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Részletes
tévéműsor
17–20. oldal

15. oldal A hastáncot minden nőnek ki kel-
lene próbálnia – vallja Selena, aki évek óta tanítja
ezt a mozgásformát Győrben. Vele is megismer-
kedhetnek Hölgyvilág mellékletünkben.

5. oldal A legjobban képzett emberekre van szükségünk, hiszen
itt nemzetbiztonságilag is rendkívül érzékeny adatokról, iratokról,
eljárásokról van szó – mondta a Győr Plusznak Navracsics Tibor
közigazgatási és igazságügyi miniszter arról a megállapodásról,
amelyet a tárca kötött a Széchenyi-egyetem rádiófrekvenciás labo-
ratóriumával és a veszprémi egyetem műszaki informatika karával.  

7. oldal A közelmúltban bezárt Teleki utcai
Rómer Ház underground kluboknak és koncer-
teknek, művészfilmeket is bemutató mozinak,
amatőr színjátszók előadásainak adott helyet.
Összeállításunkban utánanéztünk, milyen alter-
natívái vannak az alternatív fiataloknak Győrben.

3. oldal Az egyik legjobb ellá-
tórendszert működtetjük az or-
szágban – mondta lapunknak dr.
Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter, aki beszélt a lakásrendelet
megváltoztatásának okairól is.

8–9. oldal Nemcsak elérjük,
hanem jóval túl is lépjük az első
évre kalkulált megtakarítási célt –
mondja A hét embere rovatunk fő-
szereplője, Sági Géza, a GYŐR-
SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója. 
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Felszállópályán
Tudósításunk a 30. oldalon
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IMPRESSZUM

milliárd forintos kárt okozott az államnak az az abdai
kft., amelyik a Nyugat-Dunántúl eddigi legnagyobb
adócsalását követte el élelmiszer-forgalmazás köz-
ben körbeszámlázással és színlelt uniós értékesítés-
sel. Nyolc ember előzetes letartóztatásba, öt pedig
házi őrizetbe került.

4 90,87 ponttal az első helyet szerezte meg a győri Rába Jár-
műipari Holding a MagyarBrands üzleti márkák top-
listáján. A Superbrands Magyarország tavaly óta
gyűjti össze, értékeli és díjazza a magyar márkákat.
A listán második az MTI, harmadik a Richter.

NAPRÓL NAPRA
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Baleseti
szimuláció
Diszkóbaleseti szimu-
lációs bemutató miatt
csütörtökön lezárták
az Eszperantó út Tiha-
nyi Árpád út és Mészá-
ros Lőrinc út közötti
szakaszát. A baleseti
szimuláció célja az
volt, hogy drámai esz-
közökkel rádöbbent-
sék a jogosítványuk
megszerzése közelé-
ben álló fiatalokat az
alkoholos és más tu-
datmódosító szerek
hatása alatti vezetés
beláthatatlan, nem rit-
kán tragikus következ-
ményeire. 

Önkéntesek
A napokban zárult a
United Way Kisalföld
Alapítvány projektje,
amelynek keretein
belül másfél év alatt
923 önkéntes több
mint 50 szervezetnél
szolgált a megyében.
Így kórházi ápolásra
szoruló gyerekekkel
foglalkoztak, hulladé-
kot gyűjtöttek vagy
ételt osztottak a bőnyi
árvíznél.

Élő emlékeink
Emlékhetet tartanak
az 1956-os forradalom
és szabadságharc év-
fordulójának tisztele-
tére a győri Petőfi Sán-
dor Művelődési Ház-
ban. A rendezvényso-
rozat Wennesz László
„Élő emlékeink” című
fotókiállításának meg-
nyitójával kezdődik
október 20-án 17 óra-
kor. A héten a forrada-
lom győri szemtanúi
tartanak történelem -
órát iskolásoknak.

Zendülés. Lakhatatlanná vált az il-
legális migránsok győri őrzött szál-
lása, ezért az ott elhelyezett embe -
reket Kiskunhalasra kellett átszállí-
tani, miután csütörtökön verekedés
tört ki a szálláson. A rendzavarás-
ban négy egyenruhás megsérült. 

Parlamenti modell. A parlament
működését modellezték a győri vá-
rosháza dísztermében az Alkot-
mányjogi Tudományos Diákkörök II.
Országos Találkozójának résztve-
vői. A szimulált ülésen interpelláci-
ókra és módosító indítványok tár-
gyalására is sor került.

Bakonyvasút. A Győr–Veszprém
vonalon lévő bakonyi vasút műem-
lékké nyilvánítására emlékeztek Por -
va-Cseszneken civilek, politikusok és
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
képviselői. A Vinye–Veszprém közötti
szakasz a 19. század végén épült.

Befűtöttek. A hideg idő miatt hét-
főn hajnalban elindult a távfűtés
Győrben. A GYŐR-SZOL Zrt. távhő-
szolgáltatása az ősz kezdetétől,
szeptember 15-től május 15-éig áll
a fogyasztók rendelkezésére.

Ítélet. Jogerősen nyolc év börtönnel
sújtotta a Győri Ítélőtábla azt a férfit,
aki csaknem háromnegyed milliárd
forintos kárt okozott azzal, hogy ma-
gánkölcsönöket vett fel, ám az össze-
geket nem a megjelölt célra fordí-
totta, és nem is fizette vissza. 

Gázolás. Nem az út- és a látási vi-
szonyoknak megfelelően közleke-
dett autójával az az 57 éves férfi, aki
szerdán hajnalban elütött egy 80
éves nénit a Szigethy Attila úton. Az
idős asszony a mentőben belehalt
sérüléseibe. 

Frigyláda. Befejeződtek a Guten-
berg téri szoborcsoport restaurá-
lási munkái, így a Frigyláda is visz-
szakerült helyére. Az örökségvé-
delmi hivatal és a szakmai zsűri
csütörtökön szemrevételezte a köz-
téri alkotást.

Széchenyi kerámiája a téren 

A Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium fel-
ügyelete alá tartozó Hun-
garofest Nonprofit Kft. a
megyei és a fővárosi kor-
mányhivatalokkal közö-
sen művészeti pályázatot
hirdetett. A pályázat célja
a megyék közti együtt-
működés jegyében a kor-
mányablakok népszerű-
sítése, valamint fiatal ma-
gyar művészeink, kreatív
emlékeink bemutatko-
zása és köztudatba kerü-
lése volt. A pályázatra
több mint 300 műalkotás
érkezett be országszerte,
a megyei kormányhivatal

Elismerés az iskolaigazgatónak

Csengeri Mária, az Adyvárosi Közoktatási Főigaz-
gatóság vezetője kapta idén az Adyváros Szolgá-
latáért Díjat a városrész közösségi életének és ér-
tékeinek gyarapításáért, valamint kiemelkedő pe-
dagógiai és intézményvezetői munkájáért. Az elis-
merést Borkai Zsolt polgármester és Radnóti Ákos
önkormányzati képviselő adta át. 

Díjkiosztó a kormányablakban

Méltó helyére, a Széche-
nyi térre került Sándor
József Péter alkotása
gróf Széchenyi Istvánról,
a polgárról készült kerá-
miája. A mű dr. Somo-
gyi Tivadar önkormány-
zati képviselő, alpolgár-
mester kérésére készült.
Az alpolgármester el-
mondta, Liszt Ferenc
születésének 200. évfor-

dulójára is megrendel-
ték már a kerámiaképet
a zeneszerzőről elneve-
zett győri utcába.

21 alkotást fogadott, köz-
tük látképet, képmozai-
kot, festményeket, novel-
lákat. Széles Sándor me-
gyei kormánymegbízott
hat díjazottnak adott át
pénzjutalmat, miután a
sok kreatív és színvona-
las alkotás miatt a három
első helyezettnek járó el-
ismerést megosztották.
A két első helyezett ösz-
szesen 750, a két máso-
dik 500, míg a két har-
madik helyezett 250
ezer forinton osztozhat.
A beérkezett alkotáso-
kat kiállították a győri
kormányablakban.
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INTERJÚ  LAPSZÉL

Vagyunk néhányan, akik elté-
rően gondolkodunk a „város-
védelem” fogalmáról. Szerin-
tem a városvédő nem azonos
a sértett politikussal, aki azért
agitál a városvezetés ellen,
mert alkalmatlansága miatt
kiszorult a képviselő-testület-
ből. A városvédő nem azonos
egy sértett építésszel, aki név-
telenségbe burkolózva agitál
a városvezetés ellen egyes in-
ternetes fórumokon, mert tá-
voznia kellett az önkormány-
zattól. A győri városvédő nem
bújik el egy vidéki iparosem-
ber történelmi csengésű, azaz
hitelt érdemlő neve mögé,
hogy őt felhasználva, a háttér-
ben meghúzódva játssza rút
politikai játékát. Ja, és egy
győri városvédő nem próbál
hol a baloldal, hol a radikális
jobboldal uszályába kapasz-
kodni, hanem igyekszik érdek
nélkül lokálpatrióta lenni.
Mert ha nem ezt teszi, nem
városvédő, legfeljebb önösér-
dek-védő lehet.

Mondom, eltérően gondol-
kodunk. A városvédőnek nem
áll jól, ha konspirál, szövetke-
zik és hangulatot kelt a város-
vezetés ellen. Egy városvédő-
nek nem áll jól, ha aszerint
„védi” a városát, ahogy a politi-
kai ellenzék kénye-kedve dik-
tálja. Egy városvédőnek nem
áll jól, ha százmilliós pluszki -
adásokba veri a városát, felje-
lenti  fűnek-fának, és lejárató
közleményekkel próbálja az
önkormányzat hitelét ron-
tani. Ez nem városvédelem,
nem lokálpatriotizmus.  Ha
van egy város, amely végre
erősödik, kezdeményezéseit
modellértékűnek tartják, és
fejlődésének csodájára járnak,
nem meglepő, hogy irigyei
lesznek. Irigyei, akik azt kém-
lelik, hol támadhatják, hol árt-
hatnak neki a legtöbbet.  Van
ez így. De azt gondolnánk, az
ilyen támadások zömében kí-
vülről, idegenből érkeznek.
Nem városon belülről. Az nem
városvédő, aki árt a városának.
És nem lokálpatrióta, aki kár-
örvendően dörzsöli a tenyerét,
ha elbukik egy beruházás.

Az ilyet régen máshogy
nevezték. És ha lelepleződött,
bottal üthette a becsületét.

Bakács László

A városvédők
védelmében

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

Az önkormányzat támogatásának kö-
szönhetően városunkban erős a szo-
ciális háló és az egészségügyi alapel-
látás. A területért felelős dr. Somogyi
Tivadar alpolgármester szerint az ön-
kormányzat jó gazda módján igyek-

szik értékeit megőrizni, ez viszont
nem működne a város átlagon felüli
anyagi áldozatvállalása nélkül. 

– Ami a szociális rendszerünket illeti,
idén a legnagyobb eredménynek azt
tartom, hogy az ellátás színvonalát fenn
tudtuk tartani – mondta dr. Somogyi Ti-
vadar. – Sikerült bővítenünk a jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtást, amelyet
eddig a hét öt napján ötszázan vehettek
igénybe. A szolgáltatást kibővítettük a
hét végére is. Városunk 2,8 milliárd fo-
rintot fordít a költségvetésből szociális
feladatokra, ebből mindössze 800 mil-
lió forint az állami normatíva. Ami a
jövőt illeti, látjuk, hogy a szociális  ellátás
az önkormányzatoknál marad, remé-
lem, hogy amit eddig vállaltunk, azt ez-
után is biztosítani tudjuk. Terveink kö-
zött szerepel az idősek bérházának to-
vábbi fejlesztése, valamint a bentlaká-
sos intézményeink férőhelybővítése, hi-
szen most is 250-en várnak arra, hogy
elhelyezésük megoldódjon. 

Ami az egészségügyi alapellá-
tást illeti, bizonyosra vehető,
hogy hasonlóan a szociális felada-
tokhoz, ugyancsak a helyhatósá-
gok feladata marad 2012-től…

Ezen a területen sem maradunk
adósai senkinek. Anyagi lehetőségeink-
hez mérten próbáljuk lehetővé tenni az

Dr. Somogyi Tivadar: Az egyik
legjobb ellátórendszert
működtetjük az országban

orvosi rendelők folyamatos felújítását,
idén a Sport utcai rekonstrukciót fejez-
tük be. Az pedig szerintem országosan
is egyedülálló, hogy a háziorvosok rezsi-
költségét átvállalja az önkormányzat,
ami hozzávetőlegesen idén 50 millió fo-
rintot jelent.

A legutóbbi közgyűlés módo-
sította az önkormányzat ko-

rábbi lakásrendeletét. Miért
volt szükség a változtatásra? 

Egy 2004-es rendeletről van szó,
amelynek aktuálissá vált részben a köny-
nyítése, részben pedig a szigorítása. A
képviselő-testület döntése révén az ön-
kormányzati szociális bérlakásokra vonat-
kozóan kiterjesztjük az igénybevevők
körét. Lehetővé tesszük, hogy magasabb
jövedelmű rászorulók is hozzájuthassa-
nak azokhoz. Ha valaki például albérlet-
ben él két gyermekkel, és van jövedelme,

amiből ki tud fizetni egy adyvárosi lakóte-
lepi bérlakást, akkor be tud jönni a rend-
szerbe. Eddig erre nem volt lehetőség.  

Mi számít majd szigorításnak? 
Az, hogy alsó jövedelemhatárt is

meghatároztunk a bekerülés feltétele-
ként. Kénytelenek voltunk erre, mivel
az 5.500 győri önkormányzati bérlakás-
ban élő összes lakbér- és közüzemidíj-
elmaradása megközelíti az egymilliárd

forintot. A jövőben ez nem emelkedhet,
sőt, a cél az lenne, hogy a kintlévőség
mielőbb komoly mértékben csökken-
jen. A közgyűlés ezért úgy határozott,
hogy a jövőben a bérlakások bérlőivel
a korábbi öt helyett egyéves szerző-
dést kötünk, ezen idő alatt kiderül,
hogy tudja-e fizetni a lakbért és a rezsit.
Emellett azt is figyelni fogjuk, hogy a

bérlő be tud-e illeszkedni a környeze-
tébe, vagy antiszociális a viselkedése.
Ha mindent rendben találunk, egy év
után hosszabbítunk.  

Jelentős változások kezdőd-
tek el az oktatási intézmények
vonatkozásában is.  

A gyermeklétszám változása, a
költséghatékonyság és a gazdasá-
gosság azt indokolta, hogy főigazga-
tóságok alá szervezzük általános is-
koláinkat, óvodáinkat. Így nem szűnt

meg intézmény, és a
gyerekek is marad-
hattak saját csoport-
jukban, osztályukban.
Az átalakítást mára a
pedagógusok és ne-
velők elfogadták, he-
lyesnek tartják. Némi
b i zo ny t a l a n s á g o t
szült, hogy a kormány

jövőre állami kézbe venné az oktatási
intézményeket, ellenben az önkor-
mányzatok, ha tudják garantálni a
működtetés feltételeit, visszakérhetik
azokat. Nekünk az alapfokú oktatás
esetében ez a célunk. Egyelőre azon-
ban még nem tudjuk, hogy a finanszí-
rozás feltételei hogyan alakulnak,
ezért a végleges döntéssel a konkré-
tumokig várni kell. 

Kiterjesztjük a szociális
bérlakások igénybe-
vevőinek körét
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT? PORTRÉ

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Az üzleti sikernek számos mutatója van, de első blikkre
hajlamos a méretek alapján ítélni az ember. A Hatvani
Gumiszerviz új főnöki irodájának tárgyalóasztalánál ül-
dögélünk, s régi ismerősként értünk egyet abban, ha az
asztal nem is, az iroda mindenképpen nagyobb annál az
Attila utcai pincegarázsnál, ahonnan 1979-ben a vállal-
kozás indult. A berendezés dizájnos, az asztalok üresek,
papír sehol. A tulajdonos az üvegfal jóvoltából innen is
láthatná az ötállásos műhelycsarnokban zajló munkát,
de nem teszi. Azt mondja, akkor használja az irodát, ami-
kor vendége van.

Hatvani Gedeon 1954-ben született, s ugyanabban a
nádorvárosi, Attila utcai családi házban nőtt fel, amelyik-
ben az édesapja. Autószerelőnek tanult, így mihelyst le-
hetett, szervizt nyitott a pincegarázsban.
Kezdetben mindent elvállalt, később is
csak a helyszűke miatt alakult úgy, hogy
az autógumik specialistája lett. Újrafutó-
zott abroncsokat forgalmazott, az újak ke-
reskedelme akkoriban az állami vállalatok
monopóliuma volt. A vállalkozás tíz év
múlva az Újlak utcai benzinkút mellé, to-
vábbi húsz év múlva a Pápai útra költözött.
Ez a legújabb, többszintes és nagyon korszerű szerviz
már mindent tud, amire egy gépjárműnek vagy gazdájá-
nak szüksége lehet.    

Az üzleti sikernek számos oka van, Hatvani Ge-
deon elsőként a helyszínt említi közülük. Nemcsak
arról a mezítlábas igazságról van szó, hogy a család-
nak Győr jelenti a megélhetést, hanem arról is, hogy
a város meg a vállalkozás együtt nőttek fel az elmúlt
harminckét évben. A szerviztulajdonos gárdonyis kis-
diák kora óta lovagol, az állami gazdaság istállói ak-

Az autókról 
Ez itt nem a reklám
helye, de megígértük
Hatvani Gedeonnak,
hogy felhívjuk olvasó-
ink figyelmét a kö-
zelgő tél autósokra le-
selkedő veszélyeire.
Válság van, mindenki
ott takarékoskodik,
ahol tud, de a fagyálló
és ablakmosó folyadé-
kok újratöltése, a
nyári gumik lecseré-
lése, a világítás, a
fékek, a lengéscsillapí-
tók ellenőrzése köte-
lező. Sokba kerülhet a
téli felkészülés elmu-
lasztása, halogatása.

koriban, a hatvanas években az Attila utcai családi
ház háta mögött álltak. Elképzelni is nehéz, de aki lóra
ült ott, ahol ma a Nádor aluljáró Nádorvárosba érke-
zik, kiváló terepen, akadálytalanul ügethetett Hecse-
pusztáig, a mai Audi-gyárig. 

A lovarda legalább annyiszor költözött, mint a gumi-
szerviz, s idővel a válogatott díjugratóból is hobbilovas
lett. Saját telivérje hátán járta a Szigetköz ligeteit, a
Duna árterét, s bár Karakán ma már csak egy fénykép a
szerviz falán, a város környéki nagy csavargások a mai
napig tartanak. Amióta nincs lovam, biciklizek, mondja
Hatvani Gedeon, aki hetente elteker szigeti házától a
kunszigeti Bolgányi-hídig, amelyen át valamikor régen
keskenyvágányú kisvasút szállította Szigetköz termé-
nyeit a lébényi állomásra.

Győrnek számos kincse van, Hatvani Gedeon első
blikkre a Mosoni-Dunát említi. A család minden év egy ün-

nepnapján kenuba száll, s Dunaszentpáltól Győrig evez,
élvezve a tiszta vizet, a csendet, a madarakat, félúton a
bográcsban főzött ebédet. Két hajóval mennek, mert két
gyerek van. Lilike a Marina klub táncosa, egyike a bencés
gimnázium első lánytanulóinak. Bálint a gokart korosz-
tályos Európa-bajnoka, autóversenyzőként Michelisz Nor-
bert egykori csapattársa a SEAT Kupában. Most a fővá-
rosban tanul, s bár nem esett róla szó, gyanítható, lesz, aki
továbbvigye a Pápai utcai vállalkozást, tovább futva a ver-
senyt a várossal, a győri autósok igényeivel.

Hatvani Gedeon: 
A város és a vállalkozás
együtt nőttek fel  

A lovakról 
A magyar lovas nép, ló
nélkül. Hatvani Ge-
deon szerint a hazai
tenyésztés a létező
szocializmus évtize -
dei ben összeomlott, s
máig nem épült fel. A
középszerű állomány
miatt a sportegyesüle-
tek sem tudnak szá-
mottevő eredménye-
ket elérni a nemzet-
közi porondon. Hat-
vani Gedeon utolsó
lova, a telivér Karakán
ma 10 millió forintot
érne, a győri vállal-
kozó mégsem vágott
bele a tenyésztésbe.
Azt mondja, az fek-
tesse lóba a pénzét,
aki látni akarja, ho-
gyan fut el.   

A család minden év egy 
ünnepnapján kenuba száll, 

s Dunaszentpáltól Győrig evez



és tudás révén a szellemi versenyké-
pességünket is erősítjük. A két intéz-
mény jól kiegészítheti egymást, hiszen
nem azonos a képzések és a karok
erőssége. Győrött erős a műszaki mér-
nöki képzés, Veszprémben nagyon
erős az informatikai képzés. Ha ez a
két egyetem összefog, akkor egy olyan
teljes körű, magas szakmai színvonalú
műszaki képzést tud nyújtani, ami az
ide települő, akár világhírű és világszín-
vonalú cégeknek is megfelelő mennyi-
ségű és minőségű szakembert tud
biztosítani – fogalmazott a közigazga-
tási és igazságügyi miniszter.  

Szekeres Tamás, a győri Széche-
nyi István Egyetem rektora mérföld-
kőnek nevezte a megállapodásokat,
amelyek tartós és elmélyült kooperá-
ciót jelentenek a két egyetem között.

– Az utóbbi időben a járműgyár-
tás kapcsán felerősödött a kapcso-
lat a két egyetem között, van egy
hárommilliárd forintos közös pro-
jektünk, és további lehetőségekről
tárgyalunk – mutatott rá a rektor,
aki szerint össze lehet szedni egy
kritikus tömegnek mondható cso-
portot a győri és veszprémi okta-
tókkal közösen az egyes témák ku-
tatásában. 

