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5. oldal Amikor visszaéltek a
nevemmel is, lemondtam – in-
dokolta lapunknak Széchenyi
István, az Arrabona Városvédő
Egyesület leköszönt elnöke,
hogy miért távozott tisztségéből.

3. oldal A kormány döntése alapján – az Új Szé-
chenyi Terv keretében – hat megyei jogú város,
köztük Győr is részesül összesen közel hatmilliárd
forintos támogatásban, amelyből szociális célú vá-
rosrehabilitáció kezdődhet meg. A részletekről
Borkai Zsolt polgármester számolt be lapunknak.

HETIL AP

A Golgota árnyékában
Írásunk a 13. oldalon

Részletes
tévéműsor
17–20. oldal
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millió forint biztatási kár kifizetésére ítélte a Győri
Nemzeti Színházat az ítélőtábla. A teátrum vezetője
még 2007-ben kérte fel Bor Józsefet a  Marica gróf -
nő nagyoperett, a Bajazzók és a Parasztbecsület
opera rendezésére, ám a próbák megkezdése előtt
rendezőt váltottak.

1,7 20 forint lesz a cukrot is tartalmazó sörök literenkénti
népegészségügyi termékadója. A korábbi termékek
közül csak az energiaital literenkénti 250 forintos
adója nem változik. Az üdítőitalé literenként 5-ről 7
forintra, a süteményé kilogrammonként 100-ról 150
forintra, a sós snacké 200-ról 250 forintra emelkedik.

NAPRÓL NAPRA
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Greenpeace-
akció
Győrben
Rabszállító busszal vit-
ték el a rendőrök a
Greenpeace aktivis-
táit, akik odaláncolták
magukat az Észak-du-
nántúli Környezetvé-
delmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Fel-
ügyelőség épületének
bejáratához. Az almás-
füzitői vörösiszap-tá-
rozó működésére ki -
adott engedélyek ellen
tiltakoztak. 

Rendkívüli
közgyűlés
A Győr-Moson-Sopron
megyei közgyűlés
szerdai rendkívüli ülé-
sén elfogadta az ön-
kormányzati intézmé-
nyek állami kézbe adá-
sáról szóló együttmű-
ködési szándéknyilat-
kozatot, amelyet Sza-
kács Imre, a közgyűlés
elnöke írt alá Orbán
Viktor kormányfővel
október 3-án. 

Fidelitas-
tisztújító
Fekete Dávidot válasz-
tották meg a Győr-
Moson-Sopron megyei
Fidelitas elnökének a
tagok. Az új vezető –
aki két évre kapott
megbízatást a választ-
mánytól – munkáját
három alelnök segíti.
Péli Nikoletta a ren-
dezvények szervezésé-
ért, Radnóti Ákos a
kommunikációért,
Szabó-Márk Tamás a
megyei csoportalakítá-
sokért felel.

Körülbelül 6-7 ezer ápoló hiány-
zik a magyar egészségügyi rend-
szerből, és folyamatosan csökken a
számuk – derült ki a Magyar Ápo-
lási Egyesület kongresszusán. A
győri kórházban még nem érzik a
szakemberhiányt, folyamatosan
tudják pótolni a létszámot. 

Berki Krisztián megvédte világbaj-
noki címét lólengésben a tokiói olim-
piai kvalifikációs torna-vb szombati
napján. Az immár kétszeres vb-győz-
tes, 26 éves Berki elérte az ötkarikás
induláshoz szükséges pontszámot. 

Éjfélig lehetett interneten kitölteni
a népszámlálás lakás és személyi
kérdőíveit. Megyénkben is népsze -
rű volt az online adatszolgáltatás.
Budapest után Győr-Moson-Sop-
ron megyében töltötték ki a legtöb-
ben így a kérdőíveket.

Már 61 ügykörben fordulhatnak az
állampolgárok a kormányablakok-
hoz. A hivatal befogadja többek kö-
zött az európai egészségbiztosítási
kártya iránti igényléseket, felveszi a
fogyasztóvédelmi panaszokat és a
közérdekű bejelentéseket is.

Győrbe látogatott Hasan Kemal
Gür, Törökország budapesti nagykö-
vete. A nagykövet azzal a céllal érke-
zett, hogy kulturális kapcsolatokat ke-
ressen, valamint hogy elősegítse az
egyetemi együttműködéseket. 

Közel 10 millió forintból élelmiszer-
ipari tanműhelyt alakítottak ki a győri
Veres Péter Mezőgazdasági Szak-
képző Iskolában. A diákok itt elsajátít-
hatják az alapfogásokat és megis-
merkedhetnek az eszközökkel. 

A Győri Nagytérségi Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Társulás a
regionális kategóriában elnyerte
2011-ben az Arany Hangya-díjat,
amely a hulladékgazdálkodás terüle-
tén kiemelkedő tevékenységet foly-
tató települési önkormányzatok, ön-
kormányzati társulások és diákok
rangos kitüntetése. 

Multifunkcionális csarnok
másképp

A GYŐR-SZOL Zrt. ti-
zenöt munkatársát tün-
tette ki az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Igaz-
gatóság a 2010. őszi
kolontári vörösiszap-ka-
tasztrófa utáni kármen-
tésben végzett munká-
jukért. A társaság dol-
gozói tíz napon át voltak
a helyszínen, többek kö-

Kitüntették a kármentésben
résztvevőket

November végére készülhet el a tanulmány arról,
mennyi pénzből és mekkorára lehetne átépíteni a
győri Magvassy Sportcsarnokot – közölte az MTI ér-
deklődésére Borkai Zsolt. A polgármester elmondta,
kizárólag akkor építhető multifunkcionális csarnok
Győrben, ha megfelelő uniós és helyi vállalkozói for-
rással tudják a beruházást megtámogatni. Hozzá-
tette, a 2012-es költségvetés tervezetének ismere-
tében hozta a városvezetés korábban azt a „bölcs
döntést”, hogy eredeti formájában nem vág neki a
vállalkozásnak. Akkori közleményében a bizonytalan
gazdasági környezetre és a jövő évi adózási kérdések
nyitottságára hivatkozva azt közölte a városvezetés,
hogy felelősségteljesen egymaga nem vállalhatja
egy olyan létesítmény megépítését, amely miatt
hosszú éveken keresztül nem lenne forrás semmi-
lyen más fejlesztésre. Borkai Zsolt ugyanakkor meg-
erősítette, nem adták fel annak a lehetőségét, hogy
valamilyen formában egy a jelenleginél jóval na-
gyobb sportcsarnoka legyen a városnak.

zött ők végezték a bur-
kolt utak takarítását, de
részt vállaltak a vörös -
iszappal szennyeződött
bútorok szállításában is.
A vezényelt GYŐR-SZOL-
flotta – egy seprőgép
és hat konténeres autó
– összesen 7.030 kilo-
métert futott a kármen-
tés során.
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Sokaknak csak ez volt az
álma a börtönben, mielőtt
utolsó útjukra vitték őket. A
bitófához vezető köveken ki
tudja, mi járt a fejükben az
akkori politikai rendszer el-
lenségeinek, akiket hazaáru-
lással, államellenes bűncse-
lekményekkel és egyéb fan-
táziadús koholmányokkal
vádoltak. Talán a sok egyéb
gondolat mellett a nagy kér-
dés is előbukkant a napok
alatt megőszült halántékok
mögötti zakatolásban: mi az
élet értelme? Különféle ideo-
lógiák követése és az oltáru-
kon való önfeláldozás?
Aligha. Nem tök mindegy,
hogy ki melyik vezérfonalat
követi vagy követte? A szent
eszmékről bebizonyosodott,
hogy csak addig igazak,
amíg az ember képére nem
formálja őket. Tisztességes-
nek lenni? Igen, ez fontos
érték, bár az egyén lelkiere-
jén múlik, hogy kitart-e a
végsőkig, és vállalja-e, hogy
lényének értelmét csak a tör-
ténelemkönyvek igazolják
majd vissza. 

Ahogy az állatok a termé-
szetben, úgy az ember is
megtanult belesimulni a kör-
nyezetébe. Az elrettentő pél-
dák után, a 20. század tankjai-
nak és golgotáinak árnyéká-
ban a hatalom megszelídí-
tette a ballonkabátos fiatalok
jó részét is. Azt hitték, nem
változtak, de rá kellett jön-
niük, hogy a jobbról és balról
fújó szél összeborzolta a fri-
zurájukat, és már azt sem
tudják, miben hisznek. Tet-
ték a dolgukat, mert család-
apák akartak lenni, nem
pedig 21. századi utcanevek.
Aztán az idő múlásával kide-
rült, ami nem működik, az
évszázadokig nem tartható
fenn, és valaki azt mondta:
elvtársak, vége! 

A forradalomra és a meg-
torlásra való emlékezés ün-
nepnap lett, s az új nemze-
dék bár tanulja azt a bizo-
nyos történelem tantár-
gyat, látja – sokszor vitat-
kozni – az ’56-ot ismerőket,
koszorúz, kiöltözik, szaval,
de valójában talán azt sem
tudja, mi az a csajka, és mit
jelent benne a bab. 
Wurmbrandt András

Egy csajka bab

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

A kormány döntése alapján – az
Új Széchenyi Terv keretében –
hat megyei jogú város, köztük
Győr is részesül összesen közel
hatmilliárd forintos támogatás-
ban, amelyből szociális célú vá-
rosrehabilitáció kezdődhet meg. 

A szociális városrehabilitáció célja a vá-
rosok fizikai, társadalmi és gazdasági
szempontból leszakadó városrészei -
nek leromlását okozó folyamatok meg-
állítása és megfordítása. A projektek
révén épületek és azok környezete újul
meg, külön programokkal, képzések-
kel segítve az ott élő lakosság munká-
hoz jutását, az életkörülmények javítá-
sát, ezáltal az integrációra alkalma-
sabb környezet és társadalom kialaku-
lását. Az Új Széchenyi Terv keretében
megvalósuló rehabilitáció célcsoportja
elsősorban az emberhez méltó lakha-
tási körülményeket önerőből megte-
remteni nem képes társadalmi réteg.

– A kormány az országos, illetve re-
gionális jelentőségű projektek kivitele-
zését a kiemelt projektek között támo-
gatja, ami elősegíti a rendelkezésre álló
források hatékonyabb és gyorsabb fel-
használását – mondta Borkai Zsolt.  

A polgármester az újvárosi rehabi-
litáció részleteit ismertetve kitért rá:
az önkormányzat 2012 végén vághat
neki a közel 1,4 milliárd forintos pro-
jekt megvalósításának. Felújítanak
40 szociális bérlakást, két közösségi
épületet, ezek mellett pedig rendőri
irodát nyitnak, és játszótér is készül. 

A városvezető emlékeztetett rá:
Győr 2008 óta dolgozott az Újváros
egy részét érintő település-rehabilitá-
ciós pályázaton, ám azt menet köz-
ben többször felfüggesztették, a pá-
lyázati feltételek is változtak, ezért a

Győr-Újváros: egy év
múlva indulhat az 1,4
milliárdos fejlesztés

város képviselő-testülete csak idén,
év elején dönthetett a 275 millió fo-
rintos önrésszel befogadott, 1,1 mil-
liárdos európai uniós támogatást
igénylő anyag benyújtásáról. 

Győr-Újvárosban mintegy 500
ember él azon a területen, amelyet a
rehabilitáció közvetlenül érint. Ez a Bá-

lint Mihály utca,
Bercsényi liget,
Jakobinus utca,
Rát Mátyás tér és
Petőfi tér által ha-
tárolt rész. 900
millió forintból 40
szociális bérlakás
újul meg a Kos-
suth utca 15., 19.,
21., 22/B, 26. és
28. szám alatt. A
korszerűsítéssel
komfortos, illetve
t ö b b s é g é b e n

összkomfortos szintre emelt lakások -
ba azok a szociálisan rászorult em-
berek költözhetnek, akik azt korábban
igényelték, vagy előtte is ott laktak. 

Borkai Zsolt rámutatott: a projekt
részeként megújul a Kossuth Lajos

Általános Iskola, valamint a római ka-
tolikus templom homlokzata. Öt üz-
lethelyiség lesz a Kossuth utcában, a
19-es szám alatt pedig a közbizton-
ság erősítése érdekében rendőri
iroda létesül. A Bercsényi liget felújí-
tására 113 millió forintot költenek. 

– Miközben az újvárosi rehabilitá-
ciós pályázat elbírálására vártunk,
nem tétlenkedtünk – fogalmazott a
polgármester. – A város segédkezett a
helyi polgárőrség megalakításában,
ingatlant biztosított a részönkormány-
zat számára, felújított épületbe költö-
zött a családsegítő és a nyugdíjasklub
is. Korszerűsítettük az újvárosi kame-
rarendszert, és közcélú munkásokat
alkalmaztunk a városrész megszépíté-
séhez, tisztán tartásához. 

A városvezető szerint a városi, kor-
mányzati és uniós támogatással
Győr-Újváros számára új esély terem-
tődik a régi, polgári hangulat vissza-
szerzéséhez. A fejlesztéssel a terület
kitörhet a mostani leromlott, lepusz-
tult állapotából, és remélhetőleg a
magánbefektetők is fantáziát látnak
majd abban, hogy beszálljanak a re-
konstrukciós munkálatokba.         

Az újvárosi projekt megvalósításának egyik ins-
pirálója Sági Géza, a mai GYŐR-SZOL Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója volt, az előkészítését, illetve a pályá-
zat beadását a GYŐR-SZOL jogelődje, a Győri Város-
fejlesztési Kft. végezte, és viselte ennek költségeit.
A cég másik jogelőd társasága, az INSZOL Zrt.,
majd a GYŐR-SZOL Zrt. készítette a kiviteli terve-
ket, intézte az engedélyeztetést, és ennek költsé-
geit is finanszírozta. A projekt egyik konzorciumi
partnere a GYŐR-SZOL Zrt., így az összesen 275
millió forintos önrész megfizetéséből is kiveszi a
rá eső arányban a részét. 
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT? INTERJÚ

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Ha valaki tanár lesz, olyan helyen szeretne dolgozni, ahol
úgy érzi, kit tud teljesedni, és nem csak a tananyaggal
kapcsolatban tudja elmondani a gondolatait. És ezek a
gondolatok nem pusztába kiáltott szavak lesznek, hanem
értő közegre találnak – ad magyarázatot a Révai-gimná-
zium 49 éves igazgatója, hogy a szegedi egyetemi évek
után miért tért vissza rögtön egykori alma materébe taní-
tani. Horváth Péter 1980-ban érettségizett a Jókai utcai
épületben, majd matematika-fizika szakon végzett.

– Itt születtem, szüleim, nagyszüleim már gyermekkorom-
ban megszerettették velem a várost. Az Erzsébet liget –
amelynek környékén laktunk – tele volt titkokkal, pattogó lab-
dákkal, bicikliző gyerekekkel. Aztán később ugyanez a park a
jó beszélgetések, randevúk helyszíne lett. A Révaihoz pedig
a példát mutató tanárok emlékén kívül az igazi,
ma is tartó komoly barátságok és a szerelem köt,
hiszen itt ismertem meg feleségemet. Így egy
pillanatra sem merült fel bennem, hogy máshol
éljem le az életemet.

1991-ben igazgatóhelyettese, majd 1995-
ben igazgatója lett a patinás intézménynek,
amelyet a mai napig vezet. Azt mondja, a ta-
nárok jó és rossz értelemben is példaképei a
tanulóknak. A mai gyerekek ugyanis több időt töltenek az
iskolában, mint otthon. Így nem a szülőt látja munka köz-
ben a diák, hanem a tanárt, aki nagyon erős hatással lehet
tanítványaira.

– Biztos vagyok abban, hogy a gyerekek nagyjából olya-
nok lesznek, mint amit az iskola, a szülők és a világ közve-
tít feléjük. Szidhatjuk őket, hogy milyenek ezek a mai fia-
talok, de abban mi elég keményen benne vagyunk. 

A négy gyermekével és feleségével Nádorvárosban élő
iskolaigazgatót gyermekkori emlékein, a városhoz kötődő
érzelmein kívül a megyeszékhely méretbeli adottságai is

ide kötik. Ahogy fogalmaz, Győr se nem túl kicsi, se nem
túl nagy, itt majdnem mindenkit lehet ismerni.

– Ha sokkal kevesebben lennénk, akkor nem lenne lehető-
ség a városban fenntartani múzeumot, színházat, kórházat...
Minden, ami fontos az értelmiségi léthez, illetve egyáltalán a
léthez, az itt megtalálható. Belátható, jól megszervezhető az
ember élete. A belváros hangulata pedig a szerteágazó vizek-
kel még egy külső szemlélő számára is izgalmas, ha van ideje
sétálni a Radó-szigeten, átmenni a kis hidakon, megkerülni a
várat, besétálni a kis utcákba, a kis járaton fel a Káptalan-
dombra. Az itt futó erek éltetik is ezt a földet. A víz folyása szim-
bolizálhatja a mozgást, a medrek pedig az állandóságot.

Horváth Péter szenvedélye sokáig a futball volt, fiatalon 9
évig az ETO-ban is játszott, de a kor előrehaladtával már
egyre kevesebbszer lép pályára. Az új játék az életében a
bridzs, minden kedden játszik a győri Bridzs klubban, a Zöldfa
étteremben. Persze nem csak ezzel pallérozza elméjét. 

– Kevéssé megfogható időtöltés, lazítás, de nekem nagyon
fontos, hogy olyan emberek társaságában legyek, akikkel jó
beszélgetni. Szeretek akárcsak hallgatni is, értelmes embe-
reket. Akár kötetlenül is egy sör mellett, jó gondolatmenete-
ket, tapasztalatokat végighallgatni, elmorfondírozni rajtuk.
Kedvelem nagyon a filmeket is, de csak úgy, mint a zenében,
már nincs ideje az embernek ebben a korban arra, hogy min-
dent kipróbáljon, mint fiatalon. Már kialakult ízlésem van, a bi-
zonytalanra nem veszek jegyet. De mindezeket megelőzi az
otthon: a család szerencsére olyan harmonikus hely, ami tel-
jesen kikapcsol. Négy gyermekem van, jó érzés a kicsiket is-
tápolgatni, a nagyokkal elbeszélgetni.

Horváth Péter: Minden,
ami fontos az értelmiségi
léthez, itt megtalálható

A bridzs
Horváth Péter heti
rendszerességgel bri-
dzsel a Zöldfa étterem-
ben. Azt mondja, a
bridzs ben az a jó, hogy
gondolkodtat. Játékbeli
partnerével olyan nyel-
vet kell beszélniük,
amit ők értenek, az el-
lenfelek viszont nem.
Felkészültség, koncent-
ráció és az ellenfél tisz-
telete – talán ezek a leg-
fontosabb összetevői
ennek a kártyajátéknak.
Az a legjobb, ha egy jó
páros ellen tudunk jó
eredményt elérni –
mutat rá az igazgató,
aki megjegyzi, talán va-
lahol a csapatjáték is
benne van a bridzsben.
A győri klub Horváth
Péter szerint nagyon
erős közösség, ma már
ötven-hatvan állandó
játékos ül asztalhoz
keddenként.

Egy pillanatra sem merült fel
bennem, hogy máshol 

éljem le az életemet

A Révai
A győri Révai-gimná-
ziu mot az ország leg-
jobb középiskolái kö-
zött tartják számon. Az
itt végzett diákok 93–
95 százalékát veszik fel
valamelyik egyetemre,
jellemzően a Corvi-
nusra, az ELTE-re, az or-
vosira vagy a műszaki
egyetemre. Horváth
Péter azt mondja, arra
törekednek, hogy az
órákon megértessék a
tananyagot a diákok-
kal, aztán teret adnak
az önálló munkára. A
Révaiban rengeteg
szabadon választott
óra közül választhat-
nak a gyerekek, akik
ki is használják a lehe-
tőségeket.
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INTERJÚ FÓKUSZBAN

Széchenyi István:
Az Arrabonán belül megszűnt
a lokálpatriotizmus
szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

Az Arrabona Városvédő Egyesület
2009. március 10-én azzal a céllal
jött létre, hogy a győri emberek ér-
dekeit szolgálja, és gyarapítsa a
város javait. A szervezet vezetője,
Széchenyi István kőművesmester –
hogy bizonyítsa, mennyire komo-
lyan gondolja Győr iránti elkötele-
zettségét – együttműködési szerző-
dést kötött Borkai Zsolt polgármes-
terrel is. Széchenyi István, miután
saját bevallása szerint közel 2,5 mil-
lió forintot költött az elmúlt években
arra, hogy győri projekteket támo-
gasson, néhány napja bejelentette,
lemond elnöki tisztségéről, mivel
szerinte az Arrabona Városvédő
Egyesületet néhányan saját politikai
céljaikra akarják felhasználni. Hogy
ezt elérjék, a korábbi együttműkö-
dést felrúgva, szembemennek saját
városuk vezetésével.

– Miután az Arrabona létrejött, két-
szer is jártunk Borkai Zsoltnál, aki szí-
vesen fogadta együttműködési szán-
dékunkat, de már akkor érezhette,
hogy egyesek önös politikai ambíció-
ikat akarják a szervezettel erősíteni.
Utólag úgy látom, jogos volt ez az elő-
érzet. Sajnálom, hogy számomra ez
nem vált világossá mindjárt a legele-
jén. Jóhiszemű voltam.

– Kezdetben úgy tűnt, az Arra-
bona valóban a város érdekeit
szolgálja. Ez jórészt az ön
anyagi áldozatvállalásának
volt köszönhető… 

– Barátaimmal, mun-
katársaimmal rendbe
hoztuk a likócsi pol-
gárőrség épületét,
és az önkormány-

zat támogatásával közösen vettünk
részt a Radó-szigeti hősi emlékmű
helyreállításában. Felújítottuk a belvá-
rosi Füles-bástyát, zenei eseménye-
ket szerveztünk, Trianonra emlékezve
felállítottuk a Magyar Életfát és a Szé-
chenyi-egyetem jogi kara előtt em-
lékművet állítottunk a II. világháborús
győri  bombázás áldozatainak.

