bemutassunk eredeti helyü-
kön élő és működő népzenészeket,
táncosok, mestereket – hangsú-
lyozta a Magyar Hagyományok Háza
Alapítvány vezetője.

Pénteken, a csángó program előtt
a Magyar Állami Népi Együttes zene-
kara lép fel Herczku Ágival és Szalon-
nával, és hajnalig tartó moldvai és
gyimesi táncház zárja a napot.

Szombaton 10 órakor indul a kalo-
taszegi menyegző a városháza mö-
götti parkolóból, feldíszített szekér
viszi a menyasszonyt a kelengyéjével.
A Baross út elején történik a lányké-

Színes ősz vár ránk Győrben
A Győri Filharmonikus Zenekar-

nál is kezdődik a szezon, 23-án pél-
dául a Muzsikás együttessel közösen
adnak különleges koncertet.

A Vaskakas Bábszínház októ-
berben ünnepli 20. születésnapját,
az egész évadot ennek jegyében
tervezi a társulat, rengeteg megle-
petéssel. A gyerekeknek egyéb-
ként ezeken kívül is számos prog-
rammal kedveskednek ősszel
ugyancsak.

Októberben ismét egy kiemel-
kedő kiállítás érkezik városunkba,
Robert Capa fotográfiái láthatóak
majd a városi múzeumban.

– Győrben a kultúra és a sport szo-
ros kapcsolatban áll – hangsúlyozta
Serfőzőné Tóth Andrea, ezért szá-
mos színvonalas sportprogramot is
szerveznek. Többek között az őszi
sport- és egészségnapot szeptem-
berben és a családi hétvégét az ETO
Parkban októberben.

Ezeken kívül rengeteg program
kínál kikapcsolódási lehetőséget az
ősszel is Győrben. Ezekről a prog -
ram ajánló füzetből tudhatnak meg
többet, melyet a gyorplusz.hu és a
gyor.hu portálokról tölthetnek le, il-
letve megtalálhatják a Tourinform
irodákban és a város kulturális intéz-
ményeiben.

Táncmulatság pálinkával a téren

rés, amely a hagyományok szerint
zajlik majd. A menet énekszóval és
csujjogatással halad a Széchenyi
térre, ahol lakodalmast játszanak.

Muszka György délután táncot
tanít az érdeklődőknek, de énekokta-
tás is lesz.

A Városi Művészeti Múzeumban
folk-filmeket vetítenek, valamint ka-
lotaszegi fotó- és cifraszoba-kiállí-
tás nyitja kapuit. A fesztiválon kalo-
taszegi asszonyok árulják a porté-
káikat és lesz gyöngyfűzés, bútor-
festés is.

Muszka György elmesélte, a kalo-
taszegiről azt tartják, hogy a leg-
szebb és legnehezebb magyar tánc.

– Ezzel hazabeszélek, én is onnan
származom. Egyébként a mi vidékünk

híres a pálinkákról, azért is, mert a bor
nem érik be nálunk – tette hozzá.

Szombat este fél kilenctől a Mu-
zsikás együttes lép fel. A népzene
azon részét hozzák el, melyek a tánc-
mulatságokon szóltak, lelki felszaba-
dulást segítő dallamokat.

Az együttes egyik alapító tagja,
Hamar Dániel szerint nagyon fontos,
hogy ilyen rendezvényekkel is őriz-
zük a hagyományainkat.

– A tradíciók bizonyos mérték-
ben korlátot jelenthetnek, viszont
nem negatív értelemben. Nem csak
gátolnak minket szokásaink, hanem
védenek, kapaszkodót nyújtanak
még a szakadék szélén is. A tánc a
társas együttlétet jelenti, amely lét-
szükségletünk – mondta, és hozzá-

tette, hogy egy pszichiáter Los An-
gelesben kúraszerűen alkalmazza a
magyar népzenét.

Hamar Dániel azt is elmesélte,
régen a falusi hagyományok szerint
vitték otthonról a fiatalok a pálinkát,
hogy megtanulják használni úgy,
hogy ők legyenek az urak felette.

– Remélem, hogy csak idő kér-
dése, hogy az igazi finom pálinka
olyan népszerű legyen világszerte,
mint a legmegbecsültebb italok.

Vasárnap, a Magyar Népzene Ün-
nepén olyan kitűnő énekeseket és
muzsikusokat hallhatunk és látha-
tunk, mint Sebestyén Márta, a Buda
Folk Band, Háromszék Erdélyi Állami
Néptáncegyüttes, valamint Szalonna
és bandája.
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szerző: kovács veronika
fotó: szerző, o. jakócs péter

Az állampolgárok helyzete akkor válik egysze-
rűbbé, ha az erkölcs és a jog nem tér el lénye-
gesen egymástól – mondta lapunknak adott in-
terjújában dr. Szalay Gyula, a győri Széchenyi
István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtu-
dományi Karának dékánja, egyetemi docens,
aki az emberek jogismeretéről, s a jogászok el-
helyezkedési esélyeiről egyaránt beszélt.

Dékán úr, milyen Magyarország polgárainak
a jogismerete?

Az emberek többségének hiányos a tételes jog-
ismerete. Igaz ez helyi és országos szinten egy -
aránt, bármilyen ügyet veszünk figyelembe. Ott tar-
tunk, hogy már a szakemberek is egyre nehezeb-
ben igazodnak el a jog terebélyesedő és bokro-
sodó, zárt világában. Úgy gondolom, hogy az állam-
polgárok helyzete akkor válik egyszerűbbé, ha a jog
és az erkölcs, a jog és a közfelfogás nem tér el lé-
nyegesen egymástól. Ha ezek szinkronban lenné-
nek, akkor az állampolgár a tételes jogi szabályozás
ismeretének hiányában is nagyjából el tudna iga-
zodni. A helyzet azért ilyen bonyolult, mert az or-
szág állami struktúrája, politikai berendezkedése,
külkapcsolati rendszere rendkívül hektikus változá-
sokon ment át, ami egy stabil és kiszámítható jog-
rendszer kialakulását megnehezíti. Éppen ezért –
amint az előzőekben említettem – a jognak köze-
lebb kellene állnia a közfelfogáshoz, hiszen az em-
beri bölcsesség, a józan ész mindig jó iránytűként
szolgál. Egyébként pedig egy jó jogalkalmazó,
mondjuk egy jó bíró alapvetően a józan ésszel meg-
magyarázható döntéshez keresi az adekvát jogsza-
bályt, és nem fordítva.

A demokrácia gyakorlásának szempontjá-
ból mennyire fontos, hogy az emberek tisztá-
ban legyenek a jogaikkal?

A demokrácia több szinten valósul meg. Egy
olyan szférában, ahol az állampolgár éli a minden-
napi életét, aztán ahol az állampolgár és a közha-
talom találkozik, s van egy szféra, ahol a közhata-
lom belső működési rendjéről van szó. A már emlí-
tett bizonytalan értékvilágban egy változó jogi kör-
nyezethez, gazdasági helyzethez való igazodás
mindig nehéz feladatot jelent mentális oldalról is.
Ha megnézzük a kérdést a gazdasági kényszer ol-
daláról, akkor azt tapasztaljuk: a gazdaság szerep-
lői sokszor kényszerülnek erkölcsi, jogi megalku-
vásra, mások pedig eleve a kiskapuk kijátszására
építik fel a stratégiájukat. Ezt a magatartásformát
örököltük, hiszen a Kádár-rendszernek a lényege
pontosan az volt, hogy bizonyos keretek megtar-
tása esetén a napi ügyekben a kiskapuk megtalá-
lásával el lehetett boldogulni. A közhatalom és az

„Az emberi bölcsesség
jó iránytűként szolgál
a jog számára”

állampolgár viszonyában a helyzet tehát nem túl jó,
de reménykedem abban, hogy ha egy világos köz-
igazgatási-önkormányzati rendszer alakul ki,akkor
az állami, önkormányzati szervek valóban szolgál-
tatnak. Az új struktúra kialakulásában pedig az a
fő kérdés: az állami és az önkormányzati szervek
funkcióját – és finanszírozását – sikerül-e jól szét-
választani, illetve biztosítani. Ez rendkívül pontos
sebészi beavatkozást igényel, mert ne felejtsük el,
hogy jelenleg az önkormányzatok sok közigazga-
tási feladatot látnak el, viszont vannak olyan funk-
ciók, amelyeket önkormányzati keretek között
lehet csak célszerűen ellátni. Ha tehát nagyobbat
vág az állami sebész, a jogalkotó, akkor az önkor-
mányzat alapjogai és az állampolgárok érdekei is
sérülnek. A vágást, vagyis a közigazgatás átszer-
vezését – melyben a kormányhivatalok létrehozása
racionális lépés volt – viszont nem lehet halogatni.

A Széchenyi-egyetem jogászképzése
mennyire járul hozzá a térség társadalmi és
gazdasági fejlődéséhez?

Az egyetemet végzettek esetében mindig az elhe-
lyezkedési adatok fejezik ki a valós gazdasági és tár-
sadalmi igényt. Országos összehasonlításban, de a
jogi karok közül az elhelyezkedési számok nálunk a
legkedvezőbbek. Ez abból ered, hogy a győri Széche-
nyi István Egyetem képzési stratégiája kialakításakor
felmérte, hogy hány végzős hallgató, ezen belül hány
joghallgató tud elhelyezkedni a felső-dunántúli tér-
ségben. Ennek alapján a jogász nappali szakra
évente általában 100-110 hallgatót veszünk fel, leve-
lezőre pedig legfeljebb 120-150 főt (ezt a különbsé-
get a lemorzsolódás eltérő mértéke indokolja). A vég-
zőseink minden, nem általunk készített statisztika és
visszajelzés szerint is versenyképes tudással rendel-
keznek a gazdaságban vagy a klasszikus jogi terüle-
teken. Azt persze újra kellene gondolni, hogy helyes-e
az államilag finanszírozottak és a költségtérítéses
hallgatók jelenlegi aránya.

És ön szerint jó ez az arány?
Azt gondolom, nem. Budapesten például – részint

társadalompszichológiai okokból, amit a felvételi
rendszer közvetlenül beépít a felvételi eljárásba – sok-
kal többen tanulhatnak államilag támogatott képzési
formában, mint vidéken. Ezt a különbséget – a két-
harmad-egyharmad arányt – semmi sem indokolja.
De nem csupán a főváros és a vidék közötti arányel-
tolódás szembeötlő. Az utóbbi nyolc évben összes-
ségében is radikálisan csökkent Magyarországon az
állam által finanszírozott joghallgatók száma. Benne
van ebben az a szemlélet is, hogy erre a szakmára van
fizetőképes kereslet, s ez részben valóban igaz.

Mivel a jogászszakmára mindenképpen jelen-
tős feladat hárul a gazdaság élénkítésében, a köz-
igazgatásban, az igazságszolgáltatásban, ez a ver-
senyhátrány megszüntetést igényel. Ezt az is indo-
kolja, hogy a jogászi képzettség az egyik legsokol-
dalúbban hasznosítható végzettség, mely életünk
szinte minden területén kamatoztatható.

Névjegy
Dr. Szalay Gyula dékán. Egye-
temi tanulmányait 1968-ban
fejezte be az ELTE Állam- és
Jogtudományi Karán, az
ügyvédi jogtanácsosi szakvizs-
gát 1972-ben tette le. Nyelvis-
merete: angol, német.  Jogi
előadóként, majd jogtanácsos-
ként kezdte pályáját, 1972-től a
Győr-Sopron Megyei Gazda-
sági Döntőbizottságon döntő-
bíróként, majd a Győri Megyei
Bíróságon bíróként dolgozott
a gazdasági ügyszakban. 1978-
tól a Széchenyi István Egyete-
men (illetve jogelődjén) tevé-
kenykedik. Az általa ellátott
vezetői feladatok: intézeti
igazgatóhelyettes, intézeti
igazgató, oktatási rektorhe-
lyettes, 2007. január 1-jétől
dékán. 



2011. szeptember 2. / + / 11

A JOGNAK ASZTALÁNÁL JOGI KÉPZÉS

Jelentkezők
és ponthatárok
A 2011-es tanévben 6.328 diák
felvételizett az egyetemek jogi
karaira, közülük 4.376-an jelent-
keztek államilag támogatott
képzésre. Összesen 3.671 hallga-
tót vettek fel jogásznak, 829 si-
keresen felvételizőnek nem
kell fizetni a tanulásért.

A nappali, államilag támoga-
tott képzésekre pályázóknak 416–
427 közötti pontot kellett elér-
niük, attól függően, melyik egye-
temet célozták meg. A nappali,
költségtérítéses képzésnél vi-
szonylag szórt, 200 és 393 közötti
volt a ponthatár. Az államilag tá-
mogatott levelező oktatásba 417
pont alatt nem lehetett beke-
rülni. A levelező, költségtérítéses
képzésnél a ponthatár 200 és 272
között mozgott. 

A nappali tagozatos, államilag
támogatott képzés esetében az
Eötvös Loránd Tudományegyete-
men volt a legmagasabb a pont-
szám, legalább 427 pontot teljesí-
teni kellett. Ebbe az intéz-
ménybe egyébként 1537 diák adta
be felvételei kérelmét, s 355 je-
lentkezőnek sikerült a felvételi. 

A 419-es ponthatárával máso-
dik helyen áll a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem, ahová 1371-
en próbáltak bejutni, közülük
százhatan kezdhetik meg a tan-
évet nappali tagozaton, állami tá-
mogatással.  

A legkevesebben, összesen
272-en a Miskolci Egyetemre je-
lentkeztek. Ebbe a felsőoktatási
intézménybe 30 diák nyert sike-
res felvételit. 

Magas volt a ponthatár a Szé-
chenyi István Egyetemen. A 341
jelentkező közül csupán húszan
érték el a szükséges 416 pontot
nappali tagozaton, államilag fi-
nanszírozott formában. 

A Széchenyi István Egyetem
nappali, költségtérítéses képzé-
sén a 145 jelentkező közül 64
diák felelt meg. A levelező, álla-
milag támogatott oktatásra 134
diák közül 421-es ponthatárral
kilencen nyertek felvételt. A le-
velező költségtérítéses képzé-
sére 261 hallgató adta be a je-
lentkezési lapját, 104 diáknak
sikerült is elérnie a kétszázas
ponthatárt. 

A Miskolci Egyetem levelező,
államilag finanszírozott sza-
kára jutottak be a legkeveseb-
ben, csupán heten a 161 felvéte-
liző közül.
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HIRDETÉS KÖZSZOLGÁK

Őszköszöntő nótaest a

MARCAL
ÉTTEREMBEN

szeptember 16-án,
pénteken 19 órától!

Fellépők:
Hajnal Nikolett

(magyar nóta országos 2. helyezett)
Sebestyén Tamás, Egyházi Tamás

Zongorán kísér: Szórádi Árpád

Vacsora:
Göngyölt sertéstekercs,

szezámmagos csirkemell rántva
Rizibizi, petrezselymes burgonya,

Vitaminsaláta, sütemény

1 pohár bor Szelényi Ernő
aranyérmes borosgazda

pincészetéből!

Zene: Molnár Zoltán

A belépő ára vacsorával együtt:
300 Ft/fő helyett 2300 Ft/fő

Üdülési csekket,
étkezési utalványt elfogadunk!