A megállapodások aláírásakor
Navracsics Tibor közigazgatási és
igazságügyi miniszter kiemelte: a
tárca szándéka, hogy az észak-du-
nántúli régió két meghatározó egye-
teméről kiválóan képzett szakembe-
rek kerüljenek a közigazgatásba. 

– Ez egy olyan tevékenységi forma,
ahol a naprakész tudásnak és felké-
szültségnek óriási szerepe van – nyilat-
kozta a Győr Plusznak Navracsics
Tibor. – Nyilvánvaló, hogy ha egy fiatal
már a piacon találja meg a számítását,
akkor utána nehéz behozni a közigaz-
gatásba, ezért próbálunk meg olyan
együttműködéseket kiépíteni, ame-
lyek segítségével már az egyetemi
évek alatt felvehetjük a kapcsolatot a
fiatalokkal, és így biztosíthatjuk a terü-
let szakember-utánpótlását. A legjob-

ban képzett emberekre van szüksé-
günk, hiszen itt nemzetbiztonságilag
is rendkívül érzékeny adatokról, iratok-
tól, eljárásokról van szó. Rohamléptek-
ben fejlődik a világ, vagyis az az isme-
retanyag is, amely az ilyen adatok és
iratok feltörését, hozzáférését teszi le-
hetővé. A győri és a veszprémi egye-
tem együttműködése példaértékű, hi-
szen akkor van esélyünk az európai
versenyben, ha a magas képzettség
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RIPORT FÓKUSZBAN

szerző: bakács lászló
fotó: marcali gábor

Együttműködési megállapo-
dást kötött a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium a
veszprémi Pannon Egyetem
Műszaki Informatikai Karával
és a győri Széchenyi István
Egyetem rádiófrekvenciás vizs-
gáló laboratóriumával: az
egyetemek hallgatóiból ösz-
töndíjprogram keretében vá-
lasztják ki az utánpótlást a köz-
igazgatásba. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztériumnak (KIM) alárendelt Nem-
zeti Biztonsági Felügyelet (NBF) –
amely a nemzeti minősített adatok

védelmével és szakmai felügyeletével
foglalkozik „titokvédelmi főhatóság-
ként” – megállapodott a veszprémi
Pannon Egyetem Műszaki Informati-
kai Karával a közigazgatási-fejlesz-
tési feladatok és a nemzeti hálózat
korszerűsítéséről. A győri Széchenyi
István Egyetem rádiófrekvenciás vizs-
gáló laboratóriuma részt vesz a
komplex információs rendszerek vé-
delmi tervezésében és az információ -

„Titokegyetemek” együttműködése
a nemzetbiztonsággal 

technológia közigazgatási alkalmazá-
sainak fejlesztésében.

– A Nemzeti Biztonsági Felügyelet
életében alapvetően két fontos válto-
zás következett be. Az egyik a minősí-
tett adat védelméről szóló törvény el-
fogadása, és tavaly tavaszi hatályba lé-
pése, amely elég jelentős változást
hoz a magyar titokvédelmi struktú-
rába. Elsősorban azért, mert koráb-
ban semmilyen szabályozás nem vo-
natkozott informatikai területen nem-
zeti titkaink védelmére. Ahhoz, hogy
ezt fel lehessen építeni, illetve a ren-
delkezésre álló erőforrásokat megfe-
lelő módon, és megfelelő kvalitású fia -
talokkal lehessen feltölteni, szükséges
jó utánpótlást biztosítani. A győri és a
veszprémi egyetem esetében találtuk
meg azokat a közös pontokat, ahol

erre a munkára sor kerülhet. Az NBF
tisztességes, az üzleti szférával is ver-
senyképes ösztöndíjrendszert kínál
azoknak a fiataloknak, akik részt tud-
nak venni már tanulmányaik ideje
alatt is a felügyelet munkájában. Sze-
retnénk elsősorban informatikusokat
és olyan villamosmérnököket találni,
akik az elektromágneses kisugárzás
körében végeztek tanulmányokat –
mondta Zala Mihály, az NBF elnöke.  

A legjobban képzett emberekre
van szükségünk, hiszen nemzet-
biztonsági kérdésekről van szó
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SZERZŐ: GÉGÉNY ISTVÁN
FOTÓ: MATUSZ KÁROLY

Az úgynevezett alumnimozgalom még csak a
szárnyait bontogatja hazánkban, pedig a
világ számos országában természetesnek
számít, hogy a felsőoktatási intézmények nem
búcsúznak el örökre hallgatóiktól a diploma
átadásakor. A Széchenyi István Egyetem ma-
gyar viszonylatban évek óta élen jár az öreg-
diákokkal való sokszínű kapcsolattartás rend-
szerének kiépítésében, amelyhez most uniós
pályázati támogatás adott hátszelet.

Sorra zajlanak az öregdiákok találkozói a győri
kampuszon: az elmúlt két évben tíz alkalommal
adtak randevút egymásnak az itt végzettek, akik
közül többen cégvezetők, sikeres vállalkozók let-
tek. Az egyetem nem csupán a kellemes élmények
felidézése miatt tartja fontosnak a volt hallgatókkal
való kapcsolattartást. Több öregdiák ösztöndíjat
alapított a tehetségek felkarolására, a munkaerő-
piacra kikerült szakemberek visszajelzései ugyan-

szerző: bakács lászló
fotó: győr plusz

Az új Munka Törvénykönyvének mun-
kaanyagáról kezdeményezett egyez-
tetést Kara Ákos, a Parlament Mun-
kaügyi és Foglalkoztatási Bizottságá-
nak alelnöke Győrben a szakszerve-
zetekkel. A tanácskozáson részt vett
Palkovics Imre, a Munkástanácsok
Országos Szövetségének elnöke is.

Jelentősen változott a nyáron nap-
világra került, a munkavállalók és a
munkáltatók jogait szabályozó tör-
vénytervezet. Közeledtek a két oldal ál-
láspontjai, amit az is mutat, hogy az
alap- és pótszabadság rendszere a
most hatályos törvény szerint élne to-
vább. Az alapszabadság továbbra is
20 nap lenne, valamint megmaradna
a sávos életkori pótszabadság. A gyer-
mekek után járó pótszabadságot meg-
osztva az anya és az apa is igénybe ve-
hetné. Az apának gyermeke születése
esetén járna öt nap pótszabadság. A
jelenlegi 10 munkanap helyett 14 nap
lehet az egyben kiadható szabadság

Alakul az új Munka
Törvénykönyve:
közelednek
az álláspontok

Egyetemi élet a diploma után

hossza. Kiveszik a munkaanyagból azt
a korlátozást, amely szerint a munkavi-
szony létesítését követő három hónap-
ban nem lehet szabadságot kivenni –
derült ki a győri találkozón, amelyen
Kara Ákos megerősítette, az új munka-
anyag tartalmazza a felmondási tilal-
mat a kismamák esetében. Ennek
megfelelően a munkaviszony felmon-
dással nem szüntethető meg a váran-
dóság, a szülési szabadság, továbbá a

gyermek gondozása miatt az anya
által igénybe vett fizetés nélküli sza-
badság időtartama alatt. Nem szűnik
meg a védett kor intézménye sem, ha-
tározatlan időtartamú munkaviszony a
munkavállalóra irányadó öregségi

nyugdíjkorhatár betöltését megelőző
öt éven belül azonnali hatállyal csak a
munkavállaló alkalmatlansága esetén,
valamint a munkáltató működésével
összefüggő ok miatt szüntethető meg.
Utóbbi esetben csak akkor, ha nincs a
végzettségének, gyakorlatának meg-
felelő betöltetlen munkakör, vagy a
meglévő ilyen munkakörben való fog-
lalkoztatást elutasítja. A munkakör-fel-
ajánlási kötelezettség is erősítené a vé-

dett kor intézményét.
Közeledtek a műszak-
pótlékkal kapcsolatos
elképzelések is. A ja-
vaslat ezzel kapcsolat-
ban három lehetősé-
get tartalmaz: vagy a
bérpótlékot is magá-
ban foglaló alapbér-
ben, vagy a bérpótlé-

kot is magában foglaló átalányban ál-
lapodnának meg, illetve ha külön nem
állapodnak meg, akkor 18 és 6 óra kö-
zött bérpótlék jár a munkavállalóknak.
Ennek mértéke 30 százalék. Az eddig
délutános műszakban 14 és 22 óra kö-

zött dolgozók 15 százalékot kaptak,
most 14-től 18 óráig nem jár pótlék,
18 és 22 óra között viszont 30 százalék
jár. Így aki ebben az időszakban dol-
gozik, annak a műszakpótlék ösz-
szege ebben az időszakban nem vál-
tozik. Vasárnap rendes munkaidőben
történő munkavégzés esetén válto-
zatlanul 50 százalék, munkaszüneti
napon végzett munka esetén 100
százalék lenne a pótlék.

Palkovics Imre sajnálattal állapította
meg ugyanakkor, hogy a kollektív jogok,
így a szakszervezetek működésével
kapcsolatos jogok tekintetében egyál-
talán nem közeledtek az álláspontok,
így számára a mostani tervezetnek ez a
része még mindig nem fogadható el. Ál-
láspontja szerint a szakszervezetek léte
kerülhet veszélybe, ha nem történik vál-
tozás a mostani javaslatban. Kara Ákos
hozzátette, hosszú egyeztetésen van-
nak túl a felek, de ez az anyag még nem
került a kormány elé, még hátravan a
Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Ta-
nács ülése is, így további egyezteté-
sekre is biztosan sor fog kerülni. 

Az apának gyermeke
születése esetén járna
öt nap pótszabadság

csak nagy értéket jelentenek a képzési rendszer fo-
lyamatos fejlesztése során.

Az alkalmi találkozókon kívül évente egy alkalom-
mal bált is rendez az intézmény az öregdiákok szá-
mára, a soron következő ünnepi eseményt október
21-én tartják. Cserpes Imre öregdiák-koordinátor
tájékoztatása szerint rendszeresen küldenek elekt-
ronikus hírlevelet a végzettek részére – az elmúlt két
évben nyolc alkalommal értesítettek több mint
3.000 volt hallgatót az egyetemi aktualitásokról.

A magyar felsőoktatási intézmények közül a győri
Széchenyi István Egyetem adott ki először angol-
szász mintára készülő alumnimagazint, ennek meg-
újítására is sor került az elmúlt időszakban.

A fejlesztések az Európai Unió és a Magyar
Állam 244.716.920 Ft összegű támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a
„SZErvice21 – 21. századi felsőoktatási intéz-
ménnyé válás hallgatói – öregdiák kultúra és ve-
zetői menedzsment szolgáltatás fejlesztéssel a
Széchenyi István Egyetemen” című, TÁMOP-
4.1.1-08/1-2009-0006 azonosítójú projekt része-
ként valósultak meg.
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szerző: zoljánszky alexandra,
wurmbrandt andrás

fotó: o. jakócs péter

A közelmúltban bezárt Teleki utcai
Rómer Ház underground kluboknak és
koncerteknek, művészfilmeket is bemu-
tató mozinak, amatőr színjátszók elő-
adásainak és persze azoknak a fiatalok-
nak is helyet adott, akik a tömegkultúra
helyett valamelyik másik réteget vá-
lasztották. Összeállításunkban annak
néztünk utána, milyen alternatívái van-
nak az alternatív fiataloknak Győrben.

Csillag vagy Fecske? – a kérdést már nemcsak
a Kispál és a Borz teszi fel slágerében, hanem
azok az alternatív fiatalok is, akik szórakozási le-
hetőséget keresnek a városban. Így hívják

ugyanis azt a két presszót, ahova a Kozi Drink
Bár mellett a leggyakrabban betérnek a színját-
szással, képzőművészettel foglalkozó középis-
kolások, egyetemisták.  

Zsófi és Péter néhány hónappal ezelőtt talál-
ták ki, hogy létrehoznak egy olyan találkozási pon-
tot, ahol családias hangulatban beszélgethetnek,
iszogathatnak, társasjátékozhatnak, olvashatnak,
zenét hallgathatnak a fiatalok. Az ötletet megspé-
kelték a ’70-es évek hangulatával: olyan miliőt va-
rázsoltak a belvárosi presszóba, ahová a harmin-
cas korosztály is szívesen látogat. Persze nem-
csak a dizájnnak, hanem a költségtakarékosság-
nak is szerepe volt abban, hogy a vállalkozó
kedvű pár épp a nagyszülők padlására ment kin-
csek után kutatni, hogy aztán régi újságpapírok-
kal tapétázza ki a helyiséget. De a porlepte haj-
dani használati tárgyakból lett az egyedi bútorzat,
a gazdag könyvespolc, sőt, olyan különlegessé-

Alternatív fiatalok
alternatívái Győrben

gek is, mint a lámpaburaként szolgáló reszelő.
Rengeteget keresgéltek a bolhapiacokon, és ma
már sok tárgyat kapnak a vendégektől is. A pla-
font pedig a Zsófi által festett Illés lemezborító dí-
szíti. A betérő fiatalok nem ritkán népzenét, világ-
zenét vagy jazzt és funkyt hallgatnak, és persze
nem hiányoznak a repertoárról a magyar kedven-
cek sem. Zsófiék fontosnak tartják, hogy kulturá-
lis programokat is kínáljanak a Csillagban: min-
den hónapban szerveznek kocsmaszínházat,
melyet telt házzal igazol vissza a közönség, időn-
ként koncertet tartanak, valamint havonta más-
más mutathatja meg tehetségét azzal, hogy le-
hetőséget kap munkái kiállítására. A nagymama
kakaójával vagy banánturmixszal is be lehet von-
zani a gimnazistákat – érvel a révfalui, hasonló te-
matikájú Fecske Presszót is üzemeltető Zsófi és
Péter amellett, hogy jó társaságban józanul is
lehet szórakozni.

Hasonló lehetőségeket kínál a Kozi Drink Bár is.
– Irodalmi kávéházba, koncertekre, kiállítá-

sokra, amatőr fellépésekre, például beatboxra és
gitar jamra várjuk a közönséget, de rendezünk
még dartsversenyeket, táncházakat, reggae-es-
teket és csocsóbajnokságokat is – sorolta a tulaj-
donos, Kozák Gábor, akinek az irodalmi estek
megszervezésében Ungvári István segít. Sok fia-
tal nem jár színházba, ezért a színház próbál el-
menni hozzájuk – fogalmazott a színművész, aki
szerint fontos, hogy ezek a találkozási pontok ér-
téket közvetítsenek a felnövő generáció számára.

A Kozi Drink Bár minden programja ingye-
nes, de vannak írott és íratlan szabályok. Este
11 óra után kártyás beléptetőrendszert alkal-
maznak, hogy a szórakozás kulturált maradjon.
Nem gyűjtőhely akarnak lenni, az elvük az, hogy
a kultúra ne legyen mindig pénzhez kötve. De
azért, hogy ez megvalósulhasson, tenni kell. 
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A HÉT EMBERE  INTERJÚ

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Első születésnapját ünnepelte október 1-
jén a korábbi Komszol, Győrhő, INSZOL és
a Győri Városfejlesztési Kft. összeolvadásá-
val létrejött  megacég, a GYŐR-SZOL Zrt.
Jókedvűen fújja majd el a tortán a gyertyát
a cég születésnapi partiján?

Igen, a GYŐR-SZOL Zrt. messze túlteljesítette azo-
kat az előzetes várakozásokat, amelyeket a tulajdonos
megfogalmazott számunkra. A társaságok tevékeny-
ségi körében lévő párhuzamosságok jelentős részét re-
dukáltuk, a beszállítói szerződéseinket optimalizáltuk.

A távhő üzletágban országosan a legalacsonyabb
díjon szolgáltatunk, amelyet ráadásul magas üzembiz-
tonsággal tudunk elérni. Elindítottuk az európai mér-
cével is nagyon korszerű, de egyben sokat bírált új hul-
ladékgazdálkodási rendszert. Korszerűsítettük a város-
üzemeltetést, amely sokkal hatékonyabban és olcsób-
ban működik most, mint korábban. Üzemeltetjük a
saját és önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás
ingatlanainkat, a parkolóházakat, a felszíni parkolóhá-
lózatot, a vásárcsarnokot, a piacot, és jelentős számú
temetőt. Az eredeti elképzeléseken túl 2010 januárjától
az önkormányzat kezelésében lévő sportingatlanok je-
lentős része is hozzánk került. Az ezek üzemeltetésé-
hez, fenntartásához szükséges pénzügyi forrásokat,
hasonlóan a városüzemeltetéshez, csak bizonyos rész-
ben kapjuk meg. Ez jelentős megtakarítást jelent a tu-
lajdonos önkormányzat számára. Nagyon jelentős vál-
tozások történtek, felújítottuk például a – mai nevén –
Magyar Vilmos Uszodát, folyamatosan szépítjük a tör-
ténelmi belváros műemlék épületeit, bérlakásprojekte-
ket hoztunk létre, város-rehabilitációt készítettünk elő,
létrehoztuk a Győr+ médiaprojektet. A konkrét számok-
ról szólva elmondhatom, hogy nemcsak elérjük az ösz-
szeolvadáskor az első évre kalkulált 300 millió forintos
megtakarítási célt, hanem azt jóval túl is lépjük: 800 mil-
lió forint megtakarításával számolunk. A célunk közben
nem lehet más, mint a szolgáltatás színvonalának meg-
őrzése, illetve folyamatos fejlesztése.

Kell is a takarékos működés, hiszen úgy
hírlik, meglehetősen sok a szolgáltató üzlet -
ágak kintlévősége. Egy frissen a sajtóba került
adat szerint csak a bérlakásban élők távhődíj-
elmaradása mintegy 300 millióra tehető.

Sok szám elhangzott az utóbbi időben. A valóság
meghatározásához azonban azonos időszakok vizs-
gálata szükséges. Kollégáim számításai szerint a be-
olvadáskori hátralék összege és a jelenlegi hátralék
összege között jelentős eltérés nincs. A hátralékba ke-
rült ügyfeleknek a megfelelő törvényi keretek között
mindig segítünk, de ez nem jelenti azt, hogy a hátra-
lékkezelés terén nem tennénk meg mindent a kintlé-
vőség csökkentésére. Ma a vállalatok számára ez a
legnagyobb kihívás, ezért mi is sokkal intenzívebb

„Nemcsak elérjük, hanem
lépjük az első évre kalkul
megtakarítási célt”

A hátralékba került
ügyfeleknek a megfelelő
törvényi keretek között
mindig segítünk 

„Elnök-vezérigazgatóként élem a
hétköznapjaimat, és amikor haza-
megyek, megpróbálok családapa
és ingatlanszakértő lenni” – utal
arra, hogy a szakmáját semmi-
lyen körülmények között nem
szeretné elfelejteni a GYŐR-SZOL
Zrt. 49 éves vezetője. Sági Géza a
Borsod megyei Mezőcsáton szüle-
tett, a középiskola után került
Győrbe, a mai Széchenyi-egyetem
jogelődjére, a KTMF-re, ahol közle-
kedésépítő üzemmérnökként vég-
zett. „A főiskolás évek, az aktív ko-
sárlabdázás és az akkor szövődő
barátságok abba az irányba terel-
tek, hogy Győrben maradjak.” Így
a főiskola után a Szövetkezeti Kar-
bantartó Társulásnál lett előké-
szítő művezető. A sorkatonai szol-
gálat után a Győri Ingatlankezelő
Vállalathoz (később INSZOL Zrt.-vé
alakult) került házkezelőségi mű-
szaki ellenőrnek. 12 év alatt végig-
járta az úgynevezett szamárlétrát
és házkezelőség-vezetővé küz-
dötte fel magát. „Fiatalon kerül-
tem magas, felelősségteljes beosz-
tásba és láttam, hogy az előrelé-
péshez változtatások kellenek. Az
évezred végére úgy éreztem, be-
szűkülnek körülöttem addigi le-
hetőségeim”. Ezért 1999-ben a
banki szektorban, az OTP Bank-
nál vállalt munkát. Három és fél
év után szükségesnek érezte a
munkahelyváltást, ekkor került
az Első Győri INKÖZ Kft.-hez, ahol
műszaki igazgatóként vezethette
egy kis létszámú szakmai csapat
ingatlan-értékbecslési, ingatlan-
fejlesztési tevékenységét. 2008 ja-
nuárjában a városi tulajdonú
Komszol  Kft.-nél lett főosztályve-
zető, majd még abban az évben
megnyerte az INSZOL Zrt. igazga-
tói posztjára kiírt pályázatot.
Ettől kezdve a szakmai karrier
magasra ívelt, ugyancsak pályá-
zat útján választották ki az új
győri önkormányzati nagyválla-
lat, a GYŐR-SZOL Zrt. vezérigazga-
tójának. A tényleges gazdasági te-
vékenység csak 2010 októberében
kezdődött el.  Az elmúlt egy év
arról szólt, hogy a tulajdonos elvá-
rásainak megfelelő gazdasági tár-
saságot működtessenek. „Ez na-
gyon feszített munkatempót
kíván minden kollégámtól. Meg-
felelő családi háttér nélkül nehe-
zebb lenne” – mondja a nap
végén tanárnő feleségéhez és
három gyermekéhez hazatérő ve-
zető.
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INTERJÚ A  HÉT EMBERE

az elmúlt években a ráeső részt, a maradékot pedig a
Komszol Kft. hitel formájában biztosította. Ebben az
évben igyekeztünk a 111 település által aláírt alapító
okirat szerinti 10 százalék önrész megfizetéséről meg-
állapodni. Az e körül kialakult viharok az információhi-
ányból, a torzításból, a csúsztatásból adódtak. Rá kel-
lett jönnünk, hogy teljesen más szolgáltatói stratégiát
kell folytatnunk a települési önkormányzatokkal, és arra
is, hogy egymás nélkül nem fog menni. Ha azonban a
tagönkormányzatok elfogadják az általunk javasolt
megoldásokat, akkor ez egy nagyon sikeres projekt
lehet. Úgy gondolom, hogy rajtunk nem múlik, készen
állunk a megállapodásra. Győr is mindent megtett
annak érdekében, hogy az önrészprobléma nyugvó-
pontra kerüljön. Eddig 70 önkormányzattal kötöttük
meg a fizetési megállapodást, 15-20 településsel napi
tárgyalásban vagyunk a megoldásról, és bízom benne,
hogy a téti kistérség települései is elfogadják a szerző-
déstervezet október 31-ig. Ha ez nem történik meg,
arra az esetre is van stratégiánk, mert a legfontosabb
az EU-támogatások miatt az, hogy a Győri Nagytér-
ségi Társulás egyben maradjon.  