– Ekkor még teljes volt az
összhang a szervezeten belül? 

– Lassan elkezdődtek a nézetelté-
rések. No nem azok között, akik
megfogták a munka végét. Herkely
Ákos és Szabó Gyula lettek a hang-
adók. Előbbi négy évig képviselő
volt a közgyűlésben, utóbbi a város-
építési osztályon dolgozott, ám el-
küldték a városházáról. Két sértett
ember, akik megrontották a kapcso-
latunkat a városvezetéssel. Belső
konfliktusokat is generáltak, amikor
megfúrták az általam javasolt em-
berek felvételét az egyesületbe.
Utána pedig hadjáratot indítottak az
önkormányzat ellen, és a sajtón ke-
resztül üzengetni kezdtek.

– Mikor telt be az a bizonyos
pohár? 

– Az elmúlt félévben állandóak let-
tek a viták. Herkely és Szabó több, ha-
sonlóan sértett emberrel vette körbe
magát, és visszaélve a nevemmel, le-
velet írtak Orbán Viktor miniszterel-
nöknek, amelyben Borkai Zsolt polgár-
mestert és a városvezetést rágalmaz-
ták. Én az egyik heti találkozónk alkal-
mával értesültem erről a levélről és a
tartalmáról. Kiderült, hogy a levelet a
tájékoztatásom nélkül, egy héttel ko-
rábban elektronikus
úton már elküldték a
kormányfőnek úgy,
hogy velem erről senki
sem egyeztetett.

– Önt tehát kiját-
szották? Kik?

– Herkely, Szabó és
a sértett embereik.
Van köztük gárdista,
akit a hatóság feketemunkán ért,
aztán egy másik, aki saját bevallása
szerint nyolc éve nem fizetett adót, és
megbüntette az adóhivatal. És egy
harmadik, akit kirúgtak a Kulturális
Örökségvédelmi Hivataltól.

– Mit tett azután, hogy ez az
Orbán Viktornak írott levél meg-
született? 

– Fogadott hivatalában a megyei
kormánymegbízott. Széles Sándor
azt mondta, a feljelentgetéseket
helytelennek tartja, és nyilvánosan
kérjek bocsánatot a levélért. Ezt mi
már korábban megtettük. Utána az
is felmerült az egyesületben, hogy
jelentsük fel Orbán Viktornál Széles
Sándort is.

– A lokálpatrióta egyesület át-
alakult feljelentéseket gyártó,

kormány- és önkormányzatel-
lenes szervezetté? 

– Én ehhez már nem akar-
tam adni a nevemet. Sok
fia talt, több iparosembert
vittem az egyesületbe, aki-
ket Herkelyék egymás
után zártak ki. Csak azért,
mert az újaknak nem tet-
szett, hogy már régen

nem a városért dolgo-
zunk. Amikor pedig visz-
szaéltek a nevemmel is,
lemondtam. Az sem ér-
dekelt már, hogy mennyi
pénzt, alapanyagot,
szakmunkát költöttem
erre a társaságra. Olya-
nok kerekedtek felül, akik-

nek csak a szájuk járt, de
egy fűszálat nem tettek ke-
resztbe Győrért.

– A Dunakapu téri ásatást, és
a fellelt várfalak megőrzését ön
is fontosnak tartja. 

– Igen, hiszen történelmi múl-
tunk része. Mi szeretnénk visszaál-
lítani a bástyát, de egyetértek az
önkormányzattal abban, hogyha
nem áll rendelkezésre félmilliárd fo-
rint a bemutatásra, akkor vissza
kell az egészet temetni. Azzal a ver-
zióval is egyetértek, hogy a romok

egy részét mutassák be, a fennma-
radó helyen pedig épüljön meg a
tervezett mélygarázs. Ezt diktálják
a város érdekei, a gazdasági szük-
ségszerűség.

– Gondolom, az említett urak
nem osztották ezt a véleményét… 

– Bizony nem. De látni kell azt is,
hogy ezeknek az embereknek nem
szívügyük Győr fejlődése. A lényeg,
hogy lehessen a sajtóhoz rohangálni,
és folyamatosan valamivel revolve-
rezni a városvezetést.

– Hogy látja, politikai szervezet
lett a városvédő egyesületből? 

– Nézze, amióta én lemondtam,
már olyan tagja is van az elnökség-
nek, aki hajdanán MSZMP-s volt,
újabban pedig jobbikos rendezvénye-
ken fotóztatja magát.

– Elképzelhetőnek tartja, hogy
az Arrabona Városvédő Egyesü-
let 2014-ben elinduljon az önkor-
mányzati választásokon? 

– Igen, de nekünk az elején nem
ez volt a célunk. Herkely Ákos, a
szervezet új elnöke mindent elkövet,
hogy visszakerüljön a politikai köz -
életbe, ennek rendeli alá az egyesü-
letet. Az Arrabonán belül megszűnt
a lokálpatriotizmus, a demokrácia.
Diktátumok vannak, és hitelüket ve-
szített vezetők. Ők a városért vég-
zett munkát próbálják aláásni, és
nem érdekli őket Győr.

– Hogyan tovább, Széchenyi úr?    
– Én továbbra is Győrt szeret-

ném szolgálni. Úgy látom, hogy az
az irány, amit a mostani önkor-
mányzat választott, előre visz, és
hosszú távon megerősíti a város
pozícióit.

Amikor visszaéltek
a nevemmel is, 

lemondtam
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szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

A kormány új otthonteremtési
programja ismét bevezeti a
szocpolt. Erre azonban csak
azok pályázhatnak, akiknek
nincs köztartozásuk, és az
igénylők legalább egyike beje-
lentett munkahelyen dolgozik.
Az új otthonteremtési program
keretein belül két konstrukció-
val segítené a kormány a gyer-
mekvállalást, illetve támo-
gatná azokat, akik új lakást
szeretnének vásárolni.

Az euróválság és a devizahitelek
miatt nehéz helyzetbe került csalá-
dok megsegítése mellett a kor-
mány nem tévesztheti szem elől
azokat, akik gyermeket vállalnának,
vagy lakást vásárolnának. A támo-
gatás mértéke attól függ, hogy
mekkora lakásba szeretnének köl-
tözni a párok. Ugyancsak fontos
kritérium, hogy hány gyermeket
terveznek, illetve hogy energiataka-
rékossági besorolás szerint milyen
jellegű házat szeretnének. A kor-
mány célja, hogy az úgynevezett
„zöld ingatlanokat” támogassa, a
feltételek pedig azért szükségesek,
hogy kiszűrjék az esetleges vissza-
éléseket – mondta a szóvivő. A visz-
sza nem térítendő támogatás kere-
tében 800 ezer, illetve 2 és fél millió
forint közötti összegre lehet pá-
lyázni. Az otthonteremtési program
másik eleme a kamattámogatási
rendszer, melyet a legfeljebb 30
millió forint értékű ingatlanok vá-
sárlása esetén lehet igényelni, és
maximum 15 millió forintos hitelre
vehető fel. A támogatások elosztá-
sakor itt is fontos szempont, hogy
van-e munkahelye az igénylőknek,
valamint hogy hány gyermeket ter-
veznek. A támogatás öt évre igé-
nyelhető, mértéke 30-tól 70%-ig
terjedhet, összege azonban az idő
előrehaladtával csökken. A kamat-
támogatást nemcsak új lakás vá-
sárlása esetén lehet igényelni,
hanem akkor is, ha valaki a már
meglévő ingatlanát újítaná fel.

A győri Gáncs Eszter férjével két
gyermeket nevel, de tervezik, hogy
rövidesen harmadikat is vállalnak. Az
önkormányzat fiatalok számára létre-
hozott előtakarékossági bérlakásá-
ban laknak a Szent Imre úton. Öt
évig maradhatnak itt, ebből egy már

Itt az új szocpol:
a győri családok is kihasználnák
az állam nyújtotta segítséget

eltelt. A lakbér mindössze 10-15
ezer forint, ehhez jön a rezsi, ám az
önkormányzat kikötötte számukra,
hogy havonta 40-50 ezer forintot
félre kell tenniük az önálló lakás vá-
sárlásához. A családnak mindenkép-
pen az új otthonteremtési támoga-
tás jelentheti a segítséget.  

– Úgy látom, hogy a fiataloknak
ez az egyetlen esélyük, hogy lakás-
hoz jussanak, főleg azoknak, akik-
nek nincsen olyan családi háttere,
hogy hozzásegíthetné őket – így
Gáncs Eszter. A fiatalasszony hoz-
zátette: 2–2,5 millió forintot tudnak
mostani helyzetükben megtakarí-
tani, ez önerőnek még kevés, de a
szocpol visszatérésével már előre
lehet lépni.

A győri önkormányzatnál is vára-
kozással tekintenek az új otthonte-
remtési támogatás bevezetése elé. 

– Örülnénk neki, ha a támoga-
tást a kormány előbb-utóbb kiter-
jesztené az önkormányzatok által
épített vagy vásárolt lakásokra –
vélekedett dr. Somogyi Tivadar al-
polgármester. – Vannak, akik nem

tudnak önálló házat vagy lakást
venni, rajtuk pedig nekünk kell se-
gíteni. De a város anyagi lehetősé-
gei nem engedik meg, hogy új la-
kásokat kezdjünk építeni. Ha a
város kamatmentes kölcsönt
tudna felvenni, akkor már köny-
nyebb lenne. Bízom abban is, hogy
az építőipar, ami Magyarországon
csak nehezen tud teljesíteni, mert
nincsen elegendő
megrendelése, ez-
által munkát kap,
és ez állásokat, to-
vábbi munkahelye-
ket tud teremteni.

A győri nagycsa-
ládosok szerint fon-
tos a visszaélések ki-
szűrése is.

– Évekkel ezelőtt az ország egyes
területein egész vállalkozói csapa-
tok álltak rá arra, hogy a szocpolo-
kat a rászorulókkal felvetették,
majd a házakat lebontották, és a
családnak ott maradt a bejegyzett
államkincstári kötelezettség a nya-
kában, közben a vállalkozó pedig

visszaélve ezzel jól meggazdago-
dott – mondta Gyertyás János, a
nagycsaládos egyesület helyi el-
nöke. – Bízunk benne, hogy meg-
próbálják megakadályozni, hogy ne
történjenek ilyen esetek, és ne
használják ki éppen a legrosszabb
helyzetű, többgyermekes családo-
kat. Jó lépés, hogy a megépülő la-
kásoknál a leendő rezsiköltségre is

figyelemmel vannak a megítélt ösz-
szegnél. Ezt üdvözöljük, és az is na-
gyon fontos lehet a jövőben a csalá-
dok számára ahhoz, hogy a felelőt-
lenül felvett hitelekbe ne keveredje-
nek bele, hogy legalább az egyik
szülőnek rendelkeznie kell egy főál-
lású jövedelemmel.

Két gyermek után
1,3 millió forint állami

támogatás is járhat 
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FEJLESZTÉS KÖZLEKEDÉS

szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

Az október 27-én életbe lépő
új forgalmi rend szerint megfor-
dul az Újkapu–Újvilág utca for-
galmi iránya, így az a Batthyány
tér felé lesz egyirányú. Mindkét
utcában megszűnik az út mel-
letti párhuzamos parkolás.
Ezzel együtt a Bástya utca irá-
nya is megfordul, a Kiss János
utcából a Dunakapu tér irá-
nyába lesz egyirányú. A Kiss

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Megnyílt az Audi Hun-
garia projekt- és okta-
tóközpontja. Az épület-
ben az új munkatársak
kiválasztása és a meg-
lévőkkel együtt való
képzése folyik. Itt kap-
nak helyet az új jármű -
gyári projekt irodái is.

Megnyílt az Audi-
oktatóközpont
„Az Audi Hungaria teljes
gyártási folyamatot lefedő
járműgyárrá bővülése a
szaktudás elmélyítését
igényli a gyártási és elektro-
technikai, valamint a nem
szakmai kompetenciák ter -
én” – hangsúlyozta Tho-
mas Sigi, az Audi AG sze-
mélyügyekért felelős igaz-
gatótanácsi tagja az épület
átadásán, amelyet lapzár-
tánkkor tartottak. 11.000
négyzetméteres oktatóköz-
pontban naponta több mint
100 munkatárs vehet részt
szakmai és nem szakmai
képzéseken, Lean-oktatá-
son és gyakorlatorientált
tréningeken. Ezáltal az új
járműgyár munkatársai el-
sajátíthatják többek között
a karosszériagyárba és lak-
kozóba szükséges alap-
készségeket, valamint szak-

Változik a forgalmi rend a belvárosban
János utcának egy rövid szaka-
sza a Liszt Ferenc és Schwar-
zenberg utcák között szintén
egyirányú lesz a Schwarzen-
berg utca felé. A belváros, Rév-
falu irányába haladó forgalom
így a Tarcsay Vilmos utcát fogja
terhelni, ezért itt tilos lesz a par-
kolás. A Türr István utca is egy-
irányú lesz a Tarcsay felől a Kiss
János utca felé. A Rákóczi utca
kétirányú szakaszát is egyirá-
nyúsítják az Árkád irányába. A
Vörösmarty utca iránya is meg-

változik, kivéve a Móricz Zsig-
mond rakpart és Bástya utca
közötti szakaszát, mert az két-
irányú lesz. A Móricz Zs. rak-
partot a Dunakapu térnél lezár-
ják, a Vörösmarty utcától zsák-
utca lesz a szakasz. Az Újvilág,
Újkapu és Tarcsay V. utcákban
hétfőtől elhelyezik a csütörtök-
től hatályos megállni tilos jelzé-
seket. A jövő heti forgalomkor-
látozások kivitelezése során út-
lezárások lesznek, rendőrök se-
gítik a közlekedőket.

májuknak megfelelő kom-
petenciákat szerezhetnek,
például az automatizálási
technika terén. Közel 50
modern berendezéssel és
robottal szerelték fel a jár-
műszereldéhez, lakkozó-
üzemhez, karosszériagyár-
hoz, mechatronikai és elekt-
ronikai képzésekhez kiépí-
tett tanulószigeteket. Az
Audi Akademie Hungaria a
projekt- és oktatóközpont
üzemeltetőjeként 50 mun-
katársat foglalkoztat. 

2013-tól Győrben na-
ponta 500 jármű készül
majd. Ezzel az autógyártó
2.100 új munkahelyet te-
remt a győri gyárban. A jövő-
ben a szolgáltatókkal és be-
szállítókkal együtt több mint
15.000 ember biztosíthatja
megélhetését az Audi Hun-
garia tevékenységeiből. 
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A HÉT EMBERE  INTERJÚ

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

A színházi rendező Földes Gábornak és a
tanár Tihanyi Árpádnak a velük egy perben
halálra ítélt Ökrös Sándorral, és a református
lelkész Gulyás Lajossal együtt nem volt más
„bűnük”, csak az, hogy a határőrlaktanya
három katonáját, Vági Józsefet, Stefkó Józse-
fet és Gyenes Györgyöt Mosonmagyaróvá-
ron megmentették a népharagtól. A Győrben
és az egész megyében elismert és tisztelt Ti-
hanyi Árpádot mégis azzal vádolták, hogy a
több mint száz áldozatot követelő, gyilkos
sortűz után a három határőrt az ő biztatására
lincselte meg a tömeg. Hogyan emlékszik
vissza édesapja szerepére a forradalomban?

Hétéves voltam, amikor kitört a forradalom. Szü-
leim éppen vásárolni indultak, amikor az utcán hir-
telen nagy kavarodás támadt, és a tanítványai
karon ragadták édesapámat, aki a győri tömeg
előtt elszavalta a Nemzeti dalt. Azt hallottuk, hogy
Mosonmagyaróváron lőnek, s le kell csendesíteni
a tömeget, mielőtt nagy baj történik. Ezért indult el
édesapa is – Szigethy Attila kérésére –, amit ké-
sőbb a vádló ellene fordított, mintha ő az esemé-
nyek létrehozója, felbujtója lett volna. Mosonma-
gyaróvári beszéde után édesapának már nem volt
jelentős szerepe a forradalomban, novemberben
ismét tanítani kezdett. Mindenkit meglepett, ami-
kor érte jöttek. Az ítélet kihirdetésekor a bíróság fo-
lyosóján állt édesanyám és édesapám testvérei.
Amikor apámékat hátul elvezették, nagybátyám
csak annyit látott, hogy édesapa kötelet rajzol ke-
zével a nyakába. Ebből tudtuk, hogy mi az ítélet, bár
másodfokon a gyilkosságra való felbujtás vádját ej-
tették. Sem az ítéletről, sem annak végrehajtásáról
nem kapott a család hivatalos tájékoztatást. Édes-
apa földi maradványai 1990-ben kerültek elő a sop -
ronkőhidai rabtemető egyik közös sírjából.

Volt alkalmuk beszélni, kapcsolatot tar-
tani az édesapjával a börtönben eltöltött
napok, az ítélet és a kivégzés között?     

Miután elvitték tőlünk édesapámat, sosem lát-
tam viszont. Cellája az Eötvös parkra nézett, szent-
mise után mindig elmentünk oda, és ő egy fehér
kendővel jelezte, hogy lát bennünket. Sajnos mi
nem láthattuk őt. Valaki ezt kifigyelte, és áthelyez-
ték egy másik cellába. A halálra ítélteket többnyire
48 órával a határozat után kivégezték. Édesapáról
semmi hír nem jött. Szegény édesanyám már-már
bizakodni kezdett, hátha mégis megmenekülnek.
Keresztanyám közölte vele a halálhírt, akinek a
szomszédságában laktak olyanok, akik a bírósá-
gon dolgoztak. Később az ügyvéd is megerősítette
a kivégzés tényét, de azt mondta, hogy nem lenne
szabad elárulnia.

„Édesapám búcsúlevelében
azt írta nekünk, halála
nem volt hiábavaló”

Sem az ítéletről, sem
annak végrehajtásáról
nem kapott a család
hivatalos tájékoztatást

Tihanyi László 1949-ben szüle-
tett Győrben. Tanulmányai során
elsőként szakmunkás-bizonyít-
ványt szerzett, majd technikusi
oklevelet, végül munka mellett
elvégezte a műszaki főiskolát.
1981-ben kiváltotta az ipart, saját
lábára állt. Villamos berendezése-
ket tervezett, majd villanyszere-
lőként el is készítette azokat. Ta-
valy december óta nyugdíjas,
előtte a megyei kórház foglalkoz-
tatásában állt. Nős, egy gyer-
meke és egy unokája van.  
Tihanyi László azt mondja, iroda-
lomtanár édesapja kivégzése után
még hosszú évtizedekig éreztet-
ték a megkülönböztetést családjá-
val, akárcsak más 1956-os mártí-
rok és vértanúk hozzátartozóival.
Az embert próbáló időkért, a tragi-
kusan elvesztett családfő nélküli
kiszolgáltatottságért soha senki
sem kárpótolhatja őket. Azért
mindig voltak jó emberek, akik se-
gítettek, miközben iskolában,
munkahelyen hátrányos hely-
zetbe akarták kényszeríteni, de
akkor is, amikor a családot a párt-
bizottság ki akarta tenni az ottho-
nából. Tihanyi László nyugdíjas-
ként sem pihen, heti 20 órát dolgo-
zik a szakmájában, mellette kertet
gondoz, a fennmaradó idejét
pedig szívesen tölti az unokájával.
Politikai szerepet sosem vállalt.
Ugyan az MDF felkérte, induljon a
színeiben, de nem kötelezte el
magát. Értékrendje alapján a jobb-
oldaliság áll hozzá a legközelebb,
keresztény emberként vallását is
gyakorolja. 1991 óta a Szigethy At-
tila Társaság ügyvezetője, a szerve-
zet feladatának tekinti a rendezvé-
nyek szervezését, az 1956-os hősök
emlékének ápolását, és az utókor
figyelmének ébren tartását az 55
évvel ezelőtt történtek tisztánlá-
tása érdekében.
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INTERJÚ A HÉT EMBERE

Hiába vizsgálták nyolc éven át, 1994 és 2002 között
felelős szakemberek a több mint száz ember halálát
és számos megnyomorított életet követelő moson-
magyaróvári sortűz hiteles történetét – még ma sem
tudni biztosan, ki rendelte el, hogy a békésen és fegy-
vertelenül tüntető tömegre robbanógolyós fegyvere-
ikkel lőjenek, kézigránátokat hajítsanak a határőrlak-
tanya zöld parolis ávósai.

Egész életét végigkövette mártír édes-
apja múltja, és egész eddigi életét annak
szentelte, hogy emlékét tisztelettel meg-
őrizze az utókor számára.  