MARCAL ÉTTEREM 
Győr,Déri Tibor u. 4/a

Tel.: 96/431-330
www.marcal-etterem.hu 

www.marcal-vendeglo.hu

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

Jelmagyarázat: Zöld – Bio edény      Sárga –  Vegyes edény

Városrész / utca Edény Harmadik mosás dátuma
Belváros:
Amadé L. u.......................................................Vegyes ............szeptember 05
Apáca u. ..........................................................Vegyes ............szeptember 07.
Apor Vilmos tér ................................................Vegyes ............szeptember 07.
Aradi vértanúk útja ..........................................Vegyes ............szeptember 05.
Arany J. u. ........................................................Vegyes ............szeptember 05.
Árpád u. ..........................................................Vegyes ............szeptember 07.
Bajcsy-Zs. u.......................................................Vegyes ............szeptember 05.
Baross G. u. ......................................................Vegyes ............szeptember 05.
Bástya u. ..........................................................Vegyes ............szeptember 07.
Batthyány tér ....................................................Vegyes ............szeptember 05.
Bécsi kapu tér ..................................................Vegyes ............szeptember 05.
Belváros köz ....................................................Vegyes ............szeptember 07.
Benczúr u. ........................................................Vegyes ............szeptember 05.
Bisinger sétány ................................................Vegyes ............szeptember 05.
Czuczor G. u. ..................................................Vegyes ............szeptember 05.
Csillag köz........................................................Vegyes ............szeptember 05.
Domb u. ..........................................................Vegyes ............szeptember 05.
Dr. Kovács P. u. ................................................Vegyes ............szeptember 05.
Fürdő köz ........................................................Vegyes ............szeptember 07.
Gárdonyi G. u...................................................Vegyes ............szeptember 05.
Iskola u.............................................................Vegyes ............szeptember 05.
Jedlik Á. u. ......................................................Vegyes ............szeptember 05.
Jókai u. ............................................................Vegyes ............szeptember 05.
Káptalandomb..................................................Vegyes ............szeptember 07.
Kiss J. u. ..........................................................Vegyes ............szeptember 07.
Kazinczy u. ......................................................Vegyes ............szeptember 05.
Kenyér köz ......................................................Vegyes ............szeptember 05.
Király u. ............................................................Vegyes ............szeptember 05.
Kisfaludy u. ......................................................Vegyes ............szeptember 05.
Liszt F. u. ..........................................................Vegyes ............szeptember 09.
Lukács S. u. ......................................................Vegyes ............szeptember.09.
Móricz Zs. rakpart ............................................Vegyes ............szeptember 07.
Munkácsy M. u.................................................Vegyes ............szeptember 05.
Nagy J. u. ........................................................Vegyes ............szeptember 07.
Pálffy u. ............................................................Vegyes ............szeptember 05.
Pilinszky J. u. ....................................................Vegyes ............szeptember 07.
Rákóczi F. u. ....................................................Vegyes ............szeptember 09.
Révai u. ............................................................Vegyes ............szeptember 05.
Sarkantyú köz ..................................................Vegyes ............szeptember 05.
Sarló köz ..........................................................Vegyes ............szeptember 05.
Saru köz ..........................................................Vegyes ............szeptember 09.
Schwarzenberg u. ............................................Vegyes ............szeptember 09.
Schweidel u. ....................................................Vegyes ............szeptember 05.
Stelczer L. u. ....................................................Vegyes ............szeptember 07.
Szabadsajtó u. ..................................................Vegyes ............szeptember 05.
Széchenyi tér ....................................................Vegyes ............szeptember 05.
Szent I. u. ........................................................Vegyes ............szeptember 05.
Tarcsay V. u. ....................................................Vegyes ............szeptember 07.

Városrész / utca Edény Harmadik mosás dátuma
Tátika u. ..........................................................Vegyes ............szeptember 07.
Teleki u. ..........................................................Vegyes ............szeptember 09.
Türr I. u. ..........................................................Vegyes ............szeptember 07.
Újkapu u. ........................................................Vegyes ............szeptember 09.
Újvilág u. ..........................................................Vegyes ............szeptember 09.
Városház tér ....................................................Vegyes ............szeptember 05.
Vas Gereben u. ................................................Vegyes ............szeptember 07.
Virágpiac ..........................................................Vegyes ............szeptember 05.
Vörösmarty u. ..................................................Vegyes ............szeptember 07.
Zechmeister u. ..................................................Vegyes ............szeptember 05.
Adyváros háromszoros ürítésű övezetében........Vegyes ............szeptember 07.
Gyárváros egyszeres ürítésű övezetében............Vegyes ............szeptember 07.
Gyárváros ........................................................Bio ..................szeptember 09.
Gyárváros háromszoros ürítésű övezetében ......Vegyes ............szeptember 07.
Jancsifalu egyszeres ürítésű övezetében ............Vegyes ............szeptember 07.
Jancsifalu..........................................................Bio ..................szeptember 09.
Kisbácsa ..........................................................Bio ..................szeptember 09.
Kisbácsa egyszeres ürítésű övezetében..............Vegyes ............szeptember 08.
Kismegyer egyszeres ürítésű övezetében ..........Vegyes ............szeptember 07.
Likócs egyszeres ürítésű övezetében..................Vegyes ............szeptember 07.
Marcalváros I. ..................................................Vegyes ............szeptember 09.
Marcalváros II. ..................................................Vegyes ............szeptember 09.
Nádorváros háromszoros ürítésű övezetében ....Vegyes ............szeptember 05.
Nádorváros kétszeres ürítésű övezetében..........Vegyes ............szeptember 05.
Nádorváros egyszeres ürítésű övezetében:
Attila u., Baross G. u., Bocskai u., Buda u., Corvin u., Csaba u.,Csokonai u., Dr. Petz
Lajos u. Fehérvári u., Herman Ottó u., Kéményseprő u., Lázár V. u., Lehel u., Leiningen u.,
Liezen-Mayer u., Lomb u., Március 15. u., Mónus Illés u., Nádas E. u., Nádor u.,
Nagy Imre u., Rómer F. u., Roosevelt u., Somogyi B. u., Szent Imre u., Szérűskert u.,
Táncsics M. u., Téglavető u., Tessedik S. u., Verseny u., Wesselényi u.
........................................................................Vegyes ............. szeptember 07.
Nádorváros egyszeres ürítésű övezetében:
Nagybácsa........................................................Bio ................... szeptember. 09.
Nagybácsa egyszeres ürítésű övezetében ..........Vegyes ............. szeptember 08.
Pinnyéd egyszeres ürítésű övezetében ..............Vegyes ............. szeptember 08.
Révfalu egyszeres ürítésű övezetében................Vegyes ............. szeptember 08.
Révfalu kétszeres ürítésű övezetében ................Vegyes ............. szeptember 08.
Sárás egyszeres ürítésű övezetében ..................Vegyes ............. szeptember 08.
Szabadhegy egyszeres ürítésű övezetében ........Vegyes ............. szeptember 07.
Szabadhegy háromszoros ürítésű övezetében ..Vegyes ............. szeptember 07.
Szalmatelep......................................................Bio ................... szeptember 09.
Sziget egyszeres ürítésű övezetében..................Vegyes ............. szeptember 08.
Sziget kétszeres ürítésű övezetében ..................Vegyes ............. szeptember 08.
Újváros egyszeres ürítésű övezetében................Vegyes ............. szeptember 08.
Városrét háromszoros ürítésű övezetében ........Vegyes ............. szeptember 07.
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SZÍNHÁZ KULTÚRA

szerző: földvári gabriella 

Benépesült a teátrum, a színé-
szek, a táncosok próbálnak, a szín-
házszerető győriek az aulában vá-
logatnak a jegyek és a bérletek kö-
zött. Szeptember 15-én minden-
kire, a művészekre és közönsé-
gükre is izgalmas randevú vár, Egy
nap a kulisszák mögött szlogennel
nyílt napot rendez a Győri Nemzeti
Színház. A nap és az előttünk álló
évad programjairól a teátrum és a
balett igazgatóit, Forgács Pétert
és Kiss Jánost kérdeztük. 

Forgács Péter a nyár javát munkára
használta, így több jó hírrel is tud szol-
gálni az évad legelején. Már biztos,
hogy 2012. július 6-tól öt napon át a
Szegedi Szabadtéri Játékokon vendég-
szerepel a győri társulat. Frank Wild-
horn izgalmas darabját, a Jekyll és
Hyde musicalt láthatja a Dóm tér közön-
sége. A darab előbemutatója természe-
tesen Győrben lesz, az évad végén. Egy
újabb, Európában még nem játszott
musical jogairól is tárgyalt a direktor,
erre a premierre 2013-ban kerülhet sor.
A címe egyelőre titok, de annyit elárult
Forgács Péter, hogy a darab óriási siker-
rel fut a tengerentúlon.  

Az elmúlt nyár, az augusztus kró-
nikájához tartozik egy telt házas,
nagy sikerű előadás a Városmajori
Szabadtéri Színpadon, a győri művé-
szek A tizedes meg a többiek című
darabot játszották Forgács Péter ren-
dezésében. A komédiát október ele-
jén öt előadáson a fővárosi József At-
tila Színház közönsége is láthatja. 

Az idei évadról szólva a direktor el-
mondta, a Kisfaludy-teremben már
folynak a Hajmeresztő című krimi-ko-
média próbái. A darabot Görög László
rendezi, a bemutató október 15-én
lesz. A Vörös Pimpernel című musical

Évadnyitó nyílt
nap a teátrumban 

emlékezetes előbemutatója június 18-
án volt, az „igazi” premierre szeptem-
ber 24-ig kell várni. Novemberben Szo-
mory Dezső klasszikus, századfordulós
színműve, a Györgyike, drága gyermek
kerül színpadra Ács János rendezésé-
ben. Decemberben a vígjáték-iroda-
lom legnagyobbjának, Neil Simonnak
Pletyka című bohózatát tűzi műsorra a
színház, Balázs Péter rendezésében. 

Kiss János arról beszélt lapunknak,
hogy a táncosok már gőzerővel ké-
szülnek az október 8-ai bemutatóra. A
Rózsaszínház (La vie en Rose) című
táncjátékot a belga Ben van Cauwen-
bergh koreográfiájával láthatja a kö-
zönség. Az igazgató szerint a produk-
ció fantasztikus élmény lesz, olyan
sanzonok, dalok csendülnek fel, ame-
lyek nem csak az idősebb korosztály
számára jelentenek sokat. A táncpro-
dukció nagy feladat és egyben nagy
lehetőség is a társulat minden tagjá-
nak. A darab vendégművésze Bede-
Fazekas Csaba, aki az előadás alatt fo-
lyamatosan színpadon lesz, énekel,
táncol, tangóharmonikázik és zongo-
rázik. Kiss János szerint a művész szá-
mára ez igazi jutalomjáték.  

A Győri Balett egy másik bemuta-
tóra is készül az évadban, az Óz című
klasszikus darab egyedi és táncos vál-
tozatát Velekei László rendezi, koreog-
rafálja. A gyerekeknek, családoknak
szóló táncjátékot a társulat ifjú tánco-
sai és az iskola balettos növendékei
közösen adják elő. 

A társulat Szlovákiában, Németor-
szágban és Ausztriában mutatja be a
felújított Chaplin darabot. Kiss János
azt is elmondta, hogy már szervezik a
jövő júniusi, sorrendben nyolcadik Ma-
gyar Táncfesztivált, amelynek egyik
vendége a Magyar Nemzeti Balett lesz.
A fesztiválra olyan magyar balettmes-
tereket kívánnak hazahívni, akik a világ
nagy társulatainál dolgoznak, s öröm-
mel vesznek részt egy tánckurzuson. 

A színház és a balett művészei, műszaki szakemberei szeptember 15-én,
csütörtökön reggel kilenc órától késő estig várják a látogatókat a teátrum
épületében. A nyílt napon a pincétől a padlásig megnyílik a ház a közön-
ség előtt. Kiss János társulata tíz órától a nagyszínpadon azt mutatja meg, ho-
gyan próbálnak a táncosok, s néhány részlet is látható lesz a Rózsaszínház
produkcióból. A 11 órakor kezdődő színpadtechnikai bemutatón a vállalkozó
kedvű vendégek kipróbálhatják többek között a forgószínpad és a reflektorok
kezelését. Délután háromtól a gyerekeket várják rajzversennyel és az
Ágacska című meseelőadás részleteivel. A Kszel Attila rendezte Plasztiko-
nok vásári komédiát négy órától mutatják be, öt órától a színészekből ver-
buválódott Promenád zenekar ad elő ismert operettslágereket.

A direktorok ígérete szerint a nyílt napon nem lesz hiány ételből és
italból, a teátristák pörköltet főznek, Forgács Péter forgácsfánkot oszto-
gat, Kiss János kisfröccsöket mér jóféle olaszrizlingből. A koktélterasz fél
hétkor nyit, a gálaműsor hét órakor kezdődik. 

A gála első részében népszerű operettdalokat hallhat a közönség, majd
a balettosok adnak ízelítőt a Rózsaszínházból. Az est második része retro-
partival telik, a Made in Hungária, a Hotel Menthol, az Anconai szerelme-
sek és a Dzsungel könyve című darabokat idézik meg a művészek. S végül
egy szám erejéig megmutatja magát az Aranycsapat című musical.   

Egy nap a kulisszák mögött 
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Fergeteges bornapok

Dr. Dézsi Csaba professzor és felesége nagy koncertre járók.
Igaz, inkább a klasszikus rockot szeretik, gyűjtik a zenészlegen-
dák ereklyéit, a közös fotókat, a gitárpengetőket, a dobverőket.
Dézsi professzor kezdő orvosként könyvet is írt Frank Zappáról,
ez a mű több életrajzi kötet első magyar forrásmunkájaként
szolgál. Chicót és együttesét viszont még nem hallották élőben,
de nem csak ezért értek már az elsők között a színpad elé: sze-
rintük a nyárzáró a város közös ünnepe, amit nem szeretnének
kihagyni. Külföldi nyaralásukat is ehhez időzítették.

A kulturált, igényes borfogyasztást, a város pol-
gárainak közös örömét, szórakozását szolgálja
a IV. Győri Bornapok rendezvénysorozata –
mondta Borkai Zsolt, a város polgármestere a
programot megnyitó beszédében a Széchenyi
téren. Már az első napon rengeteg ember érke-
zett, régi asztaltársaságok verődtek össze, újak
alakultak. A faházakban hatvan borász aján-
lotta borait. A polgármester és Bolla Péter ka-
binetfőnök elmondta: nemcsak idegenforgalmi
szempontból tartják fontosnak a turisták szá-
mára is vonzó rendezvényt, hanem igazából a
győrieknek szeretnének könnyed nyári progra-
mot kínálni, melynek keretében beszélgethet-
nek, ismerkedhetnek, poharazhatnak. Serfő-
zőné Tóth Andreának, a város kulturális főosz-
tályvezetőjének  a győri bornapokról az elegan-
cia jutott az eszébe. A Győri Nyár programjait
és fogadtatását egyértelműen sikeresnek ítél -
te, hiszen a műsorok rengeteg győri embert
meg mozgattak. Emlékezetes napok voltak,
mél tó záróakkordjai a nyárnak. A közösségi ren-
dezvények ősszel is folytatódnak.

Kerekes Kartal anyukájával és apukájával élvezte
a számára is érdekes gasztronómiai fesztivált. Míg
a felnőttek megkóstolták a különféle borokat –
nagy volt a választék, hiszen hatvan borász kínálta
portékáját –, a fiú nagy adag krémes fagylaltot
nyalt a forró nyári időben, mely csak szombaton
estefelé vált hűvösebbé. A szülők örültek, hogy
olyan rendezvényt szerveznek Győrben, ahol még
egy kisgyermek sem unatkozik. 

Gorgosilits Ildikó és kisfia is élvezték a
győri bornapokat. A fiatal anyuka örül
neki, hogy manapság országszerte, így
Győrben is népszerűek a gasztro nó -
miá val foglalkozó programok. Azt
mondta, a fesztiválnak köszönhetően
mindenki megtudhatta, hogy mennyire
sokszínű és ízekben gazdag a magyar
borkínálat. Ildikó szerint ez a pár nap
összehozta az embereket a Széchenyi
téren, az idősek és a fiatalok is jobban
szót értettek egymással a finom italo-
kat tartalmazó poharak mellett.

Tiffán Imre, az ismert család borásza
nem először vesz részt a Győri Borna-
pokon. Teljesen beleszerettem ebbe a
városba, mondja. A nagy melegben az
első napokon inkább rozét és fröccsöt
kértek tőle, de sokan megkóstolták a
száraz borokat is. Fantasztikus, hogy
mennyien vannak ezen a téren, muta-
tott körbe, s szerinte nem kétséges,
hogy jövőre is itt lesznek. 
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Pörgő, latinos zenére, látványos tűzijátékra  készítette fel uno-
káját a Vill-Korr tulajdonosa, Gasztonyi László és felesége
szombaton este. Reménykedtek abban, hogy a közelgő vihar
elkerüli a várost – erre utaltak a délutáni meteorológiai jelen-
tések is, melyek aztán a koncert közeledtével már 80-100 ki-
lométeres szelet jósoltak –, ám a végén mégiscsak vigaszra
szorult az unoka. Gasztonyiék szerint jó látni, hogy együtt van
a város, rég látott ismerősök futnak össze egymással. Azt su-
gallja ez a hangulat, hogy a győriek szeretnek itt élni.

