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5. oldal Napokon belül kezdő-
dik az új tanév, amely átalakításokat
hoz az oktatásban. Fontos változás
például, hogy az iskolákat támogató
rendszerként megalakultak a peda-
gógiai oktatási központok.

6. oldal A megye egészség-
ügyéért Dr. Petz Aladár-díjat ado-
mányozott a megyei közgyűlés dr.
Dézsiné Szentes Veronikának, a kór-
ház kardiológiai osztálya vezető asz-
szisztensének. Vele beszélgettünk.

Részletes
tévéműsor

15–18. oldal  Új, havonta jelentkező mel-
lékletet indítunk el lapunk e heti számában Bo-
rozó címmel. Szőlő, pince, bor, na és persze az
ezzel foglalkozó szakemberek a középpontban.22–23. oldal

Hétvégén bornapok és nyárzáró koncert a belvárosban

Borban az igazság

28. oldal Minden idők legsikeresebb világbajnokságát szeretnék
megrendezni Győrben, a nemsokára kezdődő maratoni kajak-kenu
vb-n. A nyári főpróbák jól sikerültek, most pedig már a hajrára ké-
szülnek mind a versenyzők, mind a szervezők. Alig két héttel a rajt
előtt kérdeztük a szervezőbizottság elnökét, a vezetőedzőt és néhány
főszereplőt. Riport a víz mellől.
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MOZAIK  KISHÍREK

A hagyományokat folytatva, a zene világnapján in-
dul el a Győri Filharmonikus Zenekar Richter Já-
nos-hangversenysorozata, amely egyben a
2015/2016-os évad nyitó hangversenye is. A je-
les naphoz kapcsolódó koncerten Berkes Kál-
mán művészeti vezető dirigálja a Győri Filharmo-
nikus Zenekart, közreműködnek a zenekar
művészei. A hangversenysorozatban szá-
mos visszatérő művészt köszönthetünk
a Richter Terem színpadán. Itt lesz Mi-
chalis Economou, akit jól ismerhet már
a közönség, hiszen számos alkalommal
dirigálta a zenekart a Széchenyi téren a
VOICES operagálák alkalmával. A tava-
lyi évadhoz hasonlóan, újból ide látogat
Gilbert Varga, a győri születésű világhí-
rű Varga Tibor fia, hangversenyén közre-
működik a 2015. évi sioni Varga Tibor-

Szombatig aszfaltozzák a Kossuth híd és
a Rónay Jácint utca burkolatát, ezzel
együtt építik be a híd dilatációs elemeit,
melyek a hőtágulás biztosítását végzik a
hídszerkezetnél. A kivitelezés március-
ban kezdődött el, mely nem csak útfelújí-
tással, hanem gázvezeték-, ivóvízvezeték-
és szennyvízvezeték-cserékkel is járt.

A nyári tanszünet kezdetétől zárták
le a Kossuth hidat és újból a Rónay Já-
cint utcát, valamint a Kálóczy teret, a tel-
jes körű felújítás megvalósítása érdeké-
ben. A Tulipános iskola és az Ady Endre
utca közötti 60 méteres szakaszon, a
nagy mélységű munkavégzés miatt,
utókonszolidációval számolnak a szak-
emberek, 1 százalékos utántömörödés
esetén 3-5 cm-es süllyedés valószínű-
síthető a felszínen. Ennek tudatában
ezen a szakaszon ideiglenes burkolata-
lap készült, aszfalt kopóréteggel.

A közműszolgáltatók kivitelezésében
történt vezetékcseréknél több héttel nőtt
a munkavégzés, hiszen a feltárások során
jóval több vezetéket kellett cserélni, mint
ami be volt tervezve. A több időigénnyel
járó munkavégzés nyomán az Útkezelő
Szervezet úgy döntött, hogy elsősorban a
Kossuth híd–Rónay Jácint utca augusz-
tus végi befejezésére kell koncentrálni a
kapacitásokat, a Kálóczy tér – úthálózati
szempontból – szeptemberben zárva ma-
radhat. A Kálóczy teret augusztusban tud-
ták birtokba venni a közműszolgáltatóktól,
így ezen útszakasz építése tovább tart
még szeptemberben is.

Augusztus 31-én délutántól tehát új-
ra birtokba vehetik az autósok az Alsó
rakparti út–Kossuth híd–Rónay Jácint
utca útvonalat. A Citybuszok és a 6-os
járat szeptember 1-jén, üzemkezdettől
a Kossuth híd–Rónay Jácint utca útvo-
nalon közlekednek, de a City járatok to-
vábbra sem érintik a Kálóczy-teret. 

A Kossuth híd megnyitását követő
egy hétig még a kerékpáros oldal lesz
csak megnyitva a gyalogosok számá-
ra is. A Rónay Jácint utcára merőle-
ges utcák forgalmi rendje is helyreáll,
a Damjanich és Ady utcák, és a Dózsa
György rakpart hétfő délutántól egy-
irányúak lesznek.

Megkezdődött a nádorvárosi közte-
mető előtti körforgalom felújítása
és kibővítése. Decemberre az eddi-
gi egy sáv helyett kétsávos, úgyne-
vezett turbó körforgalom lesz – je-
lentette be a helyszínen tartott saj-
tótájékoztatón Kara Ákos, a térség
országgyűlési képviselője, az NFM
államtitkára, valamint Loppert Dáni-
el, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tő Zrt. kommunikációs igazgatója.

A beruházás 150 millió forintba
kerül, a fejlesztést uniós és kor-
mányzati források felhasználásá-
val valósítják meg. Előbbi a költsé-
gek 85 százalékát, utóbbi pedig
15 százalékát állja. A bővítés mel-
lett az elhasználódott, összetöre-
dezett burkolati részeken teljes pá-
lyaszerkezet-cserét végeznek, a
közvilágítást korszerűsítik és új bu-
szöblöket alakítanak ki.

Jövô héten nyitják
a Kossuth hidat
és a Rónay utcát

Megújul a nádorvárosi temetô elôtti körforgalom

A Szauter utca és a Nagy Imre út
kereszteződésében levő körforgalom
rossz állapotú, naponta 32 ezer jármű
használja, a városi közlekedésben
nagy teher hárul rá, ezért a felújítás el-
kerülhetetlen – fogalmazott Kara
Ákos, aki szerint, ha végeznek a felújí-
tással, nagy segítséget jelent majd a
város közlekedésében. A sajtótájékoz-
tatón elhangzott, szeptember máso-

dik felétől várhatók az épülő körforga-
lomban korlátozások, a temető azon-
ban megközelíthető lesz. A lezárások-
ról, korlátozásokról folyamatos tájé-
koztatást ígér a kivitelező. 

Győr ismét gazdagodik 150 mil-
lió forinttal – mondta Kara Ákos, aki
szerint a jövőben újabb fejlesztés
szükséges, mivel a 83-as úton na-
gyon nagy a forgalom. 

Augusztus 31-én estétől újra átadják
az autós forgalom számára a Kossuth
hidat és a Rónay Jácint utcát – tájékoz-
tatott a győri Útkezelő Szervezet.

A győri Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
ismét sikeres társadalmi reintegrációs pro-
jektet zár. Az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával megvalósított projekt
2014. július 1. és 2015. szeptember 5. kö-
zött elérte vállalt céljait: a projekt eredmé-
nyeképpen 25 hajléktalan határozott idejű
lakhatási támogatása zárult sikeresen, va-
lamint 15 fedél nélkül élő személy intézmé-
nyi integrációja valósult meg. 

A „Tágas városom kis lakásra cseré-
lem II. című, TÁMOP-5.3.3-13/1-2014-

Bérletajánló — Richter János-hangversenysorozat
hegedűverseny különdíjasa. A sorozat negyedik
előadásán kiderül, hogyan gondolkodik Kocsis
Zoltán Mozartról. A kétszeres Kossuth-díjas mű-
vész nemcsak vezényel, hanem zongorajátékát is
megcsodálhatjuk. Zárásképpen pedig, Shakes-
peare halálának 400. évfordulója alkalmából, a

Győrbe visszatérő José Cura dirigálásával hall-
gathatjuk meg G. Verdi: Otello című operá-

ját az Audi Arénában. A koncertszerű elő-
adáson fiatal, neves nemzetközi sztárok
éneklik a főbb szerepeket.

Érdemes lesz tehát az új évadban is
a filharmonikusokkal tartani. Látogas-
son el a www.gyfz.hu honlapra, bön-
gésszen, majd vásárolja meg bérle-
tét a Richter Terem jegypénztárá-
ban a Richter János-hangverseny-
sorozatra.

Lezárult a hajléktalanokat segítô projekt
0007 azonosító számú európai uniós
projekt megvalósítása során tíz Győrben
közterületen élő hajléktalan személy ön-
álló lakhatásának támogatása és folya-
matos nyomon követése valósult meg a
győri albérletekben, és további 15 hajlék-
talan személy hajléktalanszállóról albér-
letbe költözését teljesítette a szolgálat.

A projekt ideje alatt önálló lakhatás-
ban támogatott 25 főből kivétel nélkül
mindenki sikeresen teljesítette lakhatási
támogatási időszakát, ezzel a program-

ban részt vevő 25 fő nagymértékben nö-
velte meg annak az esélyét is, hogy a tá-
mogatási időszak leteltét követően, ön-
állóan képes legyen lakhatását, önálló
egzisztenciáját megtartani.

Az albérleti támogatás folyósításán
és a bérleményekben lakó személyek
fejlesztésén felül intézményi integráci-
ós folyamatok is sikeresen zajlottak,
amelynek során 15 fő „utcán”, közte-
rületen élő hajléktalan személy intéz-
ményi elhelyezése valósult meg.



A kormány döntése értelmében 2017. jú-
nius 30-ig meghirdetik a 2014–2020 kö-
zötti uniós ciklus pályázatait a vállalkozá-
soknak és önkormányzatoknak, amelyek
jelentős versenyelőnyt jelentenek az érin-
tetteknek – közölte Győrben tartott sajtó-
tájékoztatóján Simon Róbert Balázs, a
megyei fejlesztések miniszteri biztosa. 

A felgyorsított pályázati kiírás célja, hogy
elkerüljék a közelmúlt kedvezőtlen tapasz-
talatait, amikor a 2007 és 2013 közötti cik-
lus terhére még az idén is kellett pályázato-
kat meghirdetni. A versenyelőny biztosítá-
sa mellett a kormánynak az a célja – hang-
súlyozta Simon Róbert Balázs –, hogy
olyan beruházások valósuljanak meg,
amelyek növelik az ország exportképessé-
gét és új munkahelyeket teremtenek. 

A felgyorsított pályáztatás révén a
magyar vállalkozások a térség többi
országához képest sokkal gyorsab-
ban juthatnak hozzá az uniós források-

Felgyorsítják az uniós pályázatokat

hoz, hozzájárulva ezzel a gazdaság fej-
lődéséhez. Simon Róbert Balázs beje-
lentette azt is, csak az idén újabb 133
pályázatot írnak ki, s 2020-ig 12 ezer
milliárd forint áll rendelkezésre. 

A miniszteri biztos beszélt az úgyne-
vezett TOP programról is, amely a me-
gyék és megyei jogú városok számára
nyújt nagy fejlődési lehetőséget. El-
mondta, a kormány minden megye és
megyei jogú város számára meghatá-
rozott egy keretösszeget, Győr eseté-
ben 21,6 milliárd forintot, míg a megye
számára 23,35 milliárd forintot. 

A TOP, azaz a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program keretében
a megyék és a megyei jogú városok szá-
mára összesen 1200 milliárd forint nyílik
meg – mondta el Simon Róbert Balázs,
akitől megtudtuk azt is, a győri fejlesztés
részleteit az ősz folyamán a Győrbe láto-
gató Orbán Viktor miniszterelnök ismer-
teti a megyeszékhelyen. Végül arról be-
szélt a politikus, hogy a vidékfejleszté-
si program keretében a mezőgazda-
ság 1300 milliárd forint fejlesztési for-
rásokhoz juthat 2014 és 2020 között. 

KISHÍREK MOZAIK
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PARAPSZICHOLÓGUS
képzést indít Győrben

SZEPTEMBERTŐL.

Jelentkezni lehet a 06-30/553-4328 
és a 06-20/925-6510-es számon, 

illetve a www.kirko.hu honlapunkon.

Az egyetem 2 + 1 éves.

Főbb tantárgyak: parapszichológia,
transzperszonális pszichológia,

a betegségek okai,
holisztikus gyógyítás, metafizika,
különféle meditációk, ezotéria,

csoportos gyakorlás.

A szabadegyetem rektora
dr. Kovács József, a pszichológia

tudományok doktora.

Ma már az egész országból ér-
keznek érdeklődők a Bor-, Bor-
lovag és Gasztronómiai Feszti-
válra, amelyet ezen a hétvégén
rendeznek meg Győrben. Az Eu-
rópai Borlovagrend Hungária
Konzulátusa Győri Legátusának
tagjait kérdeztük a jeles prog-
ramról. 

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr sem magánszemélyeknek, sem egyéb szervezetek-
nek nem adott megbízást arra, hogy nevében adományokat gyűjtsön. Az elmúlt időszakban már több esetben
visszaéltek az intézmény nevével, és nevében adományokat gyűjtöttek. Az intézmény ilyen jellegű tevékeny-
séget nem végez és nem végeztet. 

Borlovagok a borünneprôl
Nyolc évvel ezelőtt a város vezetésé-
nek ötletéhez kapcsolódott az Euró-
pai Borlovagrend, és együttgondolko-
dás után kialakult a ma már nagyon si-
keres Bor-, Borlovag és Gasztronó-
miai Fesztivál. A borlovagrendek a bor
tiszteletére, megbecsülésére és a jó-
tékony, másokat segítő magatartásra
ösztönzik tagjaikat és azokat, akik a

Figyelem: nem gyûjt adományokat az EESZI!

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének
nevében a településfejlesztési főosztály bemu-
tatja a településfejlesztéssel és a településren-
dezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 12/2013 (III.29) Ök. rendelet
értelmében az alábbi rendezésiterv-módosítási
javaslat elfogadás előtti anyagát

SZTM 2015-020 számú
Győr-Városrét, 02046 sz. övezet 
szabályozásiterv-módosítása

A rendezésiterv-módosítási anyag
megtekinthető:
2015. aug. 28.–2015. szept. 12-ig

az önkormányzat előcsarnokában, 
valamint a város internetes oldalán: 
http:// www.gyor.hu/

Javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a
9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy a
szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail-címen.

tagjaik közé szeretnének tartozni. A lo-
vagrendi üzenet azonban mindenki-
hez elérhet, mert számos ennek át-
adásra alkalmas helyet és rendez-
vényt szerveznek a borlovagok. Ilyen
a 2015-ben nyolcadik alkalommal
megszervezett Bor-, Borlovag és
Gasztronómiai Fesztivál is – tájékoz-
tatta lapunkat Riegler Antal, az Euró-
pai Borlovagrend Hungária Konzulá-
tusa Győri Legátusának I. legátja.

Tagai István, akit mára az Európai
Borlovagrend Hungária Konzulátusa
elnökének választottak, oroszlánrészt
vállalt már az első ilyen rendezvény
megszervezésében is, lapunknak így
nyilatkozott: „Valljuk, hogy amikor az
irigységen úrrá tudunk lenni, akkor le-
szünk csak igazán képesek másokon
segíteni. Abban, hogy segíteni tud-
junk, gondoljunk csak a sikeres Kan -
tharosz Gálára, kell a borlovagok kö-
zössége is.” 
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Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

Vállalkozásoknak,
üzletembereknek!

Mobilvilág
Mobil Applikáció. Konferencia
a legújabb online marketing
trendekről szeptember 3.
(csütörtök) 9 órától. 
Ma még lehet jelentkezni!

Üzleti kapcsolat

Szeretne megjelenni nemzetközi piacokon? Növelni
kívánja versenyképességét? Jelentkezzen október 7–
8-ára a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarában szervezett Meet2Match 2015 kon-
ferenciára és üzletember-találkozóra! 
www.gymskik.hu 

Jó tudni
Kereskedők napja lesz szeptember 16-án 9 órától a
fogyasztóvédelmi törvény módosításáról, a fogyasz-
tóvédelmi hatóság ellenőrzéseinek tapasztalatairól.

Képzés
A GYMSKIK 2015.

október 5-én  indítja el 
HACCP tanfolyamát.

Az élelmiszer-előállításban,
kereskedelemben,

vendéglátásban dolgozó
szakembereket képzik tovább.

Már lehet jelentkezni!

Gépipar
A kamara Ipari tagozata
szeptember 15-től
egynapos szakmai utat
szervez Csehországba,
Brnóba, a gépipar egyik
legrangosabb nemzetközi 
szakkiállítására. Üzletember-találkozó is lesz. 
Még lehet jelentkezni!
(iparitagozat@gymskik.hu, +36-96/520-274)

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Taroltak a német csapatok,
a legjobb magyar csapat a
győri Széchenyi István
Egyetem Arrabona Racing
Team lett az idei, 6. Formula
Student Hungary verse-
nyen. Az egyetemisták For-
ma– 1-es futamának tartott
Formula Studentet idén is a
Győr-Gönyű Nemzetközi Ki-
kötőben rendezték meg au-
gusztus 20. és 23. között.

A versenyen összesen 43 csapat
indult. Közép-Kelet-Európát 21
csapat képviselte, ugyancsak 21
csapattal voltak itt a Győr-Gönyű
Nemzetközi Kikötőben a nyugat-
európai csapatok. Egyetlen ten-
geren túli résztvevőként a kana-
dai egyetemisták indultak a ver-
senyen. 

Magyarország három csapat
révén volt érdekelt. A győri Szé-
chenyi István Egyetem, a buda-
pesti BME és a miskolci egyetem
egy-egy csapata vetélkedett a
minél jobb helyezésért. A Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem csapata elektro-
mos kategóriában, míg a miskol-
ciak és a győriek benzines kate-
góriában indultak. A német egye-
temek csapatai érkeztek a legna-
gyobb számban Magyarország-
ra. Benzines kategóriában 11 né-
met csapat indult, elektromos
kategóriában pedig hat. 

Formula Student Hungary:
11. az Arrabona Racing Team

A magyar csapatok közül a gyôriek szerepeltek a legjobban

Az első két napon a statikus
versenyszámokra került sor, a két
utolsó napon pedig az autók és a
sofőrök játszották a fő szerepet.

A vasárnap éjszaká-
ba nyúló ered-
ményhirdeté-
sen kiderült,
a dobogó
m i n d h á -
rom fokára
német csapat állhatott
fel. Nem kísérte szerencse a BME
és a miskolci egyetem csapatai-
nak szereplését, bár derekasan
küzdöttek a négy napban, a me-
zőny végén végeztek. Ennek fényé-
ben a győriek 11. helye kiválónak
nevezhető, hiszen azt egy erős me-
zőnyben szerezték meg.

A versenyre ellátogatott Palko-
vics László felsőoktatásért felelős
államtitkár, aki méltatta a Formula
Student mozgalmat, s úgy véleke-
dett, a verseny nagyszerű lehető-
séget kínál a mérnökhallgatóknak
arra, hogy olyan ismeretekre te-
gyenek szert, amit sehol máshol
nem tudnának megszerezni. Az ál-
lamtitkár felidézte, hogy tíz évvel
ezelőtt néhány hallgató felkereste
a BME tanszékvezetői szobájában,
így született meg az első csapat, s
2010-ben az első magyar verseny. 