Felemás érzések kavarognak bennem minden
évben, október közeledtén. Édesapa wc-papírra írt
búcsúlevelében azt üzente nekünk, hogy halála nem
volt hiábavaló, és annak gyümölcseit majd mi, az ár-
tatlanul elítéltek, kivégzettek és megkínzottak hozzá-
tartozói, az 1956-ban felemelkedett magyar nemzet
fogja egyszer élvezni. A rendszerváltás után is, az el-
múlt években is láttam én ezeket a gyümölcsöket,
csak a rossz kezekben. Én már nem vágyom bosz-
szúra, indulataimmal megküzdök. Az igazságtétel
természetesen foglalkoztat. Azt gondolom, hogy
nem volt, és egyhamar nem is lesz valódi igazságté-
tel. Így volt 1848 után és most is ez fenyeget. Termé-
szetesen nagy baj, hogy eddig nem történt meg. És
nem azért, mert „öregemberek bosszúja” nem telje-
sült, mint nyilatkozták a moszkovita ortodoxok. A
büntetés nem kizárólag az áldozat igazság utáni vá-
gyát kell, hogy szolgálja, hanem hogy világos legyen:
az elkövetett bűnökért felelni kell. Nem kellett felelni,
és hogy ez így maradjon, az érintetteknek érdekük
volt az idő múlására játszani. A politikusoknak nagy
felelősségük van abban, hogy ez így megtörténhe-
tett. Ma már a „személyre szóló igazságtétel” keresé-
sét boszorkányüldözésnek állítanák be, én ezt szere-
csenmosdatásnak gondolom – bár alig találni olyan
élő felelőst, akit saját személyében, jelenleg jogsze-
rűen vádolni lehetne –, másrészt a mai súlyos társa-
dalmi, gazdasági (világ)jelenségek közepette a köz
fogadtatása is felemás lehetne – mindkettőre fel kell
készülni. Jelenleg aktualitását annak érzem, hogy de-
mokratikus eszközökkel megteremtsünk olyan ki -
egyensúlyozott társadalmi és politikai közéletet, mely
ezt a csaknem lehetetlen helyzetet is kezelni tudja.
Olyat, amelybe fogalmazásom szerint az igazság ki-
szolgáltatása beleférjen, minimumként pedig Tóth
Bálint Magyar litánia című versének a befejező sorai
teljesüljenek: „De véssétek gránitba, bazalttömbbe,
minden időre minden bűnös nevét, jegyezzék fel.”
Ebben az esetben talán még egy huszonegy évvel
ezelőtti mondatomra is választ kaphatok; 1990 októ-
ber végén, édesapám temetése kapcsán azt mond-
tam: „Ettől a sírtól semmi sem állhat távolabb, mint
a bosszú és a gyűlölet. A bűnösök bocsánatkérését
elfogadjuk.” Én azóta is várok, figyelem a damaszku-
szi utat. Nem jár arra senki.

Sok fotót őriz az édesapjáról. Milyen em-
lékei maradtak róla?   

Ott kezdeném, hogy voltak, akik látni vélték,
hogy édesapám holttestét elszállították a győri
börtönből, és valahol a nádorvárosi köztemetőben
nyugszik, de mi tudtuk, hogy ez nem volt igaz. A
sopronkőhidai rabtemetőbe vitték – börtönőrök
árulták el –, a holttestek onnét kerültek elő. Édes-
apa keze ki volt csavarva. Csontjai megtisztításá-
nál jelen voltam, engem megnyugtatott, amikor ke-
zembe vehettem édesapa koponyáját, megérint-
hettem a csontjait. Nekem ez segített a történtek
feldolgozásában, és erőt is adott, hogy a háborgó
lelkemben kicsit rendezni tudjam az igazságtalan-
ság következményeit. Sokáig viseltem az ingeit, a
cipőit, jó érzéssel töltött el. Édesapa fogkoronáját
azóta őrzöm, semmi más személyes emlékem
nem maradt róla, csak a fényképek, az ölelése, és
szúrós bajuszának az érintése.

Sosem volt önben harag vagy bosszú, hogy
a szemébe nézzen édesapja hóhérainak?   

Kevesen tudják, hogy ügyészt – mert a Győr-Sop-
ron Megyei Ügyészség illetékese inkább lemondott
hivataláról, de nem mocskolta be magát – egyenesen
az iskolapadból hoztak, messziről. Grátz Endre több-
órás vádbeszédét hangosbeszélő közvetítette az utca
emberének, hogy egyszer s mindenkorra elvegye a
kedvét a lázongástól. Miután édesapám földi marad-
ványaira a rendszerváltozás fordulóján rátaláltunk, fel-
hívtam telefonon Gyepes Istvánt, a bírói tanács elnö-
két. Semmi mást nem akartam mondani neki, csak
azt, hogy minden titok nyilvánosságra kerül egyszer,
hiába hantolták el jeltelenül az ártatlanul halálra ítélt
győri férfiakat, harminchárom év után a csontjaikat
mégis megtalálták. Az 1957-ben frissdiplomás, sem-
milyen jogi gyakorlattal nem rendelkező vérbíró érett
férfiként, győri otthonában közönyösen fogadta a te-
lefont. A megbánás leghalványabb jele nélkül. A gyil-
kosokat, a kádári, kegyetlen konszolidáció haszonél-
vezőit nemhogy nem büntette meg, de meg sem ne-
vezte a rendszerváltó magyar társadalom. Sőt, politi-
kai és gazdasági felemelkedést biztosítottak nekik.

Interjú Tihanyi Lászlóval,
az 1956-os győri vértanú,
Tihanyi Árpád fiával
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Vasárnap vásárnap 

Lassan másfél évtizede, hogy

minden hónap harmadik vasár-

napján régiségvásár kínál kelle-

mes délelőtti programot a győri

belváros látogatóinak. A soka-

dalmat hívhatjuk akár antik-

expónak, akár bolhapiacnak,

annyi biztos, a vevőket az or-

szágjáró profi kereskedők kíná-

latánál jobban érdeklik a hely-

béli magánemberek eddig eldu-

gott családi portékái. Ez nem a

drága ritkaságok múzeuma,

hanem egy élő, zsibongó, for-

galmas piac. Aki felkeresi a Du-

nakapu térről az Árkád mellé

költözött vásárt, netán vásár-

fiát is szeretne hazavinni, arra

ügyeljen, alkudni kötelező!   
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HIRDETÉS KULTÚRA

szerző: földvári gabriella 

Robert Capa fotóiból nyílik kiállí-
tás a Magyar Ispitában. A képek
hétfőn érkeznek Győrbe, s egy-
napos pihentetéssel, az előírt
fény, páratartalom és hőmérsék-
let biztosítása után kerülnek a fa-
lakra. A Mozgásban című, negy-
ven alkotást bemutató tárlatról
Grászli Bernadett, a Városi Mű-
vészeti Múzeum igazgatónője
beszélt lapunknak.

„Ha nem elég jók a képeid, nem vol-
tál elég közel” – vallotta a világhírű
Capa, aki ezzel a mottóval címhez is jut-
tatta válogatott fotói tárlatát. A Mozgás-
ban elnevezésű, október 29-én nyíló
győri kiállításon a spanyol polgárhábo-
rúban készített felvételektől a második
világháború harcainak egy-egy képén
át jutunk el az ázsiai haditudósításokig. 

Grászli Bernadett elmondta, a ki-
állítás az 1932 novemberében ké-
szült, Trockij előadását megörökítő
fotóval indul, amit az 1933-ból szár-

Robert Capa képei a Magyar Ispitában 

Mozgásban 

Capa John Steinbeck ame-
rikai írót fényképezi, akivel
együtt utazott a Szovjet-
unióba, hogy annak a Rus-
sian Journal című könyvé-
hez illusztrációt készítsen. 

Robert Capa
Master Selection

mazó, „Egy megszelídített farkas”
című magyarországi fénykép követ.
Capa első fotográfusi megbízatásait
a harmincas évek végén kapta, hadi-
tudósítóként vett részt a spanyol pol-
gárháborúban és az 1938-as japán–
kínai háborúban.

A világsikert a Milicista halála
című kép hozta meg Capa számára,
amely 1936. szeptember 5-én, a cor-
dobai fronton, a spanyol polgárhábo-
rúban készült. Ezt a fotót is láthatjuk
Győrben, együtt a normandiai partra-
szállás néhány legendás felvételével.
Capa a katonákkal együtt rohamcsó-
nakba szállt, s hat órán át fényké-
pezte a heves közelharcot, kockák
sokaságával, filmszerűen örökítve
meg a történelmi eseményt. 

Élete leghíresebb képeit a máso-
dik világháborúban kapta lencse-
végre, Észak-Afrikába, majd Dél-
Olaszországba követve az amerikai
katonákat. Capa 1948-ban Magyar-
országon is fényképezett, dokumen-
tálta a háborús pusztítást és a kom-
munista befolyás térhódítását. Tudó-

sított az 1950-es, első arab–izraeli
háborúról, majd 1954-ben Indokí-
nába utazott a francia gyarmati har-
cok miatt. 

A győri tárlat utolsó fotója 1954.
május 25-én készült, mielőtt Capa, öt
perccel három óra előtt taposóaknára
lépett, s alig 40 évesen meghalt. A kiál-
lított fotók mellett a Life magazin ere-
deti kiadásit is láthatjuk Capa munkái-
val, míg további 900 felvétel egy televí-
zió képernyőjén jelenik meg.

Robert Capa 1913-ban született
Budapesten, Friedmann Endre
néven. Politikai újságírást tanult
Bécsben és Berlinben, de zsidó szár-
mazása miatt Hitler hatalomra jutása
után Párizsba emigrált. Négy konti-
nens huszonhárom országában dol-
gozott, szerencsejátékos, nagyivó és
nagy nőcsábász hírében állt. Szere-
tője volt többek közt Ingrid Bergman,
s barátjának mondhatta Ernest He-
mingwayt, Alfred Hitchcockot, Pablo
Picassót és John Steinbecket.

A kiállítást október 29-tól jövő év
január 15-ig tekinthető meg.
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1956 PROGRAMOK

szerző: földvári gabriella 
fotó: levéltár

Az 1956-os forradalom tüze
gyorsan átterjedt a vidéki
városokra, az első lövések
sem Budapesten, hanem
Debrecenben dördültek el
október 23-án este hat óra
tájban. Az első napok győri
eseményeit Bana József vá-
rosi levéltár-igazgató segít-
ségével idézzük fel. 

Győrben a budapesti esemé-
nyek hírére október 25-én, csü-
törtökön délután kezdődött tün-
tetés. Diákok, munkás fiatalok,
üzemi dolgozók, hivatalnokok
nemzetiszínű lobogókkal vonul-
tak fel a város főútvonalain. A
tömeg Nagy Imre kormányát tá-
mogatta. Bana József felsoro-
lása szerint követeléseik között
volt a szovjet csapatok kivonu-
lása, a pártapparátus megtisztí-
tása, a nemzeti függetlenség
visszaállítása és a politikai fog-
lyok szabadon bocsájtása. 

A vagongyár felől érkező tün-
tetők előtt a Bisinger sétányon Ti-
hanyi Árpád tanár elszavalta a
Nemzeti dalt és a Szózatot, majd
a városházáról levették a vörös
csillagot. A szovjet emlékműről
ugyanekkor távolították el a rend-
szer jelképét. A tömeg egy része
a megyei pártbizottság székháza
elé vonult, ahol Földes Gábor, a
Győri Nemzeti Színház rendezője
szavalta el Petőfi költeményét.

Az ünnepnap
programjai 
Október 23-án, vasárnap délelőtt
megkoszorúzzák Szigethy Attila két
győri emlékhelyét. Emléktábláját
negyed tízkor a városháza első eme-
leti folyosóján, domborművét fél
tízkor a Dunántúli Nemzeti Tanács
egykori működési helyén, a Szent
István út  5. szám alatt.

A Bisinger sétányon, a Golgota-
emlékműnél tíz órától elevenítik
fel az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc helyi eseményeit, emlékez-
nek a mártírokra, elhelyezik a ke-
gyelet virágait. Ünnepi beszédet
mond Borkai Zsolt polgármester,
fellépnek a Győri Nemzeti Színház
művészei, Kertes Anna, Jáger And-
rás, Nagy Balázs és Pörneczi Attila.

A Richter Teremben fél tizenkettő-
kor ünnepi műsort ad a Richter
János Zeneművészeti Szakközépis-
kola, Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény és Kollégium ének- és zene-
kara. Vezényel Farnadi Tamara, Mol-
nár Gabriella és Baranyai István.

Élő emlékeink 
A Bezerédj-kastélyban ma, péntek 17
órakor kezdődik kerületi ünnepély. A
műsorban közreműködnek a Petőfi-
iskola nyolcadikosai, a Ménfőcsanaki
Dalkör, a Petőfi-iskola énekkara és a
Szent Kereszt Plébánia Férfikara.
Műsor után koszorúzás lesz a kopja-
fánál. Szentivánon, a Molnár Vid Ber-
talan Közösségi Házban ugyancsak
ma, pénteken öt órakor kezdődik ün-
nepi megemlékezés.

Az Újvárosi esték sorozatban Diny-
nyés József daltulajdonos az 1956-os
forradalomra emlékezik. A Rendület-
lenül című előadás az Újvárosi Műve-
lődési Házban október 22-én, szomba-
ton 18 órakor kezdődik. Dinnyés Jó-
zsef több mint negyven éve írja és
énekli a szabadság dalát: a magyar-
ság, a nemzet, az ember szabadságá-
nak dalát. Az 1956-os forradalomra
emlékezve kevés a hitelesebb szónok. 

Élő emlékeink címmel a Petőfi
Sándor Művelődési Házban program-
sorozattal emlékeznek meg az 1956-
os forradalomról. A jövő szombatig
tartó rendezvények ideje alatt Venesz
László forradalmi eseményeket meg-
örökítő fotóit tekinthetik meg az ér-
deklődők, s élő történelemórán talál-
kozhatnak a diákok 56-os szemtanúk-
kal. Dr. Jobbágyi Gábor „Mi történt va-
lójában 1956-ban?” címmel október
27-én 17 órától tart előadást. Október
29-én, szombaton 19 órától az Örök-
ség zenekar, az egykori Kormorán
együttes koncertjével zárul a rendez-
vénysorozat.

Győr, 1956
A forradalom első napjai 

Az emberek másik fele a bör-
tön elé ment, hogy a rabokat ki-
szabadítsa.

Fegyvertelenül érkeztek, a bör-
tön ÁVH-s parancsnoka mégis
megijedt, s tárgyalásba kezdett a
felkelők küldötteivel, megkezdőd-
hetett a fogolyszabadítás. Öröm-
mámor fogadta a rabokat. Levél-
tári dokumentumokkal bizonyít-
ható, hogy a megyei főosztályról
ekkor indultak el telefonértesítésre
a belső karhatalmisták, hogy a bör-
tön előtt feloszlassák a tömeget.

A Baross hídról a börtön épüle-
tének utcájába fordulva a gépko-
csi nem tudott áttörni a tömegen,
a karhatalmisták a levegőbe lőttek.
Egyikük a börtön épülete előtt,
közvetlen közelről tarkón lőtte a 18
éves Halász Ödönt. A gyilkosság
miatt felbőszült tömeg elől az ávó-
sok elmenekültek, otthagyva a te-
herautót, platóján fegyverekkel. A
20 éves Máté Mária lőszerekért
ugrott fel a kocsira, amikor egy cél-
zott lövés megölte. Ezt követően a
tömeg a teherautóról szerzett grá-
nátokat dobálta az épületre. Ekkor
dördült el a börtön ablakaiból a
sortűz, amely a 27 éves Szabó
Béla halálát okozta.

Bana József szerint a fennma-
radt dokumentumok azt bizonyít-
ják, hogy a börtön védői nem hívtak
segítséget sem magukhoz, sem a
sebesültekhez, s a pártbizottság
sem tett semmit a helyzet megol-
dásáért. Egyedül Földes Gábor
ment az épülethez és közvetített, in-
tézte a politikai foglyok kiszabadítá-

sát, nyugtatta a jelenlévőket. Sok
ember köszönheti neki az életét.

A levéltár igazgatója a második
nap, október 26. legfontosabb
eseményeit összefoglalva azt
mondta el, délelőtt tüntetés kezdő-
dött a városháza előtt, innen a
tömeg a Baross hídon át a Frigyes-

laktanya érintésével Nádorvá-
rosba, az ÁVH megyei székháza
elé vonult. Az épületet véráldozat
nélkül sikerült elfoglalni. A pártbi-
zottság vezetői Csehszlovákiába
menekültek. Délben Szigethy At-
tila vezetésével megalakult az Ide-
iglenes Nemzeti Tanács, mellyel
Győrben egy új, a fővárosi döntési
helyektől független hatalmi köz-
pont jött létre. Október 30-án
Győrben a Dunántúl nemzeti taná-
csaiból, valamint Borsod, Bács-
Kiskun és Csepel küldötteiből Szi-
gethy Attila vezetésével megala-
kult a Dunántúli Nemzeti Tanács.

Az ’56-os forradalom hiteles
helyi eseményeit, utóvédharcait
és a megtorlás időszakát a Győri
Tanulmányok szerzőinek jóvoltá-
ból ismerhetjük meg, a városi le-
véltár az események ötvenedik
évfordulóján három kötetben
adta ki, tette közkinccsé a fenn-
maradt dokumentumokat. 
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Minden ötödik ember refluxbeteg-
ségben szenved. „Ég a gyomrom.
Sok a savam” – gyakran hallhatjuk
ezeket a panaszokat. Sokan még-
sem fordulnak orvoshoz, pedig a
betegség magától nem múlik el, és
hosszú távon súlyos szövődménye-

Olvasni jó!
A refluxbetegség

szöveg: prof. dr. dézsi csaba andrás
fotó: o. jakócs péter

A szívkatéteres beavatkozásokat 2005 novemberé-
ben kezdtük el a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Kardiológiai Osztályán. Ma már a hétezeregyszázöt-
venedik beavatkozáson vagyunk túl. 24 órás szívin-
farktus-ügyeletet biztosítunk Győr-Moson-Sopron
megye teljes területére és Komárom-Esztergom
megye nyugati felére. Ez azt jelenti, ha bárki bármikor
szívinfarktust kap és időben mentőt hív, akkor meg
tudjuk menteni nem csak az életét, de gyakran mini-
mális szívizom-károsodással át lehet vészelni egy
ilyen súlyos betegséget. Persze jobb a szívinfarktust
megelőzni, időben kivizsgáltatni a koszorúérrend-
szert, ami a szív saját vérellátását biztosítja.

Kar- és combartérián keresztül
A szívkatéterezést ma már több behatolásból

végezzük. 90%-ban valamelyik kar ütőerén, ritkáb-
ban a combartérián keresztül vezetjük fel a katé-
tert a koszorúerek szájadékához, majd röntgen
képerősítő alatt, kontrasztanyagot fecskendezve
az érbe, pontosan elemezni tudjuk az elváltozáso-
kat. Ami még ennél is fontosabb, hogy általában

A hét orvosi témája:

ket is okozhat. Dr. Rosztóczy And-
rás és dr. Wittmann Tibor „Reflux-
betegség – gyomorsav okozta bán-
talmak” című, 136 oldalas könyvé-
ből, mely a Springmed kiadó gon-
dozásában jelent meg, megtudhat-
juk, hogy a helyes életmód betartá-

SSzzíívvkkaattéétteerreezzééss
2244  óórráábbaann

nem csak a bajt tudjuk ezzel a módszerrel megál-
lapítani, hanem a betegséget is meg lehet gyógyí-
tani. A beszűkült, panaszokat okozó koszorúér tá-
gítását is el lehet egyben végezni. 

Szívkoszorúér-tágítás esetén a szűkületet egy
ballonos katéterrel előtágítjuk, majd a beteg érsza-
kaszt egy dróthálóval (stent) kifeszítjük magas (10-
15 atm) nyomással.

Amin sokan meglepődnek, hogy közben nem
altatjuk el a beteget, hanem minden egyes lépés-
ről pontosan tájékoztatjuk. Fájdalmat csupán a
szúnyogcsípésnek megfelelő, kisdózisú érzéste-
lenítő injekció jelent, hiszen az erek belső felén
nincsenek érzőideg-végződések, így a katétert
teljesen fájdalommentesen tudjuk az erekben fel-
vezetni a szívhez.

Folyamatos fejlesztések
A tágító dróthálóknak számos fajtája van, s Győ-

rött minden beteg a neki személyesen megfelelőt
kaphatja meg. A fém (pl. króm-kobalt ötvözet)

stenteken kívül használunk gyógyszer-
kibocsátó (DES) dróthálót is. A leg -
újabb fejlesztésű stent, ami beültetve
a koszorúérbe, néhány hét alatt behá-
mosítja önmagát azáltal, hogy a vérből
összegyűjti az őssejteket, szintén hoz-
záférhető nálunk. Ez elsősorban azok-
nak a betegeknek kell, akik valamilyen
sürgető műtétre várnak, de addig nem

végzik el rajtuk, amíg nem rendeződik a szívük, ko-
szorúérrendszerük állapota. Egy ilyen drótháló be-
ültetését követően a beteget hat hét elteltével nyu-
godtan meg lehet operálni.

Gyógyszeres kezelés
Aki szívkoszorúér-tágításon esik át, kb. másfél

évig nagyon pontos gyógyszerszedésre kényszerül.
A beültetett fém érháló miatt – mely az érben, amíg
az érbelhártya be nem növi, valójában egy idegen
test – olyan gyógyszer-kombinációt kell szedni, ami
biztosítja a tágított koszorúér nyitva maradását.

sával, valamint a kellő gyógyszerek
kiválasztásával és rendszeres sze-
désével, azaz a beteg tevékeny
részvételével a gyógyulás folyama-
tában kedvező állapot biztosítható.
Érdemes tehát elolvasni és mi -
előbb szakemberhez fordulni!

Nem altatjuk el a beteget,
tájékoztatjuk a lépésekről
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A hét kérdése: az őszi allergiákról

szerző: kovács veronika
fotó: marcali gábor

Válaszol: Dr. Kamil Atif pulmonológus
adjunktus

Az allergiások többsége nem tud a betegségéről,
nem ismerik pontosan, mikor érdemes elkezdeni a
kezelést. Ezért is fontos felkeresni a szakembert –
ajánlja olvasóinknak az adjunktus.

Mi okozza az ősz eleji allergiát, s melyek
ennek a kórfolyamatnak a jellemző tünetei?

Ősszel az allergiás tünetek kialakulásáért a polle-
nek (a parlagfű, a fekete üröm, a penészgombák
spórái) felelősek a leggyakrabban. Gyakori panaszo-
kat okoz ilyenkor a háziporatka is, mely egy mikrosz-
kopikus méretű rovar, az emberi és állati bőrfelszín-
ről leváló hámsejtekkel táplálkozik, és az ürülékében
lévő fehérje okozza az allergiát. A fűtési időszakban
az ürülék kiszárad, porrá válik és a levegőbe kerül.