Vörös Gyula jobbikos önkormányzati
képviselő hívta fel a figyelmet arra, hogy az
egykori Pápai úti hulladéklerakónál műkö-
dik egy gázmotoros kiserőmű, amely depó-
niagáz elégetésével állít elő villamos ára-
mot. A képviselő szerint míg a lakosság
szemétszállításhoz kapcsolódó terhei fo-
lyamatosan nőnek, addig a szemét kezelé-
sénél felszabaduló gázok elégetéséből ma-
gáncégek realizálnak óriási nyereséget.

Ez a felvetés nem szakmai, hanem politikai indítta-
tású. Ezzel együtt megvizsgáltuk a Komszol Kft. által
korábban a témakörben megkötött szerződéseket. A
befektetőkkel az egyeztetés jelenleg is folyik a jövő-
beni együttműködésről, annak feltételeiről. Erre az ön-
kormányzat gazdasági és tulajdonosi bizottsága is
utasította társaságunkat. A közeljövőben újra a bizott-
ság elé tárjuk javaslatainkat. A GYŐR-SZOL Zrt. be-
fektetőként ezen a piacon nem kíván megjelenni,
ugyanis a depóniagáz-rendszer működtetése nagyon
speciális tudást igényel, amire nem vagyunk felké-
szülve. Jogos felvetés a képviselő úrtól a depóniagáz
hasznosításakor keletkező hulladékhő távhőrend-
szerbe vezetésének kérdése. Vizsgálataink szerint
ennek beruházási igénye több száz millió forint, amely
már megkérdőjelezi a beruházás megtérülését. 

Mi az elkövetkező egy év legfontosabb
feladata a GYŐR-SZOL számára?

Megőrizni azt az egyensúlyt, amit az elmúlt egy
évben kialakítottunk, emelni vagy megtartani min-
den területen a szolgáltatás színvonalát, remé-
nyeim szerint bérházprojektet indítani, a gázfüggő-
ség csökkentése érdekében energetikai projektet
előkészíteni, és talán múlt időben beszélni a 10
százalékos önrész kérdéséről.

m jóval túl is
lált 

hátralékkezelést folytatunk, mint korábban. Ez erköl-
csi kérdés a jól fizető ügyfelekkel szemben is.

Ha már a távhődíjat említettük az előbb,
a kormány tavasszal befagyasztotta a táv-
hőárakat. Érzékenyen érinti önöket, hogy
nem emelhetnek díjat? 

Nem vagyunk egyszerű helyzetben, mert a kormány
által megállapított kompenzáció nem fedezi a reális költ-
ségeinket a lakossági, illetve a külön kezelt intézmények
által igénybe vett szolgáltatás területén. A gázköltségek
mellett negatívan érint bennünket az árfolyamok jelen-
tős bizonytalansága is. Az így keletkező veszteségeinket
a kormánysegítség nem tartalmazza. Sajnos a törvényi
változások miatt a gázmotoros erőműnk sem tud olyan
hatékonyan működni, mint korábban. Mindezek mellett
a társaságunk célja nem lehet más a jövőben, mint
hogy továbbra is biztosítjuk a korábban megszokott
magas színvonalú távhőszolgáltatást.

Az elmúlt év talán legnagyobb konfliktu-
sát önök és a nagytérségi hulladékgazdál-
kodási társulás Győrön kívüli 111 tagja kö-

zött a szemétdíj megemelése okozta. A kö-
zelmúltban a társulás, illetve a GYŐR-SZOL
által felvett hitel önrészének és kamatai-
nak visszafizetésével kapcsolatban a győri
közgyűlés 2012 márciusáig adott időt a
megállapodásra.

A múlt héten a Sashegyi Hulladékkezelő Központ-
ban találkoztunk az érintett polgármesterek, jegyzők
jelentős részével. Aki ott volt, megtapasztalhatta, mi-
lyen magas színvonalú hulladékkezelést végez a szol-
gáltató. Látni kell, hogy egy ilyen, a környezetvédelmi
szempontokat maximálisan figyelembe vevő rendszer
fenntartását, üzemeltetését nem lehet kevesebből
megoldani. Az elmúlt év tapasztalatai azt mutatják,
hogy a lakosság komolyan vette az általunk korábban
megfogalmazott célt, amely szerint a saját hulladéká-
nak mennyiségét, illetve annak költségeit akár jelentős
mértékben is tudja befolyásolni. Ez elsősorban a két-
kannás ürítési rendszerből adódik, illetve a szelektív
gyűjtőszigeteknek és hulladékudvaroknak köszönhető.
A 10 százalék önrésszel kapcsolatban Győr megfizette

Interjú Sági Gézával,
a Győri Közszolgáltató
és Vagyongazdálkodó Zrt.
elnök-vezérigazgatójával
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Rózsatánc őszi sanzonokra
Fotók: O. Jakócs Péter, Marcali Gábor

Francia sanzonokra épül a Győri Ba-
lett legújabb darabja, amelynek pre-
mierjét múlt szombaton tartották a
Győri Nemzeti Színházban. A La vie
en rose, magyar címén a Rózsaszín-
ház  a szerelemről és annak elmúlásá-
ról szól, megidézve a régi Párizs
miliő jét. A kétrészes tánckompozíció -
ban a balett teljes társulata szín-
padra lépett, különleges vendégük
volt Bede Fazekas Csaba, aki egy csa-
vargó harmonikás szemével láttatta
a halhatatlan sanzonénekeseket. A
premieren mi is ott jártunk.
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INGATLAN IDŐSÜGY

szerző: földvári gabriella 
fotó: o. jakócs péter

A legfrissebb, idén januári sta-
tisztika szerint Győr 131 ezer 267
polgára közül 17 ezer 532 nő és
11 ezer 349 férfi mondhatja el
magáról, hogy túl van hatvana-
dik életévén, vagyis csaknem
minden ötödik városlakót kö-
szöntenünk illik az idősek világ-
napján. Az ENSZ 1991-es kezde-
ményezésére minden év októ-
ber elsején tisztelgünk a Föld
sokat megélt lakói előtt. Számu-
kat hatszázmillióra becsülik. 

A győri nyugdíjasok szerda délelőtt
voltak hivatalosak a városháza dísz-
termébe, ahol Hámor Vilmos író
meleg, üdvözlő szavai és dr. Somo-
gyi Tivadar köszöntő beszéde fo-
gadta őket. Az alpolgármester kor-
osztályaként szólt a telt házas dísz-
terem vendégeihez, s emlékeztetett
arra, hogy több mint egy évtizedes
hagyománya van az idősek napi vá-
rosi ünnepségnek.

Az alpolgármester arról beszélt,
hogy az önkormányzat széles körű

szerző: győr plusz
fotó: szigethy teodóra

A parlament megszavazta az egy-
összegű végtörlesztést. Ennek vár-
ható ingatlanpiaci hatásai az aláb-
biak lehetnek: Egy: árat kell csök-
kenteni a svájci frank alapú hitellel

finanszírozott ingatlanoknál; kettő:
fel kell tölteni a kínálatot ilyen ingat-
lanokkal, ki kell árulni őket, akár ár
alatt is, hiszen most mindenki jól jár
– véli Molnár Kristóf, az Openhouse
Országos Ingatlan Hálózat tulajdo-
nosa. A szakember szerint a rögzí-
tett árfolyamon történő végtörlesz-
tés az elkövetkező fél évben fel

Átok vagy áldás az ingatlanpiacra?

Végtörlesztés
fogja borítani az eddigi ingatlanpi-
aci folyamatokat. Nem is lehet ez
másként, hiszen egy olyan döntés
született, amellyel nagy valószínű-
séggel százezrek fognak élni az el-
következő hónapokban. Mi az
Openhouse-nál kissé csökkenő
árakkal, növekvő kínálattal és ezt

követő kereslettel
számolunk. Olyan in-
gatlanok is megje-
lennek majd a pia-
con, amelyeknél az
eladás eddig nem
került szóba, de a
devizahiteltől való
szabadulás egyetlen
valós alternatívája ez

lehet. Azért prognosztizálható az
árak csökkenése, mert az idő sür-
get, záros határidőn belül lépni kell,
és ezért az eladók az árfolyamnye-
reség egy részét átengedhetik a ve-
vőknek. A végtörlesztéssel élni kívá-
nók előtt három valós alternatíva
merül fel. Az első, hogy megtakarí-
tásokból vagy családon belüli köl-

csönből fizetik vissza a felvett hitelt.
Véleményem szerint a hazai lakos-
ság nincs abban az anyagi helyzet-
ben, hogy ezzel a lehetőséggel tö-
megek élhessenek. A második al-
ternatíva a jelenlegi deviza alapú
hitel forintra történő átváltása.
Ezzel a lehetőséggel már többen fog-
nak élni, de a forinthitelt kizárólag hi-
telképes ügyfelek vehetik majd
igénybe, melynek igénylési feltételei
a válságos években sokat szigorod-
tak. A harmadik lehetőség az ingat-
lan értékesítése. Év végéig kell az
igényt bejelenteni a végtörlesztésre
a finanszírozó bankunknál és onnan
számítva két hónap lesz rá, hogy a fo-
lyamat lezáruljon. Aki abban gondol-
kodik, hogy az ingatlan eladásával
szerzi meg a szükséges összeget a
végtörlesztéshez, célszerű pro fesz -
szio nális irodához fordulnia, hiszen a
határidő igencsak szűkös, és a legna-
gyobb veszteség akkor keletkezik
majd, ha nem tudnak kiszállni a szá-
mukra kedvezőtlen hitelből – muta-
tott rá Molnár Kristóf.

Csökkenő árakkal, 
növekvő kínálattal és
kereslettel számolunk

Tisztelet az éveknek 
szolgáltatást nyújt az idősek szá-
mára egészségük megőrzése, élet-
minőségük javítása érdekében, s
mindent megtesz azért, hogy a
nyugdíjasok jól érezzék magukat vá-
rosunkban. Hangsúlyozta, az önkor-
mányzatnak azért van könnyű dolga,
mert Győrben segítőkész, aktív
nyugdíjasegyesületek és klubok te-

vékenykednek. Somogyi Tivadar
ígéretet tett arra, hogy a városveze-
tés a jövőben is odafigyel erre a kor-
osztályra, s jó hírként közölte, hogy
a változások ellenére önkormány-
zati kézben maradnak a szociális és
népjóléti feladatok.

„Jövőre veled ugyanitt” – zárta
köszöntőjét az alpolgármester, aki

Simon Róbert Balázzsal, az Idős-
ügyi Tanács alelnökével karöltve dí-
jakat adott át. A városháza ezüst
emlékérmét huszonnyolc idős
ember vehette át a nyugdíjasmoz-
galmat segítő és gazdagító tevé-
kenységéért. A díjátadást követő
fergeteges műsorról Krasznai
Tamás magánénekes, Karsai Klára
színművész és Kertes Anna zongo-
raművész gondoskodott. 

A szerdai városházi ünnepséget
megelőzően egyhetes színes prog-
ramsorozat köszöntötte a világnap
ünnepeltjeit. Túl vagyunk egy ven-
déglátással egybekötött zenés dél-
utánon, s az Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézmény által
működtetett idősek klubjainak nyílt
napjain, ahol a nyugdíjasok és hoz-
zátartozóik nyerhettek bepillantást
a közösségek életébe. Az önkor-
mányzat azt szeretné elérni, hogy
minél többen aktív tagként csatla-
kozzanak a klubokhoz. Az elmúlt
hét péntekén rendezték meg a ha-
gyományos Napsugaras Őszutó
Klubtalálkozót az Apor Vilmos Isko-
laközpontban, ahol zenés, táncos
mulatság volt. 
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szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter  

Jöjjenek, játsszanak velünk! – in-
vitálja a nézőket Görög László,
a Győri Nemzeti Színház leg -
újabb darabjának rendezője. A
Hajmeresztő című krimikomé-
diát szombaton mutatják be a
teátrum Kisfaludy-termében.

Játék lesz ez a javából, hiszen maguk
a nézők is részesei lesznek az elő-
adásnak, kérdésekkel segíthetik a
nyomozást. Görög László keveset
árul el előre, azt mondja, helyben, élő-
ben kell megismerkedni a darabbal.
A kíváncsi, érdeklődő nézők egy na-
gyon jó játék részesei lehetnek, a ren-
dező ígérete szerint nem átlagos szín-
házi este vár a közönségre.

A történet a Hajmeresztő fodrász-
szalonban játszódik, a nézők a szalon
vendégei. A bonyodalom, ahogy illik,
egy gyilkosság hírével kezdődik, a fod-
rászat feletti lakásban holtan találják
Isabel Czerny művésznőt. Ki ölte meg?
Talán a tulajdonos, Tony Whitcomb
(Járai Máté)? A fodrászlány, Barbara
DeMarco (Mihályi Orsolya)? Netán a
régiségkereskedő Edward Lawrence

szerző: földvári gabriella
fotó: illusztráció

A régi Győr címmel nyílt kiállítás Németh Vil-
mos metszetgyűjteményéből a városi könyvtár
galériájában. A tárlaton 36 darab metszetet lát-
hatunk, a hozzájuk kapcsolódó előadáson Bana
József levéltár-igazgató arról beszélt, hogy a
16–17. században a metszetekkel gazdagított

Jó játék a Hajmeresztő
(Ungvári István)? Esetleg Mrs. Schu-
bert (Agócs Judit), a szenátorné?

Két álcázott nyomozó, Rupnik Ká-
roly és Pingiczer Csaba faggatja a
vendégeket, mint lehetséges gyanú-
sítottakat. A nézők itt kapcsolódhat-
nak be a cselekménybe, hiszen ők is
tanúi voltak mindannak, ami a fod-
rászszalonban történt. Kérdezhetnek
a színészektől, élőszóban vagy írás-
ban, ahogy tetszik. Az interaktív játék
kíváncsi és érdeklődő közönséget fel-
tételez, de az is jól szórakozhat, aki
csak szemlélni kívánja az előadást
anélkül, hogy maga is nyomozna. 

Az előadás előélete 1963-ban kez-
dődött, a német Paul Pörtner ekkor írt
Scherenschnitt címmel egy fodrászsza-
lonban játszódó pszichodrámát annak
illusztrálására, egy bűntény kapcsán
mire és hogyan emlékeznek vissza az
emberek. A darabot később Bruce Jor-
dan és Marilyn Abrams írta át és alkal-
mazta színpadra, a Shear Madness
című bűnügyi komédiát 1978-ban mu-
tatták be. Az Egyesült Államokban min-
den eddigi színházi sikert megdöntött,
Bostonban 1980 óta van műsoron.

Az olló-őrületből született a ma-
gyar cím, a Hajmeresztők. A darab
magyar ősbemutatójára húsz évvel

ezelőtt került sor a fővárosi Radnóti
Színházban, ahol Görög László a sza-
lon tulajdonosát alakította. A krimiko-
média azóta több vidéki és fővárosi
teátrumban aratott sikert. 

Görög László eddig még nem ját-
szott és nem rendezett a győri szín-
házban. Azt meséli, először diákként,
osztálykiránduláson járt városunkban,

majd egy nyári fesztiválon Higgins
professzorként mutatkozhatott be a
My Fair Ladyben, a Győri Filharmoni-
kus Zenekarral közös produkcióban. A
feszített tempójú próbák és a fővárosi
Thália színházban futó Ölelj át című
darab miatt a régóta tervezett alapos
városnézés ezúttal is elmaradt. A
szombati premier utánra.

Metszetek a régi Győrről 
krónikák pótolták a mai értelemben vett újságo-
kat, hírlapokat. A jelentős események, ostro-
mok, csaták megörökítésére rendszerint a kró-
nikák vállalkoztak, többségük Augsburgban,
Nürnbergben, Lipcsében és Amszterdamban
jelent meg. Több kiadást megértek és számos
nyelvre lefordították őket.

Vannak olyan ábrázolások is, amelyek teljesen
a képzelet termékei, mások csak a főbb topográfiai

vonásokat tartották tiszteletben. Kevés 16–17.
századi metszet készült az eredeti helyszínen, a
legtöbb leírás, elbeszélés nyomán született. A
győri vár ábrázolásánál is számos jellegzetes pél-
dát találunk minderre. Bana József néhány tévhitet
is megcáfolt a város jogállásának változásaival
kapcsolatban, elmesélte például a királyi város
(1271) és a szabad királyi város (1743) kialakulásá-
nak valós történetét.
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szöveg: győr plusz
fotó: illusztráció

Az egyre hűvösebb időben nem csak a megfelelő
öltözködésre, de a táplálkozásra is oda kell figyel-
nünk, hogy elkerüljük a betegségeket. Ha kordá-
ban tartjuk, illetve erősítjük immunrendszerünket,
illetve bizonyos időközönként méregtelenítünk,
megelőzhetjük a kisebb-nagyobb, gyakran megfá-

Méregtelenítő, immunerősítő gyümölcsök
zásból adódó problémákat. A gyümölcsök kivá-
lóak erre, ráadásul az ősz bővelkedik a finom ter-
mésekben. Dióhéjban tekintjük csak át az alábbi-
akban, mi mindenre jók a most érő gyümölcsök. A
szőlő a magas kálium- és szeléntartalma miatt is
jelentős gyümölcsünk, utóbbi antioxidáns, így jó-
tékonyan hat a sejtek öregedésére. Kitűnő méreg-
telenítő, a benne található víz, vitaminok és ásványi
anyagok nagyon jók a szervezet számára. Szőlő fo-

gyasztásával felvehetjük a küzdelmet a fizikai gyen-
geséggel, a gyulladásos megbetegedésekkel. Az
alma magas flavonoidtartalmával erősíti az im-
munrendszert, segít a vírusok és baktériumok le-
küzdésében, valamint gyulladáscsökkentő és rák-
megelőző hatású.

A körte vértisztító és kiváló a méregtelenítés
elősegítésére, többek között magas rosttartalmá-
nak köszönhetően. Fogyasztása mellett azonban

szöveg: kovács veronika
fotó: marcali gábor

Kiskorában nagyapja vitte ki
pecázni, azóta e szenvedély
rabjává vált. Az inkább férfias-
nak gondolt sportban nőként
is sikerült érvényesülnie, Ha
valamit elkezd, azt végigcsi-
nálja:  ahogy ő mondja, nem
hagyott még félbe semmit
sem az életében. A Győrben
élő és tanító Ivancsóné dr.
Horváth Zsuzsa mérnök-köz-
gazdász a versenyhorgászatot
választotta hobbijának. Csa-
patban már világbajnokságot
is nyert.

A Rába partjánál, a várfal alatt kikö-
tött csónakba mászok be hozzá, s
miközben az életéről és szenvedé-
lyéről beszél, szinte megállás nél-
kül emeli ki a folyóból az apró ke-
szegeket. 

Zsuzsa Nagykanizsán született,
nagyapja volt a helyi horgászegyesü-
let elnöke. Ő kedveltette meg vele a
horgászatot, ötévesen „úttörőbottal”
fogta ki a halakat, s házilag készített,
összepréselt parizerrel etette őket.
Azóta sem tud ellenállni ennek a hob-
binak, úgy fogalmaz, olyan ez szá-
mára, mint másoknak az élvezeti cik-
kek használata. 

Gyerekkori versenyeinek köszön-
hetően bejárhatta az országot. A főis-
kolás éveit Szegeden töltötte, ahol
már az első nap találkozott mostani
férjével. A diploma megszerzése
után férje a győri kekszgyárban ka-
pott állást, ideköltöztek, Zsuzsa
pedig beiratkozott
a budapesti kerté-
szeti egyetem élel-
miszer-ipari ka-
rára. Hallgatóként
sem ideje, sem
pénze sem volt a
horgászatra, ezért
úgy döntött: nem
folytatja tovább.

– Amikor idekerültem Győrbe, s
mindennap sétáltam a kettős hídon,
toltam a babakocsit, rossz érzés volt,
hogy víz felett megyek horgászbot
nélkül – emlékszik vissza arra, ho-

Világbajnok
tanárnő
a horgász-
csónakban

gyan csábította vissza hobbijához a
folyók látványa.   

Ráadásul női horgászból mindig
kevés van, így aztán nagy szükség
volt rá Győrben. Jó szereplései miatt
hamarosan a válogatott tagja lett.

Szavaiból kiderült, hogy ameny-
nyire szabadnak látszik a horgá-
szat, a világversenyek szabályai
annyira szigorúak. A kezdés előtt öt
perccel dudaszóra lehet csak

etetni a halakat, verseny közben
csupán az egyik kézzel gyúrt, tojás
nagyságú etetőanyagot szabad be-
dobni a vízbe. Meghatározzák az
élő etetőanyag tartalmát is. A tak-
tika a döntő, hiszen nem elsősor-
ban a halak mérete, hanem össz -
súlya számít. El kell dönteni: mire
érdemes pecázni az adott vízben.

– A halakat pedig életben kell tar-
tanunk, hiszen ők nem ellenségek,
csupán ellenfelek – teszi hozzá. 