Reizer Renáta testvéré-
vel és édesapjával olasz -
rizlinggel koccintott, de
más nedűket is meg-
kóstoltak. Szerintük fer-
getegesre sikerült a
hétvége, nagyon jó volt
a hangulat, élvezték a
koncerteket, több prog-
ramon is részt vettek. A
család legfiatalabb tag -
ja, a nyolc hónapos Zsó -
fi is nyugodtan szem-
lélte az eseményeket,
nézegette a fesztiváli
forgatagot. A hangos
zene sem zavarta.

A mérsékelt borfogyasztás valóban egészséges
lehet, hiszen a bornapokon több orvossal is talál-
koztunk. Dr. Gasztonyi Zoltán haematológus, kór-
házi osztályvezető főorvos szerint főleg az érelme-
szesedés kialakulásának a megelőzésére alkalmas
a minőségi, kis mennyiségben elkortyolt bor. Fele-
sége – aki iskolai egészségnevelő tanár – ehhez
hoz zátette: stresszoldónak is kiváló az esténként,
lefekvés előtt elfogyasztott nedű. A házaspár a
késő délutáni órákban látogatott ki a Széchenyi
térre, ahol sok ismerőssel találkoztak. A borozás jó
hangulatot teremtett a beszélgetéshez.
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KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

KULTURÁLIS
kínáló Ö SS Z E Á L L Í TOT TA :  FÖLDVÁRI GABRIELLA

KUOPIÓI TÁNCOSOK
Finnország hagyomá-
nyos néptáncait mutat-
ják be ma, pénteken 15
órától a Széchenyi tér
közönségének. A tizen-
nyolc éve alakult sze-
nior táncegyüttes köz-
kedvelt fellépője Kuo-
pio rendezvényeinek.
Győrben 2003-ban jár-
tak utoljára.

NYÁRBÚCSÚZTATÓ program várja Újvá-
ros lakóit szeptember 3-án, szombaton
15 órától a helyi művelődési ház udvarán.
A gazdag műsorban látható lesz a Csa-
lóka Péter mesejáték, fellép a Lippentő

együttes, muzsikál Puka Károly és zene-
kara. A nyárbúcsúztató sztárvendége

Szóka Júlia, aki 1998-ban az
év primadonnája lett. A mű-
vésznő az Operettszínházban
eltöltött másfél évtized után
műsoraival bejárta Európát,
Amerikát és Japánt. Újváros-
ban nótákat és operettslágere-
ket ad elő. A délután folyamán

ugrálóvár, játszóház, arcfestés
és a marcalvárosi Kovács Margit

Általános és Szakképző Iskola nö-
vendékeinek kiállítása várja a gye-
rekeket és a fiatalokat.  

A XXVI. SZENTIVÁNI SZÜRETI
NAP szeptember első szombat-
jára esik, helyszíne a Molnár Vid
Bertalan Közösségi Ház és a Kos-
suth Lajos Művelődési Ház udvara
lesz. A karnevál délben kezdődik, a
szüreti felfonulás 14 órakor indul
lovaskocsikkal, kisvonattal. A dél-
után folyamán fellép a Téti Ifjúsági
Fúvószenekar, a Téti Csillagfény
Majorette Csoport, a Rába Nép-
táncegyüttes, a Kiscserókok, a
Cserók Néptáncegyüttes, a Cse-
rók Nóta Klub és a Szili Linkószer
Citerazenekar. A kisebbeket a pin-
durszüret várja öt órától légvárral,
arcfestéssel, óriás fajátékokkal. A
szüreti mulatság hat órakor kezdő-
dik Oszvald Marika, Kalocsai Zsu-
zsa, Csere László és Vadász Zsolt
fellépésével. Nyolc órától a Hot
Jazz Band, majd a Dupla Kávé
Együttes koncertezik, a  tűzijátékot
22 óra 30-kor lövik fel. A szüreti bál
23 órakor veszi kezdetét. 

MÁS SZEMMEL
címmel nyílik meg
Velican-Patrus Dóra
és Patrus Sándor fotóki-
állítása szeptember 5-én,
hétfőn 18 órakor a Petőfi
Sándor Művelődési Ház-
ban. A tárlat apa és lánya
eltérő szemléletét mu-
tatja be. Munkájukban
mindketten elsősorban a
művészi aktfotózás terü-
letén alkotnak és dolgoz-
nak, szívesen kalandoz-
nak az archaikus (fotótör-
téneti) kidolgozások terü-
letére. A képek a hónap
végéig láthatók. 

EGY KONCERT KÉKBEN cím-
mel ad hangversenyt Rákász
Gergely koncertorgonista a
Richter Teremben szeptember
8-án, csütörtökön 19 órától. A
műsorban Gershwin-, Ravel- és
Strauss-művek hangzanak el.  

SAVANYA ISTVÁN költő,
gitáros és énekes vendé-
geskedik a Galgóczi Er-
zsébet Városi Könyvtár
klubjában szeptember 8-
án, csütörtökön 17 órától.
A zenés, beszélgetős
esten közreműködik Sava-
nya Eszter és a Hangra-
forgó együttes. 

HIDEG NYALAT ÉS SPANYOL TEKERCS címmel látható
fagylalttörténeti kiállítás október végéig a Xántus János Múze-
umban. A hideg nyalat a fagylalt, a spanyol tekercs a tölcsér
nyelvújítás előtti neve. A fagylaltozás győri hőskorának emlékeit
is bemutatja a múzeum, helyi értéket adva az országos vándor-
kiállításnak. A legnevesebb győri cukrász, Lelóczky Jenő 1920-
ban, párizsi mintára nyitott üzletet a Deák utcában, a cukrászda
gyönyörű és finom tortáiról, parféiról volt ismert szerte Európá-
ban. A cukrászműhelyt és a cukrászdát 1945 után államosítot-
ták, a mester életútjának dokumentumait, az édességet gyártó
dinasztia fotóit, emlékeit a múzeum őrzi. 
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SZEPTEMBER 2., PÉNTEK
M1
05:26 Hajnali gondolatok
05:29 Kárpát Expressz
05:56 Ma Reggel 
09:00 Az aranyrózsa barlangja 
10:30 A keramikus Gorkák 
11:00 Drága doktor úr 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Kárpát Expressz
12:55 Átjáró 
13:25 Körzeti magazinok
14:15 Útravaló 
14:40 Fimfárum 
15:05 Fimfárum 
15:30 Bűvölet 
16:00 Híradó
16:10 Időjárás-jelentés
16:11 Körzeti híradó
16:20 Gyerekjáték az online 

szolgáltatás 
16:30 Robbie, a fóka 
17:20 Angyali érintés 
18:10 Szerelemhajó 
19:00 Híradó este
19:25 Időjárás-jelentés
19:30 Telesport 

Magyarország – Svédország
labdarúgó EB-selejtező 
mérkőzés

21:45 A főnökök főnöke 
22:40 Hírek
22:45 Sporthírek
22:55 Záróra fiataloknak
23:25 Ne menj el! 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Infománia
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli 
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:40 Szerelemmel fűszerezve
16:40 A szív útjai 
17:50 Ezel - Bosszú mindhalálig
19:00 RTL Klub Híradó
19:45 Fókusz
20:25 Barátok közt
21:00 CSI: Miami helyszínelők

22:05 Vámpírnaplók
23:10 A főnök
00:10 Reflektor
00:20 Törzsutas 
00:50 Ments meg!
01:45 Autómánia 

05:25 Teleshop
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal
09:30 Stahl konyhája
09:35 Babapercek
09:40 Teleshop
11:15 Született kémek 
11:40 Egyesült Államok kontra 

John Lennon 
13:30 EZO.TV 
14:25 Seherezádé
15:25 Lassie 
16:00 Lassie 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:25 Vadidegen
23:45 Aktív Extra
23:50 Tények Este
00:20 EZO.TV 
01:20 Eureka 
02:15 Eureka 
03:10 Alexandra Pódium
03:35 Animációs filmek

04:05 Jackie nővér 
05:20 Ki ez a lány?
06:05 Kincsek a padláson 
06:30 Kincsek a padláson 
07:00 Chicago Hope Kórház 
07:55 Őrangyal 
08:50 Nyomtalanul 
09:40 Valahol, valamikor 
11:40 Két pasi meg egy csajszi 
12:10 Egy kapcsolat szabályai 
12:40 Lehetetlen küldetés 
13:50 Őrangyal 
14:50 Doktor House
15:45 Nyomtalanul 
16:40 Gyilkos számok
17:35 Gyilkos számok
18:30 Jóbarátok
18:55 Jóbarátok
19:25 Két pasi - meg egy kicsi
19:55 Vérmes négyes 
20:25 Mike és Molly 
20:55 Két pasi - meg egy kicsi
21:25 Veszett kutya és Glória 
23:20 Ulzana portyája 
01:25 Top Gear 
02:25 Veszett kutya és Glória 

SZEPTEMBER 3., SZOMBAT
M1
05:51 Hajnali gondolatok
05:56 Ma Reggel 
09:00 Mozdulj! 
09:30 Marco és Gina 
09:50 Marco és Gina 
10:15 A kis Amadeus -

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

'60-as években 
13:45 Delta 
14:15 Magyarország
14:45 A gimista nagyapa 
16:25 Magyarország története 
16:55 Hogy volt!? 
18:20 Sándor Mátyás
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 SzerencseSzombat 
21:00 A Bounty
23:15 Hírek
23:20 Sporthírek
23:30 „Esély a lángok között" 

jótékonysági koncert
00:25 Maupassant történeteiből 
00:55 Koncertek az A38 hajón 
01:50 Koncertek az A38 hajón 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub 
10:00 Tini titánok
10:25 Asztro Show
11:25 Házon kívül
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Autómánia 
12:45 Tuti gimi

13:40 Sue Thomas - FBI 
14:40 Míg a halál el nem választ
15:10 Fehér kezek 
19:00 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz Plusz
20:00 X-Faktor 
21:50 Legenda vagyok 
23:55 Versenyben az idővel 
01:45 Fókusz Plusz

6:00 Az idő örvényében 
6:25 Tv2 matiné 
Benne:

- 414-es küldetés 
- Fifi virágoskertje
- Roary, a versenyautó
- Eperke legújabb kalandjai 
- Harold és a Lila varázskréta

Nickelodeon kedvencek
- Ni Hao Kai-Lan
- Dora, a felfedező
- Jimmy Neutron kalandjai 
- SpongyaBob Kockanadrág

Beyblade (12)
10:25 Egy tini naplója 
11:15 Bajnokok Ligája magazin 
11:45 Két TestŐr
12:15 Babavilág
12:45 Mindig nyár 
13:35 Walker, a texasi kopó
14:30 Autóguru 
15:00 Az Ügynökség 
15:50 Rúzs és New York
16:45 Crusoe 
17:35 Bűbájos boszorkák 
18:30 Tények
19:00 Magellán
19:35 Asterix az Olimpián 
22:10 Csillagközi invázió 2. - 

A szövetség hőse
23:50 A kör 2
1:45 EZO.TV 
2:45 Kalandjárat
3:10 Teleshop

05:00 Őslények szigete 
05:45 Egy kórház magánélete 
06:40 Egy kórház magánélete 
07:35 A szépség és a szörny 
08:30 Segítség, szülő vagyok! 
09:25 10 évvel fiatalabb: 

A kihívás - Mi történt azóta?
Plasztikai sebész, fogász, kozme-
tikus, fodrász, stylist és egy tánc-
tréner alkotja azt a csapatot,
amely életeket megváltoztató át-
alakításokhoz segíti a hozzá for-
duló embereket. Minden egyes,
harmincperces részben más és
más férfi vagy női kliens lélegzet -
elállító átalakulásának lehetünk
tanúi.

10:30 Zsírégetők 
11:30 Topmodell leszek! 
12:25 Romantikus kaland 
12:50 Luxusdoki 
13:50 Szívek szállodája
14:50 Szívek szállodája
15:45 Vérmes négyes 
16:15 Mike és Molly
16:40 Két pasi - meg egy kicsi
17:10 Beugró Plusz
18:15 Extralarge: Gyémántok
20:05 Topmodell leszek! 
21:00 A nagy házalakítás 
22:00 Fűrész IV.
23:45 Az elnök szerelme 
01:35 Columbo: Nyugodjék békében 
03:15 A nagy házalakítás 

VIASAT3

VIASAT3

05:55 Térkép - Válogatás 
06:35 Miért éppen Magyarország? 
07:10 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát 
08:40 Vissza Sherwoodba! 
09:00 Az utolsó mohikán 
09:30 Szelek szárnyán 
10:20 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás 
15:00 Kézjegy 
15:45 A mindenséggel mérd magad 
15:55 Arcélek 
16:15 Építészet XXI
16:45 Duna anzix 
17:05 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:05 Szelek szárnyán
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sporthírek
20:20 Közbeszéd 
21:00 A kincses sziget kalózai
22:25 Dunasport 
22:30 Hírhedett zenésze a világnak 
23:05 Tarasz Bulba 
01:10 Vers 
01:15 Himnusz
01:20 Közbeszéd 
01:55 Dunáról fúj a szél 
02:00 Lélek Boulevard 

06:50 Arcélek 
07:05 Az Ótestamentum 
07:35 Cimbora Retro
08:05 Nyelvőrző 
08:30 Kolumbusz Kristóf 
08:55 Kalózsziget 
09:20 Kalózsziget 
09:50 Szelek szárnyán 
10:35 Divathét
11:05 Carlo és vendégei
11:45 Híradó, időjárás-jelentés
12:00 Déli harangszó
12:02 Vers 
12:05 Isten kezében 
12:30 EtnoKlub 
13:25 Török kezdőknek
13:55 Török kezdőknek 
14:25 Szerelmes földrajz 
14:55 A gyógyító növények világa
15:25 Sakk
16:40 Törzsasztal 
17:30 A megregulázott fény, 

avagy lézer napjainkban 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:15 Kék pillangó
21:00 A szerelem bősége 
22:40 Dunasport 
22:55 Sin City - A bűn városa
00:55 Vers 
01:00 Himnusz
01:05 Mundi Romani 
01:35 Nyelvőrző 
01:55 Más világ 

TV2, szeptember 2., péntek, 11.40

Egyesült Államok kontra
John Lennon
amerikai dokumentumfilm

Az Államok kontra John Lennon lenyű-
göző és provokatív alkotás Lennon lelki
fejlődéséről. Megkapó és elgondolkod-
tató képet fest arról, hogyan vált a sze-
retett Beatles–tag szókimondó művész-

szé és aktivistává, a
béke egyik ikonjává. S
bár az amerikai törté-
nelem egyik legviha-
rosabb korszaka alatt
élt, Lennon mégis ki-
állt az igazságért s az
igazáért.

Duna TV, szeptember 2., péntek, 21.00

A kincses sziget kalózai
amerikai kalandfilm

Jim Hawkins, egy fo-
gadó ifjú tulajdonosa
arról álmodozik, hogy
hajót szerez és kalando-
kat kergetve tengerre
száll. Monoton élete
megváltozik, amikor
birtokába kerül a kaló-
zok titkos térképe. Jómódú pártfogókat
talál az expedícióhoz, s a legénység soraiba
felveszi Long John Silver gyilkos kalózait
is. A szigetre való megérkezés után nem
csak a vérszomjas kalózokkal kell szembe-
nézniük, hanem veszélyes rovarokkal is.

M1, szeptember 3., szombat, 12.55

Divatos tengerpartok a
'60-as években
francia ismeretterjesztő filmsorozat

Elsőként Saint-Tropez-be látogatunk el,
amiről kevéssé ismert, hogy egykor csak
egy csendes halászfalu volt, megbújva
Nizza és Cannes árnyékában, és csak a
'60-as években robbant be igazán a köz-
tudatba. A város feliratkozott a divatos
tengerpartok sorába, ahol olyan híressé-
gei jelentek meg,
mint Johnny
Hallyday, Jean-
Paul Belmondo,
Alain Delon,
Romy Schneider. 