Nassolás
A megfontolatlan nassolás sikerte-
lenné teheti a diétát, de az átgondolt
éppen ellenkezőleg. Azok, akik nap
közben többször esznek egy keveset,
jobban tudják csillapítani az éhségü-
ket, így könnyebben fogynak. A gya-
kori evés felpörgeti az anyagcserét,
különösen a fehérjékben gazdag étel,
mint például a dió. Vigyázat! Tényleg
csak egy-egy szemről lehet szó!

Keresztallergia
Keresztallergiáról akkor beszélünk, ami-
kor a szervezet a különböző eredetű, de
hasonló szerke-
zetű allergéne-
ket azonosként
ismeri fel. Ezek
ugyanolyan pa-
naszokat okoz-
hatnak, mint a már ismert fő allergén. A
bizonyos növények pollenjére érzékeny
szervezet számos élelmiszert is allergén
anyagként kezelhet. Például a parlag-
fűre allergiásoknál hasonló reakciót
válthat ki a görögdinnye, sárgadinnye,
paradicsom, uborka, cukkini, banán,
gyömbér, fahéj és a gesztenye is.

A víz egészséges
Dán kutatók szerint a várandós nőknek
nem kellene diétás, illetve light üdítőket
inniuk, mert azok növelhetik a koraszü-
lés kockázatát. A koraszülés és a cukros
üdítők fogyasztása között nem találtak

kapcsolatot, azonban
összevetve azokkal,
akik soha nem fogyasz-
tottak üdítőt, a nők kö-
zött, akik napi négy
vagy annál több mes-
terséges édesítővel ké-
szült italt ittak, 78 szá-
zalékkal magasabb volt
a koraszülés aránya. A

napi 1-2 ital a koraszülés kockázatának
38 százalékos növekedését jelentette.

Ezek a rovarok leggyakrabban a bútorkárpitban, az
ágyak matracaiban és a szőnyegben találhatók. Jel-
lemző tünetek: orrfolyás, orrdugulás, gyakori tüsszö-
gés, piros, könnyező, viszkető szemek, viszkető
garat, fül, légzési nehézség, bőrkiütések.

Sokan kérnek ilyenkor szteroidinjekciót az
orvosuktól. Ön javasolja ezt a megoldást?

Nem javaslom a szteroidinjekciót. A szteroidot mel-
lékhatása miatt csak akkor alkalmazzuk, amikor már
egyéb szerekkel nem érünk el eredményt. A nagyon
erős allergiás tünetekre az injekció helyett esetenként
inhalálható szteroidot ír fel az orvos. 

Milyen szövődményekkel jár, ha nem ke-
zeltetjük az allergiánkat?

Ha nem kezeljük az allergiát, akkor az egyre sú-
lyosbodó tünetek megnehezítik a napi feladatok el-
végzését, az éjszakai pihenést, ez teljesítménycsök-
kenéshez vezet. Súlyosabb esetben kialakulhat ful-
ladás, nehéz légzés, melynek következtében
asztma is kialakulhat.

A rendszeres testmozgás fontos része
lehetne életünknek, hiszen nem csak fi-
zikailag, de szellemileg is regenerálja az
embert. Ugyanakkor, ha a fizikai aktivi-
tás annyi örömöt jelent számunkra,
mint egy foghúzás, akkor aligha gyako-
roljuk azt rendszeresen és egy-egy ne-
kibuzdulásunk sem lesz sikeres.

A testmozgás nem csak annak
fontos, aki fogyókúrázni szeretne,
vagy valamilyen sportteljesítményt
produkálni. A sportos életmód nem
korlátozódhat egy-egy hétvégére,
mert az csak sérülésekhez vezet, kü-
lönösen akkor, ha olyan testedzést
választunk, ami rendkívül megter-
helő és nem vagyunk hozzászokva.

Testmozgás örömmel
Táncolva edzeni
A tánc az egyik legjobb és legszó-

rakoztatóbb módja annak, hogy for-
mába hozzuk magunkat. A salsa, a
zumba, miként az összes többi gyor-
sabb tánc, az egész testet megmoz-
gatja, és sok kalóriát éget el. A fizikai
előnyökön kívül a tánc a kedélyünkre
is remek hatással lehet.

Ütemes séta
Napi 20-30 perc ütemes séta fe-

dezi a szükséges mozgás mennyisé-
get. Hatásos mozgásforma, jót tesz a
szívnek, a keringésnek, segíti az
emésztést, és serkenti az anyagcse-
rét. Gyakran hivatkozunk arra, hogy
nincs elég időnk, vagy nincsen part-

nerünk a napi tréninghez. Ez pont
egy olyan edzéslehetőség, amihez
nem is kell.

Változatosan
Ha el akarjuk kerülni a monotó-

niát, akkor szerencsés, ha minden
napra más sportot választunk. Így be-
leférhet hetente egy kis úszás, majd
egy kis séta, a tánc, illetve a barátok-
kal valamilyen labdajáték az asztalite-
nisztől a teremfocin át.

Jóga
A jóga az egyik legjobb stresszoldó

módszer, számos helyen elsajátítható. A
mély légzés jó hatással van az általános
egészségi állapotra, a vérnyomásra, a
tüdőkapacitásra és a keringésre. A kü-
lönféle pózok gyakorlása fokozza az
erőnlétet, az izomtónust, a hajlékonysá-
got, enyhíti a krónikus fájdalmat.
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Korszerű műszerrel gazdago-
dott a kardiológiai osztály esz-
közparkja. A 43 millió forintos
berendezéshez a győri önkor-
mányzat húszmillió forint tá-
mogatást nyújtott.

Borkai Zsolt polgármester az esemé-
nyen elmondta, az önkormányzat ki-
emelt figyelmet fordít a kórház, illetve
a győriek egészségét szolgáló prog-
ramok támogatására. A most átadott
eszközhöz is szívesen nyújtott támo-

szerző: győr plusz

Letették a megyei kórház új szár-
nyának alapkövét. A jövő év vé-
gére elkészülő hatszintes épület
az egészségügyi intézmény 11,2
milliárd forint összköltségű inf-
rastruktúra-fejlesztési projektjé-
nek legjelentősebb eleme. Az
épület két legfőbb eleme az onko-
lógiai centrum és a központosí-
tott sürgősségi betegellátás foga-
dóhelye lesz. Az egyes szinteken
kapnak helyet a járóbeteg-ellá-
tást szolgáló ambulanciák, gon-
dozók, valamint a járó és fekvő-
betegek ellátását szolgáló diag-
nosztikai és egyéb helyiségek. Az
első emeleten a kardiológiai, a
neu rológiai, a gyermekgyógyá-
szati és a diabétesz-ambulancia,
valamint a tornaterem és a fiziote-
rápiás egység kap helyet. A máso-
dik emelettől az ötödikig alakítják
ki a fekvőbeteg-részlegeket. A
kórtermek – amelyek egy része
akadálymentesített lesz – 2-3
ágyas, komfortos, vizesblokkal el-
látott szobák lesznek. 

A Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program keretében több
mint 10 milliárd forinttal támoga-
tott fejlesztés kapcsán dr.
Szócska Miklós egészségügyért
felelős államtitkár elmondta, bár
a győri kórházat adottságai alkal-
massá teszik arra, hogy nagytér-
ségi egészségügyi központ le-
gyen, eddig mégsem kapott
ehhez elég támogatást az intéz-
mény. Ez a projekt most kiköszö-
rüli a csorbát – jegyezte meg.
Győr százmilliós nagyságrend-
ben járult hozzá területátadással
a kórház fejlesztéséhez.

Borkai Zsolt hangsúlyozta, a
győri emberek megérdemlik,
hogy akkor, amikor a leginkább ki-
szolgáltatott helyzetben vannak
és orvoshoz kényszerülnek, méltó
körülmények és szakszerű, minő-
ségi szolgáltatások álljanak ren-
delkezésükre. Ezért újulnak meg
városrészről városrészre a gyer-
mek- vagy a felnőtt-háziorvosi
rendelők. A polgármester ki-
emelte, bízik benne, hogy a fej-
lesztés javulást hoz majd az
egészségügyi szolgáltatások terü-
letén is. Bár a győri kórház nem
önkormányzati fenntartású intéz-
mény, a város minden évben több
10 millió forinttal támogatja mű-
ködését, és a mostani fejlesztés
mellé is jelentős összeggel állt
oda – jegyezte meg a városvezető.

Letették
a kórház új
szárnyának
alapkövét

gatást az önkormányzat, hiszen az a
kardiológiai osztályon folyó munka
színvonalát emeli. Hajba Ferenc, a
Szívkatéterezés Győr Alapítvány el-
nöke kifejtette, az alapítvány 2005
óta támogatja a megyei kórház szak-
mai munkáját. Többek között finan-
szírozta a szívkatéteres laboratórium
kialakítási munkálatainak jelentősebb
részét, a kardiológiai osztály felújítását,
az eddig működő helikopter-leszálló-
pálya kiépítését, valamint számos
drága műszer beszerzését, összessé-
gében több mint 100.000.000 Ft ér-
tékben. Dr. Dézsi Csaba András osz-
tályvezető főorvos hozzátette, a ko-

rábbi készülék több mint 30 éves, tel-
jesen elavult és leamortizált volt. A gép
beszerzése alapfeltétele volt a moder-
nebb pacemaker-kezelések, defibrillá-
tor pacemaker, biventricularis pace-
maker-beültetés bevezetésének. Ezt
megelőzően a Szívkatéterezés Győr
Alapítvány egy modern pacemaker-
ambulanciát alakított ki a kardiológiai
osztály területén, melyben a betege-
ket XXI. századi körülmények között
vizsgálhatják a szakemberek. Az am-
bulancia műszerezettsége és a szak-
emberek képzettsége már lehetővé
teszi a korszerű készülékek programo-
zását és ellenőrzését.

MARCAL
ÉTTEREM

Szombat–vasárnapi
ÜNNEPI menüajánlata

(október 22–23)

• Tyúkhúsleves,
• májgaluskaleves

2 személyes Marcal-tál:
– Hawaii csirkemell
– Óvári sertésborda
– Gombafejek rántva

– Natúr borda csirkemájraguval
– Rántott csirkemell

– Sonkával-sajttal töltött csirkemell
– Főtt burgonya, párolt rizs

– Vegyessaláta-tál
– Somlói galuska

Ára: 2 főre 5.800 Ft helyett 3.600 Ft
1 főre 2.900 Ft helyett 1.800 Ft

Étkezési jegyet, üdülési csekket,
Szép-kártyát, Posta Paletta

étkezési utalványt is elfogadunk!

MARCAL ÉTTEREM
Győr, Déry Tibor u. 4/a

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

www.marcal-vendeglo.hu

Új röntgenkészülék
a pacemaker-labornak
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Elege van az ÁRFOLYAMKOCKÁZATBÓL?
Cserélje le devizahitelét forintra!

Takarékszövetkezetünk kedvezô hitelkonstrukcióval segít ebben
Éljen a lehetôséggel, szabaduljon meg a bizonytalanságtól!

OKTÓBER 21., PÉNTEK
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Bűvölet 
09:30 Bűvölet 
10:00 Magyarország, szeretlek! 
11:15 Útravaló
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Tcha Limberger 
13:25 Esély 
13:55 Kő, papír, olló 
14:25 Natúra
14:55 Angyali érintés
15:45 Sólyom és galamb 
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 Poén Péntek
21:10 Mindenből egy van
22:10 Az Este 
22:45 Családom és egyéb 

emberfajták
23:10 A hivatal 
23:45 Ghymes
00:30 Sporthírek 
00:40 Észak és Dél 
01:30 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 Öld meg Rómeót! 
00:30 Reflektor
00:45 Törzsutas 
01:15 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 - 

Rossz arcok 
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 
23:25 Aktív Extra
23:30 Esküdj! 
00:00 Tények Este
00:35 EZO.TV
01:35 Utolsó csapás 
02:55 Alexandra Pódium
03:20 Animációs filmek

05:20 Ki ez a lány? 
06:05 Christine kalandjai 
06:30 Christine kalandjai 
06:55 Chicago Hope Kórház 
07:50 Őrangyal 
08:40 Nyomtalanul 
09:40 Jack és Sarah 
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 Vérmes négyes 
20:15 Mike és Molly 
20:45 Két pasi - meg egy kicsi  
21:15 Beugró Plusz
22:15 Visszavágó 
00:15 Ocean's Eleven - 

Tripla vagy semmi  
02:25 Futballistafeleségek 
03:15 Feleségcsere

OKTÓBER 22., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:05 Winx Klub 

10:30 Asztro Show 
11:25 Házon kívül
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Autómánia
12:50 Jéglovagok 
13:55 Míg a halál el nem választ 
14:25 Sue Thomas - FBI 
15:30 Döglött akták 
16:30 Poseidon 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 X-Faktor 
22:30 ValóVilág 
23:45 Szégyenfolt
01:45 Fókusz Plusz

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
10:10 Egy tini naplója 
10:35 Így készült: Kaland című 

magyar film
11:05 Bajnokok Ligája magazin  
11:35 Babavilág 
12:05 9hónap 
12:35 Tűsarok 
13:05 Walker, a texasi kopó 
14:10 Autóguru 
14:40 Gyilkos számok 
15:35 Bűbájos boszorkák 
16:30 Második élet 
17:30 Eva Luna 
18:30 Tények
19:00 Magellán
19:35 Lara Croft: Tomb Raider 
21:35 Jackie Chan: A szépfiú 
23:35 A árkány - Bruce Lee élete 

(am. akcióf., 1993)
01:45 EZO.TV
02:45 Kalandjárat 
03:10 Teleshop
03:40 Animációs filmek

05:35 A szépség és a szörny 
06:30 Segítség, szülő vagyok! 
07:20 10 évvel fiatalabb: A kihívás 
08:15 Zsírégetők 
09:10 Trendközelben
09:40 Topmodell leszek! 
10:35 Greek, a szövetség 
11:30 Luxusdoki 
12:25 Szívek szállodája 
13:25 Szívek szállodája  
14:20 Vérmes négyes 
14:45 Mike és Molly 
15:10 Két pasi - meg egy kicsi  
15:40 Beugró Plusz
16:45 Lucky Luke 
17:55 Lucky Luke 
19:00 Columbo: A gyilkosság 

ártalmas az egészségre
21:00 Stephen King: Halálsoron 
00:35 Aki legyőzte Al Caponét 
02:45 Trendközelben
03:10 Szívek szállodája

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 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Angyalbőrben 
10:00 Család-barát
10:50 Rondó
11:20 Slovenski Utrinki
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Törvény által védve 
14:45 Pannonia 3 keréken 
15:15 Nyelvőrző
15:45 Arcélek 
16:15 Ízőrzők: Békésszentandrás 
16:45 Szomory Dezső zenéje 
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 San Franciscó-i zsaru 
23:20 Dunasport
23:25 Egy házasság első napja 
00:25 Megalopolis 

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 Liszt 200
10:55 Családom és egyéb 

emberfajták 
11:15 Gyerekjáték a számítógép 
11:30 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Zöld Tea
12:35 HungarIQ
13:05 Erdőjárók 
13:35 Valaki 
14:05 Szekszárdi mise 
15:05 Liszt 200 
15:55 A fantasztikus labirintus 
17:40 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A Cég - A CIA regénye 
21:50 Liszt 200 
22:45 Liszt 200 
23:00 Liszt 200 
23:50 Sporthírek 
00:00 Koncertek az A38 hajón 
00:55 Koncertek az A38 hajón

05:15 Gazdakör
06:10 Ezer év szentjei 
06:40 Az Ótestamentum 
07:10 Kolumbusz Kristóf 
07:35 Szimba, az oroszlánkirály 
08:05 A mesemondó 
08:35 Daktari 
09:30 Szerelmes földrajz 
10:00 Egészség + 
10:30 Heuréka! Megtaláltam!
11:00 Munka-Társ 
11:30 Határtalanul magyar 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Vers
12:05 Híradó - Déli 
12:15 Lyukasóra 
12:50 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
13:20 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
13:55 Hogy volt!? 
15:00 A forradalom előestéje
16:15 Colorado földjén 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Pannonia 3 keréken
19:00 Carlo Goldoni: A hazug
21:15 Holt költő szerelme 
21:30 A nap birodalma 
00:00 Dunasport
00:20 Hazaérés 
01:15 Vers
01:20 Himnusz 
01:25 Békesség, és minden jót! 
02:05 Mundruc 

Viasat3, október 21., péntek, 9:40

Jack és Sarah
Angol–francia romantikus vígjáték

A tehetséges és elismert ügyvédnek,
Jacknek úgy tűnik, mindene megvan:
menő állása, sikeres pályafutása és gyö-
nyörű felesége. Tökéletesnek hitt életstí-
lusa azonban egyre inkább eltávolítja az
önző férfit szeretteitől. Amikor felesége
belehal a szülésbe, Jack magára marad

újszülött lányával,
Sarah-val. A férfi össze-
omlik, az élet azonban
nem áll meg – Jacknek
le kell győznie depresz-
szióját és foglalkoznia
kell gyermekével.

Duna Televízió, október 21., péntek,
23:25

Egy házasság első napja
Magyar dokumentumfilm

A Corvin közben még ma is élnek tanúi
az 1956-os forradalomnak. A Constanti-
novits orvos házaspár az '50-es évek ele-
jén úgy kerülte el a kitelepítést, hogy
néhány óra alatt házasodott össze. A fe-
leség szüleit így is elvitték, azért a „há-
zasság első napja", majd a nászút is ke-
serű lett. Constantinovits Milán – a for-
radalom napjaiban – lakása Corvin
közre néző ablakából fényképezte az
eseményeket. Felesége öccse, aki a gép-
ágyút kezelte, a szemük láttára halt
hősi halált.

M1, október 22., szombat, 15:55

A fantasztikus 
labirintus
Angol–amerikai fantasztikus film

Sarah szülei vendégségbe mennek,
ám a kislányt otthon hagyják öcsiké-
jével, Tobyval, aki nem hagyja őt ol-
vasni. Sarah mérgében azt kívánja,
hogy az igazán izgalmas Labirintus
című mesében szereplő Kobol király
vigye el Tobyt. Óhaja teljesül...

Viasat3, október 22., szombat, 21:00

Stephen King: Halálsoron
Amerikai fantasztikus thriller

Paul Edgecomb börtönőrként szolgál a
Cold Mountain fegyház siralomházában.
Az E-blokkban halálraítéltek várják, hogy
végigmenjenek a halálsoron – a folyosón,
amely a villamosszékhez vezet. Azonban
minden megváltozik, amikor új rab érke-
zik az E-blokkba. Az óriás termetű fekete
férfit, John Coffeyt az es-
küdtszék két fehér gyermek
meggyilkolásáért ítélte ha-
lálra. A férfi azonban egyál-
talán nem tűnik gyilkos-
nak, sőt, egészen különös
képességekkel rendelkezik. 
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OKTÓBER 23., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:05 Trendmánia
10:35 Törzsutas 
11:00 Magyar autósport-magazin 
11:15 Forma-1
11:40 Hogyan fogjunk gazdag 

feleséget? 
13:35 Hárman párban 
15:50 Willow

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 ValóVilág
22:00 Heti hetes
23:15 Puskás Hungary
01:45 Asszonymaffia

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Látlelet a Földről 
06:45 Tv2 matiné
08:45 Breki világot lát 
10:05 Beethoven 

11:35 Stahl konyhája 
12:05 A kutya rúgja meg: 

Európa-bajnokság 
13:40 Egy bolond százat csinál 
15:30 I. Q. - A szerelem relatív 
17:25 ÖsszeEsküvők 
18:30 Tények
19:00 Napló
19:35 Napló Extra
20:05 A Spiderwick krónikák
21:55 A Da Vinci-kód 
00:55 Eszter hagyatéka 
02:30 Napló
02:55 Napló Extra
03:20 Animációs filmek

OKTÓBER 24., HÉTFŐ
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Bűvölet 
09:30 Bűvölet
10:00 Caruso másik hangja 
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 Sólyom és galamb 
16:45 MM
17:35 Észak és Dél 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Kékfény
21:10 Hacktion 
22:05 Az Este 
22:40 Átok
23:10 Aranymetszés
00:05 HungarIQ 
00:30 Sporthírek 
00:40 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 Showder Klub

23:15 Minden, amit mindig is 
tudni akartál a Pókerről... 