Eddigi legnagyobb zsákmánya
„csupán” egy hatkilós harcsa volt,
amit Dél-Afrikában fogott a tavalyi
verseny helyszínén.

A mérnök-közgazdász most a
győri Lia magániskolában tanít.
Három fiút nevelnek a férjével.

Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsa azt
mondja, nem sok szerencséje volt az

életben, ő mindenért megküzdött.
Nagy akaratereje van, kitartó, s talán
ennek köszönhető, hogy semmit
sem adott fel életében, és sikereket
ért el a horgászatban is. 

– Egyedül a férjemmel lett szeren-
csém. Olyan társat találtam, aki meg-
bízható, engedékeny, s nem veszek-
szik velem, amiért a horgászat na-
gyon fontos számomra – jegyzi meg. 

Sok halat megkóstol, különösen a
halászlevet szereti. Horgászként a
szilvaorrú keszeg és a compó a ked-
venc zsákmánya. 

Az általános iskolában is megkér-
dezték tőle a tanárai, miért kedveli
ennyire a horgászatot. Azt felelte, tes-
sék kimenni egyszer hajnalban a fo-
lyóhoz. Ott átmossa az embert a
csend és megnyugtatja a természet
utánozhatatlan szépsége.

Eddigi legnagyobb
zsákmánya egy 

hatkilós harcsa volt 
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

– Az érzelmek széles skáláját lehet
megjeleníteni a hastánccal, a zenétől
függ, attól, hogy az milyen emóciókat
sugall. A jó hastáncos légiesen, nőie -
sen mozog, persze van, hogy határo-
zottabb mozdulatokkal kell táncolni,
de akkor is elegánsan – kezdi a has-
tánc bemutatását Pápai Erzsébet,
művésznevén Selena.

A fiatal nő életébe hobbiként lé-
pett be a hastánc, de akkora szere-
lemmé vált, hogy ma már ez a legfon-
tosabb számára. Fokozatosan szip-
pantotta magába a hastánc, más
néven orientális tánc világa: világhírű
mesterek oktatták, ma már ő tanít.
Közben elvégezte az aerobikoktató-
képzést is, és az aerobikóra alapjait
ötvözte a hastánccal Győrben első-
ként. Ezenkívül rendszeresen fellép
szólóban és táncostársaival, az Ará-
bia hastánccsoporttal.

Erzsébet szerint a hastáncot min-
den nőnek ki kellene próbálnia, jó
volna, ha a középiskolában fakultatív
tárgyként vezetnék be, mert csodála-
tosan hat a nőkre. 

Hajlékonyabbá teszi a gerincet,
erősíti a hátizmokat, nőiesebbé, ke-
csesebbé varázsolja a mozgást, fej-
leszti a ritmusérzéket, formálja az ala-
kot, főként a derékvonalat. Megköny-
nyítheti a teherbe esést, a szülést.
Megelőzheti az inkontinenciát.

– A lélekre gyakorolt hatásai
talán még ezeknél is fontosabbak,

A hastáncot
minden nőnek
ki kellene
próbálnia

segít ráébreszteni a
nőket, hogy muszáj ma-
gukra is időt fordítaniuk.
Önbizalmat ad, a fiata-
labb lányoknak segít ki-
bontakoztatni, megélni a
nőiességüket. Segít, hogy
a nők elfogadják magukat,
a testüket. De ha ez nem
megy, akkor mozgással te-
gyenek a célért, és ne kop-
lalással – tanácsolja Erzsé-
bet, miközben a hastánc jóté-
kony hatásait sorolja.

Ez a mozgásfajta ráadásul ellazít,
mint mondja, a hölgyek szívesen jár-
nak kikapcsolódásként táncot ta-
nulni. A hastáncot bárki űzheti, nincs
sem kor, sem súlyhatár, a különböző
mozdulatok az eltérő alakú hölgye-
ken máshogy mutatnak, mindenki-
ből lehet jó hastáncos. Oktatóként
megtanítja, hogy hogyan használják
a nők a testüket.

– Évek óta tanítok, kezdem érezni
a munkám gyümölcsét, sok hölgy-
nek szerezhetek örömet a tudásom
átadásával. Haladó és kezdő csopor-
tot is indítok rendszeresen, ahová
mindig pár hétig lehet becsatlakozni.
Azok is jelentkezhetnek, akik még
soha semmilyen táncot nem tanultak
– hangsúlyozza Erzsébet.

Munkája egyre eredményesebb,
ahogy honlapján is írja: „talán aprán-
ként sikerül „kinevelni” egy értő kö-
zönséget, aki meglátja és értékeli az
– egyébként vitathatatlan – erotikus
mozdulatok mögött a művészi tartal-
mat, a munkát, az érzéseket, a Nőt.”

figyeljünk arra, hogy elegendő folyadékot
igyunk, különben székrekedést okozhat a sok
rostanyag. A szilvában ugyancsak sok a rost,
és szintén javítja az immunrendszer ellenálló
képességét. A gyümölcsök jótékony hatásuk
mellett ráadásul finom nassolnivalók is. Fel-
használhatjuk őket többek között különböző
saláták, kásák és joghurtok készítéséhez, így
nyerve egészséges édességet.
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KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

KULTURÁLIS
kínáló 

KORTÁRS FESTÉSZET
GYŐRBEN címmel művé-
szettörténeti beszélgetést
hirdet a Városi Művészeti
Múzeum a Magyar Festé-
szet Napja alkalmából. A
nyilvános eszmecsere ok-
tóber 18-án, kedden 16
órakor kezdődik az Ester-
házy-palotában Balogh
István, Radosza Attila,
Szalkai Károly és Tolnay
Imre részvételével. Mode-
rátor: Grászli Bernadett
művészettörténész.

A VASKAKAS FIÓ-
KÁI címmel tartanak
foglalkozást gyermekek-
nek a Csikóca Gyermek-
műhelyben október 15-
én 10 órától. Ezúttal az
egyik leghíresebb győri
legendát, a vaskakas tör-
ténetét ismerhetik meg
a résztvevők az egykori
győri vár falai között sé-
tálva. A séta végeztével
képeskönyvet készíte-
nek a lurkók a történet il-
lusztrálására. 

MALASITS ZSOLT kiállítása nyílik a Magyar Festészet Napja alkalmá-
ból a Bezerédj-kastélyban. A tárlatot október 18-án 18 órakor Lipovics
János nyitja meg. A győri alkotó a művészeti főiskolát Finnországban vé-
gezte. Képeit áthatja a bátorság és az őszinteség, vizualitása tartalmi
mondanivalót vállal fel. A színek és formák szemet gyönyörködtetnek és
gondolatokat ébresztenek. A kiállítás november 8-ig látogatható, munka-
napokon 9–18 óráig, hétvégén az intézmény programjaihoz igazodva. 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
FÖLDVÁRI GABRIELLA

KIS PIROS a címe a Vaskakas
Bábszínház új bemutatójának.
Az Esti mese keretében hol-
nap, szombaton ötkor láthatja a
közönség a Grimm testvérek Piroska
és a farkas meséjének bábszínpadra adaptálását. A
mesét Badacsonyi Angéla írta át, az előadást Bereczki
Csilla rendezi, szereplői Kocsis Rozi és Hannus Zoltán,
aki először dolgozik a társulattal. A férfi Grimm meséjét ját-
szaná, a nő bármit, csak azt nem, vagy ha mégis, hát másképp. Végül
mégsem juthatnak máshová, mint ahová a mesében Piroska és a
Nagymama, a Farkas gyomrába, onnan meg egy boldog világba,
ahol még a vérszomjas fenevad is ismeri a jó modort. Ebben a mesé-
ben Piroskát Kis Pirosnak hívják. Kicsi piros mobiltelefonja, meg né-
hány beírása van az üzenőfüzetében.  

RÉGISÉGVÁSÁR lesz vasárnap az Árkád bevásárlóköz-
pont mögötti piac területén. Érdemes kimenni és nézelődni
a régi festmények, bútorok, szőnyegek, képeslapok, órák,
érmék, könyvek között. Vásárlásra csábítanak az antik tár-
gyak, az egykori használati cikkek. 

BOR-, PÁLINKA-, MÉZNAPOK, családi
programok, vetélkedők és táncshow várja
a hétvégén az ETO Park látogatóit. Szom-
baton rendezik meg az Őszi táncgálát, me-
lyen négy órától fellépnek a győri amatőr
művészeti tánccsoportok, táncstúdiók és
táncos sportegyesületek. Péntektől vasár-
napig testes, jó borokra, zamatos pálin-
kákra és csillogó, édes mézre számíthatnak
a vendégek. Szombaton fél háromtól Né-
meth Kálmán kádármester bemutatóját lát-
hatják, háromtól Nagy Róbert levéltáros
mesél a fröccsről, öt órától a Pannonhalmi
borvidék borai mutatkoznak be.  

LAKÁSBELSŐ A VÁROSI KÖRNYEZETBEN címmel tart
előadást Kustán Melinda textiltervező iparművész az Esterházy-
palotában október 19-én, szerdán fél öttől. A Városi Művészeti
Múzeum négy alkalomból álló textilművészeti előadás-soroza-
tot indított, melyre az érdeklődőket szerdánként várják.  

KÖZELEBB EGYMÁSHOZ
címmel három, a pár- és csa-
ládi kapcsolatok erősítését se-
gítő előadás várja azokat, akik
többet szeretnének tudni az
együttélés művészetéről. A so-
rozat első előadása október 20-
án, csütörtökön 17 órakor kez-

dődik a városháza dísztermé-
ben. Előadó Licskainé Stipko-
vits Erika klinikai és mentál -
higié niai szakpszichológus. 
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

OKTÓBER 14., PÉNTEK
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Bűvölet 
09:30 Bűvölet 
10:00 Magyarország, szeretlek! 
11:10 Útravaló
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Cigány Képzőművészek 
13:25 Esély 
13:55 Kő, papír, olló 
14:25 Natúra
14:55 Angyali érintés 
15:45 Sólyom és galamb 
16:35 MM
17:40 Észak és Dél 
18:30 Maradj talpon!
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Poén Péntek
21:10 Mindenből egy van
22:10 Az Este 
22:45 Családom és egyéb 

emberfajták 
23:10 A hivatal 
23:45 Miklósa Erika és 

David D'Or koncertje 
00:35 Sporthírek 
00:45 Észak és Dél 
01:35 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop 
06:00 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop 
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show 
13:30 Fél kettő
14:15 A szív útjai 
15:15 Második esély 
16:15 Sarokba szorítva
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 Életre-halálra 

00:45 Reflektor
00:55 Törzsutas
01:20 Ments meg! 
02:15 Autómánia

05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:50 Stahl konyhája 
10:00 Babapercek
10:10 Teleshop 
11:45 Fedőneve: Jane Doe - 

A látszat néha csal 
13:30 EZO.TV
14:30 Psych - Dilis detektívek 
15:30 Második élet 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:35 Jóban Rosszban
21:15 Aktív
21:50 ÖsszeEsküvők 
23:40 Aktív Extra
00:00 Esküdj! 
00:15 Tények Este
00:50 EZO.TV
01:50 A csúcstalálkozó 
03:20 Alexandra Pódium
03:45 Animációs filmek

05:15 Ki ez a lány? 
06:00 Christine kalandjai 
06:25 Christine kalandjai 
06:55 Chicago Hope Kórház 
07:45 Őrangyal 
08:40 Nyomtalanul 
09:35 Égiposta
11:45 Topmodell leszek! 
12:40 Feleségcsere 
13:40 Őrangyal 
14:40 Doktor House  
15:35 Nyomtalanul 
16:30 Gyilkos számok  
17:25 Gyilkos számok  
18:20 Jóbarátok 
18:50 Jóbarátok 
19:20 Két pasi - meg egy kicsi
19:50 Vérmes négyes 
20:15 Mike és Molly 
20:45 Két pasi - meg egy kicsi  
21:15 Beugró Plusz
22:15 A halál nyomában 
00:05 A szellemhajó 
01:50 Futballistafeleségek

OKTÓBER 15., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:10 Top Shop 
06:40 Forma-1 
08:20 Kölyökklub
10:05 Winx Klub  
10:30 Asztro Show 
11:30 Házon kívül
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Autómánia
12:40 Jéglovagok 
13:40 Forma-1 
15:25 Döglött akták 
16:20 Bunyó karácsonyig 

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 X-Faktor 
22:30 ValóVilág 
23:45 Szörnyek szigete 
01:35 Állati dumák 
02:00 Fókusz Plusz

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
10:25 Egy tini naplója 
11:15 Bajnokok Ligája magazin 
11:45 Babavilág
12:15 9 hónap 
12:45 Tűsarok 
13:15 Walker, a texasi kopó 
14:15 Autóguru 
14:45 Gyilkos számok 
15:45 Bűbájos boszorkák 
16:35 Második élet 
17:30 Eva Luna 
18:30 Tények
19:00 Magellán
19:35 Bean - az igazi katasztrófafilm  
21:15 Kivonat 
23:20 A terror arca 
01:00 EZO.TV
02:00 Kalandjárat 
02:25 Teleshop 
02:55 Animációs filmek

05:10 Dinotópia - Őslények szigete 
06:00 A szépség és a szörny 
06:55 Segítség, szülő vagyok! 
07:45 10 évvel fiatalabb: A kihívás 
08:45 Zsírégetők 
09:40 Trendközelben
10:10 Topmodell leszek! 
11:05 Greek, a szövetség 
12:00 Luxusdoki 
12:55 Szívek szállodája  
13:55 Szívek szállodája  
14:55 Vérmes négyes 
15:20 Mike és Molly 
15:45 Két pasi - meg egy kicsi  
16:10 Beugró Plusz
17:15 Lucky Luke 
19:00 Columbo: Pillangó a 

sötétség árnyékában
21:00 Kísérleti patkányok 
22:35 Égiposta  
00:45 Trendközelben
01:15 A halál nyomában 
02:50 Luxusdoki 
03:35 Meztelenül is szép vagyok! 

VIASAT3

VIASAT3

05:15 Gazdakör
05:40 Híradó - 5:40 
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó - 7:30 
07:35 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Angyalbőrben 
10:05 Család-barát
11:00 Rondó
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Költők társaságában
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Törvény által védve 
14:45 Pannonia 3 keréken 
15:10 Lyukasóra 
15:40 Szerelmes földrajz 
16:30 Ízőrzők: Öttömös 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Végjáték 
21:15 Hírek 
21:30 A végső visszaszámlálás 
23:10 Dunasport
23:20 Főzőcske Callas-szal - 

Egy legenda hozzávalói 
00:10 Megalopolis 
01:05 Vers

05:30 Hajnali gondolatok 
05:34 Magyar gazda
06:00 Anno
06:25 Angi jelenti 
06:55 Opera Café
09:00 Delta
09:30 Mozdulj!
10:00 Aranymetszés
10:55 Családom és egyéb 

emberfajták 
11:20 Gyerekjáték a számítógép 
11:30 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Múlt-kor
12:35 Zöld Tea
13:05 HungarIQ
13:35 Erdőjárók 
14:05 Valaki 
14:35 Vilmos herceg és 

Catherine - Királyi esküvő 
15:55 Az álmodó 
17:40 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Agora
22:20 Pánik 
23:55 Early Music 
00:45 Sporthírek 
00:55 Koncertek az A38 hajón 
01:50 Koncertek az A38 hajón

05:15 Gazdakör
06:05 Bobó könyve 
06:45 Az Ótestamentum 
07:10 Kolumbusz Kristóf 
07:35 Szimba, az oroszlánkirály 
08:05 A mesemondó 
08:35 Daktari 
09:30 Arcélek 
10:00 Egészség + 
10:30 A tudomány műhelyében 
11:00 Munka-Társ 
11:30 Határtalanul magyar 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:05 Vers
12:15 Nyelvőrző
12:45 Vannak vidékek 
13:15 Felfedező úton a 

Robinson család 
13:45 Felfedező úton a 

Robinson család 
14:15 Törzsasztal
15:10 Talpalatnyi zöld
15:40 Veszélyben
16:15 Csapdahelyzet 
17:20 Az állatok nyelve 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Pannonia 3 keréken 
19:00 Molnár Ferenc: A jó tündér
21:00 Bronxi mese 
23:00 Dunasport
23:15 Alkonyattól pirkadatig 
00:55 Vers
01:00 Himnusz 

Duna Televízió, október 14., 
péntek, 21:30

A végső visszaszámlálás
Amerikai sci-fi kalandfilm

A Csendes-óceánon járőröző Nimitz
hajót egy mágneses vihar magába szip-
pantja, és negyven évet utazik vissza az
időben, s a legénység legnagyobb meg-
lepetésére a japán invázió előtti na-
pokba, Pearl Harborba érkezik. A hadi-
hajó parancsnoka szembesül a hihetet-
lennel: a japán légierőre megsemmisítő

erejű csapást
mérve meg-
akadályozhatja
a történelmi
tragédiát.

TV2, október 14., péntek, 11:45

Fedőneve: Jane Doe –
A látszat néha csal
Amerikai krimi

A Függetlenségi Nyilatkozatot ellop-
ják egy kiállításon, a NASA titkos
ügynöke, Kathy Davis, fedőnevén
Jane Doe kénytelen legkifinomul-
tabb trükkjeihez folyamodni, hogy
megtalálja a tolvajt. Azonban amikor
első számú gyanúsítottját megölik,
Jane Doe egy
hozzá hason-
lóan ravasz el-
lenféllel ta-
lálja szemben
magát.

M1, október 15., szombat, 15:55

Az álmodó
Amerikai családi film

Ben Crane a legjobb
tréner a lovaspá-
lyán, ám karrierje
egy csapásra véget
ér, mikor díjnyertes
lova, Sonya eltöri a
lábát. Palmer, a tulajdonos számára ér-
téktelenné válik mind ló, mind pedig a
gondozója, ezért kirúgja Bent és csapa-
tát a lóval együtt. Sorsuk kilátástalan-
nak tűnik, ám ekkor Cale, Ben lánya le-
hetetlen kéréssel fordul apjához: gyó-
gyítsák meg Sonyát, hogy újra verse-
nyezhessen.

TV2, október 15., szombat, 21:15

Kivonat
Amerikai romantikus vígjáték

Joel egy kis üzem tulajdonosa. A férfi
rossz passzban van, egymást érik a sze-
mélyes és a szakmai problémák.Joel
magánélete is zűrösen alakul, miután
némi drog hatása alatt elfogadta csapos
barátja ajánlatát, hogy tegye próbára a
felesége hűségét. Nos, úgy tűnik, hogy
az általa felbérelt dzsigoló sikerrel járt.
Végül ott van az
új alkalmazott,
Cindy... Joel
megkísérli meg-
menteni a cégét
és a házasságát.
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OKTÓBER 16., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
07:35 Forma-1 
10:05 Trendmánia
10:35 Teleshop 
11:35 Törzsutas 
12:00 RTL Klub Híradó
12:15 Merlin kalandjai 
13:20 Magyar autósport-magazin 
13:35 Forma-1 
16:10 Míg a halál el nem választ 
16:35 Spionfióka 

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 ValóVilág
21:25 Heti hetes
22:45 A hajsza 
00:25 Portré
01:00 Totál szívás 
02:00 Állati dumák 

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Látlelet a Földről 
06:45 Tv2 matiné
10:00 Született kémek 
10:30 Avatár - Aang legendája 
11:00 Ability - a képességek próbája
11:30 Stahl konyhája 
12:00 Kalandjárat 
12:30 Borkultusz 
13:00 Talpig nő 
13:30 Több mint TestŐr 
14:00 Simlis Jack, a karibi 

szuperkém 
14:25 Simlis Jack, a karibi 

szuperkém 
14:50 Bean - az igazi katasztrófafilm  
16:30 Bűbájos boszorkák 
17:25 ÖsszeEsküvők 
18:30 Tények
19:00 Napló
19:35 Napló Extra
20:05 Charlie angyalai: Teljes gázzal 
22:05 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:05 TotalCar
23:35 Knight Rider 
00:30 Mária, a skótok királynője 
02:40 EZO.TV
03:10 Napló
03:35 Napló Extra

OKTÓBER 17., HÉTFŐ
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Bűvölet 
09:30 Bűvölet 
10:00 Déltenger kincse 
10:55 Az emlékezet helyszínei 
11:30 Napirend előtt
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Roma Magazin 
13:30 Domovina
14:00 Társbérletben a tárgyakkal 
14:30 Budapest természeti értékei 
15:00 Angyali érintés 
15:50 Robbie, a fóka 
16:40 MM
17:40 Észak és Dél 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Kékfény
21:10 Párizsi helyszínelők 
22:00 Az Este 
22:35 Átok
23:05 Aranymetszés
00:00 HungarIQ
00:25 Sporthírek 
00:35 Észak és Dél 
01:25 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop 
06:00 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop 
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show 
13:30 Fél kettő
14:15 A szív útjai 
15:15 Második esély 
16:15 Sarokba szorítva 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 

22:10 Showder Klub
23:15 Minden, amit mindig is 

tudni akartál a Pókerről...
23:55 Reflektor
00:10 Totál szívás

05:30 Ki ez a lány? 
06:15 Christine kalandjai 
06:40 Christine kalandjai 
07:05 Chicago Hope Kórház 
08:00 Őrangyal 
08:55 Nyomtalanul
09:50 Houdini - A halál cimborája 
11:45 Topmodell leszek! 
12:40 Feleségcsere 
13:40 Őrangyal 
14:40 Doktor House  
15:35 Nyomtalanul 
16:30 Gyilkos számok 
17:25 Gyilkos számok  
18:20 Jóbarátok 
18:50 Jóbarátok 
19:20 Két pasi - meg egy kicsi  
19:50 Két pasi - meg egy kicsi 
00:15 Doktor House  
21:15 Az igazság nevében 
23:20 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály  
00:15 Futballistafeleségek 
01:15 Kísérleti patkányok 
02:40 Futballistafeleségek
03:30 Feleségcsere