Az államtitkár beszélt arról is,
a kormány kiemelt célja, hogy a
felsőoktatási képzést közelebb
hozza a munkaerőpiac elvárá -
saihoz. Ennek jegyében német
mintára bevezették a duális kép-
zést, amelyben négyszáz cég,

21 egyetem és ezer hallgató
vesz részt. 

Földesi Péter, a győri Széche-
nyi István Egyetem rektora
ugyancsak méltatta a Formula
Student jelentőségét. Úgy véle-
kedett, kell a verseny, mert elké-
nyelmesednek a hallgatók, s kell
a verseny, mert a mai generáció-
nak lételeme a vetélkedés. 

Nem csak vetélkednek a hall-
gatók, együtt is működnek, segí-
tik egymást, tanulnak egymástól,
megtanulnak globálisan gondol-
kodni – sorolta a rektor a Formu-
la Student előnyeit. 

Földesi Péter is kitért arra, hogy
a kikötő fejlődésével egyre kisebb
lesz a hely a versenyre. Kinőttük a
közeget, nagyon dolgozunk azon,
hogy az eddigieknél is több csapat
indulhasson, méltóbb környezet-
ben – utalt a rektor arra, amit Pal-
kovics László is felvetett, hogy új
helyet kell keresni a versenynek, le-
hetőleg Győrben vagy környékén,
mert az FS összeforrt a magyar
járműgyártás fellegvárának számí-
tó Győrrel. 
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Sétáltattam a kutyámat a minap,
a falu határában a vasúti síneken
túl haladtunk. Gyakran jövök vele
erre a szántóföld melletti kitapo-
sott úton, pórázon, amíg a rétig el
nem érünk. Vizsla. Igazán kedves,
jámbor fajta, de fiatal és mérhe-
tetlenül eleven, izgága. Felugrál,
nyaldos minden útjába kerülőt.
Vagyis nyaldosna, merthogy ezért
van a póráz, jobb elkerülni a kelle-
metlen helyzeteket. Az emberek
egy része ugyanis örömmel fogad-
ja, és tudja kezelni a kutya közele-
dését, egy másik része viszont na-
gyon meg tud ijedni ilyenkor. Hi-
ába, az ismeretlentől félünk.
Megesett, hogy az akkor féléves,
még javában kölyök kutyát ijed-
tében le akarta szúrni egy bics-
kával egy gombát szedő férfi.
Azóta valóban csak akkor enge-
dem el az egyébként nagy moz-
gásigényű négylábút, ha közel s
távol embert nem látok. 
A földútról épp a réthez értünk,
amikor a fák mellett a fűben hirte-
len megpillantottam 6-8 sötét bő-
rű, szakállas embert. 30-35 év körü-
liek lehettek, cigarettáztak. Látha-
tóan megszeppentek, láthatóan én
is. Azért rájuk köszöntem, nekem
még úgy tanították, hogy falun
mindenkinek illik köszönni. Visz-
szaköszöntek, majd miután elha-
ladtam mellettük, utánam kiabál-
tak, tört angolsággal kérdezték,
hogy tudok-e segíteni? A vonatot
keresték. Mondtam, hogy jó helyen
vannak, hiszen a fák mögött húzó-
dik a sínpár, és épp itt az állomás is.
Az úti céljukat nem kérdeztem,
csak mondtam, hogy menjenek
majd át a másik oldalra, mert az ő
vonatuk arra a vágányra várható.
Mikor? – kérdezték, mire közelebb
léptem egyikükhöz és az óráját
nézve válaszoltam: 10 perc múlva.
Megköszönték, továbbindultam,
de visszafordulva sok szerencsét kí-
vántam nekik. Ők is kívántak vala-
mit nekem, most már nem ango-
lul, hanem a saját nyelvükön. 
A kutyával átvágtunk a réten, s
csak a töltés másik oldalán csatol-
tam le róla a pórázt, ahol közel s tá-
vol nem volt ember. Mehetsz! –
mondtam a vezényszót. És ő sza-
ladt, szabadon. 

Wurmbrandt András

Póráz nélkül

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Blazovicsné Varga Marianna, a
Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ Győri Tankerület
igazgatója hétfőn, a megyei
szakmai tanévnyitó rendezvé-
nyen megnyitotta a 2015/2016-
os tanévet.

Városunkban több mint 12.700 diák,
közülük 1200 elsős és 1163 pedagó-
gus kezdi meg szeptember elsején,
kedden a tanévet. 

A nevelési, oktatási intézmények
vezetői a tanévnyitó ünnepségen
megismerhették többek között a köz-
nevelés megerősítésének és megújí-
tásának a lehetőségeit, az Oktatási Hi-
vatal új szervezeti felépítését és annak
feladatait, valamint a győri tankerüle-
tet érintő változásokat.

Az egyik fontos változás, hogy pe-
dagógiai oktatási központok alakul-
tak, amelyek az Oktatási Hivatal fel-
adatkörébe kerültek – tájékoztatott
Merklné Kálvin Mária, az Oktatási Hi-
vatal főosztályvezetője. A központok
célja, hogy érdemi támogató rendszer
álljon az iskolák, a pedagógusok ren-
delkezésére.  Az intézményrendszer
átszervezésével, a fenntartói struktúra
átalakításával, a nemzeti alaptanterv
átgondolásával a kormány egyaránt a
köznevelés tartalmi megerősítését cé-
lozta meg. 

Az átalakításokkal összefüggés-
ben elvárás a szakmai párhuzamossá-

gok megszüntetése, az intézményi, a
szakmai profilok tisztítása és a minő-
ségi szolgáltatások biztosítása. Fon-
tos, hogy a köznevelési és a felsőokta-
tási szereplők az igényeiknek megfe-
lelő segítséget kaphassanak az Okta-
tási Hivataltól – hangzott el.

A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtól a pedagógiai szakmai szol-
gáltatások, az Oktatáskutató és Fej-
lesztő Intézettől a tantárgygondozói,
nemzetiségi, köznevelési feladatok, a

közösségi szolgálatokat érintő terüle-
tek kerülnek át az Oktatási Hivatalhoz.
2016. január 1-jével az Educatio Kft.is
beolvad a hivatalba.

A pedagógusok minősítési eljárá-
sa, a mérések szervezése a kormány-
hivataloktól szintén átkerül az új intéz-
ményhez. Összesen 14 regionális pe-
dagógiai oktatási központ kezdte meg
munkáját önálló szervezeti egység-
ként – tájékoztatott Merklné Kálvin
Mária. 

A KLIK-ben ezentúl a stratégiai
döntések születnek, míg a megyei és
járási központok több feladatot vesz-
nek át, megerősödnek. Az elkövetke-
ző időszak feladata az intézményrend-

szer, a módszertan és a tartalom fej-
lesztése – hangsúlyozta a főosztályve-
zető.   

Másik fontos változás, hogy a szak-
képző iskolák fenntartása átkerült a
Nemzetgazdasági Minisztériumhoz,
amely szakképzési centrumokat ho-
zott létre. Győrben kettő, Sopronban
egy centrum működik, 22 intézményt
érintve – erről már Blazovicsné Varga
Marianna, a győri tankerület igazgató-
ja beszélt. Győrben 13 szakképző is-

kola tartozik a centru-
mokhoz. A KLIK-nél ma-
radt a Győri Tánc- és
Képzőművészeti Iskola,
a Richter János Zene-
művészeti Iskola, a Ko-
vács Margit-iskola, a
Móra- valamint az Eöt-
vös-iskola. A szakképzé-
si centrumokra a szak-

képző intézmények hatékonyabb, ösz-
szehangoltabb működése, az erőfor-
rások hatékonyabb közös felhasználá-
sa érdekében volt szükség. 

Blazovicsné Varga Marianna a tan-
év kiemelt feladatai között említette a
nevelőmunka hangsúlyosabbá tételét,
a folyamatos módszertani megújulást,
a szülő, a család és iskola kapcsolatá-
nak erősítését, valamint a tanítási tar-
talmak vizsgálata a tankönyvek kivá-
lasztása szempontjainak összeegyez-
tetésével. A szakembereknek, az isko-
láknak a minőség, az eredményesség
és a méltányosság hármas követel-
ményének kell megfelelni az előttünk
álló tanévben.   

A KLIK-ben ezentúl
a stratégiai döntések
születnek

Kezdôdhet a tanév:
átalakítások az oktatásban
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A megye egészségügyéért Dr.
Petz Aladár-díjat adományo-
zott a Megyei Közgyűlés dr. Dé-
zsiné Szentes Veronikának, a
kórház kardiológiai osztálya ve-
zető asszisztensének. Vele be-
szélgettünk. 

Félt-e gyerekkorában a fehérköpe-
nyesektől? 

Gyermekkoromat gyakran töltöttem
orvosi rendelőben, mert édesanyám
körzeti ápolónő volt. Édesapámmal sok-
szor mentünk érte rendelés után, ezért
a rendelő és a fehér köpeny számomra
nem volt félelmet keltő. Édesanyámon
gyakran éreztem a fertőtlenítő illatát,
amit hozzá kötődve egyáltalán nem
éreztem kellemetlennek.

Mi volt ez első egészségügyi élmé-
nye, ami e felé a hivatás felé terelte? 

Édesanyámat utánozva, már gye-
rekkoromban gyakran játszottam a kis
orvosi táskámmal. Aztán általános is-
kolában már nem volt kérdés, hogy ki
legyen az osztályban a vöröskeresz-
tes. Gimnáziumban pedig már céltu-
datosan készültem az orvosi pályára,
gyermekorvos szerettem volna lenni.
Fel is vettek a budapesti orvostudo-
mányi egyetemre, de közbejött a na-
gyobbik fiam érkezése és akkor úgy
döntöttem, halasztom az egyetemet.
Ez a döntés meghatározó lett az éle -
temben, mert a gyerekek nevelése
mellett aztán már inkább egy nyom-
dába mentem el irodai munkára, ahol
másfél évet dolgoztam, azonban rájöt-
tem, hogy ez nem nekem való. Egye-
dül a gyógyítást tudom elképzelni a hi-
vatásomnak. A zalaegerszegi kórház
onkológiai osztályán ápolónőként he-
lyezkedtem el, s emellett végeztem el
az egészségügyi főiskolát, majd a Pé-
csi Orvostudományi Egyetem egyete-
mi okleveles ápoló szakát, jelenleg pe-
dig ugyanott végzek kutatómunkát a
doktori iskolában.

Miként lett az onkológiából kar -
diológia?

A zalaegerszegi kardiológiai osz-
tályra úgy kerültem, hogy az ápolási
igazgatónő olyan asszisztenseket ke-
resett az akkor újonnan induló szívka-
téteres laboratóriumba, akik ráter-
mettnek érezték magukat az akut be-
tegellátásra. Ez 1997-ben volt, egy
nagyon jó csapatba kerültem, és erről
a speciális, akkor még kevesek által
művelt szakmáról rengeteget tanul-
tam dr. Lupkovics Géza főorvos úrtól.

„Egyedül a gyógyítást tudom elképzelni hivatásomnak”
Petz-díjat kapott dr. Dézsiné Szentes Veronika

Itt kezdtük el Magyarországon első-
ként az akut szívinfarktusos betegellá-
tást 24 órás ügyeletben. Büszke va-
gyok arra is, hogy dr. Apró Dezső főor-
vos úrnak asszisztálhattam az első
ilyen beteg ellátása során.

Hogyan került Győrbe, s mit sze-
retett meg ebben a városban?

2004-ben a zalaegerszegi kardio-
lógia osztály volt a házigazdája az ak-
kor Zalakaroson megtartott szívkaté-
teres kongresszusnak. Itt mutattak be
dr. Dézsi Csaba Andrásnak, aki akkor
már szervezte a győri haemodinami-
kai laboratóriumot és egy tapasztalt
vezető asszisztenst keresett a formá-

lódó szakmai stáb élére. Már első nap
éjszakába nyúlóan beszélgettünk,
szinte egy szuszra el akartuk mesélni
egymásnak az addigi életünket és ter-
veinket. Szakmáról, magánéletről,
mintha már évek óta ismernénk egy-
mást. Ahogy teltek a napok, észrevet-
tük, hogy a világ már megváltozott
számunkra. Szerelem az első látásra.
Innentől bekapcsolódtam a győri szív-
centrum építésének szakmai munká-
lataiba, a dolgozók oktatásába, a pro-
tokollok összeállításába, a felszerelé-
sek beszerzésébe. Teljesen magával
ragadott a főorvos embersége, töret-
len hite és elszántsága, az a le-
hetőség, hogy egy olyan
dolgot hozhatunk lét-
re közösen, termé-
szetesen sokak
közreműködé-
sével és segít-
ségével, ami
addig ebben
a megyében
elérhetetlen
volt, és em-
berek ezrei-
nek életét
m e n t h e t j ü k
meg általa. Ez a
közös cél és – nyu-
godtan mondhatom
– emberfeletti munka,
hiszen két éven át Győr-
Moson-Sopron megyére ki-
terjedően minden nap, kezdet-
től fogva 24 órában együtt bizto-
sítottuk az akut szívinfarktus ügyeletet
– teljesen összekovácsolt minket. 

Mit tart hivatása eddigi legna-
gyobb sikerének?

Ez talán egy kicsit „költői kérdés”,
hiszen természetesen azt, hogy a leg -
apróbb részletekig részese lehettem
a győri szívcentrum felépítésének és
annak a ma már teljesen stabil asz-
szisztensi gárda kiképzésének, akik a
legkeményebb, szó szerint életbevá-
gó helyzetekben is képesek velünk
akár a hajnali órákban álmukból fel-
keltve a munkájukat világszínvonalon
ellátni. Miközben órákon át állunk a
műtőben közvetlen röntgensugárban,
vállunkon a 10-12 kg-os ólomkötény-
ben. Ez az, amit nem lehet „félgőzzel”

csinálni, és ehhez
meg kellett találni a
megfelelő munkatár-
sakat. Emellett nagy
megtiszteltetés, hogy
oktathatok a Széche-
nyi István Egyetemen,
és nagyon nagy öröm

az is, amikor egy-egy beteg megdi-
cséri a Győr Plusz hetilapban szer-
kesztett „Vény nélkül” című egészség-
életmód rovatomat.

Miért és milyen témából végzi a
PhD-t? 

Mikor a férjemmel megismerked-
tem, ismét átgondoltam, hogy nem
kellene-e belevágnom a gyerekkori ál-
mom megvalósításába, az orvosi
egyetem elvégzésébe. Komolyan
számba vettük a lehetőségeket, azon-
ban ha akkor belevágok, akkor pont
azt a munkát kellett volna abbahagy-
nom, ami már alapvetően meghatá-

rozta az életünket. Végül úgy
döntöttünk, hogy a

Ph.D. doktori

fokozat megszerzése egy olyan folya-
mat, melyben lehetőség adódik a ta-
nulás mellett annak a területnek a ku-
tatására, mely a mindennapi mun-
kánkhoz szorosan kapcsolódik. En-
nek során a szívinfarktus kialakulásá-
nak kutatásakor felfedeztük, hogy egy
eddig ezen a téren nem vizsgált bioak-
tív anyag hamarabb jelenik meg a vér-
ben, mint az eddig legérzékenyebb-
nek ismert Troponin. Ez jelentős siker,
hiszen egy olyan kutatási eredmény,
ami a későbbiekben a gyors diagnosz-
tikában is hasznos lehet. 

Mennyire lelt otthonra Győrben? 
Megszerettem Győrt, mert már 11

éve ebben a városban élek a férjemmel,
és jövőre ide fog születni az unokám is.
Szeretem Győrnek a dinamizmusát, lát-
ni a töretlen fejlődését, és már érkezé-
semkor megtapasztalhattam azt, hogy
itt az emberek képesek összefogni egy
jó ügy érdekében akkor is, ha a világ
egyéb dolgairól esetleg eltérő a vélemé-
nyük. Emellett számos lehetőség van a
művelődésre és a kikapcsolódásra
egyaránt, s Budapest és Bécs közelsé-
ge is nagy érték.

A pécsi egyetemen
végzek kutatómunkát 
a doktori iskolában
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Szeptember 1-jétől több változást is ta-
pasztalhatnak az autósok a győri felszíni
parkolóhálózatban, elsősorban Sziget-
Újváros területén. A változások a fizető és
nem fizető parkolási területek határán ki-
alakult parkolási feszültségek feloldását
szolgálják, alkalmazásukkal az Újváros-
ban és Szigetben élők kerülnek kedve-
zőbb helyzetbe, akik lakóhelyük közelé-
ben könnyebben találnak majd parkolót.
A győri autósok jobb kiszolgálását szol-
gálja egy új bérlettípus bevezetése is.

Szeptember 1-jétől fizetni kell a par-
kolóhelyek használatáért a Kossuth La-
jos utcában az Erkel Ferenc utca és a
Burcsellás köz közötti, valamint a Petőfi
tér nyugati oldalán a Petőfi híd és a Kos-
suth Lajos utca közötti szakaszokon. A
terület III. díjövezeti fizetőparkoló-háló-
zatba történő bevonásával megszűn-
nek az itt élők parkolási nehézségei.

Jó hír az élményfürdőt felkereső győ-
riek, valamint a hozzánk látogató turis-
ták számára, hogy a Fürdő téren (él-
ményfürdő előtti parkoló) a lakosság,
valamint a létesítményt működtető Rá-
ba Quelle igényének megfelelően, so-
rompós beléptető rendszert alakítottak
ki, amely a fizető autósokat nem zárja ki,
ugyanakkor biztosítja az ingyenes sza-
bad beállókat a fürdővendégek számá-
ra. Az utóbbi években ugyanis azt lehe-
tett tapasztalni, hogy a parkoló területe
munkanapokon már a fürdő nyitása
előtt majdnem megtelt, s a fürdő vendé-
gei kiszorultak a parkolóból. A létesített
sorompós díjfizető rendszer lehetővé te-
szi, hogy a fürdő vendégei továbbra is
térítés nélkül használhassák a parkolót,
egyúttal visszaszorítja a más célú gép-
jármű elhelyezését, így a jövőben nem
kell parkolóhely-hiánytól tartani a Rába
Quelle látogatóinak.

Az ingyenes kihajtáshoz a bejáratnál
húzott parkolójegyet a fürdő pénztárá-
nál kell érvényesíttetni. Azok, akik nem
fürdővendégek és mégis igénybe kíván-
ják venni a parkolót, a bejáratnál húzott

parkolójegy ellenértékét a parkoló terü-
letén elhelyezett automata kasszánál fi-
zethetik ki a parkolás végeztével. A jegy
kifizetését követően a parkoló elhagyá-
sára 15 perc áll rendelkezésre.  A so-
rompós díjfizető rendszerrel ellátott par-
kolóba sem az övezeti, sem pedig a la-
kossági parkolási bérletek nem érvé-
nyesek, itt a III. övezetre érvényes, mind-
össze 100 forintos óradíjat kell megfizet-
ni. A sorompók díjköteles időszakon kí-
vül is működnek, de ekkor a kihajtás
előtt nem kell díjat fizetni. A Fürdő téren
az autóbuszok parkolása megszűnik,
helyette a Jedlik híd szigeti oldalán a
körforgalom és a töltés közötti terület
(volt kekszgyári parkoló) használható –
számukra ingyenesen.