23:55 Reflektor
00:10 Totál szívás 
01:05 Asszonymaffia

05:30 Ki ez a lány? 
06:15 Christine kalandjai 
06:40 Christine kalandjai 
07:10 Chicago Hope Kórház 
08:05 Őrangyal 
09:00 Nyomtalanul 
09:55 Jack Hunter - A fáraó sírja 
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 Psycho 
23:15 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály  
00:10 Futballistafeleségek 
01:40 Psycho 
03:25 Feleségcsere

04:00 Luxusdoki 
05:00 Műsorszünet 
05:35 Egy kórház magánélete 
06:25 Egy kórház magánélete 
07:25 A szépség és a szörny 
08:25 Szex és New York light  
09:05 Szex és New York light  
09:40 SZéptestben 
10:10 Édes kísértések 
10:40 MaxxMotion Autós Magazin 
11:10 A nagy házalakítás 
12:05 A nagy házalakítás 
13:00 Jack Hunter - A fáraó sírja 
14:55 Négy Esküvő 2. 
15:55 ÁlomÉpítők 2. 
17:00 Joe, az óriásgorilla 
19:05 Harmadik műszak
20:05 CSI: Miami helyszínelők 
21:00 Született detektívek 
21:55 Szabadság, Szerelem
00:20 Visszavágó 
02:10 SZéptestben 
02:35 Édes kísértések 
03:00 CSI: Miami helyszínelők 
03:50 Született detektívek

VIASAT3

VIASAT3

05:15 Gazdakör
06:05 Virágzó Magyarország 
06:30 Az Ótestamentum 
06:55 Kolumbusz Kristóf 
07:20 Szimba, az oroszlánkirály 
07:50 A mesemondó 
08:15 Daktari 
09:00 Pannonhalmi mozaik 
09:30 Élő egyház
10:00I sten kezében 
10:30 Új nemzedék 
11:00 Világ-nézet 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Vers
12:05 Híradó - Déli 
12:15 Élő népzene 
12:45 Hazajáró 
13:15 Rosszcsont kalandjai 
13:45 Rosszcsont kalandjai
14:15 Csellengők
14:45 Törvény által védve 
15:15 Utókor 
15:45 Múltidéző 
16:15 Ünnepi stúdió
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték!
20:00 56 csepp vér 
21:30 Klubszoba 
22:30 Megsebzett ünnep 
23:10 Dunasport
23:25 Élet a Marson 
00:20 Luther 
01:10 Vers

05:30 Hajnali gondolatok 
05:34 Magyar gazda
06:00 Esély 
06:25 KorTárs
06:55 Opera Café
09:00 Ünnepélyes zászlófelvonás 

a Kossuth térről 
09:25 „Az én forradalmam" 
10:20 A katedrális kövei
11:00 Római katolikus szentmise 

közvetítése a Recski Nemzeti
Emlékhelyről 

12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Szellem a palackból... 
12:35 Anno
13:00 Szökés a nagy árvíz idején 
13:30 Budakeszi srácok 
15:20 Út Londonba
15:50 Telesport 
18:05 „Az én forradalmam" 
18:50 A miniszterelnök ünnepi 

beszéde a forradalom és 
szabadságharc emléknapján 

19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Szeretlek, Faust
21:30 A walesi bárdok
22:25 A lét elviselhetetlen 

könnyűsége  
01:10 Sporthírek 
01:15 Koncertek az A38 hajón 
02:10 Koncertek az A38 hajón

05:25 Teleshop 
06:00 Magellán
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:50 Stahl konyhája 
10:00 Babapercek
10:10 Teleshop 
11:45 Utazás a Föld középpontja felé 
13:30 EZO.TV
14:30 Eva Luna 
15:30 Rex felügyelő 
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 Fűre tépni szabad 
03:00 Magellán
03:25 Animációs filmek

05:15 Gazdakör
05:40 Híradó - 5:40 
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó - 7:30 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép 
09:05 Végjáték 
10:00 Család-barát
11:00 Isten kezében 
11:30 Hazajáró 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Vers
12:15 Dr. Meteo 
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Heti Hírmondó 
14:45 Csellengők
15:15 Klubszoba 
16:15 A tészta útja 
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 remény rabjai 
23:50 Sportaréna 
00:45 Dunasport
00:50 Vers

Duna Televízió, október 23., 
vasárnap, 20:00

56 csepp vér
Magyar musical

Történetünk egy kicsinyke, határ menti
településen zajlik, mely valós kereszt-
metszete a rettegett '50-es évek terror-
jának. 1956. október 23-án az ÁVO a helyi
orosz parancsnok lányának születés-
napjára bált rendez. Ezen a bálon a fia-
talok összecsapást ter-
veznek a helyi karha-
talmistákkal. A terv
meghiúsul, mivel a bu-
dapesti forradalom ki-
törésének hírére a bál
félbeszakad. 

RTL Klub, október 23., vasárnap, 23:15

Puskás Hungary
Magyar életrajzi film

Puskás sztorija önma-
gában hollywoodi tör-
ténet: a városszéli nyo-
mortanyáról indulva, a
világ tetejére jutva, a
polgári kispesti belvá-
rosból menyasszonyt

találva őrjöngve rajongott világsztár
lesz, aki táviratok százait kapja minden
szállodában, ahol csak pár éjszakára
megszáll bárhol a világon... Olyan vi-
lágsztár, aki egész életében mindig csak
azt csinálja, amit szeret, s amit a legjob-
ban tud a világon: focizik.

Viasat3, október 24., hétfő, 21:15

Psycho
Amerikai thriller

„Itt ez a csöndes
kis motel, távol a
főúttól, amint lát-
ják, teljesen ártal-
matlannak tűnik...
Azt hiszem, bemehetünk, hiszen a hely
most már eladó – bár nem tudom, ki
lenne az, aki megvenné." Ezekkel a sza-
vakkal ajánlotta Hitchcock mester min-
den idők egyik legfélelmetesebb filmjét,
a Psychót. A közönséget sokkolta a pszi-
chopata moteltulajdonos története, és a
film után a zuhanyozás már soha nem
jelenthette azt, amit korábban.

Duna Televízió, október 24., hétfő,
11:30

Hazajáró
Magyar magazinműsor

A „Hazajáró" hétről hétre bakancsot
húz és nekiindul, hogy keresztül-kasul
bebarangolja a Kárpát-medence varázs-
latos tájait és megismerje hazánk ter-
mészeti és kulturális értékeit, törté-
nelmi emlékeit és az ott élő emberek
mindennapjait. Erdélyben, Felvidéken,
Kárpátalján, Délvidéken, Muravidéken,
Őrvidéken és Belső-Magyarországon
hol gyalog, hol szekérrel halad vándor -
útja során. A Kárpátok fenséges gerin-
cei től, várromokon, apró fatemplomo-
kon és véráztatta harcmezőkön át.
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OKTÓBER 25., 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 
16:50 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 
23:45 Barangolások öt kontinensen
00:15 Esély 
00:40 Sporthírek 
00:50 Észak és Dél 

(am. kalandfilmsorozat) 
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 A megbocsájtás útja 
13:30 EZO.TV
14:30 Eva Luna 
15:30 Rex felügyelő 
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 John Rambo
23:45 Aktív Extra
23:50 Esküdj! 
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:30 Magyar szépség 
03:25 TotalCar
03:50 Animációs filmek

05:35 Ki ez a lány? 
06:20 Christine kalandjai 
06:45 Christine kalandjai 
07:15 Chicago Hope Kórház 
08:05 Őrangyal 
09:00 Nyomtalanul 
09:55 Columbo: A gyilkosság 

ártalmas az egészségre 
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 Nyomtalanul 
22:10 Négy Esküvő 2. 
23:15 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály  
00:10 Az utolsó órában
01:05 Nyomtalanul 
01:55 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 
02:40 Az utolsó órában 
03:25 Feleségcsere
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05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Bűvölet 
09:30 Bűvölet 
10:00 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 
15:45 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 Párizsi helyszínelők 
21:05 On The Spot: Etiópia 
22:00 Az Este 
22:35 KorTárs 
23:05 A Bang Jensen-ügy 
00:00 Szellem a palackból... 
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 
22:35 Vámpírnaplók 

23:40 Reflektor
23:55 Fehér kezek

05:05 Ki ez a lány? 
05:50 Christine kalandjai 
06:15 Christine kalandjai 
06:40 Chicago Hope Kórház 
07:35 Őrangyal 
08:30 Nyomtalanul 
09:25 Szabadság, Szerelem  
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 Cyborg - A robotnő 
23:05 Terepen 
00:00 Az utolsó órában 
01:00 Cyborg - A robotnő 
02:40 Terepen 
03:25 Az utolsó órában

05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:40 Stahl konyhája
09:50 Babapercek
10:00 Teleshop 
11:35 A Napisten piramisa 
13:30 EZO.TV
14:30 Eva Luna 
15:30 Rex felügyelő 
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 Légy az enyém! 
02:55 Babavilág 
03:20 Animációs filmek

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 A férfi a legjobb orvosság 
10:00 Család-barát
11:00 Roma Magazin 
11:30 Domovina
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Dr. Meteo 
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Napok, évek, századok 
14:45 Határtalanul magyar 
15:15 Sportaréna 
16:15 Ízőrzők: Csákvár 
16:45 Virágzó Magyarország 
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 Apa és fia 
23:15 Dunasport
23:20 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 Fehér kezek

05:15 Gazdakör
05:40 Híradó - 5:40 
06:00 Közbeszéd
06:30 Híradó - 6:30 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó - 7:30 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Mad Men - Reklámőrültek 
10:00 Család-barát
11:00 Unser Bildschirm
11:30 Srpski Ekran
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Dr. Meteo 
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Utókor 
14:45 Heuréka! Megtaláltam! 
15:15 Önök kérték! 
16:15 Floyd Olaszországban 
16:45 Virágzó Magyarország 
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 Gosford Park 
23:45 Dunasport
23:50 Budapest-Bamako 2010 

TV2, október 25., kedd, 11:40

A megbocsájtás útja
Amerikai filmdráma

Egy férfi vá-
ratlanul elve-
szíti a felesé-
gét és a kislá-
nyát, amikor
azok szörnyű
autóbalesetet szenvednek. Eleinte úgy
tűnik, hogy az asszony figyelmetlenül
kanyarodott ki egy parkolóból, később
azonban kiderül, hogy két fiatal gyor-
sulási versenyt rendezett és talán ez ve-
zethetett a tragédiához. A férfi ekkor
ádáz csatába kezd az igazáért és azért,
hogy megtalálják a bűnös fiatalokat.

Duna Televízió, október 25., kedd,
14:15

Napok, évek, századok
Magyar magazinműsor

Kéthetente jelentkező magazinműso-
runk a legjobb történészek, nyelvészek,
néprajzkutatók közreműködésével a
magyarság eredetéről, és az elmúlt ezer -
éves történetéről kíván tájékoztatást
adni mindazoknak, akik érzik, hogy a je-
lenben való eligazodás alapvető felté-
tele nemzetük múltjának mélyreható,
tárgyilagos ismerete. A műsor hozzá
kíván járulni ahhoz, hogy a Kárpát-me-
dencében élő emberek mind nagyobb
megértéssel forduljanak egymás törté-
nelme irányába.

RTL Klub, október 26., szerda, 23:55

Fehér kezek
Francia akcióthriller

Fiatal női kezet találnak a sópárlóban.
Ezzel egy időben a pszichiátrián az egyik
páciens önkívületi állapotban lerajzolja a
tetthelyet és a gyilkosságot, és azt állítja,
hogy a vérengző gyilkos visszatért. Az

ügyet a legjobb nyomozó,
Franck Mercoeur kapja,
aki Marion Ravel antro-
pológus segítségével
megdöbbentő ered-
ményre jut. A pszichiát-
ria vezető orvosnőjének
eltűnése azonban várat-
lan fordulatot hoz.

TV2, október 26., szerda, 11:35

A Napisten piramisa
Francia–olasz–NDK western

Mexikó, 1864. Miközben az ország fran-
cia megszállás alatt áll, dr. Karl Sternau
a barátjával érkezik Mexikóba, hogy az
emberek segítségére legyen. Az aztékok
kincsét eközben
többen is meg
akarják szerezni.
Alfonso gróf
pedig még arra
is képes, hogy ti-
tokban feleségül
vegye a kincs
hollétét ismerő
azték hercegnőt.

• ÖSD, ECL, EURO tréningek a téli nyelvvizsgákra
• Angol, német nyelvû felkészítés állásinterjúra
• Spanyol, olasz, francia, orosz páros bérletek kedvezménnyel 
• Nyelvtanfolyamát üdülési csekkel is fizetheti
• Munkavállalást segítô nyelvi felkészítôk szakmunkások
számára is! 

• Idegenforgalmi szaknyelvi tréningek

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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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 Dr. Csont
23:25 Kemény zsaruk 
00:30 Reflektor
00:40 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 Slovenski Utrinki
13:30 Alpok-Duna-Adria
14:00 TED
14:30 Természetfilmesek és 

egyéb állatfajták 
15:00 Angyali érintés 
15:45 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 Nők
22:10 Az Este 
22:45 Valaki 
23:15 Múlt-kor
23:45 Angi jelenti 
00:15 Zöld Tea
00:40 Sporthírek 
00:50 Észak és Dél 
01:40 MM

05:25 Ki ez a lány? 
06:10 Christine kalandjai 
06:35 Joey 
07:10 Chicago Hope Kórház 
08:05 Őrangyal 
09:00 Nyomtalanul 
09:55 Wayne világa 
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 CSI: New York-i helyszínelők 
22:10 ÁlomÉpítők 2. 
23:15 Jackie nővér 
23:55 Jackie nővér 
00:30 Az utolsó órában 
01:25 CSI: New York-i helyszínelők 
02:15 Jackie nővér 
02:45 Jackie nővér 
03:15 Az utolsó órában

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:55 Stahl konyhája 
10:05 Babapercek 
10:15 Teleshop 
11:50 A préri gyermekei 
13:30 EZO.TV
14:30 Eva Luna 
15:30 Rex felügyelő 
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 Apádra ütök 
23:55 Aktív Extra
00:00 Esküdj! 
00:30 Tények Este
01:05 EZO.TV
01:40 Elsőszámú ellenségem 
02:30 Hősök 
03:20 Segíts magadon! 
03:45 Animációs filmek

VIASAT3
05:15 Gazdakör
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
12:15 Dr. Meteo 
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Egészség + 
14:45 Az állatok nyelve 
15:15 Munka-Társ 
15:45 Lélek Boulevard 
16:15 Floyd Olaszországban 
16:45 Virágzó Magyarország 
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 Végítélet 
22:40 Dunasport

M1, október 27., 
csütörtök, 20:15

Nők
Amerikai vígjáték

Mary boldognak hitt élete
váratlan fordulatot vesz, amikor szembesül férje hűt-
lenségével. Minderről a barátnők is tudomást szerez-
nek Mindenki más tanáccsal, ötlettel rukkol ki, hogy
mit tegyen ebben a helyzetben. Mary barátnője, Sylvia
viszont kipletykálja az újságjában a problémáit. Áru-
lása rádöbbenti Maryt arra, hogy át kell értékelnie ed-
digi kapcsolatait. 

Duna Televízió, október 27., csütörtök, 23:50

A titokzatos Dante
Olasz dokumentumfilm

Az Isteni színjáték szerzőjének halála után a ferencesek
eldugták Dante földi maradványait. A több évszázados
titoknak csak 1865-ben bukkantak ismét a nyomára. A
költő születésének 600. évfordulóján a bolognai egye-
tem két neves antropológusa, Frassetto és Sergi profesz-
szorok kezdték el tanulmányozni a csontokat. 80 évvel
később egy  kutatócsoport immár az új technológiák
birtokában vágott neki, hogy megtudja, a maradványok
valóban a nagy költőhöz tartoznak-e.

TV2, október 27., csütörtök, 11:50

A préri gyermekei
Amerikai western

Clearwater elszigetelt városában a törvényt valaha
úgy hívták: Preston Biggs, de mikor a felesége meg-
halt, a gyásszal megbirkózni képtelen seriff az alko-
holhoz menekült. Idővel mégis megcsillan a remény,
mikor Biggset felbérlik arra, hogy kísérjen vissza
három olyan nőt a civilizációba, akiket megfertőzött
a „prériláz". Igen ám, de a nyomukba egy törvényen kí-
vüli banda szegődik, melynek tagjai bármire képesek,
hogy megállítsák őket.

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ
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SZAKÁCSKLUB GASZTRONÓMIA

Hozzávalók négy főre: 4 darab
hátsó csülök (malaccsülökkel is ké-
szíthető), 150 gramm kukoricadara,
250 milliliter húsleves, 200 gramm
lencse, 2 rozmaringszál, 4 kakukkfű-
szál, 3 darab makói hagyma, 5 ge-
rezd fokhagyma, 100 gramm sertés-
zsír, só, bors, szerecsendió, 200 mil-
liliter zsíros tej, 2 kanál frissen reszelt
parmezán, 2 darab tojássárgája, 1
darab babérlevél, 1 evőkanál vaj, 100
milliliter száraz vörösbor. 

Elkészítés: A csülköket sózzuk,
picit borsozzuk, majd a rozmaringgal,
a fele kakukkfűvel, 2 darab hagymá-
val, 3 gerezd fokhagymával és a zsír-
ral közepes hőmérsékletű sütőben
megsütjük. Tipp: ajánlom minél ki-
sebb hőfokon készíteni (100 Celsius-
fok). Ilyenkor a sütési idő jóval hosz-
szabb, lehet 6–8 óra is, de cserébe
semmihez nem hasonlíthatóan szaf-
tos húst kapunk. Ha nincs ennyi
időnk, használjunk zárható kacsasü-
tőt, ami sok párát megtart.

Ha a csülkök puhák, óvatosan, tef-
lonserpenyőben süssük körbe őket,
hogy pirult színt kapjanak. Ha sütő-

szöveg: gaál józsef
receptek: horváth szilveszter
fotó: o. jakócs péter

Hozzávalók négy főre: 600 gramm
harcsafilé (derék), 2 darab édes pap-
rika (kápia vagy sárga kaliforniai), ká-
véskanál friss, reszelt gyömbér, 1
darab salotta vagy mogyoróhagyma,
200 gramm házi túró (kásás, vizes ál-
lagú nem alkalmas), 50 gramm füstölt

Lassan készült harcsa
gyömbéres sültpaprika-
mártással, túrógombóccal
hátszalonna, 1 darab tojás, 2 szelet pa-
rasztkenyér szikkasztva, 200 milliliter
szőlőmagolaj (vagy más, semleges ízű
olaj), 2 kanál zsíros tejföl, 1 gerezd fok-
hagyma, 100 milliliter húsleves,
cayenne-i bors.

Elkészítése: A halból 4 egyforma
darabot vágunk. Sózzuk, 1 órát hűtő-
ben pihentetjük, majd 70 fokos szőlő-
magolajba tesszük 10 percre. Az olaj-
nak el kell lepnie, s hagyjuk meleg he-

lyen, például a sütőben, hogy a 70
fokos hőmérséklet folyamatos legyen.
Tíz perc után forró, száraz serpenyő-
ben hirtelen pirítsuk meg. Olajat nem
kell hozzáadnunk, hiszen a halon pont
annyi marad, amennyin szépen meg-
pörkölődik. Vegyük ki a forró serpenyő-
ből, s tegyük tányérra, hogy ne tudjon
a serpenyő melegétől tovább készülni.
A serpenyő a magas hőfokot sokáig
tartja, képes a halat tovább sütni hő
nélkül is. Ilyenkor a hal kiszárad.

Közben tegyük a paprikát, a hagy-
mát, a fokhagymát sütőlemezre, s 180
fokos sütőben készítsük 20 percig. A
hagymákat saját héjukban sütjük, ne
pucoljuk, csak alaposan mossuk meg.
Ha kicsit lehűltek, a héjakat távolítsuk
el, tegyük tálba, öntsük hozzá a meleg
húslevest, a gyömbért, s rúdmixerrel
krémesítsük. Sózzuk, cayenne-i bors-
sal ízesítsük. Végül 4 kanál olajat adunk
hozzá abból, amiben a halat hőkezeltük.
Ezzel is alaposan elkeverjük, hogy ál-
laga selymes, krémes legyen.

A gombócokhoz a szalonnát vág-
juk apróra, süssük ki, szűrjük le. A tú-

róhoz keverjük a ropogós szalonna-
pörcöt, az elmorzsolt kenyérbelet, a
tojást, a sót. Pihentessük, majd las-
san gyöngyöző sós vízben főzzük ki.
A túrót ebben az esetben ne törjük át. 

Tálalás: A mártást öntsük kicsit
mélyebb tányérba. Ezt a mai magyar
konyha sokszor alkalmazza, mivel így
a hígabb mártások nem tudnak szét-
folyni, nem kell erőltetve sűríteni, lisz-
tet használni. Ebbe tegyük a halat,
mellé a gombócot. Tejfölözzük. Itt, ha
időnk engedi, készíthetünk ropogós
morzsákat, amivel komplexebb lesz
a fogás. Két variációt ajánlok. 

Az első szerint olívabogyót enyhén
sós, cukros vízben áztatunk 1 órát, majd
csepegtetjük és leszárítjuk, sütőben 80
fokon „aszaljuk”. Egy idő után ropogós
lesz, törjük össze egy késpenge segítsé-
gével, majd szórjuk a halra.

A másik esetben kenyérbelet szá-
rítsunk meg, locsoljuk meg a kisütött
szalonna zsírjával, robotgépben tör-
jük morzsává, majd melegítsük fel
száraz serpenyőben. Ezt hintsük a
gombócon lévő tejfölre. 

Báránycsülök puliszkával, lencsével

Amíg a csülök sül, a puliszká-
hoz elkészítjük a főzőlevet. A le-
vest tejjel, szerecsendióval, a ma-
radék kakukkfűvel, hagymával,
fokhagymával, babérral 10 percig

ben pirítjuk, kiszáradhat, ugyanis itt
nincs bőr, ami természetes védelmet
nyújt a húsnak. (Nálunk sajnos még
nincsenek török hentesek, akik bőrös
báránycsülköt árulnak.)  

főzzük. Leszűrjük, majd a darát a
lébe öntve, lassan kevergetjük. Öt
perc főzés után lefedjük, s meleg
helyen tartjuk, míg jól megdagad.
Ezt sok helyen órákig pihentetik,
mert a kukorica lassan puhul. Ez-
után újra tűzre tesszük, ha forró,
belekeverjük a két tojássárgáját, a
parmezánt, a vajat. Kanállal for-
mázhatónak kell lennie. Ha túl ke-
mény, pici tejjel lazítsuk.

A lencsét áztatás után jóízű alap-
lében főzzük meg. Nem szabad túl
puhának lennie. Tegyük félre, amíg
a mártást elkészítjük. A csülök sütő-
szaftjáról kanalazzuk le a zsírt. Az
alatta összegyűlt természetes hús-
levet szűrjük le, a bort forraljuk har-
madára, s öntsük egybe őket. Ve-
gyük le a tűzről, s adjunk hozzá
hideg vajat. Az így kapott emulziós
mártást azonnal tálalni kell. Önt-
sünk a szaftból a lencsére, s hagy-
juk rajta pár percet, amíg a húsokat
tányérra tesszük. A puliszkákból for-
mázzunk minden tányérra, végül a
lencsét is kanalazzuk mellé. A szaft-
tal locsoljuk meg a csülköket.