TV2, szeptember 3., szombat, 19.35

Asterix az Olimpián
spanyol–német–francia film 

Asterix és jó
barátja, Obelix
az ókori olim-
piai játékokra
mennek, hogy
megküzdje-
nek a rómaiakkal. Mindezt azért teszik,
mert a gall Alafolix herceg szerelmes lesz
a gyönyörű görög hercegnőbe. Csakhogy
ugyanebbe a hercegnőbe szerelmes Cézár
fia, Brutus is. Kettőjük között olyan versen-
gés alakul ki, amely nem feltétlen a fair-
play elemeit hordozza magában. Vajon ki
nyeri el végül a hercegnő kezét?
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Ôszi nyelvtanfolyamok szeptember 24-tôl
• ÖSD,ZÖLD ÚT, ECL, EURO, TársalKODÓ,

GazdálKODÓ nyelvvizsga felkészítés magánbérletes
rendszerben is a szeptemberi nyelvvizsgákra

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

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

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

SZEPTEMBER 4., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub

Benne:
- Björn mackó kalandjai
- Éliás, a kis mentőhajó
- Yakari
- Rupert maci
- Kengyelfutó gyalogkakukk
- Hupikék törpikék
- Frédi és Béni, avagy a két kő-

korszaki szaki
- Garfield és barátai

10:00 Trendmánia 
10:35 Teleshop
11:35 Törzsutas 
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Magyar autósport-magazin
12:25 Forma-1 
12:50 Merlin kalandjai
13:50 Sue Thomas - FBI 
14:50 Canterbury esetek 
15:50 Eltűntnek nyilvánítva 
16:55 Elnökcsemete 
19:00 RTL Klub Híradó
19:30 Star Wars III. rész - 

A sithek bosszúja 
22:25 Heti hetes
23:50 Portré
00:20 A csendes amerikai

05:45 Reggeli gondolatok 
06:15 Az idő örvényében 
06:45 Tv2 matiné 
10:25 Max Steel 
11:10 Mosoly Road Show 2011
11:40 Stahl konyhája
12:10 Kalandjárat
12:45 Borkultusz 

13:15 90210 
14:05 A kiválasztott - 

Az amerikai látnok 
15:00 Monk - Flúgos nyomozó
15:50 Bűbájos boszorkák 
16:45 Hajrá csajok, újra! 
18:30 Tények
19:00 Napló
19:35 Napló Extra
20:05 Pókember 3.
23:00 Frizbi Hajdú Péterrel 
00:00 Knight Rider 
00:55 A hét kard legendája
03:30 EZO.TV 

SZEPTEMBER 5., HÉTFŐ
M1
05:56 Ma Reggel 
09:00 Kalandozó
09:30 Kalandozó 
10:00 Házaspárbaj
10:55 Tizedik Győri Nemzetközi 

Ütős Fesztivál 
11:30 Napirend előtt
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:20 Kárpát Expressz
12:50 Roma Magazin
13:20 Domovina 
13:50 Szent István Vándorlás - 

Az országos kék túra mentén 
14:20 Vizsgálat, lépj be! - Szív- és 

érrendszeri vizsgálatok
14:45 Gyerekjáték az online 

szolgáltatás 
14:55 Bűvölet 
15:20 Bűvölet
15:50 Liszt Ferenc 
16:20 Kisváros 
17:05 Robbie, a fóka 
17:50 Angyali érintés 
18:40 Szerelemhajó 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Fuss, hogy utolérjenek
21:40 Mosoly a javából
22:40 Hírek
23:15 A főnökök főnöke 
00:15 KOGART kiállítások 

2006-2011

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Fókusz Plusz
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli 
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:15 A kis hercegnő 

16:15 A szív útjai 
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A Széf 
20:10 Fókusz
20:45 Barátok közt
21:20 Dr. Csont 
22:15 Hazudj, ha tudsz! 
23:25 Reflektor
23:40 Helyszíni szemle 
00:25 Helyszíni szemle

05:55 Térkép - Válogatás 
06:35 Építészet XXI 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát
08:35 Az idő örvényében 
09:00 Vissza Sherwoodba! 
09:25 Az utolsó mohikán 
09:50 Az állatok világa 
10:25 Derrick 
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Térkép - Válogatás 
15:00 Heuréka! Megtaláltam! - 

Válogatás 
15:30 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
15:45 Utazás a Marsra 
16:35 Duna anzix 
16:55 Mussolini és én, 

Galeazzo Ciano 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:05 Szelek szárnyán 
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sporthírek
20:20 Közbeszéd 
21:00 Sírhely kilátással
22:35 Sportaréna 
23:20 Guca! (Trombitaverseny) 
00:50 Vers 
00:55 Himnusz
01:00 Magyar elsők 
01:15 Közbeszéd 

05:20 Ki ez a lány?
06:05 Kincsek a padláson 
06:30 Kincsek a padláson
07:00 Chicago Hope Kórház 
07:55 Őrangyal 
08:45 Nyomtalanul 
09:40 Lelkük rajta 
11:40 Két pasi meg egy csajszi
12:10 Egy kapcsolat szabályai 
12:35 Lehetetlen küldetés 
13:50 Őrangyal
14:50 Elvált Gary 
15:20 Elvált Gary 
15:45 Nyomtalanul
16:40 Gyilkos számok
17:35 Gyilkos számok
18:30 Jóbarátok
18:55 Jóbarátok
19:25 Két pasi - meg egy kicsi
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House
21:25 Aranypart 
21:55 Terminátor - A halálosztó 
23:55 Top Gear
01:05 Fűrész IV.
02:40 Top Gear 

05:45 Őslények szigete 
06:35 Egy kórház magánélete 
07:35 A szépség és a szörny 
08:35 Columbo: Nyugodjék békében 
10:35 MaxxMotion Autós Magazin 
11:05 Szex és New York light
11:40 Szex és New York light
12:15 A nagy házalakítás 
13:15 A nagy házalakítás 
14:15 Extralarge: Gyémántok 
16:05 Lelkük rajta 
18:05 A földi lányok csábítóak 
20:05 CSI: Miami helyszínelők 
21:00 A főnök
22:00 Négy esküvő és egy temetés

Charles és Carrie egy esküvőn
pillantják meg egymást. Egy
önfeledt és szenvedélyes éj-
szakát töltenek együtt. Két
hónap múlva azonban ismét
találkoznak egy másik eskü-
vőn, ahol Carrie bemutatja
Charlesnak a vőlegényét. Tíz
hónappal később Charles a
saját esküvőjére készülődik.
Carrie is megérkezik és közli a
fiúval, hogy elvált. Charles éle-
tének legnehezebb döntése
előtt áll. Mindjárt oltár elé kell
vezetnie a menyasszonyát, ő
pedig Carrie-t szereti.

00:15 Halott gengszterek
01:55 CSI: Miami helyszínelők 
02:40 A főnök 

VIASAT3

VIASAT3

06:20 Hókusz-Pókusz Cirkusz 
06:25 A kék egér
06:40 Cimbora Retro
07:30 Az Ótestamentum 
08:05 Hol volt, hol nem volt... 
08:20 Suli dzsessz 
09:20 Maharal - A talizmán titka 
11:10 Ízőrzők: Pusztavám 
11:45 Híradó, Időjárás-jelentés
12:00 Déli harangszó
12:02 Vers 
12:05 Élő egyház 
12:35 Élő népzene 
13:05 Csellengők 
13:30 Az alvilág professzora 
14:50 Múltidéző
15:20 Dunáról fúj a szél 
15:30 Vannak vidékek 
16:25 Az állatok világa 
16:55 Talpalatnyi zöld 
17:25 Kirakat 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Mese
19:15 Folkbeats - Ahol a szívem 

dobban!
19:45 Heti Hírmondó
20:25 Klubszoba
21:25 Lélek Boulevard 
21:50 Dunasport 
22:10 A balga dáma 
23:45 Koncertek az A38 hajón 
00:35 Vers 
00:45 Magyar elsők 
01:00 Himnusz

05:50 Hajnali gondolatok
05:56 Ma Reggel 
09:00 Engedjétek hozzám
09:10 Így szól az Úr!
09:15 Katolikus krónika
09:40 Református magazin
10:05 Evangélikus ifjúsági műsor
10:15 Az utódok reménysége 
10:40 A Bory-vár
11:00 Ortodox liturgia 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szellem a palackból... 
12:35 Az Ushuaia expedíció 
13:25 A hölgy egy kissé bogaras 
14:45 Telesport - Sport 7
15:25 Hogy volt!? 
18:00 Anno
18:30 A király kalóza 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:10 Nevetni kell, ennyi az egész
21:00 Madárfészek
23:00 Hírek
23:05 Sporthírek
23:15 Aranyfeszt 
23:40 Víz 
01:40 Koncertek az A38 hajón 
02:30 Koncertek az A38 hajón

05:25 Teleshop
06:00 Magellán
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:45 Stahl konyhája
09:50 Babapercek
10:00 Teleshop
11:35 Telitalálat 
13:30 EZO.TV 
14:30 Seherezádé 
15:30 Lassie
16:00 Lassie 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban
21:25 NCIS
22:25 NCIS: Los Angeles 
23:20 Aktív Extra
23:25 Különleges ügyosztály - Párizs 
00:25 Tények Este
00:55 EZO.TV 
01:30 Szökés Alcatrazból
03:20 Magellán
03:45 Animációs filmek

M1, szeptember 4., vasárnap, 13.25

A hölgy
egy kissé 
bogaras
fekete-fehér, 
magyar vígjáték

Bimbi, azaz Takács Klára munkanélküli,
albérletben lakik.  Szerencséjére az
előző albérlő, akinek volt egy ajánlóle-
vele a Tormássy művek igazgatójához,
időközben bolondokházába került. Így
aztán a „felhasználatlan" ajánlólevéllel
jelentkezhet munkára. Mivel a levélben
az áll, hogy a „hölgy egy kissé bogaras",
állást nem kap, de elszegődhet a vezér-
igazgató fiához gépírókisasszonynak.

RTL Klub, szeptember 4., vasárnap,
19.30

Star Wars III. rész – 
A sithek bosszúja
amerikai kalandfilm

A tanács Obi-Wan
Kenobit  bízza meg
azzal, hogy felku-
tassa és a törvény

színe elé hozza őket a klónháború felelő-
seit. Ezalatt Palpatine szenátor egyre na-
gyobb hatalomra tesz szert, létrehozza a
Galaktikus Birodalmat. A szenátor köz-
vetlen társaságában Anakin egyre nehe-
zebben tud ellenállni Palpatine befolyá-
sának, aki mindent elkövet, hogy a fiatal
jedit a sötét oldalra csábítsa.

M1, szeptember 5., hétfő, 15.50
Liszt Ferenc – Az üstö-
kös évében született
Magyar–német–olasz–francia–angol
tévéfilmsorozat

Történetünk hőse apró gyermek
még, amikor édesapja észreveszi fel-
tűnő zenei tehetségét. Előbb maga ta-
nítja, majd Bécsbe költözik a család,
ahol nagyszerű mesterek oktatják a
zseniális fi-
úcskát, aki
nyilvános
koncertjein
máris elra-
gadtatja kö-
zönségét.

DUNA Televízió, szeptember 5., hétfő,
15.45

Utazás 
a Marsra
Kanadai–francia–japán
ismeretterjesztő
filmsorozat

A filmsorozat sorra veszi mindazt a problé-
mát, amire időközben fény derült, vagy ame-
lyet a felelős gondolkodású kutatók feltéte-
leznek. Mekkora a legnagyobb, még megépít-
hető rakéta, amely embert szállító űrhajót
juttat fel? Ha pedig végül odajut a szomszé-
dos bolygóra, a személyzet hogyan, miféle
üzemanyaggal juthat vissza a Földre? És mi
történik velük időközben? Hiszen egyáltalán
nem néhány hetes utazásról van szó.
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A RÉSZLETEKRÔL ÉRDEKLÔDJÖN A KIRENDELTSÉGEINKEN, AHOL DOLGOZÓINK KORREKT ÜGYINTÉZÉSSEL VÁRJÁK AZ ÜGYFELEKET:

SZEPTEMBER 6., KEDD
M1
05:26 Hajnali gondolatok
05:29 Kárpát Expressz
05:56 Ma Reggel 
09:00 Kalandozó 
09:30 Kalandozó 
10:00 Házaspárbaj 
11:00 Drága doktor úr 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:20 Kárpát Expressz
12:50 Srpski Ekran 
13:15 Unser Bildschirm 
13:45 Világörökségeink
14:15 Lélek-tantörténetek
14:40 Gyerekjáték az online 

szolgáltatás 
14:55 Bűvölet 
15:25 Liszt Ferenc
15:55 Kisváros 
16:30 Robbie, a fóka 
17:20 Angyali érintés 
18:10 Szerelemhajó 
19:00 Híradó este
19:25 Időjárás-jelentés
19:30 Telesport: Moldova - 

Magyarország
21:50 Az Este
22:25 A főnökök főnöke 
23:20 A rejtélyes XX. század
23:45 Sporthírek
23:55 Ma Reggel 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Teleshop
06:00 Babavilág
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:40 Stahl konyhája
09:45 Babapercek
09:55 Teleshop
11:30 Született kémek 
11:55 Wallace & Gromit: 

Az elvetemült veteménylény 
13:30 EZO.TV 
14:30 Seherezádé 
15:30 Lassie 
16:00 Lassie 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:25 A királyság
23:35 Aktív Extra
23:40 A médium
00:40 Tények Este
01:10 EZO.TV
01:45 Szent Iván napja 
03:20 Babavilág
03:45 Animációs filmek

05:15 Ki ez a lány?
06:00 Kincsek a padláson 
06:25 Kincsek a padláson 
06:55 Chicago Hope Kórház 
07:45 Őrangyal 
08:40 Nyomtalanul 
09:35 A földi lányok csábítóak 
11:35 Két pasi meg egy csajszi 
12:05 Egy kapcsolat szabályai 
12:35 Lehetetlen küldetés 
13:50 Őrangyal 
14:50 Doktor House
15:45 Nyomtalanul 
16:40 Gyilkos számok
17:35 Gyilkos számok
18:30 Jóbarátok
18:55 Jóbarátok
19:25 Két pasi - meg egy kicsi
19:55 Két pasi - meg egy kicsi 
20:25 Doktor House
21:25 Aranypart 
21:55 Nikita
22:55 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály
23:55 Top Gear 
01:05 Nikita 
02:00 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály
02:45 Top Gear 

SZEPTEMBER 7 ., SZERDA
M1
05:26 Hajnali gondolatok
05:29 Kárpát Expressz
05:56 Ma Reggel 
09:00 Kalandozó 
09:30 Kalandozó 
10:00 Házaspárbaj 
11:00 Drága doktor úr 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:20 Kárpát Expressz
12:50 Hrvatska kronika 
13:20 Ecranul nostru 
13:50 Médiaguru 
14:20 Tunézia - Afrika kapuja 
14:45 Gyerekjáték az online 

szolgáltatás
14:55 Bűvölet 
15:25 Bűvölet 
15:55 Liszt Ferenc
16:25 Kisváros 
17:00 Robbie, a fóka 
17:50 Angyali érintés
18:40 Szerelemhajó 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 A szomjas magyar - 

koncert alkoholisták javára
21:00 Linda
21:55 Az Este
22:30 A főnökök főnöke
23:30 Kapcsoskönyv
00:05 Sporthírek
00:15 Ma Reggel 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Autómánia
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli 
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:20 Leszek a feleségem!