További fontos változás, hogy egy új
bérlettípusnak köszönhetően, a kevés-
sé telített fizetőparkoló szakaszokon
igazán méltányos díjért lehet várakozni,
azoknak is, akik a Belvárosban hosz-
szabb ideig tartózkodnak. Az úgyneve-
zett peremterületi parkolási bérlet a kö-
vetkező parkolási területekre érvényes.
Nádorvárosban:  Eszperantó út a Tiha-
nyi Árpád út és Bartók Béla út közötti
szakaszáról nyíló három parkolóöböl a
Közterület-felügyelet volt telephelye
előtt és mellett, valamint a Bartók Béla
úti áruház mögött. Szigetben: Bercsé-
nyi liget északi oldal az Erkel Ferenc ut-
ca–Híd utca között, Erkel Ferenc utca,
Simor János püspök tere keleti oldala,
Stromfeld Aurél utca a Töltésszer utca–
Szarvas utca között.

A parkolási bérlet kiváltásához iga-
zolás nem szükséges. Havi bérlet:
3.800 Ft, negyedéves: 10.650 Ft,
éves: 38.000 Ft áron váltható szemé-
lyesen, a Győr-Szol Zrt. Jókai utcai
ügyfélszolgálati irodájában.

Természetesen továbbra is ingyene-
sen áll rendelkezésre a Petőfi híd alatti
árterületen mintegy 160 parkolóhely,
ahonnan mind a Belváros, mind Újváros
rövid sétával megközelíthető.

Megoldódnak 
a parkolási gondok



8 / + / 2015. augusztus 28.

HIRDETÉS  FESZTIVÁL

VIII. alkalommal rendezik meg
városunkban a Magyar Hagyo-
mányok Fesztiválját és a Győri
Pálinkafesztivált szeptember har-
madik hétvégéjén.  A helyszín ez-
úttal a felújított Dunakapu tér
lesz, ahol 20 pálinkás cég 300-
féle pálinkával, köztük a legújabb
termékeivel várja a látogatókat. A
kiállítók és a szakértők szerint az
ország egyik legjobb pálinkafesz-
tiváljává nőtte ki magát a győri.
Horváth Zoltán főszervező az idei
fesztivál egyik újdonságaként
említette, hogy az érdeklődők
számára pálinkafőzde-látogatást
is terveznek. 

Háromszáz-féle pálinka mellé a Ghymes
és a Kerekes Band muzsikál

A kulturális események sorá-
ban ezúttal is gondoltak a gyere-
kekre, számukra Környei Alice és
társai tartanak koncerteket, mese-
előadásokat, táncházakat, játszó-
házakat, a hagyományos kézmű-
ves foglalkozások mellett. Idén is
lesz népi mesterségek bemutatója
és kézműves termékek vására. 

A felnőtteket pénteken felvi-
déki magyar népzenekarok és
néptáncegyüttesek szórakoztat-
ják, köztük a Ghymes együttes. 

Szombaton két győri néptánc-
műhely, a Regös és a Rába mu-
tatja be tudása legjavát a közön-
ségnek, de hallható lesz Pál Ist-

ván Szalonna és Bandja muzsiká-
ja is. A szombat estét a Győri
Ütőegyüttes koncertje zárja. 

Vasárnap a győri Kisalföld Tánc-
műhely egyórás műsorát láthatja
többek között a Dunakapu tér kö-
zönsége, a fesztivál pedig a Kere-
kes Band koncertjével zárul.
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PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ
A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

Im Rahmen des der lan-
desweiten „ORGEL-
PUNKT”-REIHE: das
Orgelkonzert von Rup-
pert István „Eine Stun-
de Musikstunde”, dies
am 30. August um 20
Uhr in der Győrer Szent
Imre Kirche. Unter Mit-
wirkung der Sopranis-
tin Sivák-Nyakas Orso-
lya Éva, und der Ge-
sangsstipendiatin Fi -
scher Annie.

Der Sommer wird am 29. August um 21 Uhr mit dem
Konzert der SARAGOSSA BAND auf dem Dunaka-
pu Platz abgeschlossen. Bei Regen: 30. August 2015,
20.00 Uhr.

Es war einmal – das interaktoive Märchenkonzert von KÁ-
RÁSZ ESZTER UND DER ESZTER-KETTEN MÄR-
CHENBAND erwartet Kinder und Erwachsene mit Kin-
derseele am 30. August um 11 Uhr auf dem Széchenyi
Platz.

Konzert der im Jah-
re 1998 gegründe-
ten FRIENDS BIG
BAND 1998 am 29.
August um 17 Uhr
auf dem Széchenyi
Platz. 

MAJSAI GÁBOR
Swing Stars – die
heimischen ungek-
rönten Könige des
Swing für alle Jazz-
liebhaber am 29.
August um 19 Uhr
auf dem Széchenyi
Platz. Bei dem Kon-
zert gibt es aus
dem Repertoire der
Majsai Swing Stars
zu hören, welches
sowohl Evergreens
als auch eigene Lie-
der beinhaltet.

Die durch die Budapes-
ter Feiergemeinschaft
bereits gut bekannte CA-
NARRO BAND spielt ih-
re Bossa nova und latein-
amerikanische Musikpro-
duktionen am 30. August
um 16 Uhr auf dem Du-
nakapu Platz.(Bei Regen
auf dem Széchenyi Platz,
weil dann zur selben Zeit
auf dem Dunakapu Platz
das Sommerabschluss-
konzert stattfindet). 

Am 30. August um
20 Uhr gibt es das
Konzert der JAZZ-
BAND Vasvári Pál-
In Line Group auf
dem Dunakapu
Platz zu sehen und
zu hören. 
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA:  FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

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

III. SZIGETKÖZ AGI-
LITY KUPÁRA VÁR-
JÁK a versenyzőket és
minden kutyabarátot au-
gusztus 29–30-án 8 órától
a győrzámolyi sportpályán.
Az agility egy olyan kutyás
sport, amely minden ku-
tyafajta számára nyitott. 

KÉPEK EGY EL-
TŰNT VILÁGBÓL
– Batthyány Gyula
művészetét bemu-
tató tárlata szep-
tember 6-ig látogat-
ható.

NAGYAPÁM AZ ELSŐ VILÁGHÁBO-
RÚBAN címmel Csenár Imre, a Győri
Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnö-
ke, nyugdíjas mérnök és neves amatőr fil-
mes tart előadást szeptember 2-án 17
órakor a megyei könyvtár Központi Könyv-
tárának Klubjában. A belépés díjtalan.

„RÓMER FLÓRIS NYOMÁBAN,
A BAKONYBAN” címmel Szabó
Béla EFIAP fotóművész kiállításá-
nak megnyitójára várják az érdeklő-
dőket szeptember 2-án 18 órai kez-
dettel, a Bezerédj-kastély kiállítóter-
mében. A tárlatot dr. Halbritter And-
rás biológus avatja fel, közreműkö-
dik a Bezerédj Kórus.

TÖRÖK VILÁG GYŐRÖTT cím-
mel Orbánné dr. Horváth Márta ve-
títéses előadását hallgathatják
meg az érdeklődők szeptember 3-
án 17 órai kezdettel, a Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Közösségi
Tér Klubjában. A belépés díjtalan.

PANNONHALMI KLASSZI-
KUS ESTÉK. A Győri Filhar -
monikus Zenekar koncertjére
várják a zenekedvelő közön-
séget szeptember 5-én 19
órai kezdettel a Pannonhalmi
Főapátság bazilikájában. Vezé-
nyel: Jeanpierre Faber,
közreműködik: Ya-
magishi Chie –
hegedű, Tá-
csik Zoltán –
brácsa.

Az ORSZÁGOS ORGONA-
PONT SOROZAT keretében
„Egy óra zenélő óra” címmel Rup-
pert István orgonakoncertjét hall-
hatják, augusztus 30-án 20 órakor
a győri Szent Imre-templomban.
Közreműködik: Balogh Eszter
szoprán,  Fischer Annie-ösztöndí-
jas énekművész. 

„ÉN IS NYITOK ARANY TORKOT” – A Hangraforgó Klub évadnyitó
koncertje várja az érdeklődőket szeptember 4-én 17 órakor a Dr. Ko-
vács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér klubhelyiségében. Vendég:
a Live Coals együttes. A belépés ingyenes.

A nyarat a SARA-
GOSSA BAND
koncertje zárja
augusztus 29-én
21 órakor a Duna-
kapu téren. Eső-
nap: 2015. au-
gusztus 30-a
20.00 óra.

HOLNEMVOLT – Kárász
Eszter és az Eszter-lánc me-
sezenekar interaktív mese-
koncerttel várja a gyerekeket
és a gyereklelkű felnőtteket
augusztus 30-án 11 órakor a
Széchenyi téren.

MAJSAI GÁBOR
SWING STARS –
a hazai swing műfaj
koronázatlan királya
várja a jazz-rajongó-
kat augusztus 29-
én 19 órakor a Szé-
chenyi téren. 

A budapesti mulatók közönsége
által már jól ismert CANARRO
zenekar bossa nova és latin zenei
produkciójának lehetnek szem-
és fültanúi azok, akik ellátogat-
nak augusztus 30-án 16 órakor a
Dunakapu térre. (Nyárzáró kon-
cert esőnapja esetén Széchenyi
tér.)

FRIENDS BIG
BAND 1998-ban
alakult zenekar kon-
certjén vehetnek
részt mindazok, akik
ellátogatnak augusz-
tus 29-én 17 órakor
a Széchenyi térre. 

SZÜRETI KARNEVÁL
ÉS ZENÉS RANDEVÚ
VÁR mindenkit szeptem-
ber 5-én 12 órától Győr-
szentivánon a Molnár Vid
Bertalan Közösségi Ház
szervezésében. Színes
programok: szüreti felvo-
nulás, főzőverseny, Falu
embere választás teszi
mozgalmassá a délutánt.
Az est folyamán fellép:
Aradszky László, Szűts Ju-
dit, Balázs Pali Groove -
house, Csordás Tibi és a
Desperado. Részletek a
gyorplusz.hu oldalon.  
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szerző: füves zsuzsa 
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Lassan beköszönt az ősz, már csak néhány nap
van hátra az első becsengetésig. Lélekben és fi-
zikálisan is fel kell készülni a tanulásra a gyer-
mekeknek és a családnak is.  A tanulás egy olyan
„mesterség”, amelyet ugyanúgy el kell sajátítani,
mint akár egy szakmát, és érdemes jól csinálni. 

Az idő szerepe
Sok gyermek szenved attól, hogy rossz módszer-

rel tanul. Rengeteg ideje megy el a tanulásra, még-

sem hozza a tőle elvárható eredményt. Amennyiben
a háttérben nem képességbeli problémák húzód-
nak meg, feltételezhetően rossz módszerrel tanul a
gyermek. A tanulás egyik fontos tényezője a jó idő-
beosztás. Nehéz az idővel jól gazdálkodni, főleg ha
sok a lecke és a tanulnivaló. Tudnunk kell, hogy
gyakran jobban emlékszünk a tananyagra egy, két
vagy három nappal azután, hogy megtanultuk, mint
közvetlenül a tanulás után. Négy nappal a tanulás
után viszont elfelejtjük, amennyiben nem ismétel-
tük át az anyagot. Ebből az következik, hogy a hét-
főn feladott, de csütörtökön kikérdezésre váró tan-
anyagot érdemes hétfőn megtanulni és kedden,
szerdán röviden átismételni. Ha a lecke nehezen
megjegyezhető – de másnapra kell tudni – akkor

meg kell tanulni alaposan, és a nap lezárásaként át-
ismételni. Vagyis kétszer kell vele foglalkozni.

Hasznos hangosan felmondani
Nagyon nehéz megjegyezni azt, amit az ember

nem ért. A tanuló akkor érti a tananyagot, ha saját
szavaival is el tudja mondani. Ahhoz, hogy a gyer-
mek megértse a meghatározást, képletet, értenie
és ismernie kell az adott tudomány szavait. Tudo-
mányos vizsgálatok kimutatták, hogy a hallottak
20%-át, a látottak 30%-át, a látott és hallott infor-
mációk 50%-át, a kimondott szavak 70%-át és az
aktív cselekvéssel bevésett információk 90%-át
jegyezzük meg. 

Pihenés és szünet
Két tantárgy tanulása között is lehet szünetet tar-

tani, akár 10-15 perceset is. Megkönnyíti a tanulást,
ha egymástól tartalmában eltérő leckéket tanul a
diák egymás után. A pihenésre legalább annyira ér-
demes odafigyelni, mint magára a bevésésre. Ak-
kor pihenünk a legjobban, ha éppen ellentétes te-
vékenységet végzünk azzal a tevékenységgel össze-
hasonlítva, amelyet előtte hosszú időn át végeztünk.
Az iskolai tanulás után kellemesen kikapcsol a moz-
gás, a zenehallgatás. Ha fizikailag kicsit kifáradt a
gyermekünk, szívesebben ül le és eredményeseb-
ben fog működni az agya is.

Fontos az alvásidő
Az alvásidő egy kisebb gyermeknél 8-10 óra. Az éj-

fél előtti alvással töltött óráknak komoly szerepük van
a pihenésben. A fentieket figyelembe véve, a tanulás
és a pihenés helyes arányának megtalálása és betar-
tása előrelépés a kellemes és hatékony tanulás felé. 

A hét orvosi témája:

Hamarosan kezdôdik az iskola
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Elôzzük meg a szalmonellafertôzést!

A hét kérdése: az iskolakezdésrôl Fényérzékenység, bôrreakciók
Bár a napégés és a nap okozta károsodás
jelentkezése bizonyos időt igényel, egye-
seken már néhány perces napozás után
szokatlan reakciók jelentkezhetnek.
Ezek a reakciók bőrpírt, hámlást, csalán-
kiütéseket, hólyagokat,
és megvastagodott,
hámló foltokat okoz-
hatnak. A fokozott fény-
érzékenységnek szá-
mos oka lehet. Leggyak-
rabban bizonyos gyógyszerek – egyes an-
tibiotikumok, vizelethajtók és gombael-
lenes szerek – szedése okozza. Fényérzé-
kenyítő hatása lehet egyes szappanok-
nak, parfümöknek, arcvizeknek is. 

A zene jótékony hatása
A zene segít a műtétek utáni felépülés-
ben és csökkenti a fájdalmat – mutatták
ki a brit kutatók. A műtét előtti, alatti
vagy utáni zenehallgatás mérsékli a be-
teg fájdalmát, enyhíti szorongását és
csökkenti a fájdalomcsillapítók iránti
igényét – derült ki mintegy 7 ezer beteg

visszajelzése
alapján készített
elemzésből. A
The Lancet című
folyóiratban pub-
likált tanulmány-

ban a kutatók azt is kimutatták, hogy a
hatás még kedvezőbb, ha a beteg maga
választhatja ki, milyen zenét szeretne
hallgatni. Még öntudatlan betegeknél is
feljegyeztek pozitív hatást.

WC-használat után elmulasztják a kézmosást. Házi -
állatok simogatása után is kezet kell mosni!

Tünetek, kórlefolyás
A lappangási idő 4–48 óra, átlagosan egy nap.

Vezető tünet a hasmenés. Kezdetben hányinger, há-
nyás, fejfájás, izomfájdalom jelentkezhet. A hasme-
néssel az esetek felében magas láz jelentkezik. Fel-
nőtteknél ritkán, három évnél fiatalabb gyermekek-
nél 16 százalékban is bekerülhetnek a kórokozók a
keringésbe, ami súlyos szövődmény fokozott koc-
kázatát jelenti. A csecsemőket és egyéb hajlamosí-
tó tényezőkkel rendelkezőket antibiotikummal kell
kezelni, másoknál ez nem ajánlott, mert a kórokozó
ürítését meghosszabbíthatja. Előfordul, hogy a szal-
monellafertőzés tünetmentesen lezajlik. Jellemző-
en azonban a fertőzött étel elfogyasztása után hány -
inger, hányás, hasi görcs, hasmenés, hidegrázás,

A szalmonellafertőzést baktérium okozza. A kór -
okozó az állatok és az ember bélrendszerében él,
széklet útján terjed. A széklettel szennyezett ivó-
víz vagy az étel elfogyasztása során lehet leg-
gyakrabban elkapni a fertőzést. 

A fertőzés forrása
A fertőzés forrása a nem kellően hőkezelt tojás,

pasztőrözetlen tej, a belőlük készült ételek, barom-
fi- és pecsenyehúsok, mosatlan nyers zöldség is le-
het. A járványok hátterében többnyire a higiénés
szabályok és a konyhatechnikai előírások megsze-
gése áll. A baromfitermékek, illetve a nyers tojást
tartalmazó ételek jelentik a legnagyobb szalmonella-
veszélyforrást. A szennyezett ivóvízzel mosott zöld-
ségek, gyümölcsök, a tenger gyümölcsei vagy hal -
ételek szintén tartalmazhatják a kórokozót. Az éte-
lek úgy is megfertőződhetnek szalmonellával, ha

A Vény nélkül rovat szerkesztôje: dr. Dézsiné Szentes Veronika

láz, fejfájás és véres széklet jelentkezhet. Ezek a tü-
netek 4–7 napig elhúzódhatnak, de a belek teljes
regenerálódása akár több hónapig is eltarthat.
Egyesek spontán felépülnek a fertőzésből néhány
nap alatt, mások a jelentős folyadékveszteség miatt
orvosi kezelésre szorulnak. 

Megelőzés
Az ételek elkészítésére különösen oda kell figyelni,

fontos, hogy az ételeket jól megfőzzük, süssük át tel-
jesen, hűtsük megfelelően, illetve fagyasszuk meg-
felelő körülmények között. A kézmosással meggátol-
ható, hogy a szalmonella baktérium a szájba vagy az
ételbe kerüljön. WC után, pelenkacserét követően,
nyers hússal való érintkezés és széklet eltakarítását
követően minden alkalommal kezet kell mosni. A hül-
lőkkel és a madarakkal való kontaktus után sem sza-
bad elmulasztani a kézfertőtlenítést! 

Az iskolai tanulmányok
elkezdése komoly változást
jelent gyermekeink életében. Alkalmazkodni kell az új
környezethez, ami kihívások elé állítja őket. Fontos, hogy
a gyermek megszeresse az iskolát, megbirkózzon a
stresszel, mert ez kihatással lesz egész további életére.
Már az elején segíteni kell megoldani a problémákat. Er-
re legjobbak a közös családi beszélgetések, megfelelő
programok, sport, mozgás. Elengedhetetlen, hogy a
gyermek élete során boldognak és elégedettnek mond-
ja és érezze magát. A legjelentősebb kihívás számára a
stressz kezelése. Hiányosságok esetén könnyebben je-
lentkeznek a lelki és a fizikai problémák, betegségek.

Az első időszakban várható-e, hogy a közös-
ségben gyakrabban lesz beteg a gyerek?

Ez inkább bölcsődébe, óvodába kerülés esetén
fordul elő, iskoláskorban már kevésbé. Fontos, hogy
ne vigyük betegen a gyerekeket közösségbe. Hívjuk
fel gyermekeink figyelmét a kézmosásra, a megfelelő
higiéniás szabályokra. 

Válaszol: Dr. Muzsay Géza gyermekorvos, 
a Házi Gyermekorvosok Országos 
Egyesülete alelnöke

szerző: győrplusz
fotó: illusztráció

Igényel-e az elsősök iskolakezdése bármilyen
egészségügyi felkészítést?

Nem igényel, csupán a korábban is megszokott,
egészséges táplálkozásra és életmódra kell törekedni.
Az őszi időszakban szerencsére gazdag a zöldség- és
gyümölcskínálat, így ez könnyen megvalósítható. Fon-
tos, hogy a szülők az iskola-egészségügyi szolgálat ál-
tal kiküldött kérdőívre adott korrekt válaszaikkal, de
akár közvetlenül is tájékoztassák az oktatási intéz-
ményt a gyermek krónikus betegségeiről, gyógyszere-
iről, gyógyszerérzékenységeiről. 