A hónap séfje: Horváth Szilveszter 
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KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

KULTURÁLIS
kínáló ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

FÖLDVÁRI GABRIELLA

LISZT FERENC születésének
200. évfordulóját ünnepli a világ
október 22-én, szombaton. A
World Liszt Day győri eseménye-
ként a Krisztus oratórium csendül
fel este hét órától a Richter Terem-
ben. Közreműködik: Kriszta Kinga
szoprán, Wiedemann Bernadett
mezzoszoprán, Nyári Zoltán tenor,
Haja Zsolt bariton, Hámori Sza-
bolcs basszus, továbbá a Szlovák
Filharmónia kórusa és a Győri Fil-
harmonikus Zenekar. Vezényel
Kocsár Béla. A koncert a Richter-
bérlet része. 

ÜNNEPI  KONCERTET rendeznek a Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pontban a klasszikus zene ünnepén, október 22-én, szombaton este
hat órától. Fellép a Rá ba Dal- és Társaskör, Mezei Melinda és Karsai
Klára énekművész, valamint Németh Viola zongoraművész. 

A XIV. GYŐRI LEVÉLTÁRI
NAP október 25-én, kedden 9
órakor kezdődik a Városi Művé-
szeti Múzeum dísztermében. Az
eseményre az érdeklődő közön-
séget is várják a legújabb kuta-
tásaikról beszámoló levéltáro-
sok. A program: Nemes Gábor:
A győri káptalan újvárosi bor-
mérése a 16–17. században,
Lukácsi Zoltán: Egy 18. századi
bűnbánati vers furcsa élete,
Néma Sándor: Győr megyei la-
kott szőlőhegyek településtörté-
neti áttekintése, Hegedüs Zol-
tán: Moson vármegye francia
megszállása 1809-ben, Honvári
János: Győr és a Nissan kap-
csolata, Csík Tamás: Vallási elő-
írások és a piac a 19. század-
ban, Bana József: Profik a hely-
történetírás szolgálatában, Ál-
dozó István: A magyar hadiüze-
mek svájci kapcsolatai a II. világ-
háború idején, Nagy Róbert: A
győr-hecsepusztai repülőtér
története, Borbély Tamás: A Ke-
resztény Demokrata Párt újjá-
alakítása 1956-ban. 

JANCSI ÉS JULISKA mesé-
jét mutatja be a Vaskakas Báb-
színház társulata október 23-
án, vasárnap délelőtt 11 órától.
A Grimm testvérek meséjét
Pallai Mara írta bábszínpadra,
választ adva a klasszikus kérdé-
sekre. Mi történik, ha két kis-

testvér váratlanul a sűrű,
sötét rengetegben találja

magát? Ha kiderül, hogy a
csodálatos mézeskalács
ház lidérces álom, a jó
tündér gonosz boszor-
kány? Ez bizony a jól is-
mert, mégis megunhatat-
lan történet Jancsiról, Ju-
liskáról, s arról, hogy nem

minden álom rózsaszín,
de a legsötétebb éj-
szaka után is kisüt a
nap. Játssza: Somodi
Réka, Szúkenyik Tamás
és Ujvári Janka. Ren-
dezte Fige Attila.

A REMUS dán ifjúsági
zenekar ad koncertet a
Bartók Béla Megyei Mű-
velődési Központban
ma, pénteken este
nyolc órától. A
Közép-jütlandi
Régió Ifjú-
sági Szimfo-
nikus Zene-
karát Cris-
tian Horbov
Meier ve-
zényli. Hegedűn
közreműködik a
győri Ruisz
Ale xand ra.
M ű s o ro n
Sibel ius,
Schubert,
Marquez
és Bruch
művei.

HAZAFIAS DA LOS TA LÁL -
KO  ZÓ helyszíne lesz szomba-
ton délután három órától a Beze-
rédj-kastély. A Szent Kereszt Plé-
bánia Férfikórusa felhívására a
magyar nép történelmi és haza-
fias dalait éneklő kórusok talál-
koznak Ménfőcsanakon. A részt-
vevők ízelítőt adnak a hazaszere-
tetről szóló gazdag dalkincsből.  

MAGYARNÓTA-délutánt rendez a
Molnár Vid Bertalan Művelődési Köz-
pont október 23-án, vasárnap 15 órá-
tól.  Közreműködik Ti hanyi Tóth Csa -
ba, Bog nár Rita, Bognár Balázs. Kísér
Szalai An tal zenekara.

AZ ÉN RENDSZERVÁLTÁ-
SOM címmel Bognár Béla
újság író kiállítása nyílik ma, pén-
teken öt órakor a József Attila
Művelődési Házban. A tárlat no-
vember 10-ig látogatható.     

SZÍNÉSZEK. Érdekes be-
szélgetést hallhatnak, akik
október 24-én 18 órakor el-
látogatnak a Városház téri
Kozi Drink Bárba. A rendsze-
resen jelentkező irodalmi ká-
véházban Nagy Balázs szí-
nész lesz a vendég. A műsor
címe: Egy kicsit másképp...
A kérdező partner Ungvári
István színművész.
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szerző: gégény istván

Leendő szakmánkkal, ezáltal a jö-
vőnkkel kapcsolatos első fontos
döntéseket még kamaszként, a pá-
lyaválasztás éveiben hozzuk meg. A
felsőfokú tanulmányokat folytatók
aztán a diploma kézhezvételét kö-
vetően igyekeznek minél hama-
rabb és minél jobb munkaadónál
elhelyezkedve építeni a karrierjüket.
A Széchenyi István Egyetemen mű-
ködő, „vállalkozás-keltetőként” ér-
telmezhető Spin-off Klub fő célja,
hogy a hallgatók ne várjanak az
utolsó pillanatig, hanem mielőbb
szerezzenek élményszerű ismerete-
ket a vállalkozások világából, ezzel
is segítve életpályájuk megalapo-
zottabb tervezését.

A klub egyik vezetője, Litresics
László maga is az egyetemen tanul,
s nagy szükségét érzi, hogy kortár-
sai ne csak szakmai szempontból
készüljenek fel az élet kihívásaira,
hanem megismerkedjenek a mun-
káltatói elvárásokkal, sőt, akár saját
vállalkozás indításába is bele mer-
jenek vágni, ha ehhez adottak a fel-
tételek. Oktatói részről dr. Farkas

szerző: gégény istván

A címbeli gondolat zárszóként hang-
zott el a Széchenyi István Egyetem
(SZE-Győr) tudomány-népszerűsítő
projektjének befejezésekor tartott
rendezvényen. Dr. Dőry Tibor, az in-
tézmény Tudásmenedzsment Köz-
pontjának igazgatója
örömmel összegezte,
hogy közel két év alatt 89
különböző rendezvényen,
közérthető nyelvezetű
előadásokon, élmény-
szerű formában tudták
közelebb hozni az érdek-
lődőkhöz a sokszor talán
bonyolultnak tűnő kutatási eredmé-
nyeket. A legismertebb programso-
rozatként a Tudomány Győrben
Mindenkinek került említésre,
amelynek 34 előadásán több ezren
vettek részt – a középiskolásoktól a
nyugdíjasokig számos korosztály
képviseltette magát.

Elkészült, és a magyar mellett
angol nyelven is kiadásra került az
egyetem két hiánypótló kiadvá-
nya, a Kutatási Katalógus és az el-
múlt évek kutatás-fejlesztési és
innovációs eredményeit ösz-
szegző, a vállalati partnerek szá-
mára is hasznos olvasmányként
szolgáló Éves jelentés.

Jövőépítő klub
a győri egyetemen

Szilveszter, a Kautz Gyula Gazda-
ságtudományi Kar tanára gon-
dozza a kezdeményezést.

Az elmúlt időszakban olyan si-
keres cégvezetőkkel találkozhat-
tak az érdeklődő hallgatók az újon-
nan kialakított Hallgatói Irodaház-
ban, akik kezdetben egyéni vállal-
kozóként indultak el a munka vilá-
gában, majd fokozatosan haladtak
előre a gazdasági növekedés és a
szervezetfejlesztés útján. Tapasz-
talataik, a felmerülő kérdésekre
adott gyakorlatias válaszaik érté-
kes muníciót jelentenek a jövőjü-
ket tervező fiatalok számára.

A Spin-off Klub alkalmainak le-
bonyolítása és a Hallgatói Irodaház
kivitelezése az Európai Unió és a
Magyar Állam 590.702.244 Ft ösz-
szegű támogatásával, a „Térségi
munkaerő-piaci alkalmazkodás és
előrejelzés intézményi döntéshoza-
tali szervezeti rendszerrel össze-
függő fejlesztése, valamint nemzet-
közi versenyképesség javítása a Szé-
chenyi István Egyetemen” című,
TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-
0005 azonosítójú projekt keretében
valósult meg.

A tudás mindenkié
Létrejött egy új egyetemi tudo-

mányos portál, amely a http://tud.
sze.hu cím alatt nyújt hasznos infor-
mációkat a SZE-Győr tudományos
eredményeiről, rendezvényeiről és
projektjeiről hallgatók, oktatók,
egyetemi projektgazdák és a külső
érdeklődők számára egyaránt.

Innovációs versenyt, valamint a
Mobilis Interaktív Kiállítási Köz-
pont eszközeivel kapcsolatos pá-
lyázatot is lebonyolítottak a projekt
munkatársai, akik máris a folyta-
tásra, a tevékenységek további
fenntartására koncentrálnak.

A „SZiENCE4YOU – Tudás- és
tudomány disszemináció a Szé-
chenyi István Egyetemen” című,
TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0011
azonosítójú projekt az Európai
Unió és a Magyar Állam
87.975.000 Ft összegű támogatá-
sával valósult meg a konzorciumi
partner, az Universitas-Győr Non-
profit Kft. részvételével.

A nyilvános
előadásokon több
ezren vettek részt

tárgyú településrendezési eszközök módosítását. 

A tervmódosítási javaslatok 2011. október 17-i közlemény megjelené-
sétől számított 15 munkanapig tekinthetők meg az önkormányzat elő-
csarnokában, valamint az internetes oldalán: www.gyor.hu.

Kérjük az érintetteket, hogy ha kívánnak, akkor a Győr, Városház tér 1.
9021 címen 15 munkanapon belül írásban tegyenek javaslatokat, észre-
vételeket a tervmódosítási javaslattal kapcsolatban. 

KÖZLEMÉNY
A polgármester nevében a Stratégiai, Városfejlesztési és Városépítési
Osztály Főépítészi Csoport bemutatja az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Trv. 9. § (2) értelmében Győr Város
1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott településrendezési tervének
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Győr–Gönyű kerékpárút, 1. számú főút déli oldal
helybiztosítás

Győr, Galántai út mellett megvalósult kerékpárút
helybiztosításának pontosítása

Győr, házgyár területének szabályozása, közleke-
dési területek pontosítása

Győr, Bem tér körüli parkoló kialakítása

Ménfőcsanak, Hegyalja úti temető bővítési terüle-
tének szabályozása

Győr-Kisbácsa, új Bácsai út közterületi zöldterület
övezeti lehatárolásának pontosítása

Győr, Banai út melletti zártkertek. Holló, Tömő
utcák közötti önkormányzati útterület övezeti leha-
tárolásának pontosítása

Győr, Audi Hungaria út tervezett új Vonal út csomó-
pont területigényének pontosítása

Ménfőcsanak, Tas vezér u., Régiposta u. közötti te-
rület, építési jogot adó vonalak vizsgálata

Ménfőcsanak, Fekete István u., Hegyalja u. közötti
lakóterület beépíthetősége

Győr-Belváros, Bajcsy-Zs. u. 47. beépíthetősége

Győr-Révfalu, Víztükör u., Bárka u. 01899 sorszámú
övezet beépíthetősége

Győrszentiván, Lőtér u., Vajda u. temető övezeti
lehatárolásának pontosítása

Győrszentiván, Kör tér, Egressy Béni utcák által köz-
refogott telektömb feltárása

Győrszentiván, Váci Mihály u., Pince u. által közre-
fogott telektömb, építési vonal kijelölés

Gyirmót, Tavirózsa u., 83. sz. főút közötti gyalogos
kerékpáros kapcsolat helybiztosítása

Győr-Révfalu, Ady Endre u. beépítési és telekalakí-
tás vizsgálata

Győr-Kisbácsa, Ladik u. tömbfeltárás pontosítása

Ménfőcsanak, Ormos utca melletti saroktelkek te-
lekalakításának beépíthetőségének vizsgálata

Győr-Likócs, Török u., Kövecses u. Építési jogot
adó vonalak felülvizsgálata

Győr iparterületi részén lévő 00306, 00307 és
00310 ssz-ú építési övezetek és közvetlen környe-
zetük

Gyirmót, Holt-Marcal menti sétány feltárási pont-
jainak és helybiztosításának vizsgálata

Győr, Szauter u., Nagy Imre u. körgeometriás cso-
mópont új ággal történő bővítése.
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HIRDETÉS FEDEZD FEL GYŐRT!

szerző: papp zsolt györgy
fotó: illusztráció

Győrben élünk, nap mint
nap elsétálunk gyönyörű
műemlékeink előtt, és köz-
ben nem is sejtjük, micsoda
értékek birtokában va-
gyunk, milyen kalandos tör-
téneteket, hihetetlen legen-
dákat rejt egy-egy belvá-
rosi ház, szobor vagy fest-
mény. Izgalmas túrára
hívom hát az olvasót, tart-
son velem, fedezzük fel
együtt Győr szépségeit! Sé-
tánkhoz Jakab Petrát, a
Győri Polgármesteri Hivatal
idegenforgalmi referensét
kértem fel, kalauzoljon min-
ket, mutassa meg nekünk
Győr csodás titkait.

Győr kedvenc sétálóutcájára, a
Baross útra lépünk. Petra Ba-
ross Gábor csempeképére
mutat, és úgy meséli a közleke-
dési miniszter történetét, aki vá-
rosunk országgyűlési képvise-
lője is volt a dualizmus korában.
A vasúti közlekedés reformja és
a postahálózat kiépítése mellett
többek között a nevéhez fűződik
a Vaskapu szabályozása, így az
egységes dunai hajózóútvonal
megteremtése is. A sétálóutcát
egyébként 1997-ben teljesen
felújították. Az utca új díszbur-
kolatot kapott, ekkor ültették a
ma is látható törpefákat. A beru-
házást számos győri cég támo-
gatta, nevüket az utcabútorok,
valamint továbbhaladva egy, a
burkolatba épített díszkő is őrzi.
A kereszteződéshez érve láthat-
juk az úgynevezett kőcsiga-
szobrot és ivókutat, amit az
Audi Hungaria adományozott a
városnak, ugyancsak 1997-ben.
Miközben haladunk tovább, fi-
gyelmem elkalandozik, és a te-
raszokon kávézó párokat, utcán
sétáló családokat figyelem. Egy

Fedezd fel Győrt! – 2. rész

A Baross út
igazi, pezsgő életű, jó hangulatú
város képe tárul elém. Egy férfi
virággal a kezében lohol el mel-
lettünk. Tán ő is éppen oda tart,
ahová mi. A következő kereszte-
ződéshez, ahol Paulikovics Iván
„Nosztalgia egy letűnt kor után”

című alkotása áll. Közismert
nevén a „csónakos szobor”,
amely a győriek egyik legkedvel-
tebb találkozási helye. Ki tudja,
hány randevú kezdő-
dik itt nap mint nap,
hány barát beszéli
meg ide délutáni ta-
lálkáját, és hány tu-
rista fényképezkedik
az alulöltözött fiatal-
ember előtt. 

– Ne szaladj így
előre! – szól rám
Petra, aki néhány méterrel mö-
göttem megáll és a talpa alá
mutogat. Visszamegyek hozzá
és látom, hogy a burkolat színé-
től elkülönülő piros téglákat mu-
tatja. Ezek jelzik a város első ka-
pujának, a Fehérvári kapunak a
helyét. A törökök 1594-ben fog-
lalták el Győr várát. A négy évig
tartó idegenuralom 1598. már-
cius 28-án ért véget, amikor
Pálffy Miklós és Schwarzen-
berg Adolf serege a vár vissza-
vételére indult. A törököknek öl-
tözött magyar katonák egy élel-

miszerrel megrakott szekérrel
érkeztek a kapu elé, és törökül
kiabálták be, hogy élelem-
utánpótlást hoztak Pécsről.
Míg az álruhás magyarok elte-
relték az ellenség figyelmét, a
többiek robbanószerkezetet
erősítettek a vár falára. A deto-
náció után a sereg benyomult
az erődítménybe, és négyna-
pos csata után vissza is fog-
lalta azt. Erre az eseményre a
Baross út 18. szám alatti épü-
let falán látható emléktábla is
felhívja a figyelmet.

– Ha áttekintünk a túlol-
dalra, ott is észrevehetsz egy
táblát! Ismerős a rajta lévő
rajz? – vizsgáztat alkalmi túra-
vezetőm. Közelebb lépek, és
egyből megfogalmazódik ben-
nem a felismerés. Ez bizony a
városháza tornya!

– Hát nem teljesen – hűt le
rögtön útitársam. – Itt állt Győr
egykori tűztornya. 1794-től egy
évszázadon át a város legjelleg-
zetesebb építménye volt, de

életveszélyes állagára hivat-
kozva 1894-ben lebontották. A
szimbolikus épületet minden
győri megsiratta, hiányzott
nekik a jelképként is kezelt épít-
mény. A jól ismert látványt azon-
ban már nem sokáig kellett nél-
külözniük a városlakóknak, hi-
szen a századfordulón átadott
új városháza tornya a mai napig
őrzi az egykori tűztorony formá-
ját. – Megnyugodtam, nem té-
vedtem olyan nagyot.

Utunkat folytatva egy újabb
köztéri alkotáshoz, Rieger Tibor
Szent György-szobrához érke-
zünk. Itt kanyarodunk balra, és
megpillantjuk a karmelita temp-
lomot. – Egy kis játékra invitál -
nálak! – vereget hátba Petra. –
Nézd innen, távolról az épületet!
A feladat, hogy a templomon
egy madarat kell megtalálni! Ne
siess nagyon, mert minél köze-
lebb érsz, annál kevésbé kive-
hető! Na, látod már? A követ-
kező részben kiderül, akárcsak
az, hogy ki írja fel reggelente az
iskolából későket, és hogy
minek a homlokzat, ha nincs
mögötte épület.

Itt állt Győr
egykori tűztornya

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

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

nyí lás zá rók

ajtók, ablakok

beépítés után
teljes körû
helyreállítás

árnyékolástechnika
gipsz kar to no zás

Október 24., hétfô 9—12 óráig
GYÔR MSZP Székház 

Vásárcsarnok Herman O. u.
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

www.gyorplusz.hu

A

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
Jóna Iván (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben (Orgona u. 10., B épület,
tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Kölcsönös segítség

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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szerző: farkas adrienn
fotó: magyarósi péter 

Cím ide, találós kérdés oda, e
cikk szereplője nem a pók,
hanem egy rendkívüli képes-
ségű madárka, az aranyhátú
szövőmadár. A tollas aprósá-
gok tavaly érkeztek a győri
állatkertbe, s most kezdték el
építeni első fészküket. 
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KÖZSZOLGÁK PANNON-VÍZ, ÁLLATKERT

A szövőmadarak a kötelező karantén
idejének letelte után az Afrika-házban
kaptak otthont, s a látogatók örömére
szabadon röpködhetnek az épület tel-
jes belső terében. Az aranyhátú szövő-
madár (Ploceus jacksoni) a madarak
osztályához, a verébalakúak rendjé-
hez, ezen belül a szövőmadárfélék
családjához tartozó faj. Jellemző
ezekre a kis építőművészekre, hogy
mindig nagy kolóniákban fészkelnek,
Afrikában hatalmas, egybefüggő tele-
peket építenek. A kőművesmunkához
a csőrüket használják, melynek szer-
kezete és formája önmagában is cso-
dálatra méltó. Bámulatos a madarak
azon képessége is, hogy a telep ren-
geteg apró, egyforma fészekbejárata
közül mindig felismerik a sajátjukat. A
győri állatkert aranyhátú szövőmada-
rai jelenleg fészkük építésén dolgoz-
nak. A látogatók már megfigyelhetik,
ahogy napról napra szebb és na-
gyobb lesz a különleges építmény.

Sző, fon, nem takács

szerző: pannon-víz 
fotó: illusztráció

A hét derekán mindenütt mí-
nuszokat mutattak a hőmérők,
ideje megtennünk vízvezeté-
keinken a tél beálltával szoká-
sos óvintézkedéseket. A víz-
aknában lévő mérőt még
akkor is célszerű felöltöztetni,
beburkolni valamilyen nedvta-
szító szigetelőanyaggal, ha
úgy gondoljuk, elég mélyen
helyezkedik el. Mindenkinek
saját érdeke, hogy felkészül-
ten várja a fagyokat, a közmű-
ves ivóvízellátásról szóló kor-
mányrendelet is a fogyasztót
teszi felelőssé a vízmérő fagy
elleni védelméért.

Elsőként a vízmérőakna fedőlapját el-
lenőrizzük. Nem jó, ha törött, hézagos,
vagy nem takarja be teljesen az akna-
nyílást. Az akna alján lévő vízmérőt is
célszerű letakarni. Legegyszerűbb egy
többrétegűre összehajtott építési fólia,
de megfelel bármi más szigetelő-
anyag is. Lényeg, hogy ne nedvesed-
jen át, mert akkor átengedi a hideget.

Aki biztosra akar menni, annak
célszerű a vízaknát felül is szigetelni.
Ehhez egy 4-5 cm vastag, méretre
vágott hungarocell lappal gondosan
zárjuk le az akna nyílását, erre tegyük
a fedőlapot. Szeles időben a kerti
csap fémcsövén keresztül is áthűlhet
a vízmérő, ezért leürítés után érde-
mes a kerti csap vezetékét is becso-
magolni, szigetelni.