16:15 A szív útjai 
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A Széf 
20:10 Fókusz
20:45 Barátok közt
21:20 Ölve vagy halva 
23:20 Csalóból csali
01:15 Reflektor

05:20 Ki ez a lány?
06:05 Kincsek a padláson 
06:30 Kincsek a padláson 
07:00 Chicago Hope Kórház 
07:55 Őrangyal 
08:50 Nyomtalanul 
09:45 Columbo: Testvéri szeretet
11:40 Két pasi meg egy csajszi
12:10 Egy kapcsolat szabályai 
12:40 Lehetetlen küldetés 
13:50 Őrangyal
14:50 Doktor House
15:45 Nyomtalanul 
16:40 Gyilkos számok
17:35 Gyilkos számok
18:30 Jóbarátok
18:55 Jóbarátok
19:25 Két pasi - meg egy kicsi 
19:55 Két pasi - meg egy kicsi
20:25 Doktor House
21:25 Aranypart 
21:55 A Bourne-csapda 
23:55 Top Gear 
01:05 Columbo: Testvéri szeretet 
02:45 Top Gear

05:30 Gazdakör 
05:55 Közös reménységek 
06:35 Isten kezében 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát
08:35 Az idő örvényében 
09:05 Az utolsó mohikán 
09:35 Szelek szárnyán 
10:25 Derrick 
11:30 Kívánságkosár
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Élő népzene 
14:45 Beavatás
15:00 Szigeti veszedelem 
15:45 Utazás a Marsra 
16:35 Duna anzix 
16:55 Mussolini és én, 

Galeazzo Ciano 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:15 Robog az úthenger
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sporthírek
20:20 Közbeszéd 
21:00 O' Horten
22:30 Dunasport 
22:35 Dokureflex
22:36 Híd a Wadi fölött 
00:00 Titkos társaságok 
00:45 Vers 
00:50 Himnusz
00:55 Közbeszéd
01:30 Beavatás 

05:25 Teleshop
06:00 Két TestŐr
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:35 Stahl konyhája
09:40 Babapercek
09:45 Teleshop
11:20 A titokzatos Schut
13:30 EZO.TV 
14:30 Seherezádé 
15:30 Lassie 
16:00 Lassie 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:25 Doktor House
22:25 Született feleségek
23:20 Aktív Extra
23:25 Szellemekkel suttogó 
00:25 Tények Este
00:55 EZO.TV 
01:30 Bukott angyal 
03:05 Két TestŐr
03:30 Animációs filmek

VIASAT3

VIASAT3

05:30 Gazdakör 
05:55 Térkép - Válogatás 
06:35 Múlt idő '90 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát
08:35 Az idő örvényében 
09:05 Az utolsó mohikán 
09:35 Szelek szárnyán 
10:25 Derrick 
11:30 Kívánságkosár
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Csellengők 
14:40 Kisenciklopédia 
14:50 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
15:40 Utazás a Marsra 
16:30 Duna anzix 
16:50 Mussolini és én, 

Galeazzo Ciano
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:05 Szelek szárnyán 
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sporthírek
20:20 Közbeszéd 
21:00 Szindbád
22:30 Dunasport 
22:40 Édith Piaf 
23:35 Törzsi szex és házasság 
00:25 Vers 
00:30 Himnusz
00:35 „Egy kis játék" Nagy Marival 
01:10 Közbeszéd 

RTL Klub, szeptember 6., kedd, 14.15

Mátkaság és legényélet
Angol–amerikai zenés vígjáték

Mrs. Bakshi úgy dönt, hogy férjet talál
mind a négy gyönyörű lányának. Az
okos és keményfejű Lalita azonban ki-
jelenti, hogy kizárólag szerelemből
hajlandó férjhez menni. Lalita megis-
merkedik Will Darcyval. A végzet
ellen nem tehetnek semmit: a képze-
let, a pletyka, a tévedések egyre job-

ban behá-
lózzák őket,
legyőzetik a
balítélet és
végre győz a
szerelem.

Viasat 3., szeptember 6., kedd, 9.35
A földi lányok 
csábítóak
amerikai vígjáték

Valery a filmgyártás
fellegvárában, Holly-
woodban él és dolgo-
zik. Egyik gyönyörű
napfényes délután UFO landol az úszóme-
dencéjében. Az először megrémült lány ösz-
szebarátkozik az idegen lényekkel és meg-
próbálja elrejteni őket a világ és főleg vőle-
génye szeme elől. A szépségszalonban barát-
nője kezelésbe veszi az idegeneket. A fazon-
igazítás után a szőrmókoknak emberformá-
juk lesz, de nem is akár milyen. Három elké-
pesztően jóképű srác kerül ki a kezei közül. 

Duna Televízió, szeptember 7., szerda,
5.55
Közös reménységek
Fehér Miklós Akadémia

magyar dokumentumfilm-sorozat

Az utóbbi néhány évben Magyarorszá-
gon több futballakadémiát alapítottak
tehetős vállalkozók. Ezekben a gyere-
kek minden korosztályban kiváló kö-
rülmények közé kerülnek és sajátíthat-
ják el a labdarúgás tudományát. Az aka-
démiák nem állami pénzből gazdálkod-
nak, hanem saját tőkéjüket fektetik be
bátor vállalkozók. A sorozatból a nézők
megtudhatják, milyen érdekek mozgat-
ják a mai magyar sport utánpótlását.

TV2, szeptember 7., szerda, 22.25

Született feleségek
amerikai vígjátéksorozat

Susan rájön, hogy amint megemlíti a
betegségét, akkor az emberek – sajná-
latból – azonnal különféle előnyökben
részesítik. Keith szomorú, amiért a fia
visszautazik Floridába. Lynette na-
gyon meglepődik, amikor megtudja,
hogy az ikrek Karen McCluskey-nál
bérelnek szobát. Gabrielle pedig a

pszichiá-
ter taná-
c s á r a
visszatér
a szülővá-
rosába...

05:30 Top Shop
06:00 Trendmánia 
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli 
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:15 Mátkaság és legényélet 
16:15 A szív útjai 
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A Széf
20:10 Fókusz
20:45 Barátok közt
21:20 A mentalista
22:20 Házon kívül
22:50 XXI. század – a legendák 

velünk élnek
A történelem nem unalmas,
legfeljebb rosszul írják. A rész-
letek azonban sokat monda-
nak el, mint ahogy egy-egy
mondat, egy-egy gesztus
sokat árul el az emberről.
Három kis történet már jelle-
mez egy embert, egy kort.
Ezeknek a történeteknek a se-
gítségével akarja bemutatni a
történelmet a XXI. század, ahol
a legendák velünk élnek.

23:30 Légimentők - Visszaszámlálás 
01:05 Reflektor
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05:30 Top Shop
06:00 Törzsutas 
06:25 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli 
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Asztro Show
13:30 Fél kettő
14:15 Repül a haverom

16:15 A szív útjai 
17:20 Ezel - Bosszú mindhalálig
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A Széf
20:10 Fókusz
20:45 Barátok közt
21:20 Nyerő páros 
23:20 Kemény zsaruk 
00:20 Reflektor
00:35 Infománia
01:05 Állati dumák

05:26 Hajnali gondolatok
05:29 Kárpát Expressz
05:56 Ma Reggel 
09:00 Kalandozó 
09:30 Kalandozó 
09:55 Házaspárbaj 
10:55 Drága doktor úr 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:20 Kárpát Expressz
12:50 Együtt - Levél húgomnak 
13:45 Kulturális karanténsziget 
14:40 Gyerekjáték az online 

szolgáltatás 
14:55 Bűvölet 
15:25 Bűvölet 
15:50 Liszt Ferenc
16:20 Kisváros 
17:00 Robbie, a fóka
17:50 Angyali érintés 
18:40 Szerelemhajó 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Déltenger kincse 
21:00 Linda
21:55 Az Este
22:30 A főnökök főnöke 
23:25 Ránki Dezső 
00:20 Sporthírek
00:30 Ma Reggel

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

05:25 Teleshop
06:00 Segíts magadon!
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal
09:30 Stahl konyhája
09:35 Babapercek
09:40 Teleshop
11:15 Michou története
13:30 EZO.TV
14:30 Seherezádé 
15:30 Psych - Dilis detektívek 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha
17:30 Seherezádé 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 
21:25 A katedrális
23:25 Aktív Extra
23:30 Elsőszámú ellenségem 
00:30 Tények Este
01:00 EZO.TV 
01:35 Mentőhelikopter 
02:30 Mentőhelikopter 
03:25 Segíts magadon! 
03:50 Animációs filmek

VIASAT3
05:30 Gazdakör 
05:55 Közös reménységek 
06:35 Múltidéző 
07:05 Magyar elsők 
07:30 Híradó - Reggel
07:40 Család-barát
08:35 Az idő örvényében 
09:05 Az utolsó mohikán 
09:35 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története
10:25 Derrick
11:30 Kívánságkosár 
14:00 Híradó - Nemzeti Krónika
14:15 Talpalatnyi zöld 
14:45 Felelet az életnek 
15:15 Virágzó Magyarország
15:40 A világ felfedezése 
16:35 Duna anzix 
16:55 Mussolini és én, 

Galeazzo Ciano 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Mese
19:15 Robog az úthenger
20:00 Híradó - Nemzeti Krónika
20:10 Sporthírek
20:20 Közbeszéd 
21:00 A három királyok
22:40 Dunasport 
22:45 Kormorán - Farkasok éneke - 

Körcsarnok, 2008. december
20. 

23:45 Henryk Slawik - 
A lengyel Wallenberg 

00:35 Vers 

M1, szeptember 8., csütörtök, 9.00
Kalandozó
magyar ismeretterjesztő filmsorozat

Előbb a nyárhoz kötődő néhány híres-neves népünnepély
színei villannak fel Japánból, majd Stájerország különleges
attrakciói, köztük a nagyhírű fürdőhelyek következnek. Az-
után a Dél-Alföld kedves városainak látnivalóit, Szeged, Baja

és Kalocsa hangulatát
idézzük, és végül a Pécs
környéki Gorica filmes tá-
borának részvevői saját
élményeiket mesélik el.

Viasat 3., szeptember 8.csütörtök, 12.50
Feleségcsere
amerikai reality show

Végy két családot és cseréld ki a háziasszonyokat! A fe-
leségek, édesanyák egymás helyébe lépve teljes mér-
tékben pótolják az igazi mamát a háztartás vezetésé-
ben, a gyereknevelésben
és a mindennapok koordi-
nálásában és megpróbál-
ják a saját felfogásuk, leg-
jobb belátásuk szerint át-
alakítani az egész családot.

Duna Televízió, szeptember 8., csütörtök, 21.00

A három királyok
francia vígjáték

Gáspár, Menyhért és
Boldizsár újra megje-
lenik, ám napjaink-
ban. A küldetésük
azonban a régi, felkutatni a gyermeki Jézust. Párizsba
viszi őket a sors, ahol egy halom viszontagságon át
igyekeznek felvenni a harcot a modern kultúrával és
annak vívmányaival. Segítségük persze itt is akad, egy
diáklány és egy csibész fiú személyében.
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Hozzávalók: szarvasgerinc
8-10 dkg személyenként,
pesto, borókabogyó, vadalap-
ból főzött mártás, burgonya-
beré 5 darab, felezett körte 5
darab, vörösbor 2 dl, mogyo-
róhagyma 20 dkg, kakaópor 2
teáskanálnyi, vaj és olaj a sü-
téshez, só, bors. 

Elkészítése: A szarvasge-
rincet adagokra vágjuk, kissé
elősütjük. A pesto, melyet
hozzá választottunk, ne le-
gyen savanyú a tartósítótól,
friss kenyérmorzsát és vágott
borókát adjunk hozzá, majd
halmozzuk a kis steakekre.
Sütőben 65-70 fokon pihen-
tessük, ezalatt lassan tovább
érik a hús a belseje felé.

A felezett körtéket vörös-
borban megfőzzük, de nem
puhára, inkább maradjon rop-
panós. A megtisztított gyöngy-
hagymákat vajban lassan
kezdjük el pirítani, kissé le-
fedve. Ha némelyik barnább
lenne, kiugrasztjuk kérgéből.
Csak minimálisan sózzuk.

A vadmártáshoz, ha van
elegendő csont, bőnyeg és
leeső darabok, magunk is
készíthetünk mártást vegyes
zöldségekkel, borral, fűsze-
rekkel és járulékos anyagai-
val. Ha azonban ezek híján
vagyunk, vagy csak időnk
nincs, fondot használunk.
Ehhez a fondhoz adjuk hozzá
a kakaóport és főzzük to-
vább selymesre. 

Reszelt burgonyából nem
túl vastag berét készítünk,
lehetőleg ropogósra sütve.
Erre halmozzuk rá a körtét
és a gyöngyhagymát. A ka-
kaós mártásból, mert inten-
zív, csak egy csíkot húzunk a
tányér közepére. Végül kö-
vetkezik a szarvas, melyet
már csak a bizonyosság ked-
véért megnyitottunk. 

szerző: gaál józsef
receptek: suga péter
fotó: o. jakócs péter 

Az elmúlt győri borfesztivál nedűi előtt tisztelegve
kértük Suga Péter mesterszakácsot, főzne valami
passzentosat Polgár Zoltán villányi borász char-
donnay és syrah típusú itókáihoz, mivel mindkettő,
a fehér is meg a vörös is nagyon ízlett a Szakács-
klub főtéri asztaltársaságának. 

Suga Péter szerint a chardonnay igazi gasztro-
nómiai fenomén, a halaktól a hátszínig az ételek
széles választékával párosítható. A harcsát egye-
nesen pajtásként kezeli, de vigyázni kell arra, hogy
a hal ne legyen se zsíros, se iszapízű. A Polgár-féle
barrique érlelésű chardonnay gyümölcsös, köny-
nyed, elegáns, bor, a mesterszakács sajátos har-
csalevest készített hozzá.

A syrah marcipános, csokoládés illatú, komoly
bor, kikupált savakkal és jelentős extrakt tartalom-
mal, amihez séfünk szerint a vadhús illik. A szarvas
vadízére szelíd választ ad a syrah perzsa egzotikuma.
Ez az őshazájától messze elvándorolt fajta ma már
teljes értékű polgár déli borvidékünkön. 

Egy séf a borfesztiválon 

Hozzávalók: sárgarépa 25 dkg, zeller, angolzeller 20 dkg, cuk-
kini 1 darab, póréhagyma fél szál, paprika fél darab, harcsafilé
8-10 dkg személyenként, halalaplé vagy fund, halfűszer, vaj 8
dkg, citrom, fehérbor, tárkony és más zöldfűszerek. 

Elkészítése: A harcsát előkészítjük, megformázzuk, befűsze-
rezzük, majd folpackba szorosan felcsavarva tovább formázzuk.
Így ízei megmaradnak és tömörebb állagú lesz. A leeső maradé-
kokból alaplét főzünk. Ebben 80 fokon abáljuk a halat 10-12 per-
cig. A zöldséget kis hasábokra vágjuk, vajban gyorsan dinszteljük
és felengedjük a hal főzőlevével. Csak rövid ideig főzzük!

Tálalás előtt a halat kibontjuk a csomagolásból, s személyen-
ként három szeletet vágunk belőle. A zöldségragulevest mély-
tányérokba merjük, ráültetjük a harcsaszeleteket. Zöldfűszerrel
és frissen tört borssal fejezzük be a tálalást. 

Harcsa zöldségragu,
levesben

Szarvasfilé
borókás kéregben,
kakaós mártással, 
vörösboros körtével
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szerző: tóth lászló

Sokan és sokkal tartoznak a vízszol-
gáltatónak, a Pannon-Víz Zrt. augusz-
tusi mérlege szerint a lakossági ügyfe-
lek 508 millió, a vállalkozások 172 mil-
lió forint adósságot halmoztak fel.  

Családi házas körzetekben, a kilencven
nap után sem fizető lakossági fogyasztók-
nál fizikailag szünteti meg a vízbekötést a
szolgáltató, megelőzve a hátralék további
halmozódását. Lakossági fogyasztót soha
nem hagynak, nem hagyhatnak víz nélkül,
a létfenntartáshoz közegészségügyileg
előírt vízmennyiséget mindig biztosítják
egy közeli, 150 méteren belüli közkifolyó
segítségével. 

Vállalkozásoknál is hasonló az eljárás, a
kerítésen kívül, közterületen szüntetik meg
a bemenő vezetéket. Néha a markológép
és a szerelőbrigád puszta látványa is meg-
hozza a fizetőkészséget, a múlt héten egy
jó nevű győri panziós egyenlítette ki 800
ezer forintos víz-, csatornadíj-tartozását a
munka megkezdése előtt. A társasházban
élő lakossági fogyasztóknál eddig szűkítőt
építettek be a bemenő vízvezetékbe, így
csak szivárgott a víz a csapokból. Ezt az el-
járást azért szüntette be a szolgáltató, mert
sokan visszaéltek a lehetőséggel, kiszerel-
ték a szűkítőt.