Lehet-e számítani az első napokban az iskolai
stressz megjelenésére, s az hogyan kezelhető?
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Ha valaki egy pohár Babarczi-féle
sauvignon blanc-on keresztül szemléli
a világot, jó eséllyel megérez valamit
azokból az intenzív energiákból, ame-
lyek a győrújbaráti bortermelő családot
összetartják. De még mielőtt figyelme-
sebben megízleljük a szőlőbirtok 2014-
es évjáratú prémiumborát, menjünk
vissza egy kicsit azokba az időkbe, ami-
kor sauvignon blanc még csak elvétve
termett a nagybaráti dűlőkön.

A történet az 1980-as évekig nyú-
lik vissza, amikor az agrármérnök vég-
zettségű Babarczi László és felesége
az első szőlőültetvényüket telepítet-
ték. Zsuzsa lányuk – aki mára bátyjá-
val és sogórnőjével átvette az operatív
feladatokat – azt mondja, a borászok
szeretnek a nagyszülőktől örökölt sző-
lőtermesztési hagyományokra hivat-
kozni, ezt ő is szívesen megteszi, de ki-
emelve, hogy édesapja az első, aki
nemcsak hobbiként tekintett a borké-
szítésre. Az Óvoda utcai telephely kör-
bejárása után aztán a bemutatóte-
remben megpihenve, a részletekbe is
belemegyünk: az első 800 négyszög -
öl ezerfürtűből és cserszegi fűszeres-
ből állt. A terület az évek alatt folyama-
tosan növekedett, és megépült az el-
ső, egyébként 25 ezer liter kapacitású,
fahordós pince is. Az 1993-as év az-
tán kiugró volt a pincészet életében,
hiszen jelentős területnövekedés kez-
dődött, mely a 90-es évek végére 45

Borozó
szolo, pince, bor´́ ´́

A Babarczi Szôlôbirtok 

A mellékletet írja és szerkeszti: Wurmbrandt András

Könnyû reduktív fehérborok
a szomszédból

A hónap pincészete

hektárt jelentett, Babarczi László pe-
dig ettől az évtől kezdett főállásban is
a szőlővel foglalkozni. De ha már az év-
számoknál tartunk, emeljünk ki gyor-
san még néhányat: 1997-ben vásárol-
ták meg a szőlőbirtok mai központjá-
nak helyet adó telket, ahol korábban
TSZ-iroda, még korábban a csornai
prépostsághoz tartozó paplak állt.
2002–2003-ban tértek át a reduktív
technológiára, köszönhetően annak a
fejlesztésnek, amelynek keretein belül
többek között 300 ezer liternyi kóracél
tartályt és pneumatikus prést szerez-
tek be. 2009-ben kezdték el az addig
a főként a borvidékre jellemző fajták-
ból – mint a rajnai rizling, olaszrizling,
rizlingszilváni (müller-thurgau), trami-
ni – álló ültetvényeik újratelepítését.
Az új telepítésű ültetvények fajtaösz-
szetételénél megőrizték a rajnai riz-
ling–olaszrizling–tramini–rizlingszilvá-
ni tengelyt, de az évek során kiegészí-
tették Magyarországon és külföldön
is népszerű fajtákkal is, mint a char-
donnay, a sauvignon blanc, a pinot
blanc, a cserszegi fűszeres és az irsai
olivér. A művelésmódon is változtat-
tak: míg korábban 3,5 méteres sortá-
volság mellett 1,2 méteres tőtávolság
jellemezte az ültetvényeket, addig az
újaknál már 3 méteres sortávval és
0,8 méteres tőtávval számoltak,
Guyot művelésmódban. Erre azért
volt szükség, mert nagy volt a tőkék le-

Fotó: Babarczi Pincészet



terheltsége, illetve a korábbi para-
méterekkel gazdaságtalan volt az ül-
tetvényeket művelni – magyarázza Ba-
barczi Zsuzsa, és hozzáteszi, hogy ma
is folytatják a telepítéseket, hiszen idő-
közben a korábban említett 45 hektár-
ról mára 65 hektárra növekedett meg-
művelt területeik nagysága. 

Arra a kérdésre, hogy a több mint
30 éves múlt ellenére, miért csak az
utóbbi tíz évben hallani a Babarczi Pin-
cészetről, Zsuzsa azt válaszolja, azért,
mert korábban elsősorban nagybani

folyóbor-értékesítés-
sel foglalkoztak, egyik
fő piacuk Olaszország

volt, de vásárlóik között voltak
környékbeli és hazai borászatok is.

Palackozni tehát nem olyan régen
kezdtek, de ezen üzletáguk felfutását
mutatja, hogy míg a 2009-es évjárat-
ból 4 ezer, addig a tavalyiból 25 ezer
palackot töltöttek meg, idén pedig
már 35 ezer palackkal számolnak. Pa-
lackosbor-eladásuk egyébként nem-
csak helyi, hanem országos szinten is
emelkedik, ez többek között annak is
köszönhető, hogy időközben partne-
rük lett a Borháló franchise kereske-
dői hálózat. Egyébként 25 kereskedő-
vel dolgoznak együtt, áruházláncok-
hoz is sikerült bekerülniük, sőt Lon-
donban és Berlinben is értékesítenek. 

Zsuzsa szerint több tényezőnek is
köszönhető, hogy az elmúlt években si-
került előlépniük a takarásból: egyrészt
az új telepítések, másrészt a technoló-
gia finomítása, harmadrészt a marke-
tingmunka, negyedrészt pedig a máso-
dik generáció aktivitása és az első böl-
csessége áll a sikerek mögött. 

S ha már itt tartunk, fedjük fel,
hogy miért kalauzunk vállalta magára
a pincészet arcának feladatait. Édes-
apjuk háttérbe vonulása után ugyanis
Zsuzsa vette át a termelésirányítást a
szőlészetben és a borászatban, vala-
mint hozzá tartozik a marketing és az
értékesítés is. Sógornője, Rita a pénz-

ügyekért és a humán
erőforrásért felelős, bátyja,
László pedig stratégiai kérdé-
sekben segíti a döntéseket. 

Zsuzsa egyébként többek között a
változatosságot szereti ebben a munká-
ban. „Reggel 6 után kezdek a szőlőben,
aztán némi adminisztráció után átme-
gyek a borászatba, kiadom a feladato-
kat, ellenőrzöm a munkát, aztán lehet,
hogy este épp alkalmi öltözetben meg
kell jelennem valahol, mert szponzorá-
lunk valamit. Fontosnak tartom, hogy ha
valahova elmegyek, akkor ne csak a Ba-
barczi Pincészetről, hanem a Pannon-
halmi Borvidékről is beszéljek.” Azt
mondja, a borfogyasztási trend most
egyértelműen a száraz fehér borok felé
fordult, ami nekik nagyon szerencsés ál-
lapot, hiszen a borvidéken alapvetően
ilyen fajták teremnek. Egyébként a terro-
ir adottságai is tökéletesek a könnyű re-
duktív fehérborokhoz, úgyhogy most
minden összeállt. „Vannak slágerborok,
itthon a pincéből az irsai olivér és az
olaszrizling megy a legjobban. Az irsait
nagyon kedvelik, egy könnyű, gyümöl-
csös, parfümös bor, és általában az is
szereti, aki egyébként édes bort iszik
vagy nem borkedvelő. Az olaszrizling
markánsabb, szokták mondani, hogy
fröccsbor, de Ma-
gyarországon

az egyik legnagyobb mennyiség-
ben eladott fajta. Palackos minőség-

ben a sauvignon blanc, ami nagyon ke-
resett nálunk.” Talán nem véletlen, hogy
a ház asszonyának is ez a kedvenc bora,
amit a napokban meg is lehet majd kós-
tolni a győri bornapokon. A Babarczi Pin-
cészet a kezdetektől jelen van a fesztivá-
lon, ahol borait meg is méretteti, nem is
rossz eredményekkel: 2013-ban példá-
ul olaszrizlingjüket választották Győr vá-
ros borának. De számos verseny, szá-
mos aranyérmével büszkélkedhetnének
még, Zsuzsa mégsem ezt teszi. „Ne-
künk az a legfontosabb, hogy nagyon
sokan járnak hozzánk, van, aki 15-20
éve tőlünk vásárolja a bort. Egyre több
új arcot látunk, akik visszatérnek, tehát
szeretik az emberek a borainkat, nekünk
ez a legnagyobb elismerés a díjak mel-
lett. Jó érzés, hogy családi pincészet-
ként teremtünk valamit, amit meg lehet
fogni, amin rajta van a nevünk, és az is,
hogy egy jó dologgal kötnek össze min-
ket az emberek. Az a vágyam, hogy ha
valaki azt mondja, innék egy jó fehérbort,
annak az elsők között jusson eszébe a
Babarczi.”



Én kicsit távolabbról közelíteném meg
a terroir kérdését. Ha körülnézünk szű-
kebb régiónkban, akkor láthatjuk, hogy
több borvidék is található közvetlen kör-
nyezetünkben: soproni, pannonhalmi,
móri, neszmélyi, somlói, balatonfüred-
csopaki. Ezek csak a Pannonhalma körül

történelmileg kialakult borvidékek, ame-
lyek azért jöttek létre, mert a szőlőter-
mesztési adottságok mások és mások
voltak. Más a domborzat, az éghajlati és
nem utolsósorban a talajtani tényezők is.
Somlón például vulkáni, Móron üledékes
mészkő-, Neszmélyen és Pannonhalmán
jellemzően löszös talaj az uralkodó, Sop -
ronban pedig az öntéstalajoktól kezdve
sok más talajtípussal találkozhatunk. Eze-
ken a területeken az ezekhez a talajtípu-
sokhoz legjobban alkalmazkodó fajták
termesztése indult el, kialakult ezek mű-
velésmódja, továbbá létrejött egy borá-
szati hagyomány, ami a népi kultúra része
lett. A lényeg tehát az, hogy a különböző
adottságok különböző szőlőművelést,
borászati technológiát követeltek meg és
tettek lehetővé, ami mind markánsan
megjelenik például az alkalmazott fajták-
ban és a borok ízében is – a fél Dunántúlt
elnézve ez nagyjából így fest.

Borászok közt

Középpontban a terroir
Rovatunkban két borász segítségével járunk körül különböző szakmába vágó témákat,
kérdéseket. Ebben a hónapban egy olyan fogalmat helyezünk a középpontba, amelyet so-
kan sokféleképpen magyaráznak. Állandó szakértőink a Pannonhalmi és a Soproni Borvi-
dék szemszögéből vizsgálják a kérdést, jelesül, hogy mit is jelent a terroir?

Liptai Zsolt, a Pannonhalmi Apátsági Pincészet fôborásza 
Ha azonban veszünk egy adott bor-

vidéket, akkor arra ez ugyanígy levetíthe-
tő. A mi pannonhalmi esetünkben pél-
dául az Écs–Győrság–Pannonhalma kö-
zött húzódó háromszög, amit Szél-
domb-dűlőnek neveznek, egy könnyen
felmelegedő terület, aminek homokkö-
ves lösztalaja van, ráadásul Győr felől,
azaz a Kisalföld irányából nyitott és min-
dig átjárja a szél, e széljárás pedig azt
eredményezi, hogy párás, csapadékos
idő esetén nagyon könnyen felszárad.
Ezek az egyedi adottságok alkalmassá
teszik arra a területet, hogy a borvidék
egyik legkorábban termő dűlője legyen.
Ellentétben például a zárt völgyben fek-
vő ravazdi Tavaszó-ültetvényünkkel,
amelynek fehéragyagos lösztalaja van,
továbbá dél felé, a Bakony felé nyitott, ez-
által egy kicsit hűvösebb és legalább
hét-tíz nappal késik minden szőlő fejlő-
dési fázisa a Széldombhoz képest. Hiá-
ba a mindössze 7 kilométernyi távolság
a két dűlő között, egészen más típusú
bort lehet termelni rajtuk.

Mindkét említett területünkön ter-
mesztünk rajnai rizlinget és pinot noirt,
ugyanazzal a művelésmóddal, ugyanazt
próbáljuk létrehozni, mégis ha ennek a két
fajtának a borait egymás mellé tesszük, tel-
jesen más-más típusú bort kapunk.

Ha a miénkhez képest sokkal béké-
sebb borászati történettel bíró országokra
gondolok, elmondható, hogy dűlőiket
olyan precízen megtanulták használni a
szőlészek-borászok, hogy ki tudják aknáz-
ni ezen területek változatosságának maxi-
mumát. Ha pedig ezt valaki megteszi, ak-
kor tényleg kézzelfogható különbség mu-
tatkozik meg bor és bor között. Ezt nevez-
hetjük egyfajta terroir-hatásnak, amit le-
het persze csak arra szűkíteni, hogy ma-
gában a „terrában”, azaz a talajban van a
különbség, de véleményem szerint sokkal
komplexebben, tágabb összefüggései-
ben érdemes ezt tekinteni s vizsgálni.

Borászszótár

Barrique
bor

A barrique bor egy
speciális, úgynevezett barrik-

hordóban érlelt borfajta. A barrikhor-
dó tölgyfából készül, űrtartalma 225 liter.

A hordóba töltött bor a hordó fájának anya-
gait kioldja, emiatt a nedű kiegészül a fa jelleg-

zetes anyagaival, ízvilága és illata is megváltozik.
Más ízt kölcsönöz az italnak. Általában 9–24 hó-
napig érlelik benne a vörösborokat, de semmi-
képp nem használják 2-3 évnél hosszabb ideig.
Ennél hosszabb idő elteltével jelentősen csök-
ken az aromaátadó hatásuk. A hordó olyan fá-

ból készül, amelynek szerkezete lyukacsos,
ilyen az alakítható, de kemény, vízálló

tölgy.
Forrás: vinopedia.hu

A terroir szerintem egy adott ter-
mőhely geográfiai tulajdonságait tar-
talmazza, ami az esetek többségében
egyedi és megismételhetetlen. Ezen
geográfiai tényezők mellett nagy befo-
lyása van a klímának és nem feledkez-
hetünk meg az emberi tényezőről
sem. Úgy gondolom, hogy eme há-
rom dolog olvasztótégelybe helyezé-
se adja meg talán a helyes választ.

Magyarország talajadottságai na-
gyon jónak mondhatók Európában. A
talajtípusok sokszínűsége egy adott
borvidéken belül is eltérő képet mutat,
mely igen változatossá teszi a magyar
borokat. A klimatikus és geográfiai vi-
szonyok mellett a talaj az, ami legin-
kább meghatározza a szőlőültetvé-
nyek állapotát és jellegét. A szőlő
mélyre hatoló gyökereivel képes hasz-
nosítani a talajban, altalajban, illetve
alapkőzetben rejtőzködő tápanyago-

Linzer Sámuel, a fertôrákosi Winelife Pincészet borásza
kat, ásványi anyagokat és a létfontos-
ságú vizet. Ezen összetevőket a szőlő
a növekedéséhez, valamint létfenntar-
tásához használja fel és jelentős ré-
szük a szőlőtermésben is hasznosul,
illetve beépül. A belőle készült bor ízét,
aromáját nagymértékben befolyásolja
a talaj minősége, humusz- és ásványi-
anyag-tartalma. Ezért lehet a kékfran-
kos olyan változatos és szép bor bor-
vidékenként, illetve Sopronon belül is.

A geográfiai tényezők mellett fonto-
sak a klimatikus tényezők is. Ide sorol-
nám például a csapadék mennyiségét
és annak éves eloszlását, a napsütéses
órák számát, valamint az évi középhő-
mérsékletet. Jelentős tényező maga az
ember, aki folyamatosan formálja, ala-
kítja, illetve befolyásolja az ültetvény ál-
lapotát, kondícióját. Alapvető fontossá-
gú a szőlő szeretete, ugyanis a nélkül
nem működik a dolog.

A Soproni-hegység talaját kristá-
lyos gneisz és csillámpala alkotja, ame-
lyet miocén kavics, agyag, mállott
mészkő és homokkő fed. A későbbi ko-
rokban ezekre a rétegekre löszös vá-
lyogtalaj és humuszban gazdag barna
erdőtalaj rakódott. Tehát a talajadottsá-
gok kitűnőek, melyhez viszonylag hű-
vös, csapadékos éghajlat párosul. Va-
lamint a soproni bortermelő társada-
lomban a szőlő és a bor iránti alázat és
szeretet, én úgy gondolom, egy csodá-
latos terroirt alkot. Ezek együttes hatá-
sa pedig abszolút visszaköszön a bo-
rokban, melyekben a gyümölcsösség,
a mineralitás, a feszes savak, valamint
a testesség is megfigyelhetők.
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Magyarországon még különlegesnek számító, Franciaországból származó, de Argentínában otthon -
ra találó szőlőfajta. E bor a pincészet chilei borászának igazi „újvilági” stí- lusú remeke, mely mély-
bordó színével és gyümölcsös, ám fűszeres illatával csábít fogyasztásra. Közepes testű, lágy
tanninokkal rendelkező ,  hosszú lecsengésű bor , mely egészen egyedi iz- galmakat rejt akár ruti-
nos borbarátoknak, akár a borok világával csak mostanában ismerkedők- nek is!

Minden eddiginél több olyan bor
kerül a boltokba, amelyeket, ha nem
is azonnali, de rövid időn belüli fo-
gyasztásra szánnak. A jó minőségű,
hétköznapi borok akár egy évet is ki-
bírnak. Egy év elteltével azonban eze-
ket is el kell fogyasztani, mert már
nem lesz jobb a minőségük. A drá-
gább és jobb minőségű borokra en-
nek éppen az ellenkezője igaz. Minél
jobb a bor, annál jobb sokáig tárolni
és megvárni, míg a nemes nedű telje-
sen megérik. Csak a tárolásra kell
ügyelni. Mivel a bor eleven termék,
minden fizikai behatásra reagál. Az
évekig tartó tárolás szempontjából az
a megfelelő pince, amelyik jól szellő-
zik, és a levegő páratartalma hetven
és kilencven százalék között változik.

Borillemtan

A hónap bora

hogy garantáltan
jól érezd magad 
a Bornapokon:

• Ne felejtsd otthon a Borháló kártyádat, mert

felmutatásával vendégünk vagy üdvözlô roséra,

vagy roséfröccsre

10 TIPP
• Legyen borkóstolási stratégiád

és tartsd magad hozzá

• Ha idôd engedi, már otthon készülj fel
egy kicsit a meglátogatható borászatokból

• Nem kell minden faháznál kóstolni,
a kevesebb néha több

• 4 napot kell beosztanod, ne siess

• Ha lehet, ízlelj csak fél decinként,

így sokkal több borral megismerkedhetsz

• Ne felejts el enni is a borok kóstolása közben

• Amennyiben nem szereted a tömeget,
válaszd a csütörtök estét a borozáshoz,
vagy inkább a kora délutáni idôszakokat

• Ha könnyed fehéreket, vagy a legjobb vörös-
borokat és pezsgôket keresed, akkor a Borháló
faházánál mindig találhatsz érdekességeket

• Ha szereted a magas színvonalat, akkor
megtalálsz minket a 37-es faházban a Duna-
kapu téren a CEZAR Pincészet pavilonjánál

A borcsomag csak korlátozott ideig, a Győri Bornapok ideje alatt elérhető. Előjegyzéseket 2015. augusztus 30-ig
tudunk elfogadni az üzletünkben, a Dunakapu téren, a 37-es faháznál vagy a gyor@borhalo.com címen.