Jó tanácsok fagy ellen 

Télen a lakatlan, fűtetlen házak
nagy veszélyben vannak, itt a tulaj-
donosnak számos óvintézkedést
kell tenni a fagy ellen. Legfonto-
sabb a vízhálózat és a vízmérő víz-
telenítése, a vízmérőakna felkészí-
tése a fagyokra. Először az akná-
ban zárjuk el a mérőtől az utca felé
levő főcsapot. A legtöbb elzárónál
a kék fogantyút kell elfordítani a ve-
zetékre merőleges irányba. 

A zárás után a víztelenítő csonkon
keresztül folyassuk ki a belső hálózat-
ból a vizet. A víztelenítő csonknak a
fagyhatár alatti vezetékszakaszon –
legtöbbször a vízaknában – kell len-
nie. Előfordulhat az is, hogy háromál-
lású szelep van beépítve: nyitás,

zárás és víztelenítés. Ha nincs vízte-
lenítési lehetőségünk, feltétlenül
alakíttassuk ki.

Odabent a házban ne felejtsük
el a vécé víztartályát kiüríteni. A
fagyveszély érintheti a bűzelzáró-
kat is a megrekedt víz miatt. Ki-
pumpálhatjuk a bent maradt vizet,
vagy felületkímélő, fagyálló, fertőt-
lenítő hatású folyadékot tölthetünk
a bűzelzárókba. 

A pincékben lévő vízmérők vé-
delme érdekében ellenőrizzük a pin-
ceablakok épségét. Ha a vízmérő, il-
letve a csövek a külső talajszinthez
közel, egy méternél kisebb távol-
ságra vannak, hőszigetelésükről
külön is gondoskodjunk. Nagy hideg-

ben – különösen a tűzfalakban futó
vezetékek esetében – még fűtésre is
szükség lehet annak érdekében,
hogy a csövekben lévő víz ne fagyjon
be. Ha a helyiség nagyon hideg, vagy
ha a vezetékek beépítetlen tűzfalban
vannak és nincs módunk fűtésre,
hagyjuk picit csöpögni a csapot, így
nem – vagy csak sokkal nehezebben
– tud megfagyni a víz a vezetékben.

Ha elfagy a vízmérő vagy a vízve-
zeték, nemcsak az elfagyott mérő
pótlásának költségei, de a szétrop-
pant vezetékekből elfolyt víz díja is a
fogyasztót terheli. Célszerű tehát
mindenkinek gondosan felkészíteni
vízvezetékeit, senkit se érjen megle-
petés tavasszal.
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APRÓ HIRDETÉS

kat, pénzeket, pénzgyűjteménye-
ket, plaketteket, kitüntetéseket,
könyveket, egyéb régiséget vásá-
rolok gyűjteményembe. Hétvé-
gén 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, gyer-
mekfelügyeletet vállalok! Tel.:
70/521-8282

Havi 5% kamatra befektetőt ke-
resek, ingatlanfedezetet biztosí-
tok! Tel.: 20/581-1000, 20/415-
3873.

L omt alanít ás t
vállalok, ingyen kita-
karítom pincéjét, udvarát.
Feleslegessé vált holmiját
elszállítom. Tel.: 70/500-
1291.  

ÜZLET

Győr-Szigetben, a Semmelweis
utca 8. sz. alatti bérházban utca-
fronti, 50 m2-es üzlethelyiség ke-
reskedelmi, szolgáltatói tevé-
kenységre vagy irodának hosszú
távra kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

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

ÁLLÁS

Legyen  LIDL törzsvásárlóikártya-
használó munkatársunk, főállá-
sos munkaviszony mellett, ke-
zelje ügyesen a pénzünket és
ezért jutalékot fizetünk. 
nkepito@t-online.hu     

Mérlegképes könyvelő több éves
szakmai gyakorlattal, bérszám-
fejtési ismerettel, azonnali belé-
péssel állást keres Győrben. El-
érhetőség: 70/310-6156.

EGYÉB

Lomtalanítást vállalok, kitakarí-
tom pincéjét, padlását, akár in-
gyen. Veszélyes hulladék szállítá-
sát is vállalom. 06-70/639-
1088.

Költöztetést, bútorszállítást, lom-
talanítást ponyvás teherautóval
vállalok. Városon belül 2.500
Ft/fuvar. 20/593-6600.

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

MINI BIZI BABABIZOMÁMYI
ajánlata: gyönyörű, divatos baba-
kocsik, kiságyak, járókák, etető-
székek, autóülések, babafelsze-
relési cikkek, bébiőrzők, csecse-
mőmérlegek, játékok, téli gyer-
mekruhák extra választéka.
Adás-vétel. Győr, Déry T. u. 16.,
06-20/918-0643.

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapo-

INGATLAN

Győr-Belvárosban, nagyon jó he-
lyen eladó egy első emeleti lakás,
tíz m2-es terasszal. Ár: 13.990.000
Ft. Tel.: 70/601-0228.

Győr-Marcalváros I-en 2 szobás,
átlagos állapotú panellakás sür-
gősen eladó! Ár: 7,5 M Ft. Tel.:
70/977-7835.

Abda csendes utcájában jó álla-
potú, 120 m2-es, 3 szobás csa-
ládi ház olcsón eladó. Ár: 14,5 M
Ft. Tel.: 70/9777-840.

Péren azonnal költözhető, kitűnő
állapotú, nappali+3 szobás csa-
ládi ház berendezéssel, garázzsal,
sürgősen eladó! Bomba áron! 13
M Ft. Tel.: 06-70/9777-833.

Újfalu idősek otthona lakópark-
ban otthonos, 1,5 szobás, új-
szerű társasházi öröklakás kis
kert használatával, teljes beren-
dezéssel, nagyon kedvező áron
eladó. Ár: 13,6 M Ft. Érd.: 06-
70/977-7844. 

Győr-Adyvárosban teljesen kor-
szerűsített és szépen felújított,
53 m2-es, 2 szobás lakás sürgő-
sen eladó. Ára: 8 M Ft. Érd.: 06-
70/977-7837.   

Győr-Nádorváros klasszikus ré-
szén 74 m2-es, háromszobás, tel-
jesen felújított, egyedi fűtéses

társasházi lakás eladó. Ár: 16,9
M Ft. Tel.: 06-70/977-7830.  

Albérleteket keresek újonnan
Győrbe költöző, megbízható
ügyfeleim részére! Érd.: 06-
70/977-7838.

Győr-Gyárvárosban 3 szobás, 43
m2-es, teljesen felújított társas-
házi lakás eladó. Ár: 7,5 M Ft.
Érd.: 06-70/338-6708. 

Győr-Révfaluban, az Ady Endre
utcában most épülő, 7 lakásos
társasházban bevezető áron la-
kások leköthetők! Ár: 9.209.200
Ft–17.817.400 Ft. Tel.: 06-
70/9777-832.

Cséren 100 m2-es, földszintes,
részben alápincézett lakóépület
melléképületekkel, 3.700 m2-es,
összközműves telken eladó. Irá-
nyár: 1.950.000 Ft. Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

NÁDORVÁROSBAN II. emeleti,
43 m2-es, 1,5 szobás, felújított
téglalakás eladó. Egyedi vízmérő,
műanyag ablak, redőny, klíma,
parketta, járólap, erkély, saját tá-
roló. Telefon: 20/497-8116. Irá-
nyár: 9.100.000 Ft.  

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

LAKÁSCSERE

Szigeti, komfortos, 32 m2-es, 1
szobás, konvektoros, szép álla-
potú, határozatlan bérleti szerző-
déses, 2 erkélyes lakást cserélne
40–50 m2-es, másfél szobás la-
kásra maximum 3. emeletig (hir-
detésszám: 83). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 69 m2-es, 2 szobás,
egyedi gázfűtéses, felújított, ha-
tározatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne kisebb, 1 vagy
másfél szobás, határozatlan bér-
leti szerződéses lakásra (hird.
szám: 85). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Gyárvárosi, másfél szobás, 48
m2-es, gázkonvektoros, határo-
zatlan bérleti szerződéses, felújí-
tott lakást cserélne nagyobb, 3
szobás, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakásra Újváros kivételé-
vel (hirdetés szám: 86). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 50 m2-es, 2 szobás,
komfortos, gázfűtéses, határo-
zott bérleti szerződéses lakást
cserélne elsősorban belvárosi,
2,5–3 szobás lakásra, vagy Győr

közeli tulajdonra (hirdetési szám:
89). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Nádorvárosi, 53 m2-es, 1,5 szo-
bás, összkomfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne győri, 3 szobás, 68 m2-es
vagy nagyobb, gáz- vagy távfűté-
ses, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakásra (hird. szám: 90). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi, 3 szobás, 62 m2-
es, távfűtéses, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne
l– 2 szobás, szigeti, újvárosi, ha-
tározatlan bérleti szerződéses la-
kásra (hird. szám: 250). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 3 szobás, 53 m2-es,
10. emeleti, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne na-
gyobb, max. 2. emeleti lakásra
(hird. szám: 251). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

OKTATÁS

Korrepetálást vállalok matematika,
angol és német tantárgyakból!
1500 Ft/óra. Tel.: 70/366-4965. 

SZÉPSÉGÁPOLÁS

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

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 

Megdöbbentő módon száguldanak az üzemanyagárak, már csak
álom, hogy 400 Ft alatt marad a benzinár! A ZOOMAUTO Kft.
megtalálta a megoldást! Kiváló minőségű LPG-szetteket szere-
lünk ügyfeleink nagy megelégedésére tömegével az autókba.
Megtérül, mert az LPG gáz jelentősen olcsóbb, mint a benzin. Az
autó minden esetben benzinnel indul, kis távolság megtétele
után csak egy halk kattanást hallunk, mikor átkapcsol gázra. A
jármű gázüzeme mindössze néhány százalékos többletfogyasz-
tást eredményez. Október 1-jétől már parkolóházakban is lehet
parkolni! Azt szoktuk mondani mindenkinek, aki az átalakításon
gondolkozik, hogy minden benzintankolásnál gondoljon arra,
hogy a tankolásra költött pénzének a felét kidobta az ablakon!

GÁZAUTÓ

Érdeklődni lehet: Zoomautó Kft.,
Győr, Amadé út 1. Telefon: 96/512-150, 

20/9522-938, 20/9594-626.

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

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!

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

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.  
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szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

Nagy utat járt be Dudás Ádám
az elmúlt egy évben, amely a
harmadosztálytól visszaveze-
tett az élvonalig. Az U20-as vi-
lágbajnoki bronzérmes labda-
rúgó egy sérülésekkel terhelt
időszak után ismét a Győri ETO
FC kezdőcsapatában szerepel
hétről hétre, és egyáltalán nem
adta fel álmait. 

Üstökösként ívelt felfelé Dudás
Ádám pályafutása, 17 évesen már
bemutatkozhatott az NB I-ben, szere-
pelt a korosztályos Európa-váloga-
tottban, majd több súlyos sérülést is
szenvedett, így megtörni látszott az
ígéretes karrier. Egy évvel ezelőtt köl-
csönjátékosként még a Paks NB III-
as csapatában szerepelt, de nem
adta fel a küzdelmet, és a kálvárián
túljutva újra az ETO egyik meghatá-
rozó futballistája lett. 

– Azok közé a játékosok közé tarto-
zom, akik nem megsértődve, kedv
nélkül játszanak alacsonyabb osztály-
ban, majd tűnnek el a süllyesztőben,
hanem megpróbáltam felhozni
magam. Pakson tudták, hogy sérülés
után, kevés játékkal a hátam mögött
érkezem, és nagyon sokat segítettek,
hogy újra felépítsem magam. Úgy néz
ki, kezd beérni a sok munka, bár nem
érzem úgy, hogy a topon lennék.
Sokat kell még dolgoznom, hogy
olyan játékos legyek, amilyennek kiki-
áltottak, de ha így megy tovább, elér-
hető a cél. Néha kicsit hitetlen voltam,
nem bíztam benne, hogy még valaha
focizhatok a sérüléseim után. Akkori
erőnléti edzőm, Nagy Sándor tar-
totta bennem a lelket, és persze a
családom, a barátaim is sokat segí-
tettek. Mellettem volt a menyasz-
szonyom is, ők együttesen nem
hagyták, hogy feladjam az ed-
digi munkát – emlékezett vissza
a maga mögött hagyott nehéz
időszakra Dudás Ádám, aki
fél éven át légiósként is sze-
repelt. Akkor a Szpartak
Moszkva vette kölcsön a
fiatal tehetséget. 

– Számomra idegen
országba kerültem, a
korosztályos válogatot-
takkal már bejártam
Nyugat-Európát, de a
keleti kultúra ismeret-
len volt addig. Sikerült
hamar beilleszkednem,
szimpatikus volt a város
és a csapat is. Megerő-
södve tértem vissza
Győrbe, és ez látszott is a
következő fél évemen, ami-

kor bronzérmet nyertünk. Megta-
pasztalhattam, milyen légiósnak
lenni, kétszer annyit kellett dolgoz-
nom, hogy bizonyítsak, mint egy
orosz játékosnak. Sajnos két hónap
kihagyás után érkeztem Moszkvába,
így nem tudtam azt a teljesítményt
hozni, amit a korábbi próbajátéko-
mon mutattam, de ez is még több
munkára ösztönzött. 

Dudás Ádám mióta Csertői Aurél
irányítja a zöld-fehéreket, egyre na-
gyobb szerepet kap a csapatban. A
győriek jelenleg a táblázat második
helyén állnak, és legutóbb a listave-
zető Debrecen otthonában szenved-
tek – a játék képe alapján egyáltalán
nem megérdemelt – vereséget. Va-
sárnap újabb rangadó vár az ETO-ra,
a Videoton érkezik a Rába partjára.

– Hiába volt elfogadható a játékunk,
pontatlanok voltunk a befejezéseknél.
Keseregni nincs idő, újabb nagy
meccs vár ránk, amin szeretnénk kija-
vítani a hibát. Remélem, hogy minél
többen kijönnek szurkolni nekünk, és
kitartanak a csapat mellett. Ami a ko-
rábbi időszakhoz képest változott,
hogy Csertői Auréltól megkapom a bi-
zalmat. Hétről hétre játszhatok, és bár
a formámon van még mit dolgozni, jó
úton járok. Próbálom meghálálni a le-
hetőséget és megtartani helyem a kez-
dőcsapatban, igyekszem minél jobban
játszani és több gólt lőni. Minél jobb
eredményt szeretnék elérni itt Győr-
ben, ahol nagyon jól érzem magam.
Persze ugyanolyan álmaim vannak,
mint a világon bármelyik futballistának,
szeretnék komoly bajnokságban, nagy
csapatban játszani és fia talok példaké-
pévé válni. Még magam is fiatal va-
gyok, így van erre időm. Egyébként
sem szeretek nagyon előre tekinteni,
mindig a következő feladat a legfonto-
sabb számomra – mondta a jövővel
kapcsolatban Dudás Ádám.

A huszonkét éves játékos másfél
éve újrakezdte a labdarúgás miatt
gyermekként abbahagyott dobolást.
Mindene a rockzene, és ez jellegze-
tes gólörömében is visszaköszön. 

– Édesapámtól ered a dobolás, ő ré-
gebben játszott egy zenekarban, még-
hozzá nagyon jól. Másfél éve kedvet
kaptam, és újra beültem a dobok mögé,
jelenleg Ludwig Mártonnál bontoga-
tom a szárnyaim. Két éve megismer-
kedtem a Tankcsapda zenekar tagjaival,
akikkel jó barátságba is kerültem. Na-
gyon tetszett, hogy Fejes Tamás, a do-
bosuk mindig ezzel a mozdulattal kezdi
a koncerteket, és úgy gondoltam, töké-
letes lenne gólörömnek is – mondta a
már a védjegyévé váló mozdulatról
Dudás Ádám. A zöld-fehér szimpatizán-
sok abban bíznak, minél többször lát-
hatják majd a gyepen térdelő játékost
égnek emelt kezekkel…

Csertői
Auréltól

megkapom
a bizalmat 
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Október vége felé haladva a természet
őszi képét mutatja. Az első reggeli fa-
gyok után a hőmérő higanyszála nap-
közben még tíz fok fölé kúszik, estére
azonban újra lehűl a levegő. A mele-
gebb, napsütéses időszakban étvá-
gyuknál vannak az idei utolsó betevőt
gyűjtögető pontyok. Ilyenkor jó esély-
lyel próbálkozhatunk az év során oly
óvatos nagyobb példányok megfogá-
sával. Keressük őket a könnyebben fel-
melegedő sekélyebb nádasok men-
tén, a vízbe dőlt fák környékén, vagy a
medertörések környezetében. Néhány
napos szoktató etetés után nagyobb
eséllyel horgászhatunk a pontyokra.
Szerkesztőségünk horgászcsapata az
egyik napsütéses októberi napon tett
próbát. Háromnapos, kukoricával tör-
ténő etetés után ültünk le horgászni
kedvelt élővizünk partján. Középerős
felszereléseinket feltolós úszóval sze-
reltük. Mire éreztük az októberi napsü-
tés simogatását, úszóink már a kisze-
melt sekély nádas szélénél billegtek.
Miközben az őszi természet szépségé-
ről beszélgettünk, az egyik úszó felfe-
küdt a vízen. Bevágás, majd elemi
erejű kirohanás következett. A meg-
akasztott halat a nádasba beengedni
nem lehetett, így igyekeztük megfé-
kezni. Megállítani nem sikerült, az
irányból viszont kitért, így akadálymen-
tes terepen folytatódott a fárasztás,
amely közel negyed óráig tartott. Ereje
fogytával a kukoricára kapó hal meg-
próbált még néhány trükköt, beúszott
az alámosott part alá, de aztán felfe-
küdt a víz felszínére, engedve magát
megszákolni. A mérleg pontosan ti-
zenegy kilogrammot mutatott. Né-
hány percig még csodáltuk a hatal-
mas élőlényt, majd visszaengedtük a
vízbe, reméljük, hogy jövőre is találko-
zunk vele. Érdemes kihasználni az ok-
tóberi jó időt, hiszen békés halaink fo-
gásának szezonja a vége felé jár. Az
előttünk álló emberes hónapok már a
ragadozó halak ideje.

AJÁNLJUK
OKTÓBER 22., SZOMBAT
Labdarúgás
17.00 Gyirmót–SZTK-Erima (NB II-
es mérkőzés, Gyirmót)

Teke
14.00 GYŐR-SZOL TC–Teke Baráti Kör
(NB I-es mérkőzés, Lenszövő-pálya)

OKTÓBER 23., VASÁRNAP
Labdarúgás
16.00 Győri ETO FC–Videoton (NB I-
es mérkőzés, ETO Park)

Tömegsport
9.00 I. Győri Szimpátia Futás 
(ETO Park)

Őszi pontyok

A SZESE férfi kézilabdacsapata a jó kezdés ellenére 27–25-ös vereséget szen-
vedett a PLER II. vendégeként. Deáki István együttese az utolsó tíz percnek
még 20–20-as állásról vágott neki, de a végjáték a hazaiaknak sikerült jobban.
Szombaton 18 órakor Százhalombattán javíthatnak a győriek az NB I/B-s baj-
nokság hetedik fordulójában. A szövetségben időközben elkészítették a Ma-
gyar Kupa harmadik fordulójának sorsolását, a SZESE az NB II-es Ácsi Kinizsi
SC csapatához utazik majd. Mint arról lapunkban beszámoltunk, a klub első
két mérkőzésének teljes jegybevételét felajánlotta az SLO-szindrómában
szenvedő győr-ménfőcsanaki Burján Hanna gyógykezelésére és utógondo-
zásra. A SZESE végül 110 ezer forintot gyűjtött össze, melyet a csapat képvi-
seletében Décsi Gábor adott át a kétéves kislány családjának. 

Az UNI SEAT Győr lejátszotta törté-
nete első Euroliga-mérkőzését, és
lapzártánk után már a második ösz-
szecsapásán is túlesett Fűzy Ákos
együttese. A nyitányon remekül helyt -
állt a fiatal győri csapat a csoport
egyik legerősebb gárdája, a végső
győzelemre is esélyes Ros Casares
Valencia ellen. A zöld-fehérek egyet-
len pillanatra sem adták fel a küzdel-
met, és a második félidőt meg is nyer-

Megkezdődött az Euroliga
ték, amire lehet építeni a következő
feladatok során. A Valencia végül 80–
63-ra győzött az egyetemi csarnok-
ban, de minden dicséret megilleti a
debütáló csapatot is. A második for-
dulóban a lengyel Lotos Gdynia láto-
gatott Győrbe, míg a harmadik játék-
napon idegenbe utazik a győri csa-
pat. Az UNI SEAT Győr szerdán 20
órakor Bourges-ban lép pályára. A
két eddigi Euroliga-mérkőzés között

a bajnokságban is várt egy találkozó
a győriekre. Fűzy Ákos tanítványai a
várakozásoknak megfelelően maga-
biztosan nyert a BEAC ellen, a vég-
eredmény 99–57 lett a Rába-partiak
javára. A meccs jól szolgálta az ame-
rikai válogatott Renee Montgomery
csapatba építését, a légiós először
volt tagja a kezdőötösnek. Vasárnap
18 órakor az FTC ellen játszik az
együttes idegenben.