Látogatókra számíthatnak
a vízmű adósai

Hatékonyabb megoldást keresve a Pan-
non-Víz szerződést kötött egy követeléske-
zeléssel és behajtással foglalkozó társaság-
gal, a Mixton Zrt. a szolgáltató nevében jár
el a hátralékkal rendelkező fogyasztókkal
szemben. A Mixton csapata kilencszáz
győri címet kapott, s személyesen látogat-
nak meg minden olyan adóst, aki eddig
nem reagált a vízmű sorozatos megkeresé-
sére. Minden érintett fogyasztóval elbeszél-
getnek és 72 órás határidőt adnak arra,
hogy felkeresse a vízművet, rendezze szám-
láját vagy részletfizetést kérjen. A Mixton
akciójának hatására máris egyre többen je-
lennek meg a vízműnél azok közül, akiket
eddig sehogy sem lehetett megszólítani.

A Pannon-Víz kéri hátralékos fogyasz-
tóit, hogy keressék fel az ügyfélszolgála-
tot, ne terheljék meg a vízdíjtartozást a
végrehajtás és a fizetési meghagyás költ-
ségeivel. Jó tudni azt is, hogy több, önkor-
mányzati rendeletekkel szabályozott támo-
gatási rendszer létezik, így adósságkeze-
lési vagy lakásfenntartási támogatás is
igényelhető. A hátralékkal rendelkező fo-
gyasztó, ha felkeresi a Pannon-Víz ügyfél-
szolgálatát, a társaságtól is segítségre, ka-
matmentes részletfizetésre, fizetési hala-
dékra számíthat. Azokkal szemben, akik
nem mutatnak semmilyen fizetési hajlan-
dóságot, a becsületesen fizető fogyasztók
védelmében hatékony eszközöket alkal-
mazva lép fel a szolgáltató.

Ha valakinek halláspanasza van, mielőbb
jöjjön el hozzánk, ugyanis minél korábban

kezeljük a fennálló prob -
lémát, annál nagyobb
az esélye annak, hogy
sikerül megoldani azt –
hívja fel a figyelmet a
gyors be avatkozás fon-
tosságára dr. Csizmás
Má ria fül-orr-gégész, a
Dr. Kovács Pál utca 1.
szám alatt, a Tejfölös

közben található győri Amplifon Hallásköz-
pont audiológus szakorvosa.

Beköszöntött a pollenszezon, mi-
lyen problémákat okozhatnak az al-
lergiás panaszok?

Valóban, ez az az időszak, amikor az al-
lergiás panaszok megszaporodnak, akár
orvosi beavatkozást is igényelhetnek. Jel-
lemzőek ilyenkor a tüsszögési rohamok, az
orrdugulás, orrfolyás, valamint az ezeket kí-
sérő fülkürthurut, esetleg fülfájás, de az al-
lergia akár halláspanaszokat is okozhat.

Mennyire fontos szempont a hal-
láspanaszok kezelésénél a gyors be-
avatkozás?

Ha valakinek halláspanasza van, mi -
előbb jöjjön el hozzánk, ne várjon a vizs-
gálattal heteket, hónapokat. Ugyanis
minél korábban kezeljük a fennálló prob-
lémát, annál nagyobb az esélye annak,
hogy sikerül megoldani azt. 

Pollenszezon, allergia,
hallásproblémák

Milyen következményei lehetnek
annak, ha valakinek hallásproblémája
van, de nem tesz ellene semmit?

A legnagyobb probléma az, hogy az il-
letőnek tovább romlik a beszédértése,
aminek gyakori következménye, hogy
egyre inkább befelé fordul, mogorva lesz,
már a család sem annyira érdekli, kivonja
magát a beszélgetésekből, és akár még
a személyisége is megváltozhat.

Mennyire könnyíti meg a döntést
az érdeklődők számára az, hogy ott-
honi környezetben is ki tudják pró-
bálni a hallókészülékeket?

Természetesen anélkül, hogy ne tesz-
telték volna a készülékeket, szakmailag
teljesen helytelen lenne ellátni a pácien-
seket. Gondoljon bele, hogyan tudna jól
dönteni több hallókészülék közül az érin-
tett, ha nem ott próbálná ki azokat, ahol
valójában használni fogja: otthon, az
utcán, társaságban vagy akár színház-
ban, moziban.

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

Kérem, hogy a várakozás elkerülése
miatt telefonon egyeztessen időpontot
munkatársunkkal a 96/529-850-es tele-
fonszámon. A szűrés mindössze 20-30
percig tart, és az előjegyzési rendszer-
nek köszönhetően egyenként, várakozás
nélkül foglalkozunk az érdeklődőkkel.

A gyors beavatkozás segíthet

ÁL LAN DÓ AK CI ÓK 
AB LA KOK RA, RE DÕ NYÖK RE!

Gyõr, József Attila út 32.
Mobil: (20) 356-5111
E-mail: bemutato@szatebau.hu
www.szatebau.hu

nyí lás zá rók

ajtók, ablakok

beépítés után
teljes körû
helyreállítás

árnyékolástechnika
gipsz kar to no zás
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

www.gyorplusz.hu

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájuthat-
nak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét
szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bi-
zonyuló játékos dr. Barsi Ernő és Tóth Tibor Győr, a hangulatos város című albumát
nyerheti. Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. Jelige: Keresztrejtvény. Múlt
heti keresztrejtvényünk nyertese Gyöngyösi Eszter (Győr). Nyereményét a
szerkesztőségben (Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Szeptember elseje

Hindu tan

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

szerző: gégény istván
fotó: matusz károly

Hat felsőoktatási intézmény, köztük a Szé-
chenyi István Egyetem (SZE-Győr) közremű-
ködésével egyedülálló nemzetközi vállalko-
zásfejlesztési projekt vett kezdetét, amely-
nek köszönhetően új lendületet kaphat a
krea tív elképzelések ipari megvalósításának
folyamata.

Győr mellett a lengyelországi Łódz három egye-
teme, a németországi Stuttgart és a spanyol Na-
varra egyetemei alkotják azt a tudományos láncot,
amelynek feladata az úgynevezett Open Innova-
tion Platform kidolgozása. A győri egyetemen
uniós támogatással létrehozott Tudásmenedzs -
ment Központ munkatársai egy már létező modell
széles körű alkalmazási lehetőségét kutatják. A
cél egy olyan internetes felület létrehozása, ame-

Nyílt innováció győri hátszéllel
lyen keresztül a vállalkozások innovatív problémá-
ikat, ötleteiket felvethetik, s jó eséllyel megoldást
is kaphatnak a platformot látogató közösség tag-
jaitól. Nem ismeretlen a koncepció, hiszen ilyen
formában zajlik például a Linux számítógépes ope-
rációs rendszer fejlesztése is, ahol mindenki hoz-
záteheti a maga szaktudását a közös eredmény
megalkotásához. Nem kötelező elem, de hasznos
motiváció lehet valamilyen jutalom felajánlása a
legjobb ötletek beküldőinek.

A most indult EURIS (Európai Együttműködési
és Nyílt Regionális Innovációs Stratégiák) projekt
célja, hogy a résztvevő egyetemek által érintett ré-
giók vállalkozásainak körében elterjedjen a nyílt in-
nováció szemlélete és lehetősége. A győri egye-
tem szakemberei ehhez elsősorban a gyakorlati
módszertan kidolgozásával járulnak hozzá, amely-
hez hasznos alapot jelentenek a TÁMOP 4.2.1 pro-
jekt keretében készített kutatás-fejlesztési jelen-
tés és Kutatási Katalógus elkészítése során szer-
zett tapasztalatok.

SZERZŐ: FÖLDVÁRI GABRIELLA  

Felekezeti társadalom, felekezeti
műveltség címmel hétvégi tudomá-
nyos konferenciát rendez Győrben
a városi levéltár és a Hajnal István
Kör. Az országos eseményt szep-
tember 2-án, pénteken reggel 9 óra-
kor plenáris előadás nyitja, Juliane
Brandt német történész a 19. szá-
zadi Magyarország felekezetiségé-
ről és modern nemzetéről beszél az
érdeklődőknek. 

A több szekcióban zajló konfe-
rencia tudós előadói közül többen
foglalkoznak Győrhöz kötődő té-
mákkal. Szakál Gyula a város törté-
neti modellváltásait elemzi a lakos-
ság változó vallási és etnikai szerke-
zetének tükrében, Horváth József
végrendeleti adalékokkal gyarapítja
a győri rácok 17–18. századi törté-
netét, míg Csik Tamás a győri kö-
zépfokú oktatás és a zsidóság viszo-
nyáról tart előadást.

A társadalom és a vallás törté-
nelmi múltját kutató konferenciának
a Nyugat-magyarországi Egyetem
Apáczai-karának Liszt Ferenc utcai
főépülete ad otthont, az előadások
címei, időpontjai és helyszínei a levél-
tár honlapján olvashatóak.  

Tudományos
konferencia
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APRÓ HIRDETÉS

ÁLLÁS

Mérlegképes könyvelő többéves szak-
mai gyakorlattal, bérszámfejtési isme-
rettel, azonnali belépéssel állást keres
Győrben. Elérhetőség: 70/310-6156.

Önállóan dolgozni tudó, fiatal FESTŐT
felveszek győri munkára! Érd.: 30/9377-372.

AUTO

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

EGYÉB

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

MINI BIZI átvesz: divatos babakocsit, ki-
ságyat, etetőszéket, járókát, autó- és ke-
rékpárülést, babafelszerelési cikkeket,
márkás bébijátékot, téli lábzsákot, ano-
rákot, stb. Autóülés-vásár! Győr, Déry T.
u. 16. 06-20/918-0643

Azonnali készpénzfizetéssel vásárolnék
porcelánokat, nippeket, könyveket, fest-
ményeket, ezüst- és dísztárgyakat,
komplett hagyatékokat. 20/415-3873.                                    

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

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

Lomtalanítástvállalok, ingyen kita-
karítom pincéjét, udvarát. Feleslegessé vált
holmiját elszállítom. Tel.: 70/500-1291

Készpénzért festményeket, Herendi
porcelánt, ezüsttárgyakat, órákat,
könyveket, antik bútort, szőnyeget,
dísztárgyakat, hagyatékot vásárolunk.
70/640-5101. 

INGATLAN

Győrszentiván-kertvárosban 2.000 m2

telek, gyümölcsössel, kis házzal, eladó.
Víz, villany van. 20/9748-004.

Győr-Nádorvárosban, a vásárcsarnok kö-
zelében eladó 62 m2-es, két és fél szobás,
műanyag nyílászárós, liftes házban talál-
ható társasházi lakás. Irányár: 9.490.000
Ft. Érdeklődni: 70/372-0106.

Győr-Nádorváros legkeresettebb részén,
a Verseny utcában leköthető egy igazán
stílusos, új építésű társasházi lakás. Ne
sokat habozzon, mert gyorsan fogy.
Irányár: 13.759.200 Ft. Érdeklődni:
70/372-0106.

Győr-Nádorvárosban, a vásárcsarnok
közelében hihetetlen áron eladó 55 m2-
es, kétszoba-hallos, erkélyes, társasházi
lakás. Ár: 6.490.000 Ft. Érdeklődni:
70/372-0106.

Győr-Gyárvárosban, 4 emeletes, kö-
zépblokkos lépcsőház 2. szintjén sürgő-
sen eladó egy 1+1/2 szobás társasházi
lakás. Ár: 6.300.000 Ft. Érdeklődni:
70/372-0106.

Győr-Adyváros frekventált részén eladó
egy 1+2 fél szobás, 55 m2-es, erkélyes,
műanyag nyílászárós, felújított társas-
házi lakás. Ár: 7.900.000 Ft. Érdeklődni:
70/372-0106.

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

ÜZLET

Győr-Szigetben, a Semmelweis utca 8.
sz. alatti bérházban utcafronti, 50 m2-es
üzlethelyiség kereskedelmi, szolgáltatói
tevékenységre vagy irodának hosszú
távra kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Győr, Kálvária utcában 67, 73 m2-es iro-
dahelyiségek, 200 m2-es, különálló iro-
daépület kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Győr, Kálvária utcában 120 m2-es konfe-
renciaterem hosszú távra vagy alkalmakra
kiadó.  Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

LAKÁSCSERE

Győrben 52 m2-es, határozatlan idejű
bérleményű  laká somat 42 m2-es, ha-
tározatlan idejű vagy örökbérű lakásra
cserélném a Tihanyi Árpád út környé-
kén. Tel.: 20/5526-189.

Belvárosi, 2 szoba, 63 m2-es, gázfűtéses, ha-
tározott bérleti szerződéses lakást cserélne
2 szobás, 45–55 m2-es győri bérleményre
Adyváros, Marcalváros, Nádorváros, Gyárvá-
ros és belváros kivételével (hirdetési szám:
231). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 44 m2-es, 2 szo-
bás, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne kisebb bérleményre max.
40 m2-ig (hirdetési szám: 232). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, komfortos, 26 m2-
es, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 45–55 m2-es, 2 szobás, belvá-
rosi bérleményre (hirdetési szám: 233).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 83 m2-es, félkom-
fortos, egyedi fűtésű, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne 2 szo-
bás, 45-55 m2 közötti, kisebb bérle-
ményre (hirdetési szám: 234). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 54 m2-es, földszinti,
határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne kisebb, 1 szobás belvárosi la-
kásra (hirdetési szám: 235). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 1 szobás, 36 m2-es, komfortos
határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne nagyobb, másfél-2 szobás la-
kásra (hirdetési szám: 236). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 81 m2-es, 3 szobás, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne kisebb, 40-45  m2-es, 2 szobás la-
kásra (hirdetési szám: 237). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 31 m2-es, 1 szobás, távfűtéses, fel-
újított lakást cserélne nagyobb, 50-60 m2-
es, 2 szobás lakásra (hirdetési szám: 238).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 49 m2-es, 2 szobás, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses, távfűtéses
lakást cserélne kisebb lakásra (hirdetési

szám: 239). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 52 m2-es, 2 szobás, egyedi
fűtéses, felújított lakást cserélne kisebb,
2 szobás lakásra (hirdetési szám: 240).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

OKTATÁS

Szeretné, hogy általános iskolás gyermeke
könnyen tanulja a matematikát? Felkészíté-
sét, korrepetálását vállalja matematika szak-
tanár Győrben! Érd.: 30/487-3625.

A KIRKO Gyógyintézet

PSZICHOLÓGIAI
előadás-sorozatot indít.

Első előadás szeptember 7-én 18–19-ig. 

Téma: az anya párkapcsolati problémáinak
hatása a gyermek pszichikumára.

Helyszín: Fitality Életmód Club, Győr
+36-20/9256-510 • www.callanetics.hu 

Előadó: Dr. Kovács József

Győr-Belváros központjában
található irodaházban

IRODAHELYISÉGEK BÉRBE ADÓK.
Érdeklődés munkaidőben a

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

További információ:
www.callanetics.hu/EgyébTanfolyamok/Jóga oldalon.
Szeretettel várom: Ditrói Mária Wellness Jóga Instruktor
Telefonszám: 06-20/92-56-510

Augusztus 22-tôl speciális
jógatanfolyamokat indítok

gerinc-, keresztcsont-, csípôfájdalmak
enyhítésére, gyógyítására.

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

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

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

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

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔN

www.szivarvanytest.hu

Intimtorna
Tanfolyam minden korosztálynak! Természetgyógyász trénerrel!

Egyetlen alkalommal elsajátítható gyakorlatok!
Megelôzi és megszünteti az akaratlan vizeletvesztést.

Aranyeres bántalmak gyógyítása!
Tanfolyam idôpontja: SZEPTEMBER  17.

Kisbácsai óvoda, Gyôr, Kultúrház u. 71. (Orvosi rendelôvel szemben)
Jelentkezés: 30/325-9787

Ha TANKÖNYVET vagy NYELVKÖNYVET
keres, nálunk megtalálja:

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

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

Szótárak — kötelezô olvasmányok — 
tanulást segítô kiadványok.