05:00 Dinotópia - Őslények szigete 
05:50 Egy kórház magánélete 
06:45 Egy kórház magánélete
07:40 A szépség és a szörny 
08:35 Szex és New York light  
09:10 Szex és New York light 
09:50 SZéptestben 
10:20 Édes kísértések 
10:50 MaxxMotion Autós Magazin 
11:20 A nagy házalakítás 
12:15 A nagy házalakítás 
13:15 Jack Hunter - Ugarit 

elveszett kincse 
15:10 Houdini - A halál cimborája 
17:05 Felejtsd el Párizst! 
19:05 Harmadik műszak
20:00 CSI: Miami helyszínelők 
21:00 Született detektívek 
21:55 Amerikai pite: A szerelem 

Bibliája  
23:55 Kedvencek temetője 2. 
01:50 SZéptestben 
02:15 Édes kísértések 
02:40 CSI: Miami helyszínelők 
03:25 Született detektívek

VIASAT3

VIASAT3

04:15 Törzsasztal 
05:15 Gazdakör
06:10 Hókusz-Pókusz Cirkusz 
06:15 Az Ótestamentum 
06:45 Kolumbusz Kristóf 
07:10 Szimba, az oroszlánkirály 
07:35 A mesemondó 
08:05 Daktari 
09:00I sten kezében 
09:25 Élő egyház
10:00 Unitárius istentisztelet 

Nagyajtáról 
11:00 Világ-nézet 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:05 Vers
12:15 Élő népzene 
12:45 Hazajáró 
13:20 Rosszcsont kalandjai 
13:45 Rosszcsont kalandjai 
14:15 Csellengők
14:45 Törvény által védve 
15:15 Utókor 
15:45 Múltidéző 
16:20 Egy őrült éjszaka 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték!
20:00 Mága Show 
21:30 Klubszoba 
22:30 Dunasport
22:45 Élet a Marson 
23:40 Luther 
00:30 Koncertek az A38 hajón 

05:30 Hajnali gondolatok 
05:34 Magyar gazda
06:00 Esély 
06:25 KorTárs
06:55 Opera Café
09:00 Engedjétek hozzám 
09:05 Így szól az Úr! 
09:10 Katolikus krónika 
09:40 Útmutató
10:05 Tanúságtevők 
10:30 Tanúságtevők 
10:55 Kérdések a Bibliában 
11:10 Református magazin 
11:35 Református ifjúsági műsor 
11:45 Balatonfelvidéki 

református templomok 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Zegzugos történetek 
12:35 Anno
13:05 Tokaj szőlővesszein... 
13:35 Gerolsteini kaland 
15:20 Telesport
15:50 Telesport 
18:05 Déltenger kincse 
18:55 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek! 
21:30 A bombák földjén
23:35 Rekviem egy álomért 
01:15 Sporthírek 
01:25 Koncertek az A38 hajón 

04:05 Animációs filmek
04:30 Műsorszünet 
05:25 Teleshop 
06:00 Magellán
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:40 Stahl konyhája 
09:50 Babapercek 
10:00 Teleshop 
11:35 Pinokkió 
13:30 EZO.TV
14:30 Psych - Dilis detektívek 
15:30 Második élet 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:35 Jóban Rosszban 
21:15 Aktív
21:50 NCIS 
22:50 NCIS: Los Angeles 
23:45 Aktív Extra
23:50 Esküdj! 
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:30 Üzenet a túlvilágról 
02:55 Magellán
03:20 Animációs filmek

04:15 Önök kérték! 
05:15 Gazdakör
05:40 Híradó - 5:40 
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:35 Kisváros
07:30 Híradó - 7:30 
07:35 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép 
09:05 Végjáték 
10:00 Család-barát
10:50 Isten kezében 
11:20 Hazajáró
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Heti Hírmondó 
14:45 Csellengők
15:15 Klubszoba 
16:10 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
17:00 Kisenciklopédia 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 A férfi a legjobb orvosság 
21:15 Hírek 
21:30 A jövő kezdete
23:30 Sportaréna 
00:25 Dunasport

Duna Televízió, október 16., vasárnap,
16:20

Egy őrült éjszaka
Fekete-fehér, magyar vígjáték

Záróra előtt két ellenőr érkezik egy kö-
zértbe, és azonnal leltárt rendel el. A
főnök először megpróbálja megveszte-
getni őket, majd meg akarja semmisí-
teni a bizonylatokat. A rutinos „kihall-
gatók" – a besúgó és a személyzet félel-

mét kihasználva
– egymásnak ug-
rasztják és lelep-
lezik a társasá-
got, végül a napi
bevétellel együtt
távoznak.

Viasat3, október 16., vasárnap, 15:10

Houdini – A halál 
cimborája
Amerikai filmdráma

Apja halála miatt a
még szinte gyerek
Harry kénytelen a csa-
ládfő szerepét átvenni,
és munkába állni. Né-
hány év múlva öccse,
Theo arra buzdítja,
hogy a gyári robot helyett bűvészmutat-
ványokkal keressék meg a napi betevőt.
Lázas gyakorlásba kezdenek, s Harry
Houdini hamarosan rátalál a saját mu-
tatványára: minden idők legzseniáli-
sabb szabadulóművésze lesz. 

Viasat3, október 17., hétfő, 21:15

Az igazság nevében
Amerikai akciófilm

Gordy Brewer a
Los Angeles-i Tűz-
oltóság parancs-
noka egy röpke
pillanat alatt
mindent elveszít, ami valaha fontos volt
számára: fia és felesége meghalnak egy
terrortámadásban. A robbantást El Lo-
bónak tulajdonítják, aki a kolumbiai
polgárháború hírhedt vezére. A hivata-
los nyomozás holtpontra jutott. Barátai
figyelmeztetése ellenére Gordy Kolum-
biába indul.

TV2, október 17., hétfő, 11:35

Pinokkió
Olasz–angol kalandfilm

Geppetto mester magányosan éli min-
dennapjait. Egyik nap azonban a háza
előtt talált tuskóból készít egy fabábut,
akit Pinokkió névre keresztel. Másnap
reggelre aztán, a mester legnagyobb döb-
benetére a kis bábu egyszer csak életre
kel. Geppetto ettől kezdve a fiaként te-
kint rá, és mindent megpróbál elkövetni

azért, hogy Pinok-
kió iskolába jár-
hasson. Még a ka-
bátját is eladja,
hogy könyvet ve-
gyen a fiának.
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OKTÓBER 18., KEDD
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Bűvölet 
09:30 Bűvölet 
10:00 Mindenből egy van
11:05 Kékfény
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Srpski Ekran
13:30 Unser Bildschirm
14:00 Álmok mai álmodói -

tudós fiatalok
14:30 Csavargások Afrikában 

dr. Livingstone ürügyén 
15:00 Angyali érintés 
15:50 Sólyom és galamb 
16:45 MM
17:40 Észak és Dél 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A Kennedy család 
21:00 DTK 
22:10 Az Este 
22:45 Tudorok 
23:40 A rejtélyes XX. század
00:10 Esély 
00:40 Sporthírek 
00:50 Észak és Dél 
01:40 MM 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:45 Stahl konyhája 
09:55 Babapercek 
10:05 Teleshop
11:40 Pinokkió 
13:30 EZO.TV
14:30 Psych - Dilis detektívek 
15:30 Második élet 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:35 Jóban Rosszban 
21:15 Aktív
21:50 A fenevad gyomrában 
23:40 Aktív Extra
23:45 Esküdj! 
00:15 Tények Este
00:50 EZO.TV
01:25 Bajnokok Ligája (Highlights) 
01:55 Anarchisták 
03:20 TotalCar
03:45 Animációs filmek

05:30 Ki ez a lány? 
06:15 Christine kalandjai 
06:40 Christine kalandjai 
07:05 Chicago Hope Kórház 
08:00 Őrangyal 
08:55 Nyomtalanul 
09:50 Columbo: Pillangó a 

sötétség árnyékában 
11:45 Topmodell leszek! 
12:40 Feleségcsere 
13:40 Őrangyal 
14:40 Doktor House 
15:35 Nyomtalanul 
16:30 Gyilkos számok 
17:25 Gyilkos számok 
18:20 Jóbarátok 
18:50 Jóbarátok 
19:20 Két pasi - meg egy kicsi  
19:50 Két pasi - meg egy kicsi
20:15 Doktor House 
21:15 Nikita 
22:10 Négy Esküvő 2. 
23:10 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 
00:05 Futballistafeleségek 
01:05 Nikita 
02:00 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály  
02:45 Futballistafeleségek 
03:35 Feleségcsere

OKTÓBER 19 ., SZERDA
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Bűvölet 
09:30 Bűvölet 
10:05 DTK 
11:10 A Kennedy család 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Hrvatska kronika
13:30 Ecranul nostru
14:00 Tudástár 2011 
14:30 Válogatás az Országos 

Természetfilm-fesztivál 
filmjeiből

15:00 Angyali érintés
15:50 Sólyom és galamb 
16:45 MM
17:40 Észak és Dél 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés 
20:15 Hacktion 
21:10 On The Spot: Svalbard 
22:05 Az Este 
22:40 KorTárs
23:10 Bűn és büntetlenség 
00:25 Zegzugos történetek 
00:50 Sporthírek 
01:00 Észak és Dél 
01:50 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop 
06:00 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli

09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop 
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show 
13:30 Fél kettő
14:15 A szív útjai 
15:15 Második esély 
16:15 Sarokba szorítva 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:15 ValóVilág 
23:05 Vámpírnaplók 
00:10 Reflektor
00:25 A tűzzel sose játssz!

05:30 Ki ez a lány? 
06:15 Christine kalandjai 
06:40 Christine kalandjai 
07:05 Chicago Hope Kórház 
08:00 Őrangyal 
08:55 Nyomtalanul 
09:50 Felejtsd el Párizst! 
11:50 Topmodell leszek! 
12:40 Feleségcsere 
13:40 Őrangyal 
14:40 Doktor House 
15:35 Nyomtalanul 
16:30 Gyilkos számok 
17:25 Gyilkos számok  
18:20 Jóbarátok 
18:50 Jóbarátok 
19:20 Két pasi - meg egy kicsi
19:50 Két pasi - meg egy kicsi 
20:15 Doktor House  
21:15 Ocean's Eleven - 

Tripla vagy semmi  
23:35 Terepen 
00:30 Futballistafeleségek 
01:30 A mi kis titkaink 
03:05 Terepen 
03:50 Feleségcsere

05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:45 Stahl konyhája
09:55 Babapercek
10:05 Teleshop 
11:40 Winnetou bosszúja 
13:30 EZO.TV
14:30 Psych - Dilis detektívek 
15:30 Második élet 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:35 Jóban Rosszban 
21:15 Aktív
21:50 Doktor House 
22:50 Született feleségek
23:45 Aktív Extra
23:50 Esküdj! 
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:30 Bajnokok Ligája 
03:10 Babavilág 
03:35 Animációs filmek

VIASAT3

VIASAT3

05:15 Gazdakör
05:40 Híradó - 5:40 
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:35 Kisváros 
07:30 Híradó - 7:30 
07:35 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 A férfi a legjobb orvosság 
10:00 Család-barát
10:50 Roma Magazin 
11:20 Domovina
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Napok, évek, századok 
14:45 Határtalanul magyar 
15:15 Sportaréna 
16:10 Majális után... 
17:05 Egy kis művészet 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Mad Men - Reklámőrültek 
21:15 Hírek 
21:30 Afrikai szeretők
23:40 Dunasport
23:45 Irodalom és nemzeti 

önismeret 
00:45 Az élet méltó befejezése 

05:30 Top Shop 
06:00 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop 
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show 
13:30 Fél kettő
14:15 A szív útjai 
15:15 Második esély 
16:15 Sarokba szorítva 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 

21:00 ValóVilág 
22:10 Házon kívül
22:45 XXI. század - a legendák 

velünk élnek
23:25 Reflektor
23:40 Robbanás a tengeren

06:30 Híradó - 6:30 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó - 7:30 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Mad Men - Reklámőrültek 
10:00 Család-barát
10:50 Unser Bildschirm
11:20 Srpski Ekran
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:10 Utókor 
14:40 Törzsasztal 
15:10 Önök kérték! 
16:10 Homo faber - A kézműves: 

Sütőmesterek 
16:25 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Kis Dorrit 
21:20 Hírek 
21:30 Anna Karenina 
23:20 Dunasport
23:25 Zongora és karmesteri pálca -

Vásáry Tamás, Debrecen 
díszpolgára 

00:25 Tengerek világa 

TV2, október 18., kedd, 21:50

A fenevad gyomrában
Amerikai-kanadai-hongkongi-angol 
akciófilm

A volt CIA-ügynök nyugdíjasnapjait töl-
tené Thaiföldön, amikor egy jól szervezett
csoport elrabolja lányát, Jessicát. Hopper
nyomozni kezd az elrablók után és hama-
rosan rá kell jönnie, hogy lánya politikai
intrika áldozata, melyet a háttérből a kor-
mány irányít. Az egy-
kori ügynök azonban
nem hagyja magát
megfélemlíteni, és lá-
nyáért mindent koc-
káztatva szembeszáll a
félelmetes ellenséggel.

M1, október 18.,
kedd, 22:45

Tudorok
Ír-kanadai-ameri-
kai drámasorozat

Miután Wolsey kardinális elvesztette az
esélyt, hogy pápának válasszák, az ango-
lok szembefordulnak a franciákkal. Hen-
rik király V. Károly császárral, Aragóniai
Katalin unokaöccsével köt szövetséget.
Miközben támogatásáról biztosítja az eu-
rópai ügyekben, felfedi Károly előtt, hogy
megromlott a kapcsolata a feleségével.
Az új politikai helyzetben Mária herceg-
nőnek a spanyol Károlyhoz, míg Henrik
idősebb nővérének a portugál királyhoz
kell feleségül mennie.

Duna Televízió, október 19., szerda,
21:30

Anna Karenina
Amerikai romantikus dráma

Anna Karenina, a gyö-
nyörű asszony nagy
tekintélyű férjével és
kisfiával él. Egy rokon-
látogatás alkalmával
találkozik a fiatal,

vonzó Vronszkij gróffal, és első látásra
egymásba szeretnek. Bár tisztában van-
nak a következményekkel, szembefor-
dulnak környezetükkel, és vállalják sze-
relmüket. Ám önpusztító szenvedélyük,
a kor társadalmának vaskalapos erköl-
csei megakadályozzák boldogságukat.

Viasat3, október 19., szerda, 9:50

Felejtsd el Párizst!
Amerikai romantikus vígjáték

Mickey édesapja holttestét kíséri Pá-
rizsba, akinek az volt a kívánsága, hogy
ott helyezzék örök nyugalomra. Jelleg-
zetes formájú csomagja elvész útköz-
ben és Párizsba érkezve rögtön az első
dolga az, hogy megpróbálja megértetni,
hogy egy koporsó pont úgy néz ki, mint
egy koporsó. Az amerikai lánynak meg-
tetszik a férfi különös humora, gyorsan
ö s s z e b a r át -
koznak és ha-
marosan egy-
másba is sze-
retnek.

• ÖSD, ECL, EURO tréningek a téli nyelvvizsgákra
• Angol, német nyelvû felkészítés állásinterjúra
• Spanyol-, olasz-, francia-, oroszkurzusok
kedvezménnyel 

• Nyelvtanfolyamát üdülési csekkel is fizetheti
• Munkavállalást segítô nyelvi felkészítôk
szakmunkások számára is! 

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

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

HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA  +36 20 475 1314
CSALA RÓBERT +36 70 518 0246
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Forgalmazza: BS Caffee Kft. Web: www.drpeppergyor.hu
E-mail: info@drpeppergyor.hu Tel.: +36/30-538-2531

facebook.com/drpeppergyor
facebook.com/drpepperhungary

OKTÓBER 20., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

05:30 Top Shop 
06:00 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop 
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show 
13:30 Fél kettő
14:15 A szív útjai 
15:15 Második esély 
16:15 Sarokba szorítva
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 Sivatagi lavina 

00:20 Reflektor
00:30 Infománia

05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Bűvölet 
09:30 Bűvölet 
10:05 Poén Péntek
11:05 Hacktion 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Rondó
13:30 Kvartett
14:00 TED
14:30 Természetfilmesek és 

egyéb állatfajták 
15:00 Angyali érintés 
15:50 Sólyom és galamb 
16:45 MM
17:40 Észak és Dél 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Szerelem a kolera idején
22:25 Az Este 
23:00 Valaki 
23:30 Múlt-kor
00:00 Angi jelenti 
00:30 Zöld Tea
01:00 Sporthírek 
01:10 Észak és Dél 
01:55 MM

05:35 Ki ez a lány? 
06:20 Christine kalandjai 
06:45 Christine kalandjai 
07:10 Chicago Hope Kórház 
08:05 Őrangyal 
09:00 Nyomtalanul 
09:55 A mi kis titkaink 
11:05 Topmodell leszek! 
12:40 Feleségcsere 
13:40 Őrangyal 
14:40 Doktor House  
15:35 Nyomtalanul 
16:30 Gyilkos számok  
17:25 Gyilkos számok  
18:20 Jóbarátok 
18:50 Jóbarátok 
19:20 Két pasi - meg egy kicsi  
19:50 Két pasi - meg egy kicsi
20:15 Doktor House 
21:15 CSI: New York-i helyszínelők 
22:10 ÁlomÉpítők 2. 
23:15 Jackie nővér 
23:50 Jackie nővér 
00:25 Futballistafeleségek 
01:25 CSI: New York-i helyszínelők 
02:15 Jackie nővér 
02:45 Jackie nővér 
03:15 Futballistafeleségek

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:45 Stahl konyhája 
09:55 Babapercek 
10:05 Teleshop 
11:40 A meztelen bomba 
13:30 EZO.TV
14:30 Psych - Dilis detektívek 
15:30 Második élet 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:35 Jóban Rosszban 
21:15 Aktív
22:00 Vadkanok 
00:05 Aktív Extra
00:10 Esküdj! 
00:40 Tények Este
01:15 EZO.TV
01:50 Elsőszámú ellenségem 
02:40 Hősök 
03:30 Segíts magadon! 
03:55 Animációs filmek

VIASAT3
05:40 Híradó - 5:40 
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Kis Dorrit 
10:00 Család-barát
11:00 Horvát krónika
11:30 Ecranul Norstru
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:10 Egészség + 
14:40 Veszélyben 
15:10 Munka-Társ 
15:40 Talpalatnyi zöld 
16:10 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
17:00 Kisenciklopédia 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Angyalbőrben 
21:25 Hírek 
21:30 Lora
23:35 Dunasport
23:45 Termiklovagok 
00:35 Afrika színei 

M1, október 20., csütörtök, 20:15

Szerelem a kolera
idején
Amerikai romantikus dráma

Florentino első látásra belesze-
ret Ferminába. A gazdag keres-
kedő azonban nem hajlandó gyermekét szegény hiva-
talnokhoz adni. Hogy elszakítsa őket egymástól, Fermi-
nát másik városba költözteti. Kezdetben a két fiatal még
levelez egymással, de az évek múlásával a lány feleségül
megy egy jómódú orvoshoz. Miközben Fermina elfeled-
kezik volt szerelméről, Florentino sosem felejti őt...

Viasat3, október 20., csütörtök, 9:55

A mi kis titkaink
Amerikai vígjáték

Dennis és a legjobb barátja, Phil Faz-
zulo a diploma megszerzése után a
helyi pizzériában dolgozik. Elégedet-
lenek magukkal, mert úgy érzik,
hogy a diploma megszerzése után
életük mit sem változott. Dennis változtatni akar a sor-
sán. Ebben segít neki első szerelme és egy titokzatos idős
férfi is. Dennis megérti, hogy a sors és a végzet milyen
nagy szerepet játszik mindenki életében.

Duna Televízió, október 20., 
csütörtök, 21:30

Lora
Magyar romantikus dráma

Lora, a gyönyörű, érzékeny lány
egy balesetben elveszítette a sze-
relmét, Dávidot. Ekkor megszakította minden fon-
tos kapcsolatát. Geri, Dávid öccse szerette Lorát, de
nem akart, vagy nem mert a bátyja és a lány közé
állni. Három évvel a tragédia után Lora és Geri útja
újra keresztezi egymást. Lora menekül az emlékek
elől, míg a fiúban feltámadnak a régi érzések.
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SZAKÁCSKLUB GASZTRONÓMIA

Október séfje:
Horváth Szilveszter

La Maréda 
szerző: gaál józsef
receptek: horváth szilveszter
fotó: o. jakócs péter

Úgy tartják, három évszázada
vendéglátóhely az Apáca utcai
Kuster-ház, a mai La Maréda ét-
terem és bisztró épülete. A
hosszú történet elején egy
német katonatiszt obsitként ka-
pott jogot a várfalon belüli bor-
kimérésre, a végén meg Szabó
László vállalkozó kötött bérleti
szerződést a tulajdonos önkor-
mányzattal az ingatlan hosszú
távú használatára. A La Maréda
hároméves tatarozás után,
2004 tavaszán nyitott, napra
egyidős uniós tagságunkkal.