A GYŐR-SZOL–Széchenyi
Egyetem csapata Kozármis-
lenyben lépett pályára az NB
I/B-es férfi kosárlabda-bajnok-
ság legutóbbi fordulójában. A
hosszú utazás és a pénteki já-
téknap rányomta a bélyegét a
csapat játékára. Kozma Tamás
együttese nehezen találta meg
a megfelelő ritmust, ám így is
hatalmasat küzdött. A mérkő-
zés záró felvonásában találták
meg azt az iramot, amivel vég-
leg el tudták dönteni a találkozó
sorsát, végül 70–51-re nyertek.
A csapat végig kézben tartotta
a mérkőzést, és a győriek aka-
rata érvényesült a hatalmasat
küzdő szimpatikus ellenfelünk-
kel szemben. A mérkőzés króni-
kájához tartozik még, hogy
Csaplár-Nagy Ervin sérülése
okán ugyan leült a kispadra, de
nem lépett pályára.

Győzelem
a kulcsjátékos
nélkül

Jótékonykodott a SZESE
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A Győri Audi ETO KC könnyedén, 33–
25-re győzött az edzőváltáson átesett
Békéscsaba ellen. Konkoly Csaba
együtteséből hiányzott a brazil váloga-
tottal a Pánamerikai Játékokon részt-
vevő Eduarda Amorim, sérülése után vi-
szont újra pályára léphetett Ana Gros,
aki hat góllal terhelte meg a vendégek
hálóját. A második félidőre megfiatalo-
dott a csapat, örömteli, hogy a tehetsé-
gek is megtartották a tetemes előnyt. 

A keret a mérkőzés után szétszéledt,
hiszen számos játékosra válogatott kö-
telezettségek vártak. A magyar csapat
szerdán lejátszotta első mérkőzését Karl
Erik Böhn irányításával. Az Európa-baj-
noki selejtezőn a válogatott 41–19-re
győzött Azerbajdzsán ellen. A győriek
közül Hornyák, Görbicz és Vérten lépett
pályára. Szombaton 16.30 órakor Fehér-
oroszország lesz az ellenfél idegenben. 

Szerdán – egy év kihagyás után – az
ultramaratoni futók ismét nekivág-
tak a több mint 316 km-es Bécs–
Pozsony–Budapest távnak, mely-
nek végén a budapesti Tabánban
érnek célba vasárnap. Az ötnapos
viadalon csak a táv maradt változat-
lan, a versenyt teljesen új csapat
szervezi, amely új alapokra helyezte
az eseményt. A futók mellett kerék-
párosokat, görkorcsolyázókat és tú-
rázókat is várnak. Az öt nap során
Bécsből Pozsonyba, Pozsonyból
Győrbe, Győrből Tatára, Tatáról Bu-
dakeszire, s végül Budakesziről Bu-
dapestre fut a mezőny, mely 316,7
km megtételét követően érkezik
meg a Tabánba. A hagyományok-
nak megfelelően a zárónapi 21,09
km-es táv önálló félmaratoni ver-
seny, úgynevezett Szabadságfutam
is lesz egyben. (MTI)

Eldőlt, hogy Rába ETO november 15.
és 20. között szerepel majd Portugáliá -
ban, az UEFA Futsal Cup úgynevezett
elitkörében. A magyar bajnok a sikeres
bécsi selejtező után Rigában harcolta
ki a továbbjutást. A zöld-fehérek a leg-
jobb tizenhat európai együttes között a
házigazda és az elmúlt évben döntős
Sporting mellett a román és a grúz
aranyérmessel találkoznak Lisszabon-
ban. Papíron mindhárom együttes erő-
sebb a győrieknél, így már a pontszer-
zés is bravúr lenne. A csoportból csu-
pán az első helyezett jut tovább a
négycsapatos fináléba.

A győriek portugáliai mérkőzései:
november 16., szerda: Iberia Star Tbi-
liszi–Rába ETO 18 ó. November 17.,
csütörtök: Sporting CP–Rába ETO
20.30 ó. November 19., szombat:
Rába ETO–City US Tirgu Mures 15 ó.

A magyar válogatott a brazíliai világ-
kupán szerepel, ahol a csoportküzdel-
mek során Argentína, Mozambik és
Csehország legjobbjaival találkozott. A
nemzeti együttesben hat győri futsa-
los, Balázs Zoltán, Gyurcsányi Zsolt,
Lódi Tamás, Harnisch Ákos, Dróth Zol-
tán és Csopaki István kapott helyet. Ar-
gentína 4–1-re győzött, a becsületgólt
Csopaki szerezte. Mozambik ellen
Dróth háromszor, Harnisch kétszer
volt eredményes, végül 7–4-re győzött
a magyar csapat. 

A héten sorsoltak a Magyar Kupá-
ban, a Rába ETO azt a Colorspectrum
Aramist fogadja november másodikán,
amely a közelmúltban megszakította a
győriek hosszú veretlenségi sorozatát a
bajnokság alapszakaszában.

A Győri ETO FC 2–0-ás vereséget
szenvedett Debrecenben, így az éllo-
vas négypontosra növelte előnyét a
zöld-fehérekkel szemben. A kétgólos
vereség azonban egyáltalán nem tük-
rözi a játék képét, a vendégek szemre
is tetszetősen futballoztak, egyen-
rangú ellenfelei voltak a hajdúságiak-
nak. Gólt azonban nem tudtak sze-
rezni, a jobb helyzetkihasználás dön-
tött a DVSC javára. Sokáig nem szo-
morkodhat a vereség után Csertői

A grúz bajnok
ellen kezd
a Rába ETO

Jó játék pont nélkül
Aurél együttese, hiszen hétvégén
újabb rangadó vár a győriekre. Vasár-
nap 16 órakor a címvédő Videotont
fogadják egy, a szurkolók számára is
rendkívül fontos mérkőzésen. 

A másodosztályban már össze-
csapott ez a két együttes, a Video-
ton B 3–2-re nyert a Győri ETO FC
B csapata ellen. A győriek sorsát
egy nyolcperces rövidzárlat pecsé-
telte meg az első félidőben, a gólo-
kat Nicorec és Varga T. szerezték.

Az ETO B vasárnap 14.30 órakor a
BKV Előre otthonában lép pályára. 

A Gyirmót a csereként beálló Mak-
rai duplájával 2–0-ra győzött az FTC B
vendégeként. A kék-sárgák kerete két
játékossal csökkent, Lannert Bence hi-
vatalosan tanulmányai miatt kérte szer-
ződése felbontását, továbbá a futsalvá-
logatottba újra behívót kapott Csopaki
István is távozni szeretne. Soós Imre
együttese szombaton 17 órakor a Szi-
getszentmiklóst fogadja. 

Ultramaraton

Teke. Hatalmas akarattal és odaadással újabb bravú-
ros győzelmet ért el a GYŐR-SZOL TC. Ismét egységes
csapatjátékkal és kitűnő ütött fával szerezték meg a két
bajnoki pontot az MTE otthonában. Kristyán István 527
fa, Nagy Antal 551 fa, ifj.Brancsek János 586 fa, Gosz-
tola Gábor 547 fa, Németh Gábor 535 fa, Kázár Tibor
546 fa. A Női Szuperliga VI. fordulójában a Pannon-Flax

Győri Lenszövő SE együttese Szombathelyre látogatott.
Sajnos a papírforma érvényesült a kétfős ifjúsági és a
hatfős felnőtt csapatversenyben egyaránt, a győriek 4:0
és 6:2 arányú vereséget szenvedtek a Perenye ellen.
Csizmazia Katalin 494 fa, Németh Ildikó 490 fa, Kovács
Réka 532 fa, Schwarcz Klaudia 538 fa, Anduska Beatrix
522 fa, Koppányiné Simon Csilla 507 fa.

Nem csípett
a csabai

fotó: mti
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MOZAIK  SPORT

szerző: bögi viktor
fotó: illusztráció

A következő cikk olyan élelmi-
szereket mutat be, amelyek
egészségesek, zsírszegények,
és nagyban hozzájárulhatnak
sportolói sikereink eléréséhez.

Teljes kiőrlésű lisztből ké-
szült tészta:Ez egy ideális, lassan
felszívódó szénhidrátforrás, amely
hosszan tartó, folyamatos ener-
giát biztosít, így hozzájárulva a
jobb izomregeneráláshoz és a fris-
sességhez. Egy adag (100 g) 8 g
fehérjét, 75 g szénhidrátot és ke-
vesebb mint 2 g zsírt tartalmaz.

Sovány marhahús: A test -
építés úttörői táplálékkiegészí-
tők nélkül is egész jól megvol-
tak, pláne olyan kiváló fehérje-
forrásokkal, mint a marhahús.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
sportosztálya a Győri Sporttörténeti Bizottsággal
karöltve újraindítja a korábban „Győri sportlegendák
mesélnek” címmel rendezett, nagysikerű beszélge-
téssorozatot. Az új címmel és új célcsoporttal indított
programsorozat első beszélgetését jövő csütörtö-
kön, október 27-én délután 4 órától a Bercsényi Mik-
lós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportis-

A Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Rendőr-főkapitányság fut-
salcsapata részt vett a hollan-
diai Eibergen városában meg-
rendezett 29. World Police In-
door Soccer Tournament elne-
vezésű rendőr-futsalvilágkupán.
Az eseményen 51 ország 180
csapata képviseltette magát a
világ minden tájáról. A megyei
rendőrök a 8 csapatos csoport-

Rendőrök futsal-világkupája
ból másodikként, imponáló 25–
5-ös gólkülönbséggel kvalifikál-
ták magukat a legjobb 32 csa-
pat közé. A győri rendőröket a
csoportban egyedül a tavalyi
negyedik helyezett Kuvait csa-
pata győzte le szoros küzdelem-
ben. A 16 közé jutásért balsze-
rencsés körülmények között
egygólos vereséget szenvedtek
a megyei rendőrök. Ám szerep-

lésük így is nagy sikernek szá-
mít, mivel a legjobb 16 közé ke-
rült együttesekben több olyan
játékos is helyet kapott, akik
nemzetük válogatottjában sze-
repelnek. Megyénk csapatát a
jó szereplést követően a torna
szervezői ismételten meghívták
a 2012-es világkupára. Jövőre
célul tűzték ki a még ennél is si-
keresebb szereplést.

Öt kiváló élelmiszer a fittség
és az energiaszint növeléséhez

Ez a húsféle gazdag vasban,
cinkben, kreatinban és B-vita-
minokban. 100 g színhús fe-
hérjetartalma 25 g, szénhidrát-
része 0 g, zsírtartalma 4 g.

Zsírmentes túró: Egy
másik „nagy öreg” a sportolók
étrendjében, amely főleg lassú
felszívódású fehérjéket tartal-
maz, így ideális lefekvés előtti
étel, akár szénhidrátszegény
diétához is. 100 g 16 g fehér-

jét, 4 g szénhidrátot és 1 g zsírt
tartalmaz.

Zabpehely: A lassú felszívó-
dású szénhidrátok másik jó for-
rása, reggelik, edzés előtti ételek
kiváló alapanyaga. 100 g fehér-
jetartalma 13 g, szénhidrátrésze
60 g, zsírtartalma 7 g.

Tonhal: Akár tiszta izmokat
akarunk építeni, akár testzsírt
akarunk csökkenteni, a tonhal
húsa hasznos szolgálatot tehet.
Tele van fehérjékkel, egészséges
omega-3 zsírsavakat tartalmaz,
és gazdag szelénben, amely je-
lentős antioxidáns. 100 g 20 g fe-
hérjét, 0 g szénhidrátot és 2 g
zsírt tartalmaz.

További információért kérje
edzőink segítségét, vagy láto-
gasson el a www.speed-fit.hu
honlapra.

A győri sportélet büszkeségei
kolai Módszertani Központban rendezik. „A győri
sportélet büszkeségei” elnevezésű sorozat nyitóren-
dezvényének Sztanity Zoltán olimpiai ezüstérmes ka-
jakos, valamint Sztanity László mesteredző lesz a
meghívottja. Velük találkozhatnak a győri sportbará-
tok, tőlük hallhatnak élménybeszámolókat sportpá-
lyafutásukról, sikereikről. A rendezvény szervezői sze-
retettel várnak minden érdeklődőt.

Elôtakarékosság – Öngondoskodás

JÓSZÍV Temetkezési
Önsegélyezô Pénztár

Öngondoskodás az, ha az ember gondoskodik
a jövôjérôl, még a halálon túl is.

Egy olyan temetkezési elôtakarékossági for -
ma, amely felkínálja azt a lehetôséget, hogy
kortól és egészségi állapottól függetlenül
elôre még életünkben gondoskodhatunk saját
vagy hozzátartozónk temetésérôl.

Az 1995-ben alakult Jószív Pénztár vagyona
(a befizetett tagdíjak összege) már megha-
ladja a 320 millió forintot, mely kizárólag biz-
tonságos állampapírokban (kincstárjegyben,
államkötvényben) kamatozik.

Elôtakarékossági lehetôségek:
• legkisebb havi tagdíj 600 Ft, amelyet

saját ütemezése szerint fizethet,
• tagdíjon felüli egyszeri vagy többszöri

nagyobb összegû befizetések.
A tagdíj befizetése szüneteltethetô, ha leg-
alább a minimális temetésre való összegyûlt. 

A Pénztár és törvényi elôírások betartása garan-
tálja, hogy a tagok befizetéseit a hozzátartozók
csak a temetés igazolt költségeire fordíthatják.
A hagyományos temetkezés mellett egyre elter-
jedtebb a hamvasztásos temetés is. Már sokan
tudják, hogy Gyôrben a Szabadi úti köztemetô-
ben a Jószív Temetkezési Kft. üzemelteti a ham-
vasztót, ahol lehetôség van a hamvasztás elôtti
búcsúztatás lebonyolítására.

Az elôtakarékossági forma elônyei:
• 20%-os adókedvezmény-jóváírás az egyéni 

számlán a befizetett tagdíj után
• akár 20%-os kedvezmény a temetkezési 

szolgáltatásból (pl. koporsó, urna, sírásás…
stb.), melyet a Jószív Temetkezési Kft. nyújt
a tagoknak vagy a megjelölt szolgáltatási 
kedvezményezettnek.

Az elôtakarékosságról kérjen felvilágosítást:
Nagy Lívia, telefon: 96/413-071

Gyôr, Szauter u. 12. (nádorvárosi köztemetô)
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Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi
ügyelet Győr, Liezen-Mayer
u. 57.  Tel.: 96/412-221.
Hétfőn, kedden és csütörtö-
kön 16 órától másnap reg-
gel 7 óráig. Szerdán 13 órá-
tól 7 óráig, pénteken 14 órá-
tól 7 óráig. Munkaszüneti és
ünnepnapokon az ügyelet
folyamatos.

Gyógyszertári ügyelet ok-
tóber 22-én: Aranyhajó Pa-
tika, Jedlik Á. u. 16. Tel.:
96/328-881. Október 23-
án: Szentlélek Gyógyszer-
tár, Mécs László u. 2. Tel.:
96/431-323. Nyitva tartás:
reggel 8 órától másnap
reggel 7-ig. 

PANNON-VÍZ Zrt. Hibabe-
jelentés: 96/311-753. Köz-
területi hibabejelentés a
06-80/204-086-os ingye-
nes zöld számon. Ügyfél-
szolgálat: 96/522-630.
Hétfőtől csütörtökig 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, ked-
den és szerdán 16 órakor,
csütörtökön 17 óra 30 perc-
kor, pénteken 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. Telefonszám:
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 térségünkben. Pénteken délelőtt fel-
hős, borongós idő várható. A szél helyenként
megélénkül. A hőmérő higanyszála 9-11
fokig kúszik fel. Szombatra aztán mérséklő-
dik a szél. Bár a felhőzet többször megnövek-
szik, esőre csak szórványosan lehet számí-
tani, 10- 13 fok körül alakul a napi legmaga-
sabb hőmérséklet. Vasárnap  már több nap-
sütésben bízhatunk, esőtől sem kell tartani,
a hőmérséklet pedig az előző napihoz hason-
lóan alakul.

Horoszkóp
KOS
Életükben a barátok fontos szerepet
játszanak a héten. Ne hanyagolják el őket,
segítsenek, ha kell. Ha még nincs párjuk,
tartsák nyitva a szemüket a héten, köny-
nyen szerelembe eshetnek. Tele vannak
erővel, energiával, új ötletekkel.

BIKA
Jól nézzék meg, mibe fektetik pén-
züket. Munkahelyükön ugyancsak irigyek
önre, ne beszéljen most sokat magáról.
Párkapcsolatuk alakul, egyre harmoniku-
sabb, töltsenek most minél több időt
együtt. Vigyázzanak a felfázással.

IKREK
Heves vitába kerülhetnek anyagi
dolgok miatt. Sajnos ezt nem kerülhetik
ki, és nem biztos, hogy önök jönnek ki
ebből győztesen. Legyenek nagyon körül-
tekintőek. Vigyázzanak egészségükre, ide-
geiket megtépázza ez a hét.

RÁK
Életük most nagyon jó irányba tart.
Barátaik, családjuk mindenben támogatja
önöket. Anyagilag is jó helyzetben vannak,
de nézzék meg jól, mire adják ki pénzüket.
Egyedül egészségükben lehet némi gond,
a felfázásra ügyeljenek. 

OROSZLÁN
Végre foglalkozhatnak kicsit ma-
gukkal, egészségükkel, szépségükkel. Ha
tehetik, menjenek el fodrászhoz, kozmeti-
kushoz, egy új ruha feldobja most a han-
gulatukat. Igaz, hogy ezzel szereznek egy-
két irigyet, de ne foglalkozzanak ezzel.
Megérdemlik a törődést.

SZŰZ
Szárnyalnak a munkájukban.
Használják ki ezt a lendületet, tegyenek
meg mindent, hogy munkájuk, körülmé-
nyeik jobbak legyenek. Barátaik is önök
mellett állnak, egészségük is rendben
van. Igazán eredményes és boldog hét
vár önökre.

MÉRLEG
Életükben most a párkapcsolat kap
központi szerepet. Ne becsüljék le magu-
kat, és bátran mondják ki, ha valami nem
tetszik. Ne költekezzenek sokat, mert ké-
sőbb megbánják. Figyeljenek jobban egész-
ségükre, térdükre és az étkezésre.

SKORPIÓ
Nem panaszkodhatnak. Minden kí-
vánságuk teljesül, minden úgy alakul,
ahogy azt eltervezték. Párjukkal is osszák
meg ezeket az örömöket, különben na-
gyon elhanyagoltnak fogják érezni magu-
kat önök mellett. Kiegyensúlyozott, bol-
dog hét áll önök előtt.

NYILAS
Ki se látszanak most a munkából.
Ráadásul véleményükért meg kell küzde-
niük, ami most nagyon nehezükre esik. Fi-
gyeljenek jobban párkapcsolatukra is, ne
hagyják ellaposodni azt. Barátaikra, mint
mindig, most is számíthatnak. Vigyázza-
nak térdükre.

BAK
Remek hetet élnek meg, szerelmi
életük jól alakul, párjuk nagyon megbecsüli
önöket. Munkájukban sikeresek, pluszpénz
állhat a házhoz. Ne feledkezzenek meg a
sport fontosságáról, vigyázzanak jobban
egészségükre, étkezésükre, ízületeikre.

VÍZÖNTŐ
Figyeljenek most a becsapásokra,
mind munkahelyükön, mind pedig magán-
életükben. Nagy csalódásoktól menthetik
meg magukat, ha odafigyelnek a részletekre.
Egészségüket illetően nem árt kicsit pihen-
niük, idegeik meg vannak most tépázva.

HALAK
Életük most nagyon jól alakul. Sze-
relmükkel boldog napokat élhetnek meg,
munkájukban is sikereket érnek el. Kicsit
foglalkozzanak most többet magukkal, él-
vezzék ki az életet. Egészségük is rendben,
azért a felfázásra ügyeljenek most jobban.

Győrplusz.hu:
nyerjen belépőket!
A Városi Művészeti Múzeum Robert Capa-kiállítá-
sára nyerhet jegyet, aki velünk játszik. A www.
gyorplusz.hu oldalon helyesen kell válaszolni a fo-
tóssal kapcsolatban feltett három kérdésre. A he-
lyes megfejtők között családi belépőt sorsolunk ki.
A válaszokat az online@gyorplusz.hu címre várjuk
október 26-ig.

Magyar, szlovák és osztrák rendőrök
vettek részt azon a mindhárom or-
szágot érintő üldözési gyakorlaton,
amelyet a héten tartottak. A kitalált
szituáció szerint egy ausztriai város-
ban történt fegyveres bankrablás.
Az elkövetők két szlovák rendszámú
gépkocsival menekültek el, ám út-
jaik szétváltak, az egyik autó Po-
zsony, míg a másik Magyarország
irányába haladt tovább. Az osztrák
rendőrök megkezdték az elkövetők
üldözését, majd a szlovák és a ma-
gyar hatósággal együtt mindkét jár-
művet megállásra kényszerítették.
Az elmúlt három évben 32 esetben
történt „éles” határon átnyúló üldö-
zés, melyből 24 alkalommal sikeres
elfogást regisztrálhatott a rendőr-
ség. Egyetlen olyan eset fordult elő
csupán, ahol mindhárom országot
érintette az akció.

Három határon
átnyúló üldözés

A GYŐR-SZOL Zrt. ezúton értesíti kedves ügyfe-
leit, hogy november 5-én, az áthelyezett munka-
napon a Kodály Zoltán utcai, illetve az ETO Park-
ban található ügyfélszolgálati irodája zárva tart.
Kérjük Önöket, hogy ügyintézéssel kapcsolatban
forduljanak a Jókai és Orgona utcai ügyfélszolgá-
lati irodáinkhoz 8 és 12 óra között. Köszönjük!

Munkanap-áthelyezés

Közvetlen összefüggést találtak kutatók a Faceboo-
kon lévő ismerősök száma és bizonyos agyterületek
mérete között. Ezzel támasztották alá azt a hipotézist,
amely szerint az internetes közösségi oldalak haszná-
lata képes változásokat előidézni az emberi agy szer-
kezetében. Az eredményeket egy egyetemistákból
álló kontrollcsoport segítségével ellenőrizték.

Agyméret és Facebook