Irodai papíráru — minôségi írószerek — 
iskolaszezoni cikkek.

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

1 db 100 Ft-os kupont adunk ajándékba
(az akció 2011. 09. 30-ig érvényes, részletek az üzletben).
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Nyári étlappal,
frissítõ italokkal várjuk 
kedves vendégeinket
Duna-parti
teraszunkon!

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



Elszánt csapatkapitány

SPORT PORTRÉ
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Nyáron alaposan átalakult az
Euroligára készülő UNI SEAT
Győr játékoskerete. Az érkezők
közül az egyik legnevesebb ko-
sárlabdázó a magyar válogatott
Nagy-Bujdosó Nóra. A mindösz-
sze 25 éves bedobó elismertsé-
gét jelzi, hogy a héten nevezték
ki csapatkapitánnyá.  

Nagy-Bujdosó Nóra Pécsről érkezett
a Rába partjára, a klubvezetés
meghatározó játékosnak szer-
ződtette a sok komoly csatát
átélt kosarast. A sportoló nem
sokat gondolkodott azon, el-

fogadja-e az UNI SEAT Győr
ajánlatát. 

– Semmiképpen nem
maradtam volna Pécsen,
hiszen a klub számos
gonddal küzdött és küzd
még ma is. A győri csapat

szimpatikus volt, viszony-
lag hamar megkerestek, így

nem is vártam más ajánlatra.
Mikor aláírtam a szerződésem, még
nem lehetett tudni, hogy a pécsieket
kizárják az Euroligából, és pont az új
klubom indul helyette, de nem csak
ebből a szempontból tűnik jónak a
döntés. Tetszik a klub, a körülmé-
nyek és a város, úgy néz ki, az eddig
a fővárosban dolgozó férjem is követ
majd Győrbe – mondta lapunknak
Nagy-Bujdosó Nóra, aki a rutinos já-
tékosok közé tartozik a csapatban.
Nem meglepő tehát, hogy a fiatalok-
ból álló klubnál a válogatott bedobót
nevezték ki csapatkapitánynak. Fűzy
Ákos vezetőedző elmondta, tapasz-
talata, a magyar női kosárlabdázás-
ban elfoglalt helye és az elmúlt
három hétben a csapatra gyakorolt
hatása alapján döntött mellette a
szakmai stáb. 

– El sem tudom mondani, meny-
nyire örültem a tisztségnek, ezért ér-
demes dolgozni, hogy idáig eljusson
az ember. Nagy kihívást jelent nekem
a feladat, amit igyekszem úgy ellátni,
hogy a játékosoknak és az edzőknek
egyaránt megfeleljek. Próbálok segí-
teni a társaimnak, de számomra is új
a helyzet, hiszen korábban még
sosem voltam csapatkapitány, így
nekem is tanulnom kell a szerepet –
fejezte ki örömét a játékos, aki nem
érkezett teljesen ismeretlen közegbe,
hiszen korábban Pécsett már dolgo-
zott Fűzy Ákossal. 

– Minden feladat ismerős az edzé-
seken, így olyan érzésem van, mintha
még mindig Pécsett lennék. Tetszik az
a stílus, amit a vezetőedző elképzelt és
begyakoroltat velünk. Hiszek benne,
hogy eredményre vezethet, így pedig
jó együtt dolgozni. Fiatal, motivált csa-
patunk van, de még sokat kell tanul-
niuk a játékosoknak. Ez az év az épít-

kezésé lehet, de jó társaság jött össze
Győrben. Sokat dolgozunk, és ennek
meg kell, hogy legyen az eredménye,
hazai színtéren – ha váratlan sérülések
nem jönnek közbe – mindkét sorozat-
ban eljuthatunk a döntőig. 

Az UNI SEAT Győr azonban nem
csak a bajnokságban és a Magyar
Kupában lép pályára, a csapat a leg-
rangosabb nemzetközi sorozatban,
az Euroligában is elindul.

– Amikor ideigazoltam, még az Eu-
rópa-kupában volt érdekelt a klub,
aminek örültem, hiszen két Euroliga
Final Four után úgy éreztem, ismét
lehetőségem lesz nemzetközi kupa-
döntőt játszani. Persze egyáltalán
nem bánom, hogy időközben Euro-
liga-részvétel lett belőle, hiszen ez a
sorozat még rangosabb, és a legma-
gasabb szinten játszhatok továbbra
is. Konkrét célt nem tűztem ki ma-
gunk elé, a legfontosabb, hogy amit
a vezetőedző kér, azt megvalósítsuk.
Ha ez sikerül, az eredménytől függet-
lenül elégedettek lehetünk. Azt sze-
retném, ha a szurkolók látnák, hogy
meghalunk a pályán, harcolunk, és
minden labdáért vetődünk, ha kell.
Sok mérkőzést játszottam már a so-
rozatban, így tisztában vagyok vele,
hogy több év kell, mire egy játékos
megszokja az Euroliga légkörét. Sok-
kal nehezebb mindent megvalósí-
tani, mint a magyar bajnokságban,
és végig maximális koncentrációra
van szükség. A fiatal játékosok sokat
tanulhatnak a nehéz mérkőzésekből
– fogalmazta meg elvárásait a csa-
patkapitány.

Az együttes kupaellenfelei között
szerepel a francia Bourges Basket is,
ahol Nagy-Bujdosó Nóra két szezont is
eltöltött légiósként. Eredményes idő-
szak volt ez a pályafutásában, hiszen
két bajnoki cím mellett két francia ku-
pagyőzelemmel is gazdagabb lett.

– Nagyon várom már a Bourges el-
leni mérkőzéseket, hiszen több isme-
rőssel is találkozom majd. A játéko-
sok nagyrészt már kicserélődtek, de
a mostani keretből Miyem, Ndongue
és Dumerc is a csapattársam volt. Jó
lesz őket újra látni és visszatérni a vá-
rosba, szép emlékeket őrzök a fran-
ciaországi éveimről. 

Az UNI SEAT Győr lapzártánk
után játszotta le első felkészülési
mérkőzését az Uniqa Euroleasing
Sopron vendégeként. Eddig első-
sorban fizikai jellegű képzésen vet-
tek részt a játékosok, rengeteg
súlyzós és futóedzés szerepelt a
programban.

– Elég nehéz volt az eddigi időszak,
de az élsport ezzel jár, ezt a négy-hat
hetet a szezon előtt keményen végig
kell dolgozni. Három fronton kell helyt -
állnunk, rengeteg mérkőzésünk lesz,
sokat utazunk szerte Európában,
most kell megszereznünk az állóké-
pességet, ami a rövid decemberi szü-
netig kitart – mondta a felkészülésről
Nagy-Bujdosó Nóra.

Névjegy
Nagy-Bujdosó Nóra. Az UNI SEAT Győr újdonsült
csapatkapitánya tizenkét éves korában kezdett el
kosárlabdázni a Ferencvárosban. Tizennyolc éve-
sen Pécsre szerződött, három Mecsekalján töltött
év után a Bourges játékosa lett. Két sikeres fran-
ciaországi idény után visszatért Pécsre, majd két
szezont követően nyáron Győrbe szerződött. A 25
éves játékos hármas és négyes poszton is bevet-
hető, eddig több mint ötvenszer öltötte magára a
magyar válogatott mezét. Magyarországon há-
romszor ünnepelhetett bajnoki címet, négyszer
pedig kupagyőzelmet. Franciaországban kétsze-
res bajnok és kupagyőztes, nemzetközi fronton ő
a csapat legrutinosabb tagja, hiszen az Euroligá-
ban két Final Fournak is részese volt. 
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A Győri ETO FC a hetedik forduló
után is százszázalékos maradt,
az előző bajnokság utolsó fordu-
lójával együtt pedig már zsinór-
ban nyolcadszor győzött Csertői
Aurél együttese. A parádés soro-
zattal klubrekordot állítottak fel
a zöld-fehérek. 

A Győri ETO FC 5–1-re kiütötte a
ZTE csapatát az OTP Bank Liga he-
tedik fordulójában. Csertői Aurél
együtteséből Völgyi Dániel duplá-
zott, rajta kívül Rati Aleksidze, Va-
lentin Babic és a csereként beálló
Jarmo Ahjupera is eredményes volt.
A zöld-fehérek továbbra is őrzik
százszázalékos mérlegüket, megis-
mételve ezzel az 1997–1998-as sze-
zon fantasztikus rajtját. Akkor a
nyolcadik fordulóig tartott a hibát-
lan menetelés: a BVSC vendége-
ként gól nélküli döntetlent ért el a

A nagy sorozat
• Május 21.: Győri ETO FC–Kaposvári Rákóczi 2–0 (2–0). Gsz.: Aleksidze,
Dinjar.  • Július 17.: Budapest Honvéd–Győri ETO FC 1–2 (1–0). Gsz.: Dudás,
Dinjar.  • Július 23.: Győri ETO FC–Újpest 1–0 (0–0). Gsz.: Pilibaitis. • Július
29.: Győri ETO FC–Haladás 1–0 (1–0). Gsz.: Dudás. • Augusztus 6.: BFC Sió-
fok–Győri ETO FC 0–1 (0–1). Gsz.: Aleksidze. • Augusztus 13.: Győri ETO FC–
Vasas-Híd 3-2 (1–2). Gsz.: Koltai, Ji-Paraná, Ahjupera. • Augusztus 20.:
MVM Paks–Győri ETO FC 1–2 (0–1). Gsz.: Völgyi, Pilibaitis. • Augusztus 26.:
Győri ETO FC–ZTE 5–1 (2–0). Gsz.: Völgyi (2), Aleksidze, Babic, Ahjupera.

Győri ETO FC:
Nekünk nyolc!

Reszeli Soós István és Bicskei Ber-
talan által irányított csapat. 

A mostani győzelmi sorozat már
nyolc mérkőzést ölel fel, hiszen a csa-
pat a legutóbbi bajnokság záró fordu-
lójában is nyerni tudott. A zsinórban
aratott nyolc siker új klubrekordot je-
lent az ETO 107 éves történetében. 

– Úgy gondolom, hogy parádés mér-
kőzést játszottunk, ahol a gólarány is
megfelelő volt. Egyáltalán nem elége-
detlenkedünk, mivel sok helyzetet dol-
goztunk ki, és sok gólt is lőttünk, ami
azt mutatja, hogy jól játszottunk – érté-
kelt Csertői Aurél vezetőedző. 

A bajnokságban a válogatott mér-
kőzések miatt hosszabb szünet kö-
vetkezik, legközelebb szeptember ti-
zedikén Kaposváron lép pályára az
ETO. A zöld-fehérektől Fehér Zoltán
és Koltai Tamás a magyar, Linas Pili-
baitis a litván, míg Jarmo Ahjupera
az észt válogatottba kapott meghí-
vót. Kiss Máté az U21-es keretben
szerepel, ahonnan a lábadozó Simon
András ezúttal kimaradt. 

Az NB II nyugati csoportjának második fordulójában megsze-
rezte első győzelmét a Gyirmót, míg a Győri ETO FC B csapata
hazai pályán maradt alul a Tatabányával szemben. 

Az első fordulóban vereséget szenvedő Gyirmót a Kozár-
misleny csapatát fogadta hazai pályán, és Soós Imre csapa-
tának sikerült is javítania az ajkai botlást követően. Az első tíz
perc a vendégeké volt, ezt követően azonban egyre nagyobb
fölénybe kerültek a kék-sárgák. Az orkánerejű szélben sorra
dolgozták ki a helyzeteket a hazai játékosok, végül Homonyik
Gábriel a 75. percben megszerezte a találkozó egyetlen,
három pontot érő gólját. 

Az ETO B a Tatabányával csapott össze, és bár a szünet-
ben még 1–1 volt az állás, két szabadrúgásgóllal 3–1-re
győztek a bányászvárosiak. A győriek találata Varga Tamás
nevéhez fűződik. Az első csapat tagjai közül Marek Strestik
már végigjátszotta a 90 percet, a sérülése után visszatérő
Onisor Mihai Nicorec egy félidőt töltött a pályán. Szomba-
ton 16.30 órakor a Gyirmót Pálhalmán, míg az ETO B Baján
vendégszerepel. 

Gyirmóti siker

Folyóvízen nagyban meghatá-
rozza a halfogás eredményes-
ségét a vízállás. Időszerű és
pontos vízállási adatok isme-
retében könnyebb eldönteni,
hogy szeretett folyóink melyik
szakaszát milyen módszerrel
vallassuk halfogás reményé-
ben. Az ÉDUKÖVIZIG által ren-
delkezésre bocsátott szakmai
tájékoztatóból tudjuk, hogy a
vízállási adatokat egészen a
közelmúltig emberi észlelés-
sel gyűjtötték, ami a vízmér-
cék napi egy-két alkalommal
történő leolvasását jelentette.
Mintegy húsz évvel ezelőtt ter-
jedtek el a digitális regisztráló
műszerek, melyek már órán-
kénti gyakorisággal tárolták a
mért adatokat, de azokhoz to-
vábbra is a mérés helyszínén
lehetett hozzáférni. Ezeket az
adatgyűjtési módszereket
váltják ki az utóbbi tíz évben ki-
épített vízrajzi távmérő hálóza-
tok, melyeknek lényege, hogy
a folyók és tavak vízállás- és
vízhőmérséklet-adatainak
gyűjtése, továbbítása és köz-
readása is teljesen automati-
kusan, emberi beavatkozás
nélkül történik. A modern in-

Vízállásjelentés
az interneten

formatikai háttérnek köszön-
hetően  www.edukovizig.hu
címen megtalálható webolda-
lon a „Hidrológia” menüpont-
ban, a „Vízrajzi adatok” alme-
nüpontban az ÉDUKÖVIZIG
vízkár-elhárítási és vízgazdál-
kodási szempontból legfonto-
sabb, mintegy negyven állo-
másának vízrajzi adatai hozzá-
férhetőek. Az adatok óránként
frissülnek. A győri és a Győr
környéki vizeket jellemzik pl.:
a Rába, Győr vagy a Duna,
Nagybajcs és Gönyű állomá-
sok vízállásai, de ugyanitt
megtaláljuk a Mosoni-Duna
bácsai vízmércéjénél reggel
hét órakor mért adatait is. Az
aktuális vízállás-, vízhozam-
és vízhőmérséklet-adatok
megtekintésén túl az állomá-
sok neve melletti gombokkal
lehetőség van korábbi ada-
tokat lekérni, így táblázatos
vagy grafikonos formában is
megjelentethető az elmúlt
egy év vízrajza. Érdemes
tehát horgászat előtt felke-
resni a fenti weboldalt, hi-
szen a vízjárási adatok isme-
rete sokat segíthet a horgá-
szatok alkalmával.
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A megerősödött Szé-
chenyi ESE férfi kézilab-
dacsapata felkészülten
várja a szezon kezdetét.
A győriek legutóbb a
XV. Cell-kupán vettek
részt, és meg is nyerték
a nemzetközi tornát. 

– Jól sikerült a felké-
szülésünk, ha elkerül-
tek volna minket a ki-
sebb sérüléseink, mint
például Décsi Gábor
hasizom-húzódása, elé-
gedett is lennék –
mondta lapunknak
Deáki István, a csapat
vezetőedzője. – Egysé-
ges lesz a társaság,
szinte mindenki szere-
pelt ilyen vagy ennél
magasabb szinten, a ru-
tinnal tehát nem lesz
gond. A sorsolásunk
nem túl szerencsés, hi-
szen az erősebb csapa-
tokkal játszunk a sze-
zon elején, de ha siker-
rel vesszük a rajtot,

szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A Győri Audi ETO KC tornagyőzelemmel han-
golt a hétvégi bajnoki rajtra. Konkoly Csaba
együttese a bet-at-home.com Szabella-kupa
győri állomásán diadalmaskodott.