A hihetetlen áron kapható CEZAR
Borcsomagot idén mindenki 
számára elérhetővé tettük! 

• Le Patron White
2014 – 0,75 l

• Cabernet Sauvignon Rosé
2014 – 0,75 l

• Malbec 2013 0,75 l 
• Cabernet Sauvignon Grand

Selection 2008 – 0,75 l
• Merlot Grand Selection

2007 – 0,75 l
• Fünfkirchen Pezsgő

„Methode classique” – 0,75 l

6 palack 16.440 Ft helyett

9.990 Ft

Pincészet — Malbec 2013

Hogy tároljuk
helyesen
a bort?

Ideális, ha a hőmérséklet viszonylag
állandó, és tíz-tizenhat Celsius-fok kö-
zött van. Minél melegebb a bortároló
helyiség, annál gyorsabban veszti el a

bor a friss ízét, az érés és korosodás
gyorsabban megy végbe. A bort min-
dig sötét helyen kell tárolni, mert a
fény idő előtt bekövetkező, kellemet-
len öregedési tüneteket okozhat.

Fontos, hogy a palackokat fekve tá-
roljuk, hogy a folyadék nedvesen tart-
sa a dugót. Így a palack szája zárt ma-
rad, nem juthat be káros oxidációt
okozó levegő. Lakásban vagy kis pin-
cében történő tároláshoz ma már kap-
hatók klímaszekrények, amelyek a hű-
tőszekrényhez hasonlóan, állandó hő-
mérsékleten tartják a nemes italokat. 

Felhasznált irodalom: Christina Fischer: A bor világa | Forrás: bor.hu/borillemtan

A tradicionális fajtákra és pincésze-
tekre, valamint a helyi hagyományokra
alapozva, közös marketingtevékeny-
ségbe kezdtek a Pannonhalmi Borvi-
dék pincetulajdonosai, borászai. Az el-
sősorban 11-12 kis pincéből álló össze-
fogás mellé állt az apátsági pincészet
is, és közösen megbíztak egy céget, a
Pannonhalmi Borvidék Borpromo Kft.-t,
hogy segítse ezt a marketingmunkát –
mondta el lapunknak Huszár Levente,
helyi borász. Hozzátette, a borvidék fel-
lendítésén emellett több szervezet dol-
gozik, így a Pannonhalmi Szent Márton
Borrend is, amelyik civil egyesületként
járja az országot, és promotálja a pan-
nonhalmi borokat, de maga Pannon-
halma városa is komolyan felkarolta ezt
a tevékenységet. 

Huszár Levente kiemelte, a bor helyi
termék, amely egy adott régióra jellem-
ző, tehát ugyanúgy, ahogy Villány, Eger
vagy Szekszárd felépítette a saját
brandjét, ezt a Pannonhalmi Borvidék-
nek is meg kell tennie. Rámutatott, el-
sődleges céljuk, hogy megismertes-
sék a térség településein a borvidék

Bormarketing

Közösen a borvidékért
pincészeteit és borait, valamint az itte-
ni borászokat. Mint mondta, egy 50–
70 km-es sugarú kört szeretnének el-
ső körben elérni, ami jelenlétet jelent
az ottani éttermekben, kulturális és kö-
zösségi programokon, kóstolókon.
Hozzátette, fontos cél, hogy Győr még
jobban megismerje a borvidéket, hogy
egyre több borász legyen a városban
szervezett bornapokon, egyre jobb le-
gyen a kapcsolat a helyi kereskedőkkel,
és hogy ott legyenek a helyi borok az
éttermekben. Megjegyezte, jelenleg
egy győri étterem borlapján 70 száza-
lékban idegen borokat találunk, és 30
százalékban lehet a Pannonhalmi Bor-
vidék borait kóstolni, az a céljuk, hogy
ez az arány megforduljon. 

Ehhez az is kell, hogy az étterem, a
főpincér, ki tudja ajánlani ezeket az ita-
lokat, azaz, hogy képben legyen, is-
merje a borvidék borait. Huszár Le-
vente végül rámutatott, Győr városa
és a bornapok szervezői nagyban se-
gítik munkájukat, a borszerető közön-
séget pedig várják a hétvégén a pan-
nonhalmi borszigetre!
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OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

Az egykori halászfalu közelében ta-
lálható a Püspökerdô, ami a gyôriek
kedvelt kirándulóhelye már évtizedek
óta. Rengeteg iskola tartja itt sport-
napját, gyakran Gyôr tüdejének is ne-
vezik. Megközelíteni könnyû, és a 8-
as helyijáratú busz is sûrûn jár. Sziget-
tel és Újvárossal együtt Pinnyéd a fia-
talok legfelkapottabb lakhatási cél-
pontja az utóbbi években. 

Bár sokáig Pinnyéden mintha meg-
állt volna az idô, az utóbbi években
egyre több itt a beruházás, a fejlesz-
tés — a hétköznapi élet minden terüle-

tén és szellemiségében is. Új útburko-
latok, sövények, átkötôút épült, parko-
lókat alakítottak ki a temetônél, egyirá-
nyúsított utcák a lakók igényeinek
megfelelôen... és nemsokára a polgár -
ôrséget is kiterjesztik a településrész-
re. Két éve elkészült Gyôr legújabb
hídja is, így az autósok és bringások
már átruccanhatnak a Rábca felett.
Most új építésû társasházi lakásokat
kínál itt az Openhouse Országos In-
gatlan Hálózat. „Egyre fiatalabb kor-
ban érzik úgy a gyôriek, hogy szíve-
sen kijebb költöznének a nyüzsgô vá-

Erdô mentén bizony jó lakni!

Erdész utca, Ôzike utca, Harmat utca, Szirom utca…. nem véletlenül hívják Gyôr egyik városrészében így az utcákat. Pinnyéd. A Gyôrtôl északnyu-
gatra, a Rábca bal partján található városrész tulajdonképpen egy „zsáktelepülés”, ám annak minden elônyével. A Gyôrhöz immár 65 éve hozzácsatolt
Pinnyéd ugyanis a város egyik legnyugodtabb, legcsendesebb, erdôközeli része.

rosból. Valószínûleg elegük van a
napközbeni hajtásból, rohanásból, de
az is közre játszik, hogy a mai harmin-
casok sokkal tudatosabbak életük
megtervezésében, és már elsô laká -
suk vásárlásakor figyelembe veszik jö-
vôbeni családjuk igényeit. Így a csen-
des, nyugodt környezet és a fejlôdô
városrész nagyon vonzó Pinnyéden”
— mondja az Openhouse gyôri iroda-
vezetôje, Szepessy Anita.

A 2017-es Ifjúsági Olimpia a város-
rész jövôje szempontjából meghatáro-
zó rendezvény, gyakorlatilag a fejlesz-

tések motorja, ami még több infrastruk-
turális fejlesztést hoz Pinnyédre, és ami
tovább javítja a városrész megítélését
és lehetôségeit. A Püspökerdôben is
fog lobogni az olimpiai láng.  

Aki ide költözik, annak csupán pár
perc „a város”, a saját telek, a saját
„kis zöld” viszont garantált. „Kollégá-
ink naprakész tapasztalattal, jó helyis-
merettel rendelkeznek Pinnyéd ingat-
lankínálatával kapcsolatban” — ajánlja
az Openhouse kínálatából a most
épülô, remek tájolású, sorházi és tár-
sasházi  lakásokat Szepessy Anita. 

Gyôr-Pinnyéd központjában 6 lakásos
társasházi lakás 55—155 nm-ig nagy terasszal, 
280.000 Ft/nm-es áron + terasz leköthetôek.

Érd.: +36-70/977-7837
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Apróhirdetés

Eladó 2004-es építésû, második emeleti gar-
zonlakás, akár bútorozottan is, teremgarázzsal,
és tárolóval! Irányár: 15,9 millió forint. Tel.: 06-
70/372-0114.
Gyôr-Belvárosban eladó egy nappali + 2 szo-
bás, teljesen felújított, 81 nm-es földszinti lakás!
Ár: 25,5 millió forint. Tel.: 06-70/977-7832.
Gyôr-Révfalu klasszikus részén eladó egy elsô
emeleti, 48 nm-es társasházi lakás! Ár: 14,9 mil-
lió forint. Tel.: 06-70/977-7832.
Albérleteket keresek Gyôrben 50.000—300.000
forint árkategóriában! Érd.: 06-70/977-7838.
Gyôr-Belváros szívében eladó egy nappali + 3
szobás, bruttó 147 nm-es, szép állapotú, 2.
emeleti társasházi lakás. Irányár: 36 millió forint.
Érd.: 06-70/977-7838.
Nyúlon egyedi tervezésû, 4 szoba nappalis,
dupla garázsos, parasztház jelegû családi ház
eladó. Irányár: 29 millió forint. Érd.: 06-70/977-
7837.
Gyôrújbarát panorámás részén eladó egy 2003-
ban épült, kétszintes, 4 szoba nappalis, dupla
fürdôszobás, dupla garázsos családi ház. Irányár:
44,9 millió forint. Érd.: 06-70/977-7837.
Gyôrújbaráton nagy telken álló családi ház cso-
dálatos panorámával eladó. Ár: 14,5 millió forint.
Érd.: 06-70/372-0105.
Nyúlon természetközelben levô építési telek
összes közmûvel eladó. Ár: 3,9 millió forint.
Érd.: 06-70/372-0105.
Gyôr-Szabadhegyen, Nádorváros közelében le-
vô családi ház, garázzsal eladó. Ár: 21 millió fo-
rint. Érd.: 06-70/372-0105.
Gyôrszentivánon eladó egy külön utcafronttal
rendelkezô, nappali + 3 szobás, új építésû iker-
ház. Irányár: 22,5 millió forint. Elérhetôség: 06-
70/977-7841.
Sürgôsen keresek  Gyôrszentivánon szép ál-
lapotú családi házat, 10 millió—35 millió forin-
tig! Minden megoldás érdekel! Tel.: 06-70/977-
7841.
Gyôr-Ménfôcsanak kedvelt részén, nappali + 3
szobás, nagy erkélyes, elsô emeleti téglalakás
garázzsal és gépkocsibeállóval eladó! Ár: 25,9
millió forint. Tel.: 06-70/459-3010.
Gyôrújbaráton, 110 nm-es családi ház, 3900
nm-es telken eladó! Érdeklôdni: 06-70/977-
7839.
Kiadó minôségi lakások Gyôrben! Érdeklôdni:
06-70/977-7839.
Eladó 86 nm-es, téglaépítésû, 3 szobás társas-
házi lakás, teljes bútorzattal, garázzsal,
14.000.000 forintért. Érd.: 06-70/977-7840.
Eladó lakást keresek Sziget városrészben közel
az egyetemhez, lehet felújítandó is. Tel.: 06-
70/977-7840.
Gyôrszentivánon kiadó egy kétszintes, 7 szo-
bás, részben bútorozott családi ház. Családo-
sok és munkások számára egyaránt! Bérleti díj:
180.000 forint/hó. Érd.: 06-70/601-0228.
Gyôr-Adyvárosban, 4 emeletes társasházban el-
adó egy 2 szobás, 49 nm-es társasházi lakás.
Irányár: 12,99 millió forint. Érd.: 06-70/601-0228.
Gyôr-Nádorváros központi részén 56 nm-es,
egyedi fûtéses, 2 szobás lakás eladó. Ár: 15,3
millió forint. Érd.: 06-70/977-7844.
Gyôr-Szabadhegy kitûnô részén nappali + 4
szobás, újszerû családi ház eladó. Ár: 44 millió
forint. Érd.: 06-70/977-7844.
Eladó Gyôrben 110 nm-es, 4 + 1 szobás,
kitûnô elrendezésû lakás 2016. tavaszi átadás-
sal, 300 ezer Ft/nm áron! Tel.: 06-70/372-0114.
Gyôr csendes részén, nappali + 4 szobás sor-
házi lakások, zöldterülettel, garázzsal még le-
köthetôk. Ár: 30.499.000 forint. Érd.: 06-
70/977-7836.
Gyôr-Szabadhegyen 68 nm-es, nappali + 2 szo-
bás, földszinti, saját zöldterülettel, 2 db gépko-
csibeállóval rendelkezô társasházi lakás eladó.
Irányár.: 22.990.000 forint. Érd.: 06-70/977-7836.
Gyôr-Nádorvárosban 3 szobás, erkélyes, felújí-
tott panellakás eladó. Irányár: 13,99 millió forint.
Érd.: 06-70/601-0228.

OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

Az Openhouse naponta több ezer
ingatlant kínál eladásra a kiskertek-
tôl a lovas tanyán át egészen a tár-
sasházi lakásokig.

A felmérések szerint a közvetítôk
sokkal hatékonyabban és gyorsab-
ban tudnak dolgozni, mint a tulajdo-
nosok, vagyis az úgynevezett magán -
eladók. A mi sikerünk arra az alapve-
tô igényre épül, hogyha valaki ingat-
lant szeretne vásárolni vagy eladni,
akkor az országban mindenhol
ugyanazzal a magas minôséggel, ki-
szolgálással és szolgáltatásokkal ta-
lálkozzon!

Lássunk most tíz alapvetô érvet
amellett, hogy miért érdemes mindig
a 10 éves Openhouse-t választani!

1. A tízéves Openhouse-nál az
ügyfelek naponta több ezer hirdetést
találnak, ha ingatlant szeretnének el-
adni vagy vásárolni! 

2. Az Openhouse-nál folyamato-
san támogatjuk és képezzük minden
értékesítônket annak érdekében,
hogy még kreatívabbak, innovatívab-
bak legyenek.

3. A most tízéves Openhouse az
elmúlt évek alatt Magyarország
meghatározó ingatlanközvetítô háló-
zata lett. Dinamikus fejlôdésünk mö-
gött a kemény, kitartó munka áll,
amelynek eredményeként stabil hát-
teret teremtünk a professzionális üz-
letvezetéshez. 

4. Az Openhouse élen jár az érté-
kesítési technológiák, az ügyfélkeze-
lés és a marketing gyakorlatában. Vál-
lalatirányítási rendszerünk révén a

4 szobás sorházi lakások még leköthetôek
2016. tavaszi átadással!
Telefonszámok: 70/372-0114, 70/977-7836

Tízéves az Openhouse,
az Országos Ingatlan Hálózat!

szokottnál is gyorsabb és hatékony
az ügyfelek kiszolgálása.

5. A tíz év alatt megalkottuk az or-
szágban teljesen egyedülálló, úgyne-
vezett Külsô Tippadó Rendszerünket.
Az ország számos pontján már több
mint 300 értékesítôvel, 25 ezer ingat-
lannal és 100 ezer regisztrált ügyféllel
rendelkezünk.

6. A tíz esztendô alatt az Openho-
use rendszerébe már számos nagy
értékû, exkluzív ingatlan is bekerült!
Az eladó házat minden esetben né-
hány óra alatt több potenciális ügyfél-
nek is meg tudjuk mutatni. 

7. Az Openhouse-nál hiszünk ab-
ban, hogy Magyarországon a fejlett

nyugati gazdaságok példáját követve,
nagy kifutása van és lesz is az ingat-
lanközvetítésnek. 

8. Az Openhouse egyedi innovatív
megoldásai közé tartozik az úgyneve-
zett OpenHouse Nyílt Napok. 

9. A közös felelôsségvállalásnak és
az együttmûködéseknek köszönhetôen,
segítségünkkel újult meg a rábapatonai

általános iskola vizesblokkja, ami szep-
tember 1-jével várja a kisdiákokat.

A tízéves szakértelmünk adhatja
meg Önnek a bizalmat ahhoz, hogy
az általunk elvégzett munka garan-
táltan profi, a piaci igényeknek ma-
ximálisan megfelel. Bízunk Önben,
mert bízunk magunkban is!

34 364
11.760

értékesítô,

ingatlan

iroda,

várja a tízéves vállalkozás kínálatában.

Bízza profikra az ingatlanügyeit!
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

AUGUSZTUS 29., SZOMBAT
DUNA TV
04:25 Hazajáró 04:50 Szellem a pa-
lackból 05:20 Akadálytalanul 05:50
Hajnali gondolatok 05:55 Magyar tör-
ténelmi arcképcsarnok 06:25 Világ-
nézet 07:00 Híradó 07:25 A Pannon
kőtenger 07:55 Mesélő cégtáblák
08:25 Hazajáró 08:55 Hogy volt!?
09:55 Anna 11:25 Építészkorzó
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Térkép 13:15 Ízőrzők 13:50
Szent Johanna  16:20 Szeretettel
Hollywoodból  16:50 A titokzatos
Gustav Klimt  18:00 Híradó 18:30
SzerencseSzombat  19:30 Az Ad-
lon hotel  21:10 Forrest Gump 
23:35 A némafilmes  01:15 Az Ad-
lon hotel  02:55 Himnusz 03:00 Tér-
kép  03:25 Hogy volt!? 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:10 Chuck  04:50 Chuck 
05:30 Pasik  05:50 Pasik  06:20
Top Shop 06:50 Kölyökklub 10:05
Ízes élet  10:30 Teleshop 11:20 Ka-
landor  11:45 Street Kitchen  12:15
Agymenők  12:45 Agymenők 
13:10 Az élet csajos oldala  13:40
Az élet csajos oldala  14:05 A harc
törvénye  15:10 A harc törvénye 
16:10 Tibor vagyok, de hódítani aka-
rok  18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Fókusz Plusz  19:20 A szövetség 
21:15 Nico  23:15 Ong Bak 2. – A
sárkány bosszúja  01:15 Az év újon-
ca  03:05 Döglött akták 

04:20 Ringer – A vér kötelez  05:05
Babavilág  05:30 Super Car 
06:00 Időnyomozó 06:25 Tv2 matiné
07:10 Madagaszkár  08:45 Állati
dokik  09:10 Astro-Világ 10:20 Ba-
bavilág  10:50 Pimasz úr ott alszik
 12:00 Kasza!  13:20 Kuzey Gü-
ney – Tűz és víz  14:20 Kuzey Güney
– Tűz és víz  15:20 Kuzey Güney –
Tűz és víz  16:20 Madagaszkár 2. 
18:00 Tények 19:00 Én, a nő és plusz
egy fő  21:15 A dilemma  23:25
Piszkos románc  01:25 Sportos
01:40 A férjem védelmében  02:25
Rúzs és New York  03:05 Felejthe-
tetlen  03:45 Mrs. Klinika 

04:35 Műsorszünet 05:00 Peren kí-
vül  05:45 TV-Shop 06:15 Szívek
szállodája  07:05 Szívek szállodája
 07:55 Sütimester 09:15 Sütimes-
ter 10:35 Monk – Flúgos nyomozó 
11:30 Dilis randi  13:25 NCIS – Ten-
gerészeti helyszínelők  14:25 NCIS
– Tengerészeti helyszínelők  15:25
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
16:25 Ilyen még nem volt  18:25
Ocean's Twelve – Eggyel nő a tét 
21:00 A függetlenség napja  23:55
Füstölgő Ászok  02:05 Harmadik
műszak  02:55 Candleford-i kisasz-
szonyok  03:50 Candleford-i kisasz-
szonyok 