Egy szakácsklub rovatot
nem illik épülettörténeti tanul-
mányokkal terhelni, de félzsó-
dérosan haladnánk tovább, ha
nem ejtenénk szót a La Maréda
elődei közül egyről, nevezete-
sen Szalay Lajos, Öcsi bácsi le-
gendás Kishalászáról. A régi
törzsvendégek nosztalgiáját a
mai vendéglős is élesztgeti, ét-

Csokoládéhab bacardis narancslekvárral és
céklával: Négy főre 50 gramm étcsokoládét és 25
gramm vajat vízgőz felett felolvasztunk, hozzáadunk 2
tojássárgáját és 2 evőkanál tejszínt. Miután elkevertük,
vegyük le a gőzről. Verjük fel a tojásfehérjét 1 kanál cu-
korral, majd keverjük óvatosan a csokimasszához. Na-
rancslekvárhoz adjunk pár csepp bacardit, ez kerüljön
a pohár aljára. Merjük rá a habot melegen, s tegyük egy
éjszakára hűtőbe. Másnap céklát kockázunk, ötfűszer-
keverékkel, narancshéjjal, mézzel roppanósra főzzük, s
hagyjuk a lében kihűlni. Ez kerül desszertünk tetejére.

Chilis-citromos ganache: 50 gramm étcsoko-
ládét és 50 gramm vajat olvasszunk fel, őröljünk bele
chilit és citromhéjat, tegyünk hozzá 5 evőkanál tej-
színt és 3 tojássárgáját. Melegítsük sűrűsödésig,
majd öntsük tálba. Másnap golyókat formázunk, ka-
kaóba hempergetjük.

Sacher: Vajjal dúsított bécsi piskótát készítünk,
tésztáját mézeskalács-fűszerrel ízesítjük, a tésztala-
pot szilvalekvárral töltjük meg. Tetejére tortabevonó
csokoládét húzunk vékonyan. Éjszakai pihentetés
után, másnap fogyasztható. 

Négy főre hatszáz gramm tokhalfilét
formázunk, hogy később szép, egy-
forma szeleteket vághassunk belőle.
A leeső részeket daraboljuk apróra.
Az egész halfilét sózzuk, hűtőben egy
órát pihentetjük. 

Öntsünk serpenyőbe fűrészport,
tűzön hevítsük, majd gyújtsuk meg.
Ha a tűz leégett, helyezzünk fölé rácsot
és tegyük rá a halat. Takarjuk le kony-
haruhával és vigyük szellős helyre.
Amikor a meleg füsttől a hal félig elké-
szült, óvatosan felszeleteljük, s a kívánt

Őszi csoki-
variációk 

lapjának örök darabja a hagyo-
mányos receptúra alapján ké-
szített halászlé.

Telt ház bizonyította, hogy az
évezred néhány első, boldog
esztendejében jó ötlet volt a ko-
pott csárda átalakítása elegáns,
nívós étteremmé. Aztán persze
engedni kellett a negyvennyolc-
ból, az általános válságra vála-
szul jelentek meg a La Maréda
étlapján a szerényebb költség-
vetésű fogások. Szabó László
szavaival élve olcsóbban adjuk,
többet vesznek belőle. 

Az étterem neve mediterrán
hangulatú mozaikszó, a vendég-
lős családtagjainak névkezdő
betűiből kirakva. Az persze igaz,
hogy itt mindenki szereti a déli il-
latokat és ízeket, de a konyha
magyar, pontosabban fogal-
mazva a jövő magyar konyhája.
A séf, Horváth Szilveszter már a
téli étlapon dolgozik, a kínálat
minden szezonban a frissen be-
szerezhető alapanyagokhoz és a
vendégkör ízléséhez, igényeihez
igazodik. 

Füstölt tokhal kétféleképpen,
sűrű petrezselyemlevessel 

fokozatra sütjük olívaolajon. A legjobb,
ha langyos olajban tartjuk tíz percig,
így teljesen elkészül anélkül, hogy szaf-
tosságát elveszítené. Ha így járunk el,
végül konyhai törlőpapíron itassuk le a
felesleges olajat.

A leeső haldarabokból derelyét ké-
szítünk. Öt tojáshoz adjunk egy kanál
olívaolajat és annyi lisztet, amennyivel
jól gyúrható tésztát kapunk. Pihentet-
jük húsz percet. Vékonyra nyújtjuk, ko-
rongokat szúrunk belőle, széleit tojás-
sal kenjük. A töltelék elkészítéséhez

olajon egy gerezd fokhagymát izzasz-
tunk, teszünk hozzá haldarabokat, pa-
rajlevelet, apró kockára vágott kápia-
paprikát, reszelt parmezánt, sót, bor-
sot, szerecsendiót. A tölteléket a tész-
tába töltjük és egy percig sós vízben
főzzük. Olvasztott vajjal locsoljuk.

A mártáshoz egy csokor petre-
zselymet megtisztítunk, leveleit le-
szedjük és lobogó vízbe dobjuk. Fél
perc után hideg vízbe szedjük és le-
szűrjük. Kétszáz milliliter húslevest
adunk hozzá és rúdmixerrel teljesen

eldolgozzuk. Ötven milliliter tejszín-
hez hozzáadunk egy tojássárgáját, s
ehhez öntjük hozzá lassan a petre-
zselymes levest. Melegítsük, de ne
forraljuk, ha szükséges, sózzuk, de a
húsleves miatt erre nem biztos, hogy
szükség lesz. Ha hígnak találjuk, ke-
ményítővel sűríthetjük, lisztet véletle-
nül se használjunk. 

A tányérba először a derelye kerül,
rá a mártás, tetejére a halszeletek.
Ételünk elkészíthető harcsából, vaj-
halból vagy tőkehalból is. 



EGYESÜLET GASZTRONÓMIA

A fesztivál legjobbja a Brill Pálinkaház birskörtéje
lett, melynek íze és zamata magáért beszél.

A győztes 2009-es évjáratú: egy év kell a birsnek, hogy
olyan legyen, hogy megmutathassák a készítők. 2010-
ben került forgalomba, most fog elfogyni, de már készül

a kistestvére, árulta el lapunknak Krizl Edit ügyvezető, és
hozzátette, családi manufaktúraként működnek Harcon
2000 óta. Először szörpgyártással foglalkoztak, mára
pedig több száz elismerést gyűjtöttek be pálinkáikért.

– Kisvállalkozásunkban nem a mennyiség számít,
hanem a minőség, ennek is köszönhető, hogy az or-
szág első három pálinkafőzdéje között vagyunk. Mot-
tónk szerint a pálinka élményét szeretnénk átadni a fo-
gyasztóknak.

A Brill Pálinkaház Magyarországon elsőként kezdett el
foglalkozni zöldségpárlatokkal is, jelenleg spárga-, med-
vehagyma-, sárgarépa- és céklapárlatokat készítenek,
bővítve ezzel a „séfek játszóterét”.
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szerző: zoljánszky alexandra 
fotó: o. jakócs péter

A közelmúltban megrendezett pálinkafesztiválon nem
csak fogyasztották, de zsűrizték is a kontyalávalókat: Győr
pálinkája idén a Pannonhalmi Pálinkárium őszibarackja
lett, ezáltal egy évig lesz a város reprezentációs itala.

Az őszibarackból nagyon nehéz pálinkát készíteni,
mert az ízanyagai rendkívül érzékenyek, hamar elveszti
a zamatát, ezért is különleges az itóka.

– Megéri viszont – ezt a Pannonhalmi Pálinkárium
vezetője mondja, szerinte aki tud jó őszibarack-pálin-
kát készíteni, az már szinte mindent tud a szakmáról.

Barabás Attila elmesélte, sokat kísérleteztek a pá-
linkával, mire ilyen káprázatos ízvilágot nyertek.

– Úgy éreztük, hogy Győr városa megérdemli ezt a
magas fokú szakmaiságot. Modern, friss, gyümölcsös
ízű pálinkát kaptunk, amely nem a testes italokhoz tar-
tozik, egy kellemes likőr ízvilágát idézi – jellemzi az
őszibarackból készült nedűt, amely a Budapesti Pálin-
kafesztiválon is kiemelkedően népszerű volt.

Főként hölgyeknek ajánlják a győztest, finomsága
és eleganciája elnyerheti az ízlésüket. Már három éve
pannonhalmi Győr pálinkája, két éve a barackpálinka
nyert, tavaly pedig az Irsai Olivérrel arattak sikert.

– A patinás Győr elismerése ösztönöz bennünket,
hogy a város rangjához megfelelő termékeket állít-
sunk elő – hangsúlyozza Barabás Attila, és elárulta,
hogy karácsonyra meglepetéssekkel készülnek:
mézes-fahéjas almapálinkával, illetve díszdobozzal,
melybe megfelelő mézet és poharat is csomagolnak
a pálinka mellé.

Győr pálinkája: az őszibarack 

Főzőversenyre invitálták az első
Győri Polgárőr Családi Nap részt-
vevőit a múlt hétvégén. A délelőtti
jóízű program után délután rendőr-
ségi kutyás bemutató és intézke-
déstaktikai oktatás is várta a helyi
polgárőr egyesületek tagjait, akik
olyan szituációkhoz is kaptak taná-
csokat, mint a porral oltó haszná-
lata vagy az újraélesztés. A zenés,
baráti összejövetel elsődleges cél -
ja az egyesületek közötti kohézió
megteremtése volt.



ŐSZ UTAZÁS
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A Börzsöny
Várak, vasutak, legendák  

szerző: földvári gabriella 
fotó: illusztráció

Aki Győrből autóval indul az
őszi Börzsönybe, akkor jár jól,
ha Komáromnál átkel a Dunán,
s a szlovák 63-as, majd 564-es
utakon elgurul Letkésig. Alig
száz kilométer megtétele után
mesebeli hegyvidék tárul az
utazó szeme elé. 

Vámosmikola az alsó Ipoly-völgy köz-
pontja. A volt Esterházy-kastély ma is-
kola, a templom mellett találjuk. Perő-

csényben az egyedülálló pincesor a
látnivaló, a község strandja ilyenkor
ősszel már zárva van. Délkeletre fek-
szik Salgóvár romja, ahova a gyönyörű
panoráma miatt érdemes felkapasz-
kodni. A vár a XIII. században épült,
1424-ig igazi rablótanya volt. Szállást
foglalni Kemencében érdemes, innen
járható be legegyszerűbben a Bör-
zsöny számos nevezetessége. 

Kezdjük a kemencei múzeumvas-
úttal, amely a kisvasút végállomásán,
látogatójegy ellenében mutat meg
egyebek mellett régi, különleges jár-
műveket. A kisvonat hétvégén na-
ponta háromszor szállít utasokat a
Nagy-völgybe. Kemence egykori vár-
megyeháza arról tanúskodik, hogy a
település Hont vármegye székhelye
volt. Az épület ma iskola, mellette táj-
ház várja a vendégeket. 

A falu fölötti hegyoldal Kálváriája
híres búcsújáróhely, ősmaradványok-
ban gazdag lajtamészkőre épült. Aki
szerencsés, több ezer éves cápafo-
gakra lelhet. Kemencéből aszfalto-

zott erdészeti út vezet a Nagy-
völgybe, a csodaszép hegyek, völ-
gyek között kanyarogva csak a teher-
autókra kell vigyázni. Az út a Bör-
zsöny túloldalán, Diósjenőn bukkan
elő az erdőből. A falu határában hor-
gásztó található, itt 173-ban Marcus
Aurelius római császár vívott csatát a
barbár törzsekkel. Az eseményt a tó-
parton emlékmű örökíti meg. 

A Börzsöny körül autózva Nagy-
orosziból és Dré-
gelypalánkról is
m e g k ö z e l í t h e t ő
Drégely vára, mely
Szondi György és
150 fős csapatának
1552-es hősi küz-
delmeiről vált hí-
ressé. A rommá lőtt
Drégely várát nem

építették újjá, helyette a völgybeli köz-
ségben emeltek egy palánkvárat.

Hont az egykori vármegye név-
adó települése, helyén az ókorban
vár állott.  A község nyugati szélé-

nek Honti-szakadéka az ős-Ipoly
munkájaként létrejött mély szurdok-
völgy. Bernecebányához közeledve
messziről föltűnik a hegytetőn álló,
hagymasisakos tornyú templom. A
Bernece és a Kemence patakok kö-
zött emelkedő hegyen az Árpád-kor-
ban földvár állt, később templomot
emeltek rá Szűz Mária mennybevé-
telének tiszteletére. A Templom-
hegy és a középkori eredetű temp-
lom gyakorta koncertek helyszíne.
A település további látnivalója a ba-
rokk, ma romos Huszár-kastély és a
tájház, amely a hazai palócok hét-
köznapjait mutatja be, szombat dél-
előtti nyitva tartással. Az öreg teme-
tőben áll Sisa Pista, az utolsó betyár
síremléke. 

A kirándulás második napjára
érdemes hagyni Nagybörzsönyt,
ahol Kitaibel Pál felfedezte a tellúrt,
a Mengyelejev-féle periódusos
rendszer 52. elemét. A Börzsöny

drágaköveket is rejt, leggyakoribb
közülük az almandin-gránát, régi
magyar nevén a karbunkulus. A
zafír apró szemcséi is megtalálha-
tók a folyókban.

Kihagyhatatlan látnivaló a XIII. szá-
zadban épült Szent István-templom,
hátsó falán 13 félköríves vakablakkal.
A vakablakok közül 12-ben egy-egy
kőből faragott emberfej látható. A le-
genda szerint a tatárok rátörtek a fa-
lura, de rajtavesztettek, tizenhármu-
kat elfogták. Az éjszaka folyamán a
rabok egyike megszökött, a többie-
ket lefejezték. Ezért van csak 12 ab-
lakban emberfej.

A falu érdekessége a múzeum-
ként helyreállított, működő vízima-
lom, s az erdei vasút, amely nyolc ki-
lométeres pályán zötykölődik el
Nagy irtáspusztáig, egyedülálló mű-
szaki megoldással, tolatós „Z” fordu-
lókkal küzdve le a hegyet. A nagybör-
zsönyi kisvonat csak hétvégeken köz-
lekedik, naponta négyszer. A menet-
térti felnőttjegy 1200, a gyerekjegy
600 forintba kerül.

A vakablakok közül
12-ben egy-egy kőből
faragott emberfej van
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HIRDETÉS PR-CIKK

szerző: győr plusz
fotó: győr plusz

Hogy érintette a válság a Por-
sche Győr helyzetét a piacon, a
régióban?

A nyugat-dunántúli régió helyzete, a fi-
zetőképes kereslet alakulása különleges
Magyarországon. Szerencsére a partnere-
ink, vevőink – legyenek azok cégek vagy
magánszemélyek – a megváltozott gazda-
sági viszonyok mellett sem fordultak el tő-
lünk. Büszkén mondhatom, hogy a korábbi
2 év ugyan némi átszervezést tőlünk is meg-
kívánt, de 2011-re sikerült ismét növeke-
dési pályára állnunk. Ez igaz a cégen belüli
erőforrás-menedzsmentre és az értékesíté-
sekre egyaránt. Idén eddig 17%-os újautó-
értékesítési, és több mint 9%-os használt-
autó-eladási növekedést értünk el. Ami azt
jelenti, hogy 2011-ben mintegy 400 új
autós ügyfelet, míg használt autó tekinteté-
ben mintegy 350 ügyfelet fogunk kiszol-
gálni, teljesítve terveinket. Mindez azt mu-
tatja, hogy jó stratégiával és eszközrend-
szerrel képesek vagyunk uralni a piacot.

Milyen értékesítést segítő esz-
közökre gondol pontosan?

Interjú Radnóti Zoltánnal

Autómárkák győri szívvel
Elsősorban a Porsche pénzügyi cso-

port finanszírozási háttere az, ami kiemel
minket a konkurensek közül, hiszen a jármű-
finanszírozásra talán mi tudjuk a leginkább
rugalmas és kedvező feltételekkel rendel-
kező konstrukciókat kínálni – gondolok itt
például a 0% THM-es megoldásokra.
Ugyanakkor az eladások 60 %-át kitevő vál-
lalati ügyfeleinket is kiemelt figyelemmel
igyekszünk kezelni. Ennek érdekében a
Porsche Inter Auto hálózatában egyedülálló
módon egy flottamenedzserünk kizárólag
a céges partnerkörünk bővítésével, a kap-
csolatok ápolásával és a személyes ügyin-
tézéssel foglalkozik – mely kiemelkedően
gyors és rugalmas tud lenni. Az idei évben
a kollégánk segítségével több mint 60 gép-
járművet sikerült átadnunk, komplett flotta-
szolgáltatással együtt. A már futó flottáink
teljes ügyintézését ő intézi, így a szervizelést,
csereautó biztosítását például
káresetek előfordulásakor.

Mennyire igaz az,
hogy a márkaszervi-
zek műhelyei, tehát a
garanciális vagy azon
túli javítások, szolgál-
tatások tartják élet-
ben az autószalonokat,
ahogy önöket is?

Ugyan kissé kisarkított a
kérdése, de valóban, a szervizszolgál-
tatások és alkatrész-értékesítés képes
kompenzálni az egyre kisebb árréssel elad-
ható új és használt autók után termelt,
csökkenő bevételeket. Természetesen
ránk is hat az egyre fokozódó árverseny,
ami a személy- és haszonjárművek piacán
érzékelhető. Viszont több előnyös környe-
zeti tényező is segít nekünk a biztos talpon
maradásban. Az egyik az említett régiós
előny, a másik pedig az Audi Hungaria
Motor Kft. közelsége, és a gyártóüzemmel
ápolt jó kapcsolat. És mindjárt visszautal-
nék az előbb említett arányszámra és ki-
emelném magánügyfeleink 40%-os ará -

nyát, ami messze eltér a 20%-os országos
átlagtól. Részükre kialakított szervizcso-
magjaink révén egyre több idősebb gép-
jármű tulajdonosa tér vissza hozzánk szer-
vizügyfélként.

Azt tudjuk, hogy Győr városá-
nak minden területen hihetetlenül
fontos az Audi jelenléte, de a Por -
sche Győrnek is kézzelfogható elő-
nyei származnak ebből?

Kezdeném talán ott, hogy vásárló- és
szervizpartnerként természetesen az
egyik legfontosabb és legnagyobb ügyfe-
lünk az Audi Hungaria Motor Kft. Viszont
ez azzal is jár, hogy a konszern vezetősége
kiemelt érzékenységgel figyel minket.
Tehát a vevői elégedettségre és minőség-
biztosításra mindennél jobban figyelnünk
kell – ami persze minden ügyfelünk elő-
nyére válik. A másik fontos kapcsolódási

pont pedig a gyárban ké-
szülő belső égésű moto-

rok. Hiszen nem csak az
Audi márka használja a
motorok nagy részét,
hanem több győri erő-

forrást építenek Volks -
wagenekbe, Skodákba

és Seatokba is. Főként a
„downsizing” (csökkentett lö-

kettérfogat) stratégia eredménye-
ként készülő turbós benzines és dízelmo-
torok azok, amik hazai termékként akár
egy kiskategóriás, megfizethető családi
autóba is rövidesen bekerülnek.

Érezhető az érzelmi kötődés az
emberekben, amikor Győrben ké-

A Porsche Győr csapata szeretettel meghívja önt és családját
2011. november 5-én tartandó nyílt napjára, ahol ingyenes téli
átvizsgálás, hólánc és téli kiegészítők használatának bemuta-
tása mellett kedvezményesen téli gumiabroncsvásár várja önö-
ket. Mindeközben családja többi tagja is kedvére válogathat
egészségmegőrző, sportolási, kozmetikai programjainkból.
Meghívott vendégünk Gál László, a Himalája Lotche expedíció
tagja, aki vetítéssel egybekötött képes úti beszámolót tart.

A VW konszern márkái, köztük maga
a Volkswagen egyike a világ első
három gyártójának. A cégcsoport fej-
lődése töretlen, hiszen a fejlődő or-
szágokban a válság ellenére is nö-
velte eladásait, sőt, 2011-ben már az
európai piacon is emelkedő értékesí-
téseket produkált. A kiváló eredmény
több, összetett tényezőre vezethető
vissza: széles termékpaletta, kiemel-
kedő ár-érték arányú járművek, mi-
nőség és megbízhatóság, valamint
professzionális értékesítő és szerviz-
hálózat. Megkérdeztük Radnóti Zol-
tánt, a Porsche Inter Auto Hungaria
Kft. győri igazgatóját, hogy fejtse ki a
fenti általános összegzés részleteit.
Szeretnénk kideríteni azt is, hogy mi
köze van Győrnek a sokmárkás gyár-
tóhoz – a közismert Audi-kapcsolat
mögé tekintve.

szült motorral szerelt autót válasz-
tanak, választhatnak a bőséges
termékpalettáról?

Bár egy emocionális jelenségről be-
szélünk, azt kijelenthetem, hogy a gazda-
sági szereplők már érzik a kötődés súlyát,
értékelik azt, és ha tehetik, ennyivel hoz-
zájárulnak a régió gazdaságának fejlődé-
séhez. Hiszen nem csak a gyártó, de
annak beszállítói köre is jelentős hozzá -
adott értéket teremt egy-egy ilyen négy-
kerekűben. Remélem, hogy egyre több
magánszemély is élhet ezzel a kivételes
lehetőséggel.

Végül hadd kérdezzem meg,
hogy személyesen önnek mely tí-
pusok közvetítik azt, amit a VW
konszern vall, és milyen autót
vezet nap mint nap?

Ahogy a céges autóm is Audi – egy A5
Sportback –, úgy a négykarikás márka típu-
sait tartom a legélvezetesebb járműveknek.
Így a Q7-es terepjárót és az új A6-ost a 3 li-
teres dízelmotorral szerelve emelném ki. Vi-
szont a családban Volkswagen Golfunk van,
és azt gondolom, hogy kategóriájában a
legjobb autó. Talán csak egy Skoda Octavia
Combi nyújt annál nagyobb kényelmet,
már többgyerekes családoknak is ideális
választás. Még annyit hozzátennék, hogy a
legfrissebb hibrid modelljeink is vonzó alter-
natívát jelentenek, így például az Audi Q5. A
modern technika a dinamikát a takarékos-
sággal és a környezetbarát közlekedéssel
tudja kombinálni. A jövőben egyébként
több hibrid modell is érkezik, először az
Audi kínálatába.
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájuthat-
nak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét
szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bi-
zonyuló játékos szelektív hulladékgyűjtő zsákokat nyerhet. Címünk: Győr Plusz,
9002 Győr, Pf. 78. Jelige: Keresztrejtvény. Múlt heti keresztrejtvényünk nyertese
Schéder Gézáné (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben (Orgona u. 10., B
épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Kíváncsi zsiráf

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

szerző: tóth lászló 

Vízcsőellenőrzésre hivatkozva
próbált meg bejutni egy szent -
iváni családi házba egy meg-
nyerő modorú fiatalember.
Nem jött be a trükk, elég volt
megemlíteni a rendőrséget, s a
csaló kereket oldott. A bűnözők
elsősorban idős embereket
vesznek célba, ellopják értékei -
ket, néha még pénzt is kérnek a
hamis ellenőrzésért.