A zöld-fehérek a dán FC Midtjylland ellen kezdték
meg a szereplést a felkészülési időszak utolsó meg-
mérettetésén. A győri lányok rendkívül magabizto-
san, ellenállhatatlan támadójátékot bemutatva 47–
29-re nyertek. Ezt követően nagy csatában az FTC-t
is legyőzték Konkoly Csaba tanítványai, a végered-
mény 36–35 lett az ETO javára. Közönségszórakoz-
tató, rendkívül magas színvonalú mérkőzésen a Lar-
vik sem jelentett leküzdhetetlen akadályt, a 28–23-
as siker azt jelentette, hogy a Győri Audi ETO KC hi-
bátlan teljesítménnyel megnyerte a tornát. 

A csapat szombaton 18 órakor a Veszprém Bara-
bás ellen már bajnoki mérkőzést játszik, majd szer-
dán 18 órakor Dunaújvárosban lép pályára a máso-
dik fordulóban. Mint arról lapunk korábban beszá-
molt, a győri együttesbe három világklasszis játékos
– Heidi Löke, Andrea Lekic és Jovanka Radicevic –
érkezett, így a remekül sikerült felkészülést követően
alaposan megerősödve vág neki az új szezonnak. 

Időközben bejelentették, hogy a norvég Karl
Erik Böhn lett a magyar női kézilabda-válogatott
új szövetségi kapitánya. A norvég edző a Győri
Audi ETO KC-ban kézilabdázó Heidi Löke élet-
társa. Megbízatása a 2016-os Rio de Janeiró-i
olimpiáig szól, érdekesség, hogy Böhn az első kül-
földi szakvezető a nemzeti csapat élén. 

A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem férfi
kosárlabdacsapata megnyerte a hazai
rendezésű Fémker-kupát. A torna részt-
vevői között volt az alaposan megerősö-
dött és az A-csoportot megcélzó MTK-
Törökbálint, a dobogós helyezésben re-
ménykedő Kanizsa KK DKG-EAST, vala-
mint az NB I/B előző szezonját negyedik
helyen záró Veszprémi Egyetem. 

A győriek 63–53-ra győzték le a veszpré-
mieket a torna első mérkőzésén, és ugyan
ez volt az első tétmérkőzésük idén, látszott,
hogy sokra hivatott a csapat. A jó védekezés
a gyengébb dobószázalékot is kompen-
zálta. A Kanizsa 84–79-re nyert az MTK-Tö-
rökbálint ellen, a harmadik helyért a két mér-
kőzés vesztese csapott össze, az MTK-Tö-
rökbálint végül 87–75-re múlta felül a Veszp-
rémi Egyetem csapatát. A döntőben hosz-
szabbítást követően, hihetetlen izgalmak
közepette egyetlen ponttal, 81–80-ra nyert
a GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem. 

– Közönségszórakoztató, izgalmas
mérkőzés volt, amelyen helyenként kife-
jezetten jól játszottunk. Előzetesen nem
mi számítottunk esélyesnek, de kitűnő
csapatmunkával és némi szerencsével
nyerni tudtunk. Ha úgy játszunk a bajnok-
ságban is, mint ezen a tornán, akkor szép
eredményeket érhetünk el – fogalmazott
Hoffmann Gergő, a klub elnöke.

Ellenállhatatlanok

Tornagyőzelem
a nyitányon

Cselgáncs Augusztus utolsó hétvégéjén
rendezték meg Siklóson a Tenkes-kupa elne-
vezésű nemzetközi egyéni judoversenyt. A
via dalon hat nemzet (magyar, szlovák, szlo-
vén, román, horvát, osztrák) több mint 250
versenyzője indult. A népes mezőnyben a
SZESE versenyzője, Sipőcz Richárd a máso-
dik helyen végzett.

Sakk A Győr-Moson-Sopron megyei Sakk-
szövetség és a Szimultán Sakkegyesület
szeptember 3-án, szombaton a kónyi falu-
házban rendezi meg Győr-Moson-Sopron
megye nyílt felnőtt és korcsoportos rapid
sakkbajnokságát. Nevezni és érdeklődni a
70/380-6882-es telefonszámon vagy a szi-
multanse@gmail.com címen lehet.

A kupában kezd a Széchenyi ESE 
bármi megtörténhet. A
vezetőség azt tűzte ki
célul, hogy egy-két
éven belül jussunk fel
az élvonalba, mi már
idén megcélozzuk az
első osztályt. Az átlag -
életkor és a tudás alap-
ján mindenképpen az
élmezőnyben a helyünk.

A vezetőedző arról is
beszélt, a reális erővi-
szonyokat még nem
lehet megállapítani,
sok csapat átalakult,
így el kell telnie néhány
fordulónak, mire kide-
rül, kik számítanak ve-
télytársnak. A győriek
szerdán 19 órakor az
Ajkát fogadják Magyar
Kupa-mérkőzésen, a ta-
lálkozót az egyetemi
csarnok felújítása miatt
Ikrényben rendezik. Az
első bajnoki fordulóban
szeptember 9-én Kom-
lón lép pályára a Szé-
chenyi ESE. 

Ligakupa A Győri ETO FC gól nél-
küli döntetlent játszott a Lombard
Pápa vendégeként a Ligakupa első
fordulójában. A Gyirmót Domanyik
Szilárd góljával és a csereként beálló
Tóth Norbert duplájával 3–0-ra győ-
zött a Budapest Honvéd ellen.  
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A Rába ETO kiütéses győzelmet aratott a futsalbaj-
nokság első fordulójában. Artur Melo együttese
Gyurcsányi (2), Peczár (2), Harnisch (2), Al-Ioani,
Mincho és Dróth góljaival 10–1-re nyert a Rubeola
FC Csömör vendégeként. A csapat ráadásul tarta-
lékosnak volt mondható, hiszen Balázs és Ninho
sérülés miatt pihent, Dobre pedig csak a kispadon
foglalt helyet. A mérkőzésen bemutatkozott a fel-
nőttcsapatban a fiatal Balogh Márk. Drucskó Zol-
tán ügyvezető elnök elmondta, a fiataloknak fon-
tos szerepet szánnak a zöld-fehérek.

– Elsősorban a nemzetközi szereplésre koncent-
rálunk. Célunk, hogy Rigában bejussunk a legjobb
tizenhat európai csapat közé, majd ezután megpá-
lyázzuk a következő csoportkör hazai rendezését.

A közelmúltban a fővárosi
Honvéd-pályán rendezték
meg a szenior atléták nemzet-
közi nyílt szabadtéri bajnoksá-
gát, melyen számos nemzet
képviselői vettek részt 35
éves kortól egészen a 85
évesnél is idősebbekig. A
győri Bejó József a 80–85

Magabiztos Rába ETO
A bajnokságban előtérbe kerülnek a fiatalok, fontos,
hogy be tudjuk építeni tehetségeinket az együt-
tesbe. A mostani nemzetközi szereplés egyébként
rávilágított arra, hogy ha komolyabb terveket szövö-
getünk, meg kell erősíteni az ETO-t. Nem elképzel-
hetetlen, hogy a rigai csoportkör előtt egy brazil és
egy portugál válogatott érkezzen a Rába-partjára –
fogalmazott a klubvezető.

Hír még a győriekkel kapcsolatban, hogy az
UEFA Futsal Cup miatt biztosan maradnak el baj-
noki találkozóik. A Vasas és a Gödöllő elleni mér-
kőzést biztosan nem lehet az eredeti időpontban
megrendezni, de lehet, hogy a Nagykáta és a Cső-
Montage elleni összecsapást is más időpontban
játsszák le. 

Szenior atlétánk
újabb sikerei

éves korosztályban indult,
ahol 100 méteres síkfutásban
országos bajnoki címet nyert.
Súlylökésben, gerelyhajítás-
ban és diszkoszvetésben
ezüstérmet szerzett a győri at-
léta, akinek teljesítménye pél-
daértékű lehet minden sport-
szerető ember számára. 

Rajtra kész
a bajnok-
csapat
Új néven vág neki az egykori Győrhő TC az NB I-es
tekebajnokságnak. A feljutást az előző szezonban
kivívó klub GYŐR-SZOL TC-ként folytatja a szerep-
lést. Több változás is történt az egyesületnél, el-
búcsúztatták Király Istvánt, aki 1994-től számos
feladata mellett az edzői teendőket is ellátta. Mun-
káját emlékplakettel köszönte meg a vezetőség,
de a sportember nem szakad el a csapattól, az
öregfiúknál folytatja a versenyzést. Az új edző
Mráz László, kétszeres világbajnok tekéző lett, aki
amellett, hogy kitűnő szakember, rendkívül jó pe-
dagógus is. A mindennapi teendők elvégzésében
és a szponzorok felkutatásában Gosztola Gábor
és Pintér Imre segíti.  A GYŐR-SZOL TC-ben ját-
szik három fiatal tehetség, ifj. Brancsek János,
Babos Tamás és Kiss Norbert, akik már hazai és
nemzetközi szinten is bizonyítottak.

A vezetőség a csapattal közösen úgy döntött,
hogy az NB I mellett a hagyományokat folytatva még
két csapatot indít, amelyek nem a megyei bajnokság-
ban szerepelnek, hanem a városi bajnokság színvo-
nalát emelik. Így rajthoz állnak az egyesület fiataljai
és a korántsem vén öregfiúk. A névadó és fő szponzor
GYŐR-SZOL Zrt. mellett a Sopron Bank is támogatja
a tekézőket, akik az ETO Shop együttműködésének
köszönhetően új mezben szerepelhetnek. 

Az egyesület céljai között szerepel a sportág is-
mételt fellendítése városunkban, a győri tehetsé-
gek felkarolása és az, hogy egy-két éven belül a
Szuperliga meghatározó együttesévé váljon a csa-
pat. A GYŐR-SZOL TC az önkormányzattal közösen
szeretné elérni, hogy a közeljövőben Győr adja az
ifi-, majd később a felnőttválogatott gerincét is. A
csapat minden sportbarátot vár a Kandó Kálmán
úti tekepályára.

Szeptember 3., 15 ó.: Zalaegerszegi TK II–GYŐR-SZOL TC
Szeptember 10., 14 ó.: GYŐR-SZOL TC– Nagyberki Attala SE
Szeptember 17., 14 ó.: Péti MTE–GYŐR-SZOL TC
Szeptember 25., 10 ó.: Csákánydoroszló–GYŐR-SZOL TC
Október 2., 10 ó.: Oroszlány SZE–GYŐR-SZOL TC
Október 15., 14 ó.: Mosonmagyaróvári TE–GYŐR-SZOL TC
Október 22., 14 ó.: GYŐR-SZOL TC–Teke Barát K. SZE
November 5., 13 ó.: Elekthermax SE–GYŐR-SZOL TC
November 12., 14 ó.: GYŐR-SZOL TC–Bábolna SE
November 19., 13 ó.: Soproni Sörgurítók–GYŐR-SZOL TC
December 3., 14 ó.: GYŐR-SZOL TC–Ajka Kristály SE

Őszi menetrend
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Időhatározó
Meleg, de változó idővel köszönt ránk az
első szeptemberi hétvége. Pénteken és
szombaton városunkban felhős lesz az ég, a
hőmérséklet az előrejelzések szerint így is
eléri a 28 Celsius-fokot. Vasárnap naposabb
időre számíthatunk, csapadékot nem jósol-
nak. Budapesten és a Balatonon hasonló
lesz az időjárás, a tó vize meghaladja a 22
fokot. Bécsben, valamint Pozsonyban  a győ-
rinél felhősebb lesz az ég. 

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

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

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

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

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

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

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

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

KOS
Szedjék most össze minden erejüket, és vágjanak
bele a tervek megvalósításába. Nagy lépéseket tehetnek mind
a munka, mind a párkapcsolat terén. Érdemes most nem kí-
mélni magukat, nem gondolkozni, hanem cselekedni az előze-
tes tervek alapján. Azért a romantika ne maradjon el.

BIKA
Most a barátságokra kell, hogy összpontosítsa-
nak. Valaki hiányolja önöket, illetve egy másik személy
nem éppen korrekt viselkedésére fény derül. Hallgassanak
megérzéseikre. Párkapcsolatukra is figyeljenek, több időt
kellene párjukkal együtt tölteniük.

IKREK
Feje fölött összecsapnak a hullámok, még a jó időbeosz-
tás sem segít. Kérjenek segítséget, barátaikra számíthatnak
most. Ingatlannal kapcsolatos ügyeikben előrelépés várható,
pénzügyeik rendeződni látszanak. Figyeljenek jobban idegeikre.

RÁK
Hiányolják barátaikat, de a munka most átvette a
vezető szerepet életükben. A jó időbeosztás sok mindenre meg-
oldást ad. Anyagilag nagyon kedvező ez az időszak, használják
ki a lehetőségeket. Párjukkal is szép pillanatokat élhetnek át.

OROSZLÁN
Életében a szerelem játssza a főszerepet. Akinek
még nincs párja, az járjon nyitott szemmel. Munkájukban
is sikereket érnek el. Használják ki ezt a jó áramlatot, épít-
sék kapcsolataikat. Ez a későbbiekben nagy segítség lehet.

SZŰZ
Legyenek nagyon higgadtak és összeszedettek a
héten. El kell viselniük néhány gúnyos megjegyzést, de
nézze meg inkább, ki mondja, amit mond. Az irigység
most kézzel fogható önök körül. Végezze nagyon precízen
munkáját.

Horoszkóp
MÉRLEG
A munkával vannak most elfoglalva. Ez még terá-
piának is jó, hogy magánéleti problémáitól eltávolodva
jobb rálátást nyerjenek életük ezen oldalára. Hallgassanak
a barátok óvó szándékára, és ne hozzanak nagy döntéseket.

SKORPIÓ
Élete most remekül alakul. Párjukkal harmoni-
kus a kapcsolatuk, munkájukban is előrelépés várható.
Használják ki a jó lehetőségeket, ha kell, kezdjenek új mun-
kába. De ne feledkezzenek meg egészségükről, vizsgáltas-
sák ki magukat.

NYILAS
Most szárnyalnak. Használják ki kreatív hangula-
tukat. Azért a konfliktusokról se feledkezzenek meg, ren-
dezzék azokat minél hamarabb. Barátaiknak jó a meglátá-
suk magánéletükről, gondolkozzanak el egy kicsit ezen. 

BAK
Most az anyagiak foglalják le teljesen. Szinte
másra nem is tudnak most gondolni. Kicsit foglalkozzanak
párjukkal is, mert különben ott is problémákra számíthat-
nak. Barátaiknak szükségük van a segítségre, ne vonják ki
magukat ebből sem.

VÍZÖNTŐ
Életébe beköszönt a szerelem. Ha van párjuk,
akkor ez a szerelem még erősebbé válik ebben az időben. Él-
vezzék ki ezt, tegyenek meg mindent párkapcsolatukért.
Munkájuk is sikeresebb így, és életüket is felpezsdíti a
siker.

HALAK
Ne görcsöljenek életükön, hagyjanak egy kis mun-
kát a sorsnak is. Persze amit lehet, tegyenek meg, figyelje-
nek a munkájukra, egészségükre, párjukra, de ne mereved-
jenek bele a problémákba. Hallgassanak megérzéseikre.

szerző: farkas adrienn
fotó: magyarósi péter 

A Xántus-állatkertben új lakóknak számító
vöröslábú kígyászdarvak (Cariama cristata)
imádták az augusztusi hőséget. A tűző
napon hátukra feküdtek, fölborzolták tollai-
kat, s halottnak tettették magukat. 

A vadaspark új lakói a ma élő utolsó leszármazot-
tai az oligocén időszakban előforduló óriásdarvak-
nak. Őseik félelmetes ragadozó madarak voltak, s
a győri példányok is kitűnő vadászok. Vége annak
a vakondnak, amelyik a területükre merészkedik.

A ragadozó madarak fő tápláléka a hús, de ki-
egészítésként növényi eredetű fogásokat is kap-
nak. Nem válogatósak, a túró, a tojás, a rizses hús
egyaránt szerepel állatkerti étlapjukon. 

A kígyászdarvak kitűnően érzik magukat, egyre
többet hallatják hangjukat, rikácsolásuk messzire
elhallatszik. Az augusztusi hőhullám napjaiban
kedvenc elfoglaltságuk volt a sütkérezés. Az a kü-
lönleges szokás, hogy ilyenkor a hátukra feksze-
nek, s mozdulatlanná dermednek, más madárfa-
joknál is megfigyelhető.

Egy okos ragadozó
az Újvilágból