08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Gázfröccs (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Gázfröccs (ism.) 10:00 Híradó
(ism.) 10:20 Sporthírek (ism.) 10:30
Gázfröccs (ism.) 11:00 Képújság
18:00 Civil kurázsi (ism.) 18:30 Ka-
marai Magazin (ism.) 19:00 Győri7
19:45 Jövőkép (ism.) 20:30 Nyugdí-
jas Egyetem (ism.) 21:30 Hello Győr!
(ism.) 22:00 Vény nélkül  (ism.)
22:30 Jövőkép (ism.) 23:00 Győri7
(ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 30., VASÁRNAP
DUNA TV
06:20 „Így szól az Úr!” 06:25 A sokszí-
nű vallás 06:40 Kérdések a Bibliában
07:00 Híradó 07:25 Mesélő cégtáb-
lák 07:50 Balassagyarmat kincsei
08:10 Hogy volt!? 09:05 Isten kezé-
ben 09:30 Engedjétek hozzám 09:40
Katolikus krónika 10:05 Református
ifjúsági műsor 10:15 Evangélikus ifjú-
sági műsor 10:20 Úton-útfélen 10:30
Református magazin 11:00 Reformá-
tus istentisztelet – Sárospatak 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:45
Magyar elsők 13:05 Maga lesz a férjem
 14:25 Naplemente délben  16:00
Nemzeti Tanévnyitó – 2015/2016
17:00 Univerzum 18:00 Híradó 18:40
Rámenős páros  19:30 Krokodil
Dundee 2.  21:25 Vadászat a Vörös
Októberre  23:40 Hol az igazság? 
01:50 Forrest Gump 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:10 A szövetség  05:50 Fókusz
Plusz  06:10 Top Shop 06:45 Kö-
lyökklub 10:00 Teleshop 10:55 A Mu-
zsika TV bemutatja!  11:25 4ütem
 11:55 Hazug csajok társasága 
12:55 Hazug csajok társasága 
13:55 Agatha Christie: Tükrökkel csi-
nálják  15:55 Showtime – Végtelen
és képtelen  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Cobra 11  19:50 Jégkorszak
3. – A dínók hajnala  21:35 Tűzpa-
rancs  00:15 Portré – Dr. Meskó
Bertalan  00:50

04:30 Mrs. Klinika  05:15 Állati do-
kik  05:35 Babavilág  06:00 Idő-
nyomozó 06:25 Tv2 matiné 09:30
Több mint TestŐr  10:00 Astro-Vi-
lág 11:10 ÁllatoZOO  11:40 Apa -
ütők  12:05 Apaütők  12:30 Stahl
konyhája  13:00 Knight Rider 
14:05 Walker, a Texas-i kopó  15:05
Walker, a Texas-i kopó  16:05 Ma-
dagaszkár 3.  18:00 Tények 19:00
Robin Hood  21:50 Wanted 
00:05 Sportos 00:15 Hatalmas szív
 02:20 A szépség és a szörnyeteg 
03:00 Mrs. Klinika  03:45 Mrs. Kli-
nika 

04:40 Műsorszünet 05:10 Igaz-
gyöngy  06:05 TV-Shop 06:35 Sü-
timester 07:45 Szívek szállodája 
08:40 Will és Grace  09:10 Will és
Grace  09:35 Will és Grace  10:05
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
11:05 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  12:00 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  12:55 Az utolsó zsaru 
14:00 Ilyen még nem volt  16:10 Di-
lis randi  18:05 A függetlenség nap-
ja  21:00 Füstölgő Ászok  23:15
Volt egyszer egy másik Amerika 
01:40 Nikita  02:30 Nikita  03:15
Harmadik műszak 

07:45 Erzsébet út (ism.) 08:30 Vény
nélkül (ism.) 09:00 Nyugdíjas Egye-
tem (ism.) 10:00 Hello Győr! (ism.)
10:30 Jövőkép (ism.) 11:15 Képújság
18:00 Győri7 (ism.) 18:45 Erzsébet
út (ism.) 19:35 Széchenyi Híradó
(ism.) 20:00 Üzleti negyed (ism.)
20:30 Zooo+ (ism.) 21:00 Gázfröccs
(ism.) 21:30 Hello Győr! (ism.) 22:00
Győri7 (ism.) 22:45 Erzsébet út (ism.)
23:20 Képújság 

GYŐR+ TV

AUGUSZTUS 31., HÉTFŐ
DUNA TV
04:50 Aranyfeszt 05:50 Hajnali gon-
dolatok 06:00 Roma Magazin 06:30
Domovina 07:00 Híradó 07:25 A
múlt fogságában  08:10 A hegyi
doktor – Újra rendel  09:00 Rózsák
harca  10:00 Család-barát 11:30
Sophie szerint a világ  12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:40 Időjá-
rás-jelentés 12:45 Kapa, kasza, faka-
nál 13:15 Kívánságkosár 05:15 Rex
felügyelő  16:05 Feketén-fehéren 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:40 A hegyi dok-
tor – Újra rendel  19:30 Maradj tal-
pon!  20:30 J.A.G. – Becsületbeli
ügyek  21:20 Sherlock  23:00 A
köröstárkányi mészárlás  23:55 Jön
az árvíz 00:25 A humor forrása 
02:05 Vadászat a Vörös Októberre 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:35 Barátok közt  05:05 Fókusz
 05:30 Top Shop  06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:08 08:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet  09:35 Reflektor 
10:05 Top Shop  11:45 Asztro Show
12:45 Reflektor  13:00 Dr. Tóth 
14:00 Éjjel-nappal Budapest 
15:10 A szerelem foglyai  16:20 A
mentalista  17:20 Fókusz  18:00
RTL Klub Híradó  18:55 1 perc és
nyersz!  20:00 Éjjel-nappal Buda-
pest  21:20 Barátok közt  21:55
Dr. Csont  22:50 RTL Klub Híradó
23:20 A főnök  00:25 Egy rém mo-
dern család  00:50 Reflektor 
01:10 A harc törvénye  02:00 A
harc törvénye  02:45 A bosszú an-
gyala  03:25 Gálvölgyi-show 

04:30 Walker, a Texas-i kopó  05:10
Csapdába csalva  05:35 Kettős
ügynök  06:20 Mokka  09:25
Stahl konyhája  09:30 Babapercek
 09:40 Most Mondd Meg! 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:25 Aktív  12:55 Sherlock és Wat-
son  13:55 Magánnyomozók 
14:55 Az én bűnöm  15:55 Veroni-
ca aranya  16:55 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:05 Ezek megőrültek!  21:25 Ki-
rály!  23:35 Doktor D  00:40 Té-
nyek Este 01:25 Aktív  01:50 Sport-
os 02:00 Ezo.TV 03:00 Állati dokik 
03:25 Kuzey Güney – Tűz és víz 

06:35 Will és Grace  07:00 Bro-
oklyn 99 – Nemszázas körzet 
07:25 A célszemély  08:10 Monk –
Flúgos nyomozó  09:05 Szívek szál-
lodája  10:00 Sütimester 11:15 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Az utol-
só zsaru  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:10 CSI: A helyszínelők  16:05
NCIS: Los Angeles  17:05 NCIS:
Los Angeles  18:05 Jóbarátok 
18:35 Jóbarátok  19:05 Brooklyn
99 - Nemszázas körzet  19:35 Két
pasi – meg egy kicsi  20:10 Két pasi
– meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 NCIS: New Or-
leans  21:55 NCIS: New Orleans 
22:50 Volt egyszer egy másik Ameri-
ka  01:20 Az utolsó zsaru 

08:00 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
08:45 Made in Hungary (ism.) 09:00
Vény nélkül (ism.) 09:30 Jövőkép
(ism.) 10:00 Képújság 18:45 TV tor-
na 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Üzleti negyed (ism.) 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Üzleti negyed (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Üzleti negyed (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Üzleti negyed (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 1., KEDD
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 06:00
Srpski Ekran 06:30 Unser Bildschirm
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:25 A múlt fogságában  08:15 A
hegyi doktor – Újra rendel  09:05
Rózsák harca  10:00 Család-barát
11:30 Sophie szerint a világ  12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:40
Időjárás-jelentés 12:45 Kapa, kasza,
fakanál 2. 13:15 Kívánságkosár
15:20 Rex felügyelő  16:10 Feketén-
fehéren  17:00 Ridikül  18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40 A
hegyi doktor – Újra rendel  19:30
Maradj talpon!  20:30 Önök kérték!
21:25 Szívek doktora  22:15 Az
utolsó angol úriember  23:05 Mü-
pArt Classic – Akadémikusok és újí-
tók 01:00 A médium  01:45 Labirin-
tus  03:20 Szerelmes földrajz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet  09:35
Reflektor  10:05 Top Shop  11:45
Asztro Show 12:45 Reflektor 
12:55 Éjjel-nappal Budapest 
14:05 1 perc és nyersz!  15:10 A
szerelem foglyai  16:20 A mentalis-
ta  17:20 Fókusz  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 1 perc és nyersz! 
20:00 Éjjel-nappal Budapest 
21:20 Barátok közt  21:55 Castle 
22:50 RTL Klub Híradó 23:20 XXI.
század – a legendák velünk élnek 
23:55 Egy rém modern család 
00:25 Egy rém modern család 
00:55 Nevelésből elégséges 
01:20 Reflektor  01:35 A Muzsika
TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek
02:05 A bosszú angyala 

04:10 Sherlock és Watson  04:50
Aktív  05:10 Csapdába csalva 
05:35 Kettős ügynök  06:20 Mokka
 09:25 Stahl konyhája  09:30 Ba-
bapercek  09:40 Most Mondd Meg!
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív  12:55 Sherlock és
Watson  13:55 Magánnyomozók 
14:55 Az én bűnöm  15:55 Veroni-
ca aranya  16:55 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:05 Ezek megőrültek!  21:25 A tit-
kok könyvtára 22:30 Hawaii Five-0 
23:35 Franklin és Bash 00:35 Tények
Este 01:20 Aktív  01:50 Sportos
02:00 Ezo.TV 03:00 Szabadság szár-
nyán – Moka Béla igaz története 

06:35 Will és Grace  07:00 Bro-
oklyn 99 – Nemszázas körzet 
07:25 A célszemély  08:10 Monk –
Flúgos nyomozó  09:05 Szívek szál-
lodája  10:00 Sütimester 11:15 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Az utol-
só zsaru  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:10 CSI: A helyszínelők  16:05
NCIS: Los Angeles  17:05 NCIS:
Los Angeles  18:05 Jóbarátok 
18:35 Jóbarátok  19:05 Brooklyn
99 – Nemszázas körzet  19:35 Két
pasi – meg egy kicsi  20:10 Két pasi
– meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 A Skorpióki-
rály  22:55 NCIS: New Orleans 
23:50 NCIS: New Orleans  00:45
A Skorpiókirály  02:25 Gyilkos kör-
zet 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Üzleti negyed (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Üzleti negyed (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Üzleti negyed (ism.)
10:00 Képújság 18:45 TV torna
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Hello Győr! 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Hello
Győr! (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Hello
Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Hello
Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV
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ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
ENG. SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Ôszi nyelvtanfolyamok szeptember 19-tôl több szinten 
• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok

több szinten is
• ÖSD, EURO, ECL, GazdálKODÓ, ZÖLD ÚT

nyelvtanfolyamok az ôszi nyelvvizsgákra
• TOEFL és IELTS felkészítôk

külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten is  
• Fordítások szakképzett fordítók által

Bôvebb információ kezeléseinkrôl:
Tel.: +36 70 398 7756, 
+36 70 944 6482 

www.zsireltavolitasgyor.hu

Végleges szôrtelenítés Intense Pulsed Light
technológiával Gyôrben, a MediShape Esztétikai
Szalonban az ETO Park Élmény Szigeten

Próbálja ki a forradalmian új Intense Pulsed Light 
technológián alapuló végleges szôrtelenítô eljárásunkat.
Rendkívül hatásos kezelések hajszálerek, seprûvénák,
megvastagodott erek kezelésére, eltüntetésére.

KEZELÉSEK MÁR 3 290 FT / 30 PERCES ÁRTÓL

SZEPTEMBER 2., SZERDA
DUNA TV
06:00 Hrvatska kronika 06:30 Ecra-
nul nostru 07:00 Híradó 07:15 Időjá-
rás-jelentés 07:30 A múlt fogságá-
ban  08:25 A hegyi doktor – Újra
rendel  09:15 Rózsák harca 
10:00 Család-barát 11:30 Sophie
szerint a világ  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:40 Időjárás-jelentés
12:45 Kapa, kasza, fakanál 2. 13:15
Kívánságkosár 15:15 Rex felügyelő 
16:10 Feketén-fehéren  17:00 Ridi-
kül  18:00 Híradó 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:40 A hegyi doktor – Újra
rendel  19:30 Maradj talpon! 
20:30 Ketten Párizs ellen  21:25
Szabadság tér '89 22:10 Szerelem és
vérbosszú  23:05 Aranymetszés
00:05 Építészkorzó 00:35 Legjobb
szándék  02:15 Sherlock  03:50
Határtalanul magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Ízes élet 
04:35 Barátok közt  05:05 Fókusz 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel  09:10
Ízes élet  09:35 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show  12:45
Reflektor  12:55 Éjjel-nappal Buda-
pest  14:05 1 perc és nyersz! 
15:10 A szerelem foglyai  16:20 A
mentalista  17:20 Fókusz  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 1 perc és
nyersz!  20:00 Éjjel-nappal Buda-
pest  21:20 Barátok közt  21:55
Szulejmán  22:55 RTL Klub Híradó
23:25 Házon kívül  00:00 Vissza-
nyal a plágium  01:50 Reflektor 
02:05 A bosszú angyala  02:50 A
bosszú angyala  03:30 Gálvölgyi-
show 

04:00 Sherlock és Watson  04:50
Aktív  05:10 Csapdába csalva 
05:35 Kettős ügynök  06:20 Mokka
 09:25 Stahl konyhája  09:30 Ba-
bapercek  09:40 Most Mondd Meg!
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív  12:55 Sherlock és
Watson  13:55 Magánnyomozók 
14:55 Az én bűnöm  15:55 Veroni-
ca aranya  16:55 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:05 Ezek megőrültek!  21:25 Ha-
zudj, ha tudsz!  22:30 Lángoló Chi-
cago  23:35 Életfogytig zsaru 
00:35 Tények Este 01:20 Aktív 
01:50 Sportos 02:00 Ezo.TV 03:05
Csak semmi kényszer! 

05:10 Igazgyöngy  06:00 TV-Shop
06:35 Will és Grace  07:00 Bro-
oklyn 99 – Nemszázas körzet 
07:25 A célszemély  08:10 Monk –
Flúgos nyomozó  09:05 Szívek szál-
lodája  10:00 Sütimester 11:15 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Az utol-
só zsaru  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:10 CSI: A helyszínelők  16:05
NCIS: Los Angeles  17:05 NCIS:
Los Angeles  18:05 Jóbarátok 
18:35 Jóbarátok  19:05 Brooklyn
99 - Nemszázas körzet  19:35 Két
pasi – meg egy kicsi  20:10 Két pasi
– meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 Tökéletes cél-
pont  23:00 Szerelem Hitler árnyé-
kában  01:25 Tökéletes célpont 
03:10 Gyilkos körzet 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Hello Győr! (ism.) 10:00 Képújság
18:45 TV torna 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek  19:30 Zooo+ (ism.) 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Zooo+ (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Zooo+ (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Zooo+
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 4., PÉNTEK
DUNA TV
06:00 P'amende 06:25 Öt kontinens
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:25 A múlt fogságában  08:15 A
hegyi doktor – Újra rendel  09:05
Rózsák harca  10:00 Család-barát
11:30 Sophie szerint a világ  12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:40
Időjárás-jelentés 12:45 Kapa, kasza,
fakanál 2. 13:15 Kívánságkosár
15:15 Rex felügyelő  16:10 Feketén-
fehéren  17:00 Ridikül  18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40 A
hegyi doktor – Újra rendel  19:30
Maradj talpon!  20:30 Fölszállott a
páva 21:30 Columbo: Kettős vágás 
22:45 Szép estéket, Magyarország!
23:40 Az utolsó rejtély  01:15 World
Express – Lélekszakadva Mexikón át
 02:45 Magyar elsők 03:05 Magyar
történelmi arcképcsarnok 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Ízes élet 
04:35 Barátok közt  05:05 Fókusz 
05:30 Top Shop  06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel  09:10
Ízes élet  09:35 Reflektor  Sztár -
magazin 10:05 Top Shop 11:45 Aszt-
ro Show 12:45 Reflektor  12:55 Éj-
jel-nappal Budapest  14:05 1 perc
és nyersz!  15:10 A szerelem fog-
lyai  16:20 A mentalista  17:20 Fó-
kusz  18:00 RTL Klub Híradó 18:55
1 perc és nyersz!  20:05 Éjjel-nap-
pal Budapest  21:25 Barátok közt 
22:00 Szabotázs  00:05 RTL Klub
Híradó 00:35 Vámpírnaplók  01:35
Reflektor  01:55 Street Kitchen 
02:25 Kalandor 02:50 4ütem 
03:15 A bosszú angyala 

04:45 Állati dokik  05:10 Csapdába
csalva  05:35 Kettős ügynök 
06:20 Mokka 09:25 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Most
Mondd Meg! 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:55 Sherlock és Watson  13:55
Magánnyomozók  14:55 Az én bű-
nöm  15:55 Veronica aranya 
16:55 Fiorella  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban  20:05 Ezek meg-
őrültek!  21:25 Star Trek  00:05
Charlie angyalai  01:05 Tények Este
01:50 Sportos 02:00 Ezo.TV  03:05
Aktív  03:30 Charlie angyalai 

06:35 Will és Grace  07:00 Bro-
oklyn 99 – Nemszázas körzet 
07:25 A célszemély  08:10 Monk –
Flúgos nyomozó  09:05 Szívek szál-
lodája  10:00 Sütimester 11:15 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Az utol-
só zsaru  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:10 CSI: A helyszínelők  16:05
NCIS: Los Angeles  17:05 NCIS:
Los Angeles  18:05 Jóbarátok 
18:35 Jóbarátok  19:05 Brooklyn
99 – Nemszázas körzet  19:35 Két
pasi – meg egy kicsi  20:10 Két pasi
– meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 Ocean's Thir-
teen – A játszma folytatódik  23:30
Hátulgombolós hekus  01:25 Az
utolsó zsaru  02:20 Nikita  03:05
Nikita 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Vény nélkül  (ism.)
10:00 Képújság 18:45 TV torna
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Hello Győr! 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Gáz-
fröccs (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Gáz-
fröccs (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Gáz-
fröccs (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 3., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:15 Akadálytalanul 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Ron-
dó 07:00 Híradó 07:15 Időjárás-je-
lentés 07:25 A múlt fogságában 
08:20 A hegyi doktor – Újra rendel 
09:10 Rózsák harca  10:00 Család-
barát 11:30 Sophie szerint a világ 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Kapa,
kasza, fakanál 2. 13:15 Kívánságko-
sár 15:05 Rex felügyelő  15:55 Fe-
ketén-fehéren  16:45 Szerencse
Híradó  17:00 Ridikül  18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40 A
hegyi doktor – Újra rendel  19:30
Maradj talpon!  20:30 Fábry 
21:50 Az autóversenyző  23:40
kult.hu 00:10 Túsztörténet  01:55
Egy gyilkos agya  03:40 Magyar el-
sők 03:55 Határtalanul magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Ízes élet 
04:35 Barátok közt  05:05 Fókusz
 05:30 Top Shop  06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel  09:10
Ízes élet  09:35 Reflektor  10:05
Top Shop  11:45 Asztro Show  12:45
Reflektor  12:55 Éjjel-nappal Buda-
pest  14:05 1 perc és nyersz! 
15:10 A szerelem foglyai  16:20 A
mentalista  17:20 Fókusz  18:00
RTL Klub Híradó  18:55 1 perc és
nyersz!  20:05 Éjjel-nappal Buda-
pest  21:25 Barátok közt  22:00
CSI: A helyszínelők  22:55 RTL
Klub Híradó 23:30 Brandmánia 
00:05 CSI: A helyszínelők  01:05
Reflektor  01:25 Döglött akták 
02:20 A bosszú angyala  03:10 A
bosszú angyala 

04:50 Állati dokik  05:10 Csapdába
csalva  05:35 Kettős ügynök 
06:20 Mokka 09:25 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Most
Mondd Meg! 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:55 Sherlock és Watson  13:55
Magánnyomozók  14:55 Az én bű-
nöm  15:55 Veronica aranya 
16:55 Fiorella  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban  20:05 Ezek meg-
őrültek!  21:25 Frizbi Hajdú Péterrel
 22:30 NCIS  23:35 Felejthetetlen
 00:35 Tények Este 01:20 Aktív 
01:50 Sportos 02:00 Ezo.TV  03:05
Három vak egér 

06:35 Will és Grace  07:00 Bro-
oklyn 99 – Nemszázas körzet 
07:25 A célszemély  08:10 Monk –
Flúgos nyomozó  09:05 Szívek szál-
lodája  10:00 Sütimester 11:15 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Az utol-
só zsaru  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:10 CSI: A helyszínelők  16:05
NCIS: Los Angeles  17:05 NCIS:
Los Angeles  18:05 Jóbarátok 
18:35 Jóbarátok  19:05 Brooklyn
99 – Nemszázas körzet  19:35 Két
pasi – meg egy kicsi  20:10 Két pasi
– meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei  22:00 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei  22:55 Mondhatsz akár-
mit 01:00 Az utolsó zsaru 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Zooo+ (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Zooo+ (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Zooo+ (ism.) 10:00 Képújság 18:45
TV torna 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Vény nélkül  20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Vény nélkül  (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság   

GYŐR+ TV
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kép és szöveg: pannon-víz

A Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Önkormányzat rangos ki-
tüntetését, a MEGYE GAZDA-
SÁGÁÉRT MELLER IGNÁC-
DÍJAT vehette át Tőke László, a
Pannon-Víz Zrt. elnök-vezér-
igazgatója Németh Zoltántól, a
Megyei Közgyűlés elnökétől a
legutóbbi díszközgyűlésen. 