Nemrég közös kampányt indított a
vízmű és a rendőrség, hogy minél
kevesebb esélye legyen azoknak,
akik valamilyen közszolgáltató
nevével visszaélve próbálnak
meg bejutni a lakásokba. A csa-
lóknak számtalan trükkjük van.
Azt mondják, nyugdíjasoknak
járó vízdíj-visszatérítést
hoztak, másutt az elma-
radt vízdíjat akarják be-
szedni vagy vízminőség-
vizsgálatra hivatkoznak.
Az áldíjbeszedők, álszere-
lők a mérőkészülékek leol-
vasásának, a házban ta-
pasztalt rendellenességek
elhárításának ürügyén jut-
nak be a lakásba, ahonnan
a sértett figyelmének eltere-
lésével különféle értékeket tu-
lajdonítanak el. A lopással oko-
zott kárt esetenként még azzal
is fokozzák, hogy az ellenőrzé-
sért pénzt kérnek. Az ilyen jel-

kép és szöveg: állatkert

Újabb állomásához érkezett a
győri Füles-bástya turisztikai
célú hasznosítása című állat-
kerti projekt. A szakemberek
megkezdték a kazamata fölötti
terasz rendbetételét. 

A belvárosban sétálók számára is
láthatóvá vált az egyedülálló építke-
zés, a szakemberek a bástya felszíni
területeinek kialakításán dolgoznak.
Láthatóak a hatalmas, vörösfenyőből
készült virágládák, melyek egy meg-
hitt belső kertet öveznek majd. A ka-
zamatatérben bemutatásra kerülő
amazóniai növény- és állatvilág meg-
tekintése után a látogatók itt pihen-
hetnek meg. A padok felújított álla-
potban, de a régi, megszokott helyü-
kön várják majd a belvárosi állatkert
vendégeit. A Füles-bástya projekt az
Európai Unió 85 százalékos finanszí-
rozásával valósul meg. Az önrészt az
önkormányzat és az állatkert állja.

Zöld terasz
a belváros szívében

Csalók járják a várost
legű bűncselekmények áldozatai
szinte minden esetben idős, nyugdí-
jas emberek.

A Pannon-Víz Zrt. arra hívja fel a fi-
gyelmet, hogy munkatársaik mindig
arcképes és sorszámozott igazol-
vánnyal igazolják magukat. A vízmé-
rőcsere vagy leolvasás időpontjáról
előzetesen értesítik a lakókat. Amúgy
a lakásokhoz csak rendkívüli helyzet-
ben – például vízhiány, hibabejelen-

tés – esetén mennek ki, akkor is a
hibát bejelentő személyt keresik. A
társaság azt kéri, ha valaki bizonyta-
lan abban, hogy a vízművek munka-
társai mentek-e ki hozzá, hívja a
vízmű diszpécserszolgálatát a 06-
80/204-086-os ingyenes telefon-
számon. A győri vízmérő-leolvasók
fényképei a társaság weblapján is
láthatóak.

A társaság felhívja fogyasztói fi-
gyelmét erre a típusú bűncselek-
ményre, ezért a „Mérőórát jöttünk le-

olvasni” című tájékoztatót igény
esetén díjmentesen eljuttatja a

győri társasházakba. A tájékoz-
tató kinyomtatható a weblap-

ról vagy átvehető a vízmű
ügyfélszolgálati irodáiban,
a Bartók Béla út 10/C
szám alatt és a Jókai úti
parkolóházban. 

Aki minden óvin-
tézkedés ellenére
mégis visszaélést
tapasztal vagy áldo-
zattá vált, haladék-
talanul tegyen felje-
lentést. Ezt bárme-
lyik rendőri szervnél
megteheti, de cél-
szerű a lopás helye

szerint illetékes kapi-
tányságot keresni. Az elkö-

vetőkről adott pontos sze-
mélyleírás nagymértékben

segítheti a bűnüldözők mun-
káját. A rendőrség ingyenesen
hívható száma a 107. 

A GYŐR-SZOL Zrt. ezúton ér-
tesíti a 2011. szeptember 30.
előtt kilakoltatott volt bérlőit,
hogy a raktárakban elhelye-
zett ingóságok őrzési határ-
ideje lejárt.

Kérjük az érintetteket,
amennyiben ingóságaikra
igényt tartanak – volt bérle-
ményük és jelenlegi  levele-
zési címük megjelölésével –,
azt írásban jelezzék a GYŐR-
SZOL Zrt. (9024 Győr, Or-
gona u. 10.) központjának.

Az igények benyújtásának
határideje 2011. október 31.,
mely után bejelentéseket nem
tudunk figyelembe venni.

Az ingóságok elszállítá-
sára az előzetes időpont-
egyeztetést és a tárolással
kapcsolatban felmerült költ-
ségek megfizetését köve-
tően kerülhet sor.

A GYŐR-SZOL
közleménye
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APRÓ HIRDETÉS

eladó. Irány ár: 1.950.000 Ft.
Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

NÁDORVÁROSBAN II. emeleti,
43 m2-es, 1,5 szobás, felújított
téglalakás tulajdonostól eladó.
Egyedi vízmérő, műanyag
ablak, redőny, klíma, parketta,
járólap, erkély, saját tároló. Te-
lefon: 20/497-8116. Irányár:
9.100.000 Ft.  

Győrújbarát legszebb részén, a
tábor völgyében 120 m2-es
családi ház eladó. Központi
fűtés+kandalló. Érd.: 30/216-
2231. 

LAKÁSCSERE

Nádorvárosi, 1+fél szobás, 36
m2-es, felújított, hőszigetelt,
határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 1-2 szobás
bérleményre Sziget kivételé-
vel (hird. szám: 245). Érdek-
lődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 93 m2-es,
gázfűtéses, téglaépítésű, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne belvárosi, révfalui,
nádorvárosi, szabadhegyi vagy
marcalvárosi, 2 szobás, 50-60
m2-es, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakásra (hird. szám:

ÁLLÁS

Legyen LIDL törzsvásárlói-
kártya-használó munkatár-
sunk, főállásos munkaviszony
mellett, kezelje ügyesen a
pénzünket és ezért jutalékot fi-
zetünk. nkepito@t-online.hu    

Mérlegképes könyvelő több -
éves szakmai gyakorlattal, bér-
számfejtési ismerettel, azonnali
belépéssel állást keres Győrben.
Elérhetőség: 70/310-6156.

EGYÉB

Készpénzért festménye-
ket, Herendi porcelánt,
ezüsttárgyakat, órákat,
könyveket, antik bútort,
szőnyeget, kerámiákat,
dísztárgyakat, hagyaté-
kot vásárolunk. Tel.:
70/640-5101.   

Bélyeget, bélyeg-
gyűjteményeket, ké-
peslapokat, pénzeket, pénz-
gyűjteményeket, plaketteket,
kitüntetéseket, könyveket,
egyéb régiséget vásárolok
gyűjteményembe. Hétvégén
is! Tel.: 06-20/947-3928  

Azonnali készpénzfizetés-
sel vásárolnék porceláno-
kat, nippeket, könyveket,
festményeket, ezüst- és
dísztárgyakat, komplett
hagyatékokat. 20/415-
3873. 

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

Ablaktakarítást, takarítást,
házi betegápolást, gondozást,
gyermekfelügyeletet vállalok!
Tel.: 70/521-8282

Havi 5% kamatra befektetőt
keresek, ingatlanfedezetet biz-
tosítok! Tel.: 20/581-1000,
20/415-3873.

Lomtalanítást
vállalok, ingyen kita-
karítom pincéjét, udvarát.
Feleslegessé vált holmi-
ját elszállítom. Tel.:
70/500-1291.  

ÜZLET

Győr-Szigetben, a Semmel-
weis utca 8. sz. alatti bérház-
ban utcafronti, 50 m2-es üzlet-
helyiség kereskedelmi, szol-
gáltatói tevékenységre vagy
irodának hosszú távra kiadó.
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Győr, Kálvária utcában 120
m2-es konferenciaterem hosz-
szú távra vagy alkalmakra
kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

INGATLAN

Cséren 100 m2-es, földszintes,
részben alápincézett lakóépü-
let melléképületekkel, 3.700
m2-es, összközműves telken

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

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

Szigeti, 1 szobás, 36 m2-es,
komfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne na-
gyobb, másfél–2 szobás lakásra
(hird. szám: 236).  Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi, 3 szobás, 62 m2-
es, távfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne l–2 szobás, szigeti, újvá-
rosi, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakásra (hird. szám:
250). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 50 m2-es,
távfűtéses, határozott bérleti
szerződéses, felújított lakást cse-
rélne 50–60 m2-es bérleményre
belváros, Sziget, Újváros terüle-
tére (hird. szám: 243). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 3 szobás, 68 m2-
es, erkélyes, határozatlan bérleti
szerződéses, felújított lakást köz-
üzemi tartozások miatt cserélne

1+fél–2 szobás bérleményre Új-
város, illetve Bán A. u. kivételé-
vel (hird. szám: 246). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 31 m2-es, 1 szobás,
távfűtéses, felújított lakást cse-
rélne nagyobb, 50–60 m2-es, 2
szobás lakásra (hird. szám:
238). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 3 szobás, 53 m2-
es, 10. emeleti, határozott bér-
leti szerződéses lakást cse-
rélne nagyobb, max. 2. eme-
leti lakásra (hird. szám: 251).
Érdeklődni lehet: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1+fél szobás, 46
m2-es, galériás, téglaépítésű,
határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 3 vagy
1+2 fél szobás, határozatlan
bérleti szerződéses, belvárosi
lakásra  (hird. szám: 249). Ér-
deklődni lehet: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

OKTATÁS

Korrepetálást vállalok matema-
tika, angol és német tantár-
gyakból! 1500 Ft/óra. Tel.:
70/366-4965.  

SZÉPSÉGÁPOLÁS

Kata mobilfodrászat! Fodrász
házhoz megy, elérhető áron!
96/439-370, 06/30-273-
3847,  HÍVJON! 

ÉPÍTŐANYAG

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

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

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔN

Gyôrben, kellemes, csendes, kertvárosi környezetben 137
m2-es, 3 szoba+nappalis, 2 fürdőszobás, 2 WC-s, 2 tera-
szos, kétféle fűtésrendszerrel ellátott, kiváló beosztású csa-
ládi ház, 446 m2-es parkosított telken, tulajdonostól, áron
alul sürgősen eladó! Alacsony rezsijű lakás esetleg beszá-
mítható! A ház vállalkozásra is alkalmas (rendelő, iroda,
raktár, műhely stb.) Érd.: 30/936-6438 vagy 20/545-2195

Ár: 21.200.000 HUF 

Honda Civic, 1.5i LS, négyajtós, se -
dan. Üzembe helyezés: 1995. no -
vem  ber, futásteljesítmény 199.000
km. Ezüstmetál szín, manuális klí -
ma, elül-hátul elektromos ablakok

és napfénytető, elektromos visszapillantó, két légzsák, ABS,
kitűnő műszaki állapotban, 2013. júniusig érvényes műszaki
vizsgával, garázsban tartott, megkímélt. Irányár: 580.000 Ft.
Érdeklődni: 20/946-2806.  

EGÉSZSÉGSZIGET
Alakformáló-zsírégetô ultrahangos kezelés
Ránctalanító arc- és dekoltázskezelés 3.600 Ft/kezelés
AJÁNDÉK! Szabadon választható részmasszázs!
NYAK- VÁLL –HÁT-DERÉK, ÍZÜLETI és IZOMFÁJDALOM
kezelése GYÓGYMASSZÁZS segítségével!

+36 20/377-96-06

Keresse nálunk!
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. 
Telefon: 96/417-957
www.y-ytong.hu

BÁRKI KÉPES FEJLÕDNI!
október 22—25. szo.—k. 9—16 h  

november 25—27. p.—sz.—v. 8—16 h
Továbbképzések, mandalafestés.

Gyôr 06-70/335-8871
www.karneolstudio.hu
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JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZ- ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÕ 

1. nap 4. nap

SÚLY(FEL)EJTÔK KLUBJA
Kardirex Egészségügyi Központ

és SPEEDFIT Fitnesz Stúdió szervezésében

A Súly(fel)ejtôk Klubjának célja, hogy az ideális testsúly el-
éréséhez és megtartásához hozzásegítse a hozzá forduló
fiatalokat. A komplex program keretében állapotfelmérô or-
vosi vizsgálat, diétás asszisztens segítségével egyéni ízlés-
nek megfelelô diéta összeállítása, gyógytornász, illetve sze-
mélyi edzô segítségével személyre szabott edzésterv, fo-
lyamatos személyes támogatás biztosítja a sikert.

Következô ingyenes tájékoztató elôadásunk:
2011. október 17., 18 óra

Az elôadás helyszíne:
Kardirex Egészségügyi Központ (Gyôr, Táncsics M. u. 43.)

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

HALAT, VADAT
S MI JÓ FALAT...

2011. október 15-étôl
különleges vadételekkel, remek italokkal,

szombat esténként élôzenével várjuk
kedves vendégeinket!

Töltsön el egy kellemes estét nálunk!
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A Rába ETO futsalcsapata –
ahogy arról olvasóink múlt heti
számunkból már értesülhettek
– óriási bravúrt vitt véghez,
amikor bejutott a legjobb ti-
zenhat közé az UEFA Futsal
Cup-ban. A csapat egyik leg-
jobbja a világválogatott kapus,
Balázs Zoltán volt, aki kiváló
teljesítményének megkoroná-
zásaként gólt is szerzett.

A Rába ETO története során először
van ott Európa legjobb tizenhat
együttese között. A csapat két győze-
lemmel és egy vereséggel a második
helyen zárta a rigai tornát, így a világ-
hírű Barcelona mögött továbbjutott
az úgynevezett elitkörbe. A zöld-fe-
hérek közül több rutinos játékos sze-

repelt már a tizenhat között még Ro-
mániában futsalozva, így tisztában
voltak azzal, milyen kihívás vár rájuk
Lettországban. Közéjük tartozik Ba-
lázs Zoltán is, aki főszerepet játszott
a győri sikerben.

– Hatalmas eredmény ez Győr-
nek és Magyarországnak is. Előre-
léptünk a nemzetközi ranglistán, így
a magyar bajnoknak jövőre nem kell
selejtezőt játszania, hanem egyből
a csoportkörben kapcsolódik be a
küzdelembe. Nagy élmény volt át-
élni magyar csapat tagjaként is a to-
vábbjutást. Jól megszervezett tor-
nán vettünk részt, tökéletes volt a
rendezés, a csarnokba például
rendőri felvezetéssel jutottunk el.
Tudtuk, hogy másféle felfogásra
lesz szükségünk, hiszen sokkal
gyorsabb a játék, mint amit a ma-
gyar bajnokságban megszoktunk.
Készültünk erre, és amit terveztünk,
meg is valósítottuk – elevenítette fel
a rigai élményeket Balázs Zoltán. 

A csapat a házigazda Nikars
Riga, a futsalban is hihetetlenül
erős Barcelona és a bosnyák Leotar
Trebinje ellen lépett pályára, és ma-
gyar csapattól ritkán látható mentá-
lis erőről tett tanúbizonyságot több
alkalommal is. 

Világválogatott
gólszerző kapus

– Az első mérkőzésen egy nálunk
előbbre sorolt csapat ellen játszot-
tunk, amely ráadásul a hazai pálya elő-
nyét is élvezte. Rendkívül színvonalas
összecsapás volt, mindkét kapu előtt
sok helyzet adódott. Már 5–1-re is el-
húztunk, amikor egy hullámvölgyet ki-
használva 5–4-re felzárkózott a Riga,
de végül be tudtuk biztosítani a győ-
zelmet, 7–4 lett a végeredmény. A Bar-
celona következett, a spanyol és a bra-
zil válogatottból már ismertük néhány
játékosukat, így tudtuk, hogy a világ
egyik, ha nem a legjobb csapata az el-
lenfelünk. Az első félidőben még bír-
tuk erővel és tisztesen helytálltunk, a
második játékrészben azonban kiüt-
között, hogy a katalánok a világ leg-
erősebb bajnokságából érkeztek: sok-
kal gyorsabban és dinamikusabban
játszottak, és végül 8–2-re nyertek. A
mindent eldöntő Trebinje elleni ösz-
szecsapás rendkívül változatos volt. 3–

2-re vezettünk, ami-
kor megfordították az
eredményt. 5–3-nál
átálltunk vészkapusos
játékra, és végül visz-
szahoztuk a mérkő-
zést, 7–5-re nyertünk
– foglalta össze a
három, emlékezetes
összecsapást a világ-

válogatott kapus, aki a Trebinje ellen
gólt is szerzett.

– A hajrában a bosnyákok is levit-
ték a kapusukat, és miután megfog-
tam egy felperdülő labdát, egyből az
üres kapuba lőttem. Nagyon ritkán
szerzek gólt, a bajnokságban előfor-
dult már párszor, de nemzetközi
szinten most sikerült először. 

A csapat november végén Lisz-
szabonban lép pályára az elitkör-
ben (erről szóló írásunkat a 30. ol-
dalon találják), de Balázs Zoltán
addig sem fog unatkozni, hiszen
a magyar válogatott tagjaként
a brazíliai Világkupán játszik.  

– Portugáliában már min-
den egyes pontszerzés csak
ráadás lesz, nálunk sokkal
előrébb rangsorolt csapatok-
kal találkozunk majd. A to-
vábbjutásra most még kevés
az esélyünk, de a későbbiek-
ben talán ez már nem így
lesz. Brazíliában Argentína,
Csehország és Mozambik
lesz a csoportellenfelünk. Én
ötödik alkalommal utazom a
dél-amerikai országba, mégis
nagyon várom. Rendre öt-tíz -
ezer ember előtt lépünk pályára,
élményt jelent ott játszani. 

Hatalmas eredmény
ez Győrnek és
Magyarországnak is
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A GYŐR-SZOL Széchenyi Egyetem férfi kosárlabdacsa-
pata Veszprémben szerepelt az NB I/B-s bajnokság leg-
utóbbi fordulójában. A győriek jól kezdték a mérkőzést és
a második negyedben már 17 ponttal vezettek. A komoly
előny azonban elaltatta a vendégeket, a veszprémiek fel-
zárkóztak, és szoros végjátékban a maguk javára fordítot-
ták a mérkőzést: a végeredmény 71–63 lett a hazaiak ja-
vára. Veszprémben nyolc ponttal kikapni nem drámai
eredmény, ám pontosabb és higgadtabb játékkal óriási
meglepetést okozhatott volna a csapat. Kozma Tamás
együttese hétvégén a távoli Kozármislenyben lép pályára. 

Az UNI SEAT Győr női kosárlabdacsapata
csütörtök este lapzártánk után lejátszotta tör-
ténete első Euroliga-mérkőzését. A győriek
aligha kívánhattak volna nehezebb ellenfelet
a debütálás alkalmából, hiszen a végső győ-
zelemre is esélyes Ros Casares Valenciát fo-
gadták az egyetemi csarnokban. Fűzy Ákos
vezetőedző elmondta, ugyan minden játé-
kosa megérkezett az Euroliga-rajtra, a csapat
még korántsem mondható késznek. A két
rég óta sérült kosárlabdázó – Semsei Barbara
és Rubold Eszter – mellett egyelőre a cseh vi-
lágbajnoki ezüstérmes Edita Sujanová sem
bevethető, továbbá a másik center, Quanitra
Hollingsworth is kisebb sérüléssel küszködik. 

– Amikor összeállítottuk a keretet, még Eu-
rópa-kupáról volt szó, de a magyar női kosár-
labdázás érdekében elvállaltuk az Euroliga-in-
dulást. Rapid felkészítésre volt szükség, hogy
megfeleljünk a nagyobb kihívásnak, ugyan-
akkor a játékosállomány alkalmas lehet arra,
hogy mérkőzéseket nyerjünk az Euroligában.

Rendkívül kiegyensúlyozottnak tűnik
a férfi kézilabda NB I/B élmezőnye,
melynek tagja az újonc SZESE Győr
is. Deáki István együttese jelenleg
jobb gólkülönbségének köszönhe-
tően vezeti a táblázatot, miután a
Komlótól elszenvedett vereség után
négy mérkőzést is sikerült megnyer-
nie. Legutóbb Szigetszentmiklóson
győzöttt fölényesen a győri csapat,
amely már a szünetben eldöntötte a
találkozó kimenetelét (18–7). A máso-
dik játékrészben már több volt a pon-
tatlanság, de a győzelem nem forgott
veszélyben, a végeredmény 29–17
lett az egyetemiek javára. Folytatás ok-
tóber 15-én 17 órától a PLER II. ellen
a pestszentlőrinci csarnokban.

A legjobbak között
az UNI Seat Győr

Ha a csapatunkra jellemző küzdeni tudás
megjelenik minden edzésen és mérkőzésen,
az eredménytől függetlenül büszkén jöhe-
tünk le a pályáról. Remélem, hogy képesek le-
szünk megfelelni saját elvárásainknak. A jövő
és az önbecsülés miatt is fontos, hogy min-
den mérkőzésen végig harcoljunk, és ha
egyetlen százaléknyi esélyünk is van, azt
megragadjuk – fogalmazott Fűzy Ákos. 