A magyarországi víziköz-
mű-szektor az elmúlt években
gyökeresen átalakult – nyilat-

kozta lapunknak a díjátadó ün-
nepségen Tőke László, a Pan-
non-Víz Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója. Három évvel ezelőtt
még közel négyszáz víziköz-
mű-szolgáltató működött az
országban, ma már csak negy-
venkettő. Köztük a Pannon-Víz

Elismerés a Pannon-Víznek

A városi faállomány kezelőjeként a Győr-
Szol Zrt. megkezdte a közterületen lévő
elszáradt fák kivágását és a még megment-
hető fákon az elszáradt ágak metszését.

A kertészeti és az erdészeti irányelveket figyelembe vé-
ve, a Győr-Szol Zrt. a hét elején Nádorvárosban indí-
totta el a faállomány gondozását célzó programot. A
városrészről városrészre haladó munka során a szak-
emberek kivágják az elszáradt fákat, illetve ahol kell, le-
metszik az élő fák elszáradt ágait. A tevékenységben a
szolgáltató mintegy tíz szakembere vesz részt. A Győr-
Szol szállító járműveket, szükség szerint kosaras da-
rusautót is bevon a munkába. Nádorvárosban 38,
Győr teljes területén 439 helyszínen van szükség a fá-
kat érintő, kisebb-nagyobb mértékű kertészeti beavat-
kozásra. A teljesen kiszáradt, ezáltal kivágásra ítélt fákat
a Győr-Szol Zrt. természetesen még ősszel pótolja.

A faállomány gondozása alkalmanként járhat a
forgalom korlátozásával. Emiatt a Győr-Szol Zrt. kü-
lön megköszöni a közlekedésben részt vevők
együttműködését, türelmét.

A „4 Évszak Fesztivál” nyárzáró koncertje
után, 2015. augusztus 29-én, szombaton az
önkormányzat díjmentes éjszakai különjá-
ratokkal segíti a résztvevők hazajutását.

A buszok indulása: Zechmeister utca, Bécsi kapu tér
megállóhelyről: • 901 jelzéssel 23.25 órakor Sziget –
Újváros – Pinnyéd útvonalon; • 906 jelzéssel 23.25 óra-
kor a 6-os autóbusz vonalán Sárásra, majd a 11-es út-
vonalán Bácsára. Virágpiac megállóhelyről: • 907 jel-
zéssel 23.25 órakor a Mester utcán, majd a 7-es autó-
busz vonalán Szabadhegyre, a Templom utca után a 6-
os autóbusz útvonalán Kismegyerre; • 917 jelzéssel
23.25 órakor a 17-es autóbusz vonalán Adyvároson ke-
resztül a Zöld utcába. Teleki László utca, színház meg-
állóhelyről: • 2A jelzéssel 23.25 órakor Marcalvárosba;
• 922 jelzéssel 23.40 órakor* a 22-es autóbusz vonalán
Marcalvároson keresztül Ménfőcsanakra, gyirmóti be-
téréssel; • 931 jelzéssel 23.25 órakor Gyárváros és Li-
kócs érintésével Győrszentiván, Kálmán Imre útra
(Homoksori úti betéréssel).

Az éjszakai járatok részletes menetrendje a
www.enykk.hu oldalról letölthető. A program eset-
leges csúszása esetén az autóbuszok is később
indulnak, megvárva a tűzijáték végét!

Éjszakai járatok 
a nyárzáró koncert után

* = az autóbusz a zsúfoltság és az esetleges utaslemaradás elkerülése érdekében
kettőt fordul: 23.25 órakor hazaszállítja a Marcalvárosig utazókat, majd rögtön
utána, legkorábban 23.40 órakor a Gyirmótig és Ménfőcsanakig utazókat is.

Zrt. gazdasági potenciálját és
a kiszolgált fogyasztókat te-
kintve, az ötödik legnagyobb-
ként szolgálja ki fogyasztóit. A
sikeres átalakulásban döntő
szerepe volt a tulajdonos ön-
kormányzatoknak, amiknek
annak idején sikerült a komp-
romisszumokkal együtt olyan
részvénytársaságot alakítani,
amely kiállta az idők próbáját. 

A PANNON-VÍZ Regionális
Önkormányzati Víziközmű-szol-
gáltató Zártkörűen működő

Részvénytársaság az 1883-
ban alapított Győri Vízvezetéki
Részvénytársaság jogutódja,
nemrég ünnepelte alapításá-
nak 130. évfordulóját, jelenleg
122 településen, közel 300 ezer
fő részére nyújt egészséges és
biztonságos szolgáltatást.

Ôszi metszés

Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Prima Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Prima Gyôr, Új-Élet u. 19.
Prima Gyôrzámoly, Ancsali u.
Prima Gyôrújbarát, Széchenyi körút.18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Kodály Zoltán u. 29.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

08. 28.—09. 04.
DELIKÁT

Farmer tejföl
330 g, 20%-os

560,61 Ft/kg

185,- db

39,-db

OKÉ! Rudi eper
23 g, 1695,65 Ft/kg

879,-kg

Ömlesztett Óvári
trappista sajt

35,- db

Kockás,
vonalas

füzet, A5

Zsemle

14,-db

Kakaós csiga

99,-db
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Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb em-
bernél tartósan el van mozdulva?  Ez  a körülmény egész sor testi
és szellemi zavart okozhat. 22 éve egy svájci bioenergetikus, dr. Re-
ne-Claudius Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta módsze-
rét, amelyet már a világ több mint 30 országában több mint 300

Atlasprof specialista alkalmaz. Az egyszerű és
biztonságos vibrációs gépi masszázstechnikát
és eszközt kidolgozta  és személyesen oktatja.
Az Atlas a fej, nyak, gerinc és csípő egyensúlyát
meghatározó első nyaki csigolya. Az eredmény
tartós, mert az Atlas az anatómiailag korrekt
helyére kerül. A technika egyedülálló, termé-

szetes, nem orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csi-
golyatestre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás. A mód-
szer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs masszázs speciális ponto-
kon fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat. A szervezet öngyógyító,
regeneráló mechanizmusának köszönhetően indul be a javulás.
Magyarországon 11 Atlasprof specialista van, aki alkalmazza a me-
tódust. A nagykanizsai  dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több
mint három éve az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után az addig
évek óta fennálló panaszai, mint a derékfájás, nyaki és vállfájdalom,
szédülés és  fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt megszûntek.

Az Atlas
nem csak a fej
hordozója

Dr. Varga Imre
INGYENES ismertető előadást tart

Győrben 2015. szeptember 5-én (szombaton)
17.30 órakor a Nemzetközi Kereskedelmi Központban

(Szent István út 10/A, az IBIS Hotel mellett).
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

ÁLLÁS
Angol

nyelvtanárokat 
keresünk!

Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Mindenféle házimunkát,
idősgondozást vállalok ott lakással. Tel.:
06-70/225-3812.

Győr és Győr környéki
élelmiszerüzletbe kere-
sünk boltvezető, boltvezető-he-
lyettes, targoncavizsgával rendel-
kező raktáros, raktári segédmun-
kás munkatársakat. Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal a mun-
kahelygyor@gmail.co
m e-mail címen. Pályakezdők és
megváltozott munkaképességűek
jelentkezését is várjuk!

SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, szigetelése,
bádogos-, ács-, kőműves-
munkák végzése kedvez-
ménnyel, garanciával. Tel.:
06-30/355-6991.

Nyugdíjas hölgy besegí-
tene háztartási, ápolási, kutyasétál-
tatási munkába, napi több órában. Tel.:
96/810-958.

Kémények átrakását, kőmű-
ves- és bontási munkákat, valamint szo-
bafestést és hőszigetelést vállalok. Tel.:
06-30/460-5184.

FONALVÁSÁR a készlet erejéig.
4.000 Ft/kg-tól. FAMILIA DIVAT Győr,
Sarló köz 13. Nyitva:10–16 óráig.

Vízvezeték-szerelés, dugulás-
elhárítás, villanybojler-vízkőtelenítés, ja-
vítás, kiszállási díj nélkül! Tel.: 06-
30/846-6009.

Környezetvédelmi szakér-
tő cégek ügyintézését vállalja. E-mail:
korved15@gmail.com

Tetőfedést, tetőjavítást, bádogo-
zást, lapostető-szigetelést, falak javítását-
festését garanciával, engedménnyel vál-
lalom. Tel.: 06-30/376-2712.

Mindennemű kárpito-
zást vállalok ingyenes felmérés-
sel, vidéken is. Tel.: 06-20/239-
9198.

Lomtalanítást vállalok.
Ingyen kitakarítom pincéjét, udvarát.
Felesleges holmit elszállítok. Akár
egész lakás ürítését is vállalom. Tel.:
06-70/500-1291, 06-70/882-6590.

Mindennemű lakatosmun-
ka. Egyedi fémszerkezetek, kerítések,
korlátok készítése, felújítása. Tel.: +36-
30/313-2351. www. ironart.hu, e-mail:
ironart@ ironart.hu

Győrben élő idősek otthoni
ápolását, gondozását vállalja nagy gya-
korlattal rendelkező, középkorú nő. Hívjon
bizalommal! 06-30/451-5367

Lomtalanítás! Vállalunk minden tí-
pusú lomtalanítást, igény szerint rakodókkal,
teljes körű elszállítással, akár díjmentesen,
hétvégén is. 06-20/944-6667 

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

Régi kapuk, kerítések fel-
újítása, újak készítése, la-
katosmunkák, ajtó-, ablak-
és zárjavítás, költségkí-
mélő megoldások. Tel.: 06-
70/223-7957.

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

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

EGYÉB
Kezdő Etka-Jóga indul. Ingye-
nes bemutató óra szeptember 9-én,
szerdán 17.30–19 óráig. Bilux (Net-
car) Autósiskola – I. emelet. 06-
30/998-2133

Nádorvárosban szobabútor, Zita szek-
rénysor, kanapé, dohányzóasztal, fotelok
eladók. Érdeklődni este: Tel.: 06-
20/515-9746.

380 V-os körfűrész, 100 l-
es szőlőprés, daráló eladó. Érd.:
06-30/876-1784.

Saját részre vásárolok! Ré-
giséget, festményeket, porcelánt, órákat,
hagyatékot, szarvasagancsot, trófeát.
Tel.: 06-70/395-5358.

Akác konyhakész tűzifa
házhoz szállítással rendelhető 2,5 illet-
ve 5 m3, 35.000 Ft-tól. Ellenőrizhető
mennyiség, kiváló minőség. Tel.: 06-
70/219-7947.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK,

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK,
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE

Samodai +36-30/754-3112
www.egeszseg-ovo.hu

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

Bélyeget, képeslapot, pénzt, ki-
tüntetést (náci, Waffen-SS is), jel-
vényt, könyvet, egyéb régiséget vásá-
rol magángyűjtő. Pál István. Tel.: 06-
20/947-3928.

Készpénzért antik bútort,
festményeket, herendi és Zsolnay-
porcelánt, ezüsttárgyakat, könyve-
ket, antik órákat, szőnyeget, teljes
hagyatékot vásárolunk. Hívjon biza-
lommal! 06-70/640-5101. Kérésre
házhoz megyünk!

INGATLAN

Győrságon (Győrtől 13 km),
5000 nm-es építési telek eladó. Vil-
lany, víz, gáz, csatorna a telek szélén kié-
pítve. Csendes környezet, jól megközelít-
hető, állattartásra is kiválóan alkalmas.
06-70/372-5601

Győrság központjában, frek-
ventált helyen, építési telkek eladók. Víz,
gáz, csatorna a telkek szélén kiépítve. 06-
70/372-5601

Nyúlon, a Mandulafa utcában kis csa-
ládi ház eladó. Ár: 6.900.000 Ft. Tel.: 06-
30/725-1382.

Győr-Belvárosban legújabb
tömbben 44-nm-es új lakás, IKEA új bú-
torokkal, hosszú távra elsőnek kiadó.
06-20/943-7424

Felmondott, hitellel ter-
helt ingatlanokat vásárolunk Győr-
ben és környékén négyzetmétertől, ál-
lapottól függetlenül. Végrehajtás alatt
lévő nem akadály. Hívjon most! 06-
30/612-6301

Győr-Adyvárosban 62
nm-es, felújított, háromszobás, klí-
más lakás eladó. Irányár:
13.500.000 Ft. 06-30/742-6430

Győrszemerén 3.393 nm parko-
sított telken 100 nm, 3 szobás, felújítan-
dó családi ház eladó. Ár: 6,7 M Ft. 06-
30/483-7091, +36-30/505-3626. www.
ingatlan.com/20247740

LAKÁSCSERE
Gyárvárosi, 2 szobás, 48 nm-es, kom-
fortos, határozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 50–75 nm-es, 1+ fél vagy 2 szobás  ha-
tározott-határozatlan  idejű  bérleményre. Sziget,
Újváros, Bán A. utca kizárva. (Hirdetésszám:
493.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalváros I., 3 szobás, 53 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne, teljesen felújított, 60–90
nm-es, határozatlan idejű bérleményre. Gyár-
város, Újváros, Sziget és Bán Aladár u. kizárva.
Tartozás átvállalása lehetséges. (Hirdetés -
szám: 494.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalváros I.,2 szobás, 55 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, jó állapotban lévő,
határozatlan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne csendes helyen, 30-40 nm-es 1-2 szo-
bás bérleményre. Sziget, Újváros, Pinnyéd,
Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 375.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 50 nm-es, 2 szobás, komfor-
tos, felújított, jól hőszigetelt, álmennyezetes,
határozott bérleti szerződéses lakást cserélne
erkélyes, 2 vagy 1+2 fél szobás, 50–65 nm-
es, belvárosi, nádorvárosi, szabadhegyi, Mar-
calváros I–II-n lévő, határozatlan-határozott
bérleti szerződéses bérleményre. (Hirdeté s -
szám: 377.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 111 nm-es, 4 szobás, összkomfor-
tos, jó állapotú, udvarban parkolási lehetőség-
gel, határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne, erkélyes, 2-3 szobás, 50–70
nm-es, belvárosi, határozatlan bérleti
szerződéses bérleményre. Tartozás kizár-
va. (Hirdetésszám: 378.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

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

ELAVULT A GÁZKAZÁNJA,
FÛTÉSI RENDSZERE?

Mester-Gáz Szerviz • 9022 Gyôr, Újkapu u. 3. • Nyitva: H-P 7.30- 16.00
Tel.: +36-20/239-9898 és +36-96/335-443 • www.mestergaz.hu 

akár 20–40%
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

márkaszerviz

• Fûtéskorszerûsítés
• gázkészülékcsere
• helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés

KONDENZÁCIÓS
gázkészülékek beépítésével
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Minden idők legsikeresebb világbajnoksá-
gát szeretnék megrendezni Győrben, a
nemsokára kezdődő maratoni kajak-kenu
vb-n. A nyári főpróbák jól sikerültek, most
pedig már a hajrára készülnek mind a ver-
senyzők, mind a szervezők. Alig két héttel a
rajt előtt kérdeztük a szervezőbizottság el-
nökét, a vezetőedzőt és néhány főszereplőt.

Takács Kincső – 
világ- és Európa-bajnok kenus
Közeledik a vb időpontja. Izgulsz már? 
Egyelőre még a síkvízi vb ha-

tása alatt vagyok, most próbá-
lom még csak átállítani ma-
gam, hogy már a hosszú táv-
ra kell gondolni. Még előt-
tünk van az országos bajnok-

Minden idôk legnagyobb maratoni világbajnoksága lesz
ság is, azután kezdjük meg az igazi maratoni felké-
szülést, de már nagyon várom. 

A két vb-éremmel hangolódni, ennél jobb
nem is kell?

Igen. Eddig nem igazán készültünk még a mara-
tonira, az utóalapozásban eveztünk hosszabbakat,
illetve tavasszal. Tehát nem áll tőlünk távol, de spe-
ciálisan erre a távra most kezdünk el majd készülni.
Már nagyon várom és a gyorsítások, amit sokat gya-
koroltunk, jól fog jönni a maratonihoz is.

Ha távolabbra nézünk, mik a célok?
Nemrég tudtuk meg, hogy a női kenu véglege-

sen is olimpiai szám lesz Tokióban, így a hosszú tá-
vú célom nem is lehet más, mint ez. Olimpiai arany-
ra persze még nem merek gondolni, de mindent
megteszek érte. Rövid távon pedig: jól teljesíteni az
előttem álló versenyeken. 

Lakatos Zsanett –
világ- és Európa-bajnok kenus
Múlt héten gyorsasági vb, nemsokára pedig

már maratoni. Mennyire nehéz rövid időn belül
átállni a két táv között?

Őszintén megvallva, még nekem sem sikerült át-
állnom a maratonira, még előttünk az
OB, kell még egy hét, hogy újra
megszokjam a monotonabb
dolgokat, hosszabb evezése-
ket, de már nagyon várom.
Ilyenkor átállni másabb, mint
év elején, mert akkor hosz-
szabb távokkal kezdünk, most
viszont a 10 másodperchez képest
a 10 km teljesen más lesz, de meg fogjuk oldani. 