A győriek vasárnap 18 órakor az ELTE–
BEAC Újbuda csapatát fogadják az egyetemi
csarnokban, majd csütörtökön 18 órakor
újabb Euroliga-mérkőzés következik. A cso-
port második fordulójában a Lotos Gdynia ér-
kezik a Rába partjára, és bár ebben a sorozat-
ban nincs könnyű mérkőzés, a győriek szá-
mára nem elérhetetlen a győzelem a lengye-
lek ellen. A vendégek a csapatépítés hasonló
fázisában tartanak, mint a zöld-fehérek, per-
sze ahhoz, hogy Fűzy Ákos tanítványai kihasz-
nálják ezt, maximális erőbedobásra és a kö-
zönség támogatására lesz szükségük. 

Vereség nyert
helyzetből

Listavezető lett a SZESE Ligakupa A Győri ETO FC
három döntetlen után meg-
szerezte első győzelmét a Li-
gakupában. A zöld-fehérek
hazai pályán Kiss Máté és az
egy percen belül kétszer is
eredményes Serfőző Bence
góljaival 3–1-re nyertek a ZTE
ellen. Csertői Aurél vezető-
edző ezúttal is a fiataloknak és
a kevés játéklehetőséghez ju-
tóknak szavazott bizalmat. A
Gyirmót 1–1-es döntetlent ért
el az MTK ellen. Soós Imre
együttese Vukmir öngóljával
került előnybe az első félidő
utolsó percében, de az 54.
perctől emberhátrányban ját-
szó vendégek a mérkőzés haj-
rájában egyenlíteni tudtak. 
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Az OTP Bank Liga 12. fordulójá-
ban az éllovas DVSC-hez látogat
a táblázat második helyén álló
Győri ETO FC. A két csapatot
mindössze egyetlen pont vá-
lasztja el egymástól, így egy ide-
genbeli bravúrgyőzelemmel előz-
hetnének a zöld-fehérek. A szom-
baton 15 órakor kezdődő rang -
adót a Sport 1 élőben közvetíti. 

Csertői Aurélnak régóta nél-
külöznie kell Simon Andrást, és
előfordulhat, hogy idén már nem
is számíthat rá a vezetőedző. A
csatárra ugyanis műtét vár no-
vember elején, és csak a beavat-
kozás után mondható majd meg,

Nincs már veretlen csapat a hazai futsalbajnokság-
ban, miután a Colorspectrum Aramis hétfő este 3–2-
re győzni tudott a Rába ETO vendégeként. Artur Melo
2–2-es állásnál levitte kapusát, de egy labdavesztést
követően a budaörsiek szerezték a mindent eldöntő
gólt. Összességében egy nagyon jó iramú, izgalmas
találkozón a remekül felkészített vendégcsapat takti-
kus játékával megérdemelten szerezte meg a három
pontot. A győriek 2009. november 23-a után, csak-
nem két év elteltével szenvedtek újra vereséget a baj-
nokság alapszakaszában. Azóta a zöld-fehérek 36
győzelmet és két döntetlent értek el. 

Eldőlt, hogy a csapat az UEFA Futsal Cup elit-
körének portugáliai csoportjában szerepel majd.
Az már előzetesen biztos volt, hogy Győr nem
lehet házigazdája egyik csoportnak sem, a Rába
ETO pedig a Sporting csoportjába került a Maros-
vásárhely és a Tbilisi mellett. A portugál, a grúz, a
román és a magyar bajnok Lisszabonban csap
össze november 12. és 20. között. 

A Győri Audi ETO KC kiköszörülte a
csorbát, és dániai veresége után hazai
pályán legyőzte a Metz együttesét. A
Bajnokok Ligája C-csoportjának máso-
dik fordulójában 28–23-ra nyert Kon-
koly Csaba gárdája. A zöld-fehérek vil-
lámrajtot vettek, majd ugyan a folytatás-
ban becsúsztak hibák is, mindig tudtak
újítani, amikor feljebb kapaszkodott a
rendhagyó módon szoknyában játszó
francia ellenfél. A kapuban remeklő Pá-
linger Katalin, a tíz gólt szerző Görbicz
Anita és az öt találatig jutó Eduarda
Amorim voltak a győriek vezérei. A csa-
pat jobban védekezett és keményebben
küzdött, mint Dániában, de az ETO tud
még ennél is jobban játszani. A csoport
másik mérkőzésén a Randers 29–28-ra
győzött a Hypo NÖ otthonában, így to-
vábbra is százszázalékos, míg a Hypo
pont nélkül áll a csoport utolsó helyén.
A szurkolók legközelebb lapunk megje-
lenése napján, pénteken 18 órakor lát-
hatják Görbiczéket, amikor zöld-fehérek
a Békéscsabát fogadják a Magvassy Mi-
hály Sportcsarnokban.  Karl Erik Böhn,
a magyar női kézilabda-válogatott szö-
vetségi kapitánya kijelölte keretét az
azeriek és a fehéroroszok elleni, jövő
heti Európa-bajnoki selejtezőre. A tizen-
nyolc fős keretben három győri játékos,
Hornyák Ágnes, Görbicz Anita és Vér-
ten Orsolya kapott helyet.

Teke Továbbra is remekelnek a
GYŐR-SZOL TC tekései. A múlt
héten megrendezett Városi Teke Baj-
nokságon négyen is szerepeltek a
népes mezőnyben. A GYŐR-SZOL
TC által nevezett játékosok mindany-
nyian továbbjutottak. Kiemelkedően
teljesített a nyertes Kristyán István és
a dobogó második fokán végző Pin-
tér P. Imre (Kristyán István 578 fa,
Pintér P. Imre 561 fa, Akurátni Károly
557 fa, Gosztola Gábor 532 fa).

Az ősz rangadója következik
hogy a december elején esedé-
kes kupafordulóban pályára lép-
het-e.

Egy régi ismerős csatlakozott
az ETO szakmai stábjához, visz-
szavonulása után Győrött kez-
dett edzősködni Igor Nicsenko,
aki 2001 és 2004 között a zöld-
fehéreknél futballozott. A ma-
gyar élvonal legeredményesebb
légió sa az NB II-es csapat mel-
lett dolgozik majd másodedző-
ként, emellett részt vesz az
egyéni képzésben is. 

Hír még, hogy a következő év
első barátságos mérkőzésén
Győrben, az ETO Parkban lép pá-

lyára a magyar labdarúgó-válo-
gatott. Egervári Sándor legény-
sége Bulgáriával játszik felkészü-
lési találkozót. Ez lesz a hetedik
felnőtt válogatott mérkőzés,
melynek városunk ad otthont.

Az NB II-ben a Gyirmót javí-
tani tudott legutóbbi botlását kö-
vetően. Soós Imre csapata Tóth
Norbert és Laki Balázs góljaival
hazai pályán 2–0-ra győzött az
SVSE-GYSEV ellen, az ETO B vi-
szont 1–0-ás vereséget szenve-
dett Budaörsön. A Gyirmót va-
sárnap 14.30-kor az FTC B-hez
utazik, az ETO B pedig a Video-
ton B-t fogadja. 

Fontos hazai
győzelem 

Portugáliában
a Rába ETO
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A győri horgászegyesületeket bemutató
sorozatunk e heti szereplője hazánk har-
madik legrégebben alapított klubja, a Győr-
Gyárvárosi és Elektromos Sporthorgász
Egyesület. A szervezet 1926. január 3-án
a Budai úti vagongyári tanoncotthonban
alakult meg – kezdi a visszaemlékezést
Horváth Tibor, az egyesület elnöke. A tag-
ság ekkor ötvenfős volt. Amikor a Magyar
Országos Horgász Szövetség megalakult,
egyesületünk  az elsők között csatlakozott.
1959-ben társadalmi munkában Győrben
felépült a tanyaház, amely igazi második
otthona lett horgászainknak. Ebben az idő-
szakban jobb vízterület, mint az Iparcsa-
torna, nem volt. 1980-ban az egyesületi
munka elismeréseként a „Kiváló Horgász -
egyesület” címet nyerte el közösségünk. 

A versenyhorgászatra rátérve Horváth
Tibor büszkén folytatja: – Meghatározó
szerepünk van a megye sporthorgászatá-
ban, több rangos megyei versenynek ad-
tunk helyet. Egyesületünk többek között
olyan horgászokat nevelt, mint a többszö-
rös magyar bajnok Palasits György, Kocsis
Sándor, országos válogatott kerettag volt
Egervári Jenő, Palasits István. Magyar
Gábor idén megnyerte az egyéni nemzeti
bajnokságot.  Büszkék vagyunk Iváncsóné
dr. Horváth Zsuzsanna válogatott horgá-
szunkra is, aki többszörös magyar bronzér-
mes, csapat-világbajnokságon arany-,
ezüst- és bronzérmes, és az egyéni világ-
bajnokság 5. helyezettje.

Az eredmények felsorolása után Csi-
szár László – aki 1976-óta az egyesület tit-
kára – elmondta, az egyesület jó kapcsola-
tot ápol a Megyei Horgászszövetséggel, de
a partnerek között említhető az MMX hor-
gászcentrum is. Az érdeklődőket a Kandó
Kálmán úti tanyaházban keddenként 17 és
19 óra között várják. Az egyesület webol-
dalának címe: www.gyarvarosishe.hu.

Major József élete legjobb eredményét érte el az
Ironman Világbajnokságon és a legjobb magyarként
19. helyen ért célba. A versenyt a hagyományoknak
megfelelően a Hawaii-szigeteken, Kailua-Konán ren-
dezték. Közel kétezer versenyző kvalifikálta magát az
Ironman-világbajnokságra, ahol mindenkinek a triat-
lon klasszikus távját, 3,8 km úszást, 180 km kerékpá-

szerző: kránitz bernadett
fotó: illusztráció

Idén május elején Takács Csaba keresett meg minket
a győri Speedfit Fitneszstúdióban, hogy szakember
segítségével eddzen. Korábbi életmódja miatt (ka -
mio nozás) már a szobamérleg sem tudta mutatni a
súlyfelesleget. Elég korán, már 33 évesen súlyos
egészségügyi problémák jelentkeztek: magas vérnyo-
más, koleszterin- és vércukorszint, csípőforgó- és ízü-
leti fájdalmak, gerincsérvproblémák (a műtétet még
nem javasolták). 2000-ben orvosi felügyelettel, diete-
tikus által összeállított étrenddel, rengeteg kardio-
mozgással, napi rendszerességű futással, kerékpáro-
zással) sikerült 45 kg feleslegtől megszabadulnia, ami
a vérképeredmények helyreállását eredményezte, vi-
szont a mozgásszervi problémák még megmaradtak.
11 év eltelte után sajnos visszatért a leadott kilókból
jócskán, ezért felkereste a Kardirexet, ahol hallott a
Súlyfelejtők Klubjáról. Mivel „házilag”, otthon a diétát
meg tudta oldani, a mozgáshoz kért nálunk segítsé-
get. A kitartás, a heti legalább háromszori edzés mí-
nusz 15 kg-ot eredményezett. Nem csak a kardio-,
hanem a fitneszgépek használatával megszűntek az

AJÁNLJUK
OKTÓBER 14., PÉNTEK
Női kézilabda
18.00 Győri Audi ETO KC–Békés-
csaba (NB I-es bajnoki mérkőzés,
Magvassy-csarnok)

OKTÓBER 16., VASÁRNAP
Labdarúgás
14.30 Győri ETO FC B–Videoton B (NB
II-es bajnoki mérkőzés, ETO Park)

Női kosárlabda
18.00 UNI SEAT Győr–ELTE BEAC
Újbuda (NB I-es bajnoki mérkőzés,
Egyetemi csarnok)

OKTÓBER 20., CSÜTÖRTÖK
Női kosárlabda
18.00 UNI SEAT Győr–Lotos Gdynia
(Euroliga-mérkőzés, Egyetemi csarnok)

Major József
egyéni csúcsa
Hawaiin

rozást és 42,2 km futást kellett egyben teljesítenie. A
győri Széchenyi ESE versenyzője megjavította az itt
elért eddigi legjobb időeredményét, és 8 óra 39 perc
alatt ért célba. A férfiaknál Craig Alexander harmadik
vb-címét szerezte meg Pete Jacobs és Andreas
Rae lert előtt. A nőknél Chrissie Wellington hatalma-
sat hajrázva lett világbajnok. 

A harmadik
legrégibb klub

Hogyan
fiatalodjunk?

ízületi problémák is. 60–90 kg-okat mozgat, guggol
is velük, az izomfejlődés beindult, amely átvette a sé-
rült ízületektől a terhelést, az erős gerincmerevítő
izmok szinte satuként biztosítják a gerinccsigolyákat.
Eredmény: fájdalommentes élet, jó közérzet, kiegyen-
súlyozottság! Ha segítségre, tanácsra van szüksége,
várjuk szeretettel stúdiónkban! Bővebb információt a
www.speed-fit.hu honlapon talál! 

Karate A II. Gyermek, Kadett és Ifjúsági Karate EB alkalmából 23 ország 42 sportszövetségének
1490 versenyzője állt tatamira a Széchenyi-egyetem sportcsarnokában. A négynapos versenyre több
mint 600 szülő, edző, sportvezető kísérte el a fiatalokat. Ezekben a napokban megteltek a győri ven-
déglők, üzletek színes melegítős fiatalokkal, illetve az őket kísérő felnőttekkel. A nemzetek versenyét
Románia nyerte, Magyarország a második lett Ukrajna előtt. 
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Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi
ügyelet Győr, Liezen-Mayer
u. 57.  Tel.: 96/412-221. Hét-
főn, kedden és csütörtökön
16 órától másnap reggel 7
óráig. Szerdán 13 órától 7
óráig, pénteken 14 órától 7
óráig. Munkaszüneti és ün-
nepnapokon az ügyelet fo-
lyamatos.

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

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat   
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőn, ked-
den, szerdán és pénteken 8-
tól 16 óráig, csütörtökön 20
óráig.  Tel.: 96/512-570.

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

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

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

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

Távhő-hibabejelentés
Éjjel-nappal hívható:
96/425-469.

KÖZÉRDEKŰ  HOROSZKÓP, SZÍNES

Időhatározó
Folytatódik az évszaknak megfelelő hűvös
időjárás. Bár pénteken napközben sokat
fog sütni a nap, helyenként erősebben
megnövekedhet a felhőzet, itt-ott zápo-
rokra is lehet számítani. Nyugaton, illetve
északkeleten a megélénkülő szelet erős lö-
kések kísérhetik. 11 és 14 °C közötti maxi-
mumokra készülhetünk. A hét utolsó nap-
jaiban többnyire napos, ám hideg időre
van kilátás, hajnalban többfelé fog fagyni,
főként vasárnap reggel. 

Horoszkóp
KOS
Kirobbanó energiákkal rendelkeznek.
Használják ki ezt az időt, legyenek nagyon
tevékenyek, most úgy érzik, minden sikerül.
Vonják be párjukat is ebbe a jó hangulatukba,
és találjanak ki olyan közös programokat,
ahol sokat nevethetnek.

BIKA
Nagyon vigyázzanak a pénzükre, ha
most megnyitják ezt a csapot, nehéz lesz elzár-
niuk. Figyeljenek minden hivatalos ügyükre,
legyenek nagyon éberek, becsaphatják önöket.
Párjukkal beszéljenek meg mindent, mielőtt a
sértődés olyan nagy lenne, hogy szóba sem áll-
nak egymással.

IKREK
Felszabadultnak érzik magukat. Mindent
elrendeztek maguk körül, most csak arra kell fi-
gyelniük mind a munkában, mind a magánélet-
ben, hogy minden a terv szerint menjen. Így
több időt tudnak fordítani magukra, és azokra a
tevékenységekre, amelyek örömet szereznek
önöknek. Legyenek többet a családjukkal.

RÁK
Feldúltnak érezhetik magukat, iga-
zán különösebb ok nélkül. Nyűgösek, és nem
jó most semmi. Ha tehetik, pihenjenek töb-
bet, kimerültek, és emiatt van ilyen rossz
hangulatuk. Nézzenek meg a barátokkal egy
jó filmet, aludják ki magukat, vigyázzanak az
egészségükre.

OROSZLÁN
Életükben most sok váratlan fordu-
lat lehet. Maradjanak nagyon higgadtak, így
átlátják a szituációkat, és könnyedén meg-
oldják a feladatot. Rájönnek ki az, aki nem is
annyira barát, mint ahogyan azt állítja. Hall-
gassanak megérzéseikre.

SZŰZ
Pihentethetik csavaros észjárásukat.
Hagyják megtörténni az eseményeket, hiszen
megtettek mindent ennek érdekében. Figyel-
jenek jobban az egészségükre. A felfázást pró-
bálják elkerülni, pihenjenek önök is többet.
Egy barátnak nagy szüksége lesz önökre.

MÉRLEG
Nagyon vigyázzanak a lelkükre,  ne
engedjék meg maguknak a depressziós han-
gulatot. Könnyen belecsúszhatnak, ezért
hallgassanak a barátokra, és menjenek kicsit
bulizni, moziba, de semmiképp se ücsörögje-
nek otthon egyedül. Vigyázzanak önök is a
felfázással.

SKORPIÓ
Figyeljenek jobban párjukra. Ne csak
a saját feladataikkal legyenek elfoglalva, fi-
gyeljenek oda, vajon mi bántja párjukat. Ha
idejében cselekszenek, megelőzhetik a na-
gyobb kiborulásokat. Munkájukban figyelje-
nek a „jóakarókra”, legyenek nagyon éberek.

NYILAS
Figyeljenek jobban a párkapcsolatukra.
Egy nem lerendezett érzés kering önök között,
ami egyre jobban feszíti mindkettőjük lelkét.
Beszéljék át a régi sérelmeket is. Munkájuk-
ban nagy lépésekkel haladhatnak most előre.
Jegyezzék fel ötleteiket, később jól jöhetnek.

BAK
Életük még mindig a szerelem körül
forog. Nézzék meg új szerelmüket, vajon
tényleg őérte vannak annyira oda, vagy csu-
pán az érzésbe szerettek bele. Régi kapcsola-
tok esetén ez az időszak kedvez a romantiká-
nak. Munkájukban előrelépés várható, figyel-
jenek jól oda.

VÍZÖNTŐ
Fel vannak most dobódva,  minden
sínen van, munkájukban sikereket érnek el,
terveik beválnak. Figyeljenek kicsit jobban
párjukra, nehogy a féltékenység tönkrete-
gyen mindent. Most ne tartsanak több vasat
egyszerre a tűzbe, nem éri meg önöknek.

HALAK
Elégedettek lehetnek a sorsukkal.
Rendben van párkapcsolatuk, munkájuk. Áll-
janak meg kicsit, élvezzék ezt az időszakot.
Mérlegeljék, mi az, amit ebben az időszakban
elértek, és milyen céljaik vannak még. De ne
most kezdjenek ezeknek, jutalmazzák meg
magukat .

Komplett riasztórendszer
otthonának, családjának,kisvállalkozásának

+ 36 30/203-2222

Győrplusz.hu:
nyerjen belépőket!
A Győri Nemzeti Színház Hajmeresztő című elő-
adására nyerhet jegyet, aki velünk játszik. A
www.gyorplusz.hu oldalon helyesen kell válaszolni
a darabbal kapcsolatban feltett három kérdésre.
A helyes megfejtők között belépőket sorsolunk ki.
A válaszokat az online@gyorplusz.hu címre várjuk
október 19-ig.

szerző: trunkos ildikó
fotó: tóth tibor

Maszlay István Jászai Mari-díjas színmű-
vész „Versben mondom el” címmel vers-
mondókurzust indított középiskolás korú
fiataloknak a győri Gyermekek Házában.

– A vers, úgy vélem, a nyakoncsíphe-
tetlen irodalom. Verssel foglalkozni,
akár olvasni, akár mondani, mágikus te-
vékenység. Egyszerre hat szívre, lélekre,
értelemre. A próza, a dráma természe-
ténél fogva „kontrolláltabb,” formája el-
kerülhetetlenül jobban tapad a tarta-
lomhoz. A vers az irodalmi alkotások pil-
langója. Szerb Antal írta, bármilyen
rossz korban élünk is, „Ha a versek meg-
maradnak, talán a lényeg marad meg” –
mondja Maszlay István. Azt vallja, ahogy
énekelni, úgy verset mondani is köte-
lező. Ezért is határozta el a kurzus indí-
tását. Emellett természetesen szemé-
lyes okai is vannak.

Az öreg szamuráj a Gyermekek Házában
– Édesapám nagy világversenyeken je-

lentős eredményekkel bíró vívóbajnok
volt. Világ- és Európa-bajnok, aranyér-
mekkel, két olimpiai bronzéremmel a tar-
solyában késő öregkoráig tanított. Szeret-
ném az ő példáját követni. Valahol azt ol-
vastam, ha egy öreg szamuráj életben
maradt – ami nagyon ritka volt, hiszen ők
arra szerződtek a világgal, hogy feláldoz-
zák uruk számára az életüket – és nem
kezdte átadni azt a tudást, amit a meste-
reitől kapott, akkor az élete gyakorlatilag
érvénytelenné vált. Én most már ilyen
öreg szamuráj korba érkeztem és hatal-
mas a késztetés bennem, hogy mindazt,
amihez értek, amit kaptam, amivel foglal-
koztam egész életemben, azt átadjam a
fiataloknak. Úgy gondolom, a féltékenyen
őrzött tudás lelki méreggé válhat.

Az ingyenes foglalkozások szerdán-
ként 15 órakor kezdődnek a Gyermekek
Házában. Jelentkezni személyesen vagy a
312-120-as telefonszámon lehet.