Már az első válogatón kivívtad a vb-szerep-
lést, mennyire volt nehéz ez a feladat?

Szerintem májusban könnyebb volt, mint most,
legalábbis ahogy én ezt láttam. Most kevesebb a
víz, illetve nagyobb a futópálya az előbbi miatt, így
magasabb dombot kell megfutni. 

Várod már a maratoni rajtot?
Már nagyon! Kíváncsi vagyok, mit hoz ki belő-

lünk a hazai környezet, és arra is kíváncsi vagyok,
milyen országok jönnek el. Ez lesz az első marato-
nink női kenuban, kíváncsian várom, hogy a sprin-
telők, akik nemzetközi szinten is erősek, eljönnek-e
egyáltalán, és hogy bírják ezt a távot. 

Kadler Gusztáv –
a világbajnokság szervező-
bizottságának elnöke
Hogy állunk, nagyjából két héttel a vb előtt?
Őszintén megvallva, én is izgulok, ha körülné-

zünk itt a helyszínen, több tényező miatt is. A víz az
sajnos nagyon alacsony, bízom benne, hogy egy fél

métert még nő a hátralévő időben, hogy tö-
kéletes versenyt tudjunk rendezni. A part-

rendezés is még messze van az ideális-
tól. A világbajnokság szervezési munká-
ival viszont jól állunk. A végső kialakítá-
sokat tervezzük, és jövő héten már el is

kezdődik az építkezés az Aranyparton, a
sátrakat, a lelátókat, a kivetítőket állítják fel.

A csapatok gőzerővel jelentkeznek, már átléptük a
negyven országot a jelentkezők számában. Nagyon
nagyszabású verseny lesz, remek kiegészítő prog-
ramokat tervezünk, lesznek kézműves bemutatók,

szigetközi települések bemutatói, a legmodernebb
sporteszközöket is meg lehet nézni. Nem melléke-
sen, a versenyzők, persze a világ legjobbjai lesznek
itt. Már jelentkeztek régi és tavalyi világbajnokok, ér-
mesek, én pedig bízom benne, hogy a Csay Reni
megvédi a vb-címét, a győriek pedig érmekkel fog-
nak hazatérni. 

Ez a negyven ország hány indulót takar?
Mennyien leszünk a győri vb-n?

Csaknem ezren vesznek részt a versenyen, de
azt is tudni kell, hogy ez a viadal egyben masters vi-
lágkupa is. Ezer hivatalos résztvevőnél már tartunk,
lehet, hogy kicsit több is lesz majd. Az már 100%,
hogy minden idők legnagyobb maratoni világbaj-
noksága lesz, hiszen ennyi ország, ennyi résztvevő-
vel még sohasem vett részt vb-n. 

Weisz Róbert –
a maratoni szakág vezetőedzője
Alig két hét van hátra a rajtig, készen állunk?
Kettébontanám ezt a kérdést. Ha a partrende-

zést nézzük, nem állunk túl jól, remélem, a hátralévő
időben bele tudnak húzni e téren, és mire érkeznek
a versenyzők, majdnem kész állapo-
tok tudják fogadni őket. A másik ré-
sze pedig a válogatott. Megérke-
zett a magyar csapat már Győrbe,
most már itt készülnek tovább, itt
edzőtáboroznak. Ez nagy előnyt
jelent számunkra, hiszen ez alatt az
idő alatt megismerhetik a pályának
minden zegét-zugát. Láthatjuk azt is, hogy nagyon
alacsony a vízállás, és ez nagymértékben nem is
fog várhatóan változni a vb-ig. Ezért nagy előnyt je-
lent, hogy minden négyzetcentiméterét kiismerik a
pályának a mieink, hol vannak kövek, hol vannak
alacsonyabb-nagyobb részek, hol tudnak elhaladni
úgy, hogy nem akad fent a hajójuk. 

Azért imádkoztok egy kis esőért?
Igen, nagyon. Nekünk az lenne fontos, hogy

Ausztriában és Németországban a Duna vízgyűjtő
területein essen eső, és az itt is változást jelentene
a vízszintben. Múlt héten is így volt, akkor fél métert
emelkedett is, aztán azóta már 40 cm-t apadt. Azért
bízunk benne, hogy növekedni fog a vízszint, mire
kezdődik a verseny.  

Szeptember 9. (szerda)
K1/C1 és Parakenu versenyszámok
ünnepélyes díjátadás

Szeptember 10. (csütörtök)
K2/C2/K2 vegyes és Parakenu versenyszámok
ünnepélyes díjátadás
14:00   Csapatvezetői értekezlet
Versenybírói értekezlet
20:00   Megnyitó ünnepség (Dunakapu tér)

Szeptember 11. (péntek)
09:00   K1 Női Ifjúsági  18,5 km
09:05   C1 Női Felnőtt  22,2 km
09:10   C1 Női Ifjúsági  18,3 km
11:30   K1 Női U23  22,2 km
11:33   C1 Férfi Ifjúsági  18,3 km
13:45   Eredményhirdetések 1. csoport
14:45   K1 Férfi U23  26,1 km
14:48   C1 Férfi U23  22,2 km
17:00   Eredményhirdetések 2–3. csoport

Szeptember 12. (szombat)
09:00   K1 Férfi Ifjúsági  22,2 km
09:03   K2 Női Ifjúsági  18,3 km
11:30   K1 Női Felnőtt  26,1 km
11:35   C1 Férfi Felnőtt  26,1 km
14:00  Eredményhirdetések 1. csoport
14:45   K1 Férfi Felnőtt  30 km
17:00  Eredményhirdetések 2–3. csoport

Szeptember 13. (vasárnap)
09:00   K2 Férfi Ifjúsági  22,2 km
09:05   C2 Férfi Ifjúsági  18,3 km
11:30   K2 Női Felnőtt  26,1 km
11:33   C2 Férfi Felnőtt  26,1 km
13:45  Eredményhirdetések 1. csoport
14:30   K2 Férfi Felnőtt  30 km
16:45  Eredményhirdetések 2–3. csoport

és záróünnepség

Elôzetes program

Még lehet jegyeket venni a szeptember 11-én
kezdődő maratoni kajak-kenu világbajnok-
ságra a Győr+ Pavilonjában és a Baross úti
Látogatóközpontban. A napi jegyek minden
nap egységesek, diákoknak 450 Ft-ba, míg
a felnőtteknek 950 Ft-ba kerülnek.
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Augusztus közepére véglegessé vált az idei első osztályú fér-
fi futsalbajnokságban szereplő csapatok névsora. Meglepe-
tésként az utolsó pillanatban lépett vissza a bajnokságtól a
békéscsabai Pioneers gárdája, amely a tavalyi esztendőben
kemény küzdelem árán tudta benntartani magát az élvonal-
ban. Helyettük az NB II Keleti csoportjának tavaszi bajnoka,
a Nyírgyulaj lesz a tagja az első osztálynak. Ezek alapján idén
tízcsapatos lesz a futsal NB I.

Ami a sorsolást illeti, a bajnok Rába ETO FC augusztus
utolsó napján kezdi meg a szezont, idegenben, pont az újonc
Nyírgyulaj ellen. Ám a másik feljutó, Zalaegerszeg sem járt
jobban, ők a Berettyóújfalut fogadják odahaza. A mindenki
által talán legjobban várt örökrangadókat novemberben és
márciusban rendezik. Elsőként a mieink élvezik a Berettyó
vendégszeretetét, majd jövő évben ők érkeznek Győrbe.

Az utolsó kérdőjel is „kiegyenesedett”
a jövő évi keretünk kapcsán, klubunk
ugyanis megállapodott a friss Európa-
bajnok Tamara Radocajjal – írja az
UNI Győr hivatalos honlapján. A szerb
kosaras tavaly érkezett Győrbe, most
pedig újabb egy évre írt alá a csapat-
hoz, ezzel pedig véglegessé is vált az
egyesület 2015/16-os kerete. Fűzy
András, a klub társadalmi elnöke el-
mondta: „Nagyon örül, hogy Tamara
náluk marad, ugyanis az előző évben
is kulcsszerepe volt a bronzérem meg-
szerzésében. A nyári EB is jól sikerült
számára, hiszen aranyérmes lett. Bíz-
nak benne, hogy az új idény legalább
olyan sikeres lesz, mint az előző.”

Döntetlen idegenben
Először lépett pályára idegen-

ben az ETO FC Győr a labda-
rúgó NB III Nyugati cso-
portjában az elmúlt fordu-
lóban, ahol a zöld-fehérek-

nél eddig gyengébben tel-
jesítő MTK II volt a mieink el-

lenfele. 
Nehezen indult be a talál-

kozó, a mérkőzés első fél órá-
jában inkább csak mezőnyjá-

ték zajlott, aztán az utolsó ne-
gyedórában már felélénkült a já-

ték, és volt néhány helyzet is mind-
két oldalon. A lehetőségeket azon-

ban egyik csapat sem tudta gólra
váltani, így 0–0-val fordultak a felek. 

A szünet után aztán felpörögtek
az események, 3-4 percenként hol
itt, hol ott alakult ki veszélyesebb ak-
ció. Végül a 70. percben sikerült be-
találni a győrieknek, ekkor Weitner
Ádám volt eredményes. A hazaiak
keményen küzdöttek az egyenlíté-
sért, ami sikerült is a 86. percben,
Hujber révén. Végül maradt ez az
eredmény, MTK II–ETO FC Győr 1–1.
A zöld-fehérek egy helyet vissza-
csúszva, 10 ponttal a második he-
lyen állnak a bajnoki tabellán.

Kész a futsalos menetrend

A hétvégi, ETO FC Győr–Bala-
tonfüred bajnoki szünetében a
Pannonhalmi Apátsági Pincészet
felajánlásából 40 db borkupont
sorsolnak ki a szurkolók között. Ezt
a mérkőzést követően egészen va-
sárnap 22 óráig lehet beváltani a
Dunakapu téren, az 55-ös számú

standnál. A kupon egy pannonhal-
mi sauvignon blancból, egy pan-
nonhalmi roséból és egy pannon-
halmi herminából álló kostolóra
váltható be. A szurkolók ez mellett
találkozhatnak is a standnál a csa-
pat néhány játékosával, illetve a
szakmai stábbal, szombaton 21-22
óra között.

Szurkolók,
figyelem!

Radocaj marad

A Győri Kosárlabda Club toborzót
hirdet a 2002–2003-ban született fi-
úk részére. A korosztályban szereplő
játékosok a Győri Kosárlabda Club
U14-es csapataiban szerepelnek. A
toborzó helyszíne: Nádorvárosi
Ének-Zenei Általános Iskola torna-
terme (Győr, Kálvária út 20.). A to-
borzó időpontja: 2015. szeptember
08. kedd 16.00 óra. A rendezvényre
a gyerekek sportfelszerelést hozza-
nak magukkal.

A tabella élére állt a Gyirmót FC
Győr a labdarúgó NB II-ben. A csa-
pat egy döntetlennel kezdte a baj-
nokságot, majd nagyon belelendült
Bene Ferenc vezetőedző együttese.
Az Ajka elleni találkozón sem akar-
ták a véletlenre bízni a döntést a kék-
sárgák, 3–0-ra magabiztosan győz-
tek, ezzel pedig átvették a vezetést
a bajnokságban.

Elkezdték a munkálatokat a Győri Atlétikai
Club pályáján. A 2017-es győri rendezésű
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak kö-
szönhetően, egy vadonatúj sportkomple-
xum épül az egykori Dózsa-pálya helyén.
Ennek részleteivel jövő heti lapszámunk-
ban bővebben is foglalkozunk. 

Toborzó

Élen a Gyirmót

Fotó: etofutsal.hu
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Elégedettek lehetnek a Graboplast Győri Vízisport
Egyesületnél, hiszen a múlt héten Milánóban meg-
rendezett olimpiai kvalifikációs világbajnokságon tíz
versenyzőjükből nyolc éremmel tért haza. 

A megszerezhető 18 kvótából 15-öt szerzett
meg a magyar kajak-kenu válogatott az elmúlt hé-
ten Milánóban zajló kajak-ke-
nu világbajnokságon, amely
egyben a riói olimpiai legfőbb
kvalifikációs versenye volt. A
férfi kajakosoknak jelenleg hat,
a női kajakosoknak öt, míg a
kenusoknak négy kvótájuk
van. A vb-t tizenhárom érem-
mel zártuk, az összesített ta-
bella harmadik helyén. 

Kadler Gusztáv, a győri klub
szakosztályvezetője is elége-
dett volt az eredményekkel.
„Kedden érkeztem haza Milá-
nóból, és szerencsére a győri-
ek nagyon jól teljesítettek, 10
versenyzőnkből 8-an éremmel
tértek haza. Úgy láttam, hogy
ez volt minden idők legszínvonalasabb, legkomo-
lyabb versenye, és ebben ilyen körülmények között
így teljesíteni, az önmagáért beszél. Minden érem
közel áll a szívemhez, hiszen mindegyikért megküz-
döttek a versenyzők.”

A nem olimpiai számokban – legalábbis a vb
idején még az volt – a kenusaink sem maradtak

A győri ifj. Hamar Ferenc nyerte
meg a közelmúltban a Kaposvár
melletti Nagybajomban megren-
dezett Utánpótlás Országos Baj-
nokság U23-as korosztályának
versenyét. A győztes ifj. Hamar
Ferenc a Vidra horgászüzletben
elmondta: a színvonalas megmé-

A Győri Atlétikai Club Birkózó Szakosztálya és a Győri
Birkózó Klub SE is elbúcsúztatta az elmúlt hétvégén a
Dózsa-pályán található, lebontásra szánt csarnokukat.
Szomorkodásra azonban nincs ok, mert a birkózók is
jól tudják, hogy 2017-re, az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválra egy új sportkomplexum épül a helyére. Ko-
zalk Tibor szakosztályvezető ennek látványterveit ki is
függesztette az ünnepség alkalmából, és mindenki
megcsodálhatta. Az előzetesen várt létszámnál keve-
sebben jöttek el, de így is voltak közel 80-an a búcsúz-
tatón. A GYAC jelenlegi versenyzői, gyerekek, szüleik,
veteránok és régi birkózó barátok találkoztak. 

Ünnepi köszöntőt mondott Rózsavölgyi László, az
oktatási, kulturális, sport és turisztikai bizottság elnöke,
aki elmondta, hogy a birkózók számíthatnak Győr város
támogatására. Ezután beszédet mondott dr. Gönczöl
László nyugalmazott főiskolai tanár, a városi sporttör-
téneti bizottságának elnöke, aki a Mesél a birkózósző-
nyeg című könyve alapján összefoglalta a győri birkózás
100 éves történetét. Ezt követően Csonka Csaba edző
bemutatta a Győri Atlétikai Club Birkózó Szakosztályá -
nak ez évi eredményeit, majd Gyurasits Csaba edző fel-
vázolta a közeli jövőt és az idei versenyeken elérendő
eredményeket, célokat. Az est további részében pedig
hajnalig tartó zene és tánc vette kezdetét.

Elbúcsúztatták a termet

Nyolc gyôri érem a világbajnokságról
adósak az érmekkel. A győri kenus tehetségek Ta-
kács Kincső és Lakatos Zsanett C-2 500 méteren
harmadikak lettek, majd Takács C-1 200 méteren
egy ezüstöt is bezsebelt. Sőt azóta újabb örömhír
érte a lányokat és a női kenus társadalmat. Takács
Kincső ugyanis elárulta, nemrég kapták a hírt,

hogy a női kenu véglegesen is olimpiai szám lesz
Tokióban. Így a hosszú távú célja nem is lehet más,
mint ez. Olimpiai aranyra persze még nem mer
gondolni, de mindent megtesz érte, hogy akár ez
is összejöhessen.

További olimpiai kvóták megszerzésére jövőre
lesz még lehetőségük a mieinknek. 
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Újabb aranyérem a horgászsportban
rettetés egy jól telepített egyesü-
leti vízen zajlott. Az egyhetes ed-
zésen eleinte úgy látszott, hogy
gyűrűs bottal lehet jó eredményt
elérni, később azonban, ahogy
telt az idő, a halak is egyre köze-
lebb jöttek a parthoz, így végül a
rakós botos horgászat került elő-

térbe. A fogható halfajták közül a
tizenöt és harminc deka közötti
kárászok és a nyolcvan deka és
másfél kiló közötti pontyok voltak
a célhalak. Az edzések tapasztala-
taira alapozott, a helyes döntése-
ket is feltételező taktikának kö-
szönhetően, ifj. Hamar Ferenc
szektorában két második és egy
első helyet ért el, így összesen öt
helyezési számmal korosztályá -

nak országos bajnoka lett. A győri
versenyző a szép eredményének
köszönhetően, bekerült a jövő év-
ben, Portugáliában megrende-
zésre kerülő korosztályos világbaj-
nokságra utazó magyar csapatba.
A világversenyen a legfőbb cél a
jó szereplés lesz, a korábban
megszerzett bronzérem helyett le-
hetne fényesebbet nyerni.

Nagy Csaba

Ifj. Hamar Ferenc az utolsó
fordulóban harmincegy kilós
fogással verte a mezônyt

Elérhetőségünk:
9022 Győr, Széchenyi tér 7. Tel.: 96/950-950.

info@aprivatbankar.hu • www.aprivatbankar.hu

MAGASABB HOZAMOT
szeretne elérni befektetésein?

Forduljon hozzánk bizalommal!

• Rövid és hosszú lejáratú állampapírok,
prémium állampapírok

• Több mint 700 befektetési alap
(tőkegarantált, ingatlan, részvény)

• Tőzsde (hazai és külföldi részvények,
határidős termékek)

• Devizapiaci kereskedés
• Árutőzsde (olaj, arany, ezüst)
• Online kereskedési felületek
• Személyre szabott

tanácsadás, oktatás
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Állatkertek éjszakája 2015
kép és szöveg: xantus-állatkert

Augusztus 28-án, pénteken a
győri állatkert az éjszakai dzsun-
gel hangulatát megelevenítve,
meghosszabbított nyitva tartás-
sal (22 óráig) és kalandos progra-
mokkal várja látogatóit.

A rendezvény az állatkert jelenleg érvényes jegyáraival látogatható.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Gyôrben, a Pápai út mentén, a Holt-Marcal tó
mellett épülô 21 lakásos társasházban,
örök panorámás vízparti lakások eladók.

2016 év közepétôl emelt szintû
szerkezetkész állapotban
átvehetôk!

60 négyzetmétertôl 
113 négyzetméterig.

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

a Holt-Marcal tó partján
ÖNNEK ÉPÜL

17 órától kezdődően egész este
(21.30-ig):
TapiZOO: különböző állatoktól
származó tárgyakat érinthetnek meg. 
(Terráriumház) 
KígyóZOO: kígyó, szakállas agáma, 
görög teknős, madagaszkári bütykös
csótány simogatása (Terráriumház) 
Az este megmutatja magát:
Benji, a láma (18.00–18.20-ig),
Petra, a dromedár (19.00–19.20-ig)
A kijelölt időpontokban a látogatók
között sétálnak. 

Etetések:
17.00: tapírcsalád vacsorája
17.30: apellák (csuklyásmajmok) 
18.30: ormányos medvék etetése
18.50: mókusmajmok (halálfejes 
majmok) csemegéje
19.10: marabuk etetése
20.20: ázsiai kiskarmú vidrák vacsorája
21.00: örvös medvék csemegéje
21.15: jaguár etetése a kifutóban

Az estét színesítik 
16.00: solymászbemutató
17.30: Állati Jó Bemutató
20.30: tűzzsonglőrök


