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Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

8. oldal A győri társulat inkább modern csapat, hihetetlenül kifeje-
zőek, nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, rájuk lehetett szabni a Zor-
bát – mondta ifj. Harangozó Gyula lapunknak adott interjújában. A
közönségcsalogató, ugyanakkor nagy kihívást jelentő darabot szom-
baton mutatják be a győri közönségnek. A Kossuth-díjas koreográfus
igazi meglepetést ígér, szerinte bármi előfordulhat majd a színpadon.

22–23. oldal Utazás rovatunkban Magyaror-
szág leghíresebb borvidékére, a Kölcseyt is megih-
lető Tokaj-Hegyaljára kalauzoljuk olvasóinkat, de
adunk egy csepp ízelítőt Spanyolország ékszerdo-
bozából, Andalúziából, bemutatjuk annak kulturá-
lis és egzotikus csemegéit is.

3. oldal Jövő év elején életbe
lép a tranzakciós adó. Szakértők
szerint ez arra ösztönözheti a la-
kosságot, hogy vásárlásaik ösz-
szegét átutalással és bankkár-
tyás fizetéssel egyenlítsék ki.

4. oldal Vendégségben jártunk
Némethy Györgynénél, aki Miért
szeretem Győrt? rovatunkon ke-
resztül azt üzeni a jövő feltörekvő
nemzedékének: „Tiszteljétek az
elődöket!”

9. oldal Legyen egy álmotok, ez az első
lépés az olimpia felé – üzente Berki Krisz-
tián olimpiai bajnok a fiataloknak a leg-
utóbbi Szabadhegyi találkozások esten.

Új-város-kép
Írásunk az 5. oldalon
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

középiskolás csapat versengett a 4. „Audi Technik Kre-
aktivity” műszaki vetélkedőn. Az alternatív hajtású, ma-
ximum 1,5 kilós járműveknek 15 méter hosszú pályán
kellett megmérkőzniük. A legjobb csapat kirándulást
nyert Ingolstadtba, az Audi AG székhelyére.

12 2 forinttal nőtt a benzin, és 2 forinttal a gázolaj ára a
hazai töltőállomásokon. Így a benzin országos átla-
gos ára 430 forintra emelkedik, a gázolajé 436 fo-
rintra nő. A legdrágább töltőállomásokon 455 forint
közelében marad az üzemanyagok ára. 

NAPRÓL NAPRA

Október 5.

Október 6.

Október 7.

Október 8.

Október 9.

Október 10.

Október 11.

Tragédia. Holttestet találtak az ab -
dai bányatóban. A megyei rendőr-
fő kapitányság szóvivője elmondta:
az első vizsgálat kizárta, hogy ide-
genkezűség okozta az 53 éves haj-
dúszoboszlói férfi halálát.

Állati fesztivál. A Győri Állatmen-
hely hagyományteremtő szándék-
kal rendezte meg az Állatok Világ-
napja Fesztivált, ahol különféle ta -
nács adásokkal, bemutatókkal és já-
tékokkal várták a gazdikat.

Nagy rajzolás. Gyerekek és szü-
lők együtt rajzoltak a Városi Művé-
szeti Múzeumban. Győr idén már
harmadik alkalommal csatlakozott a
még 2000-ben Angliában elindított
Big Draw kampányhoz, amelynek lé-
nyege a rajzolás népszerűsítése.

Baleset. Két autóbusz ütközött a
Lajta út és az Ikva utca keresztező-
désénél. A menetrend szerint közle-
kedő 22Y járat egy gyalogátkelő
előtt lefékezett, a mögötte érkező
11-es hátulról belerohant. A bal-
esetben egy gyerek és egy felnőtt
nő sérült meg.

Robbanás. Felrobbant egy kályha
egy Bercsényi ligeti lakásban. A de-
tonáció kitörte a lakás ablakait, va-
lamint egy közfalat, a statikai vizsgá-
lat szerint az épület kilencven száza-
léka ennek ellenére lakható.

Véradás. Százak – tűzoltók, önkor-
mányzati dolgozók – jelentkeztek a
katasztrófavédelmi igazgatóság vér-
adó napjára, melyet a természeti ka-
tasztrófák elleni védekezés világ-
napja alkalmából szervezett. 

Öntöttvas csipkecsodák. Ko-
rompay László és felesége öntött-
vas műtárgyaiból nyílt kiállítás a
Xántus Múzeumban. A tárlat ková-
csoltvas csipkecsodákat mutat be.

Pro Archi -
tectura díj
A pannonhalmi Szent
Jakab-zarándokház és
kápolna tervezési
munkájának elismeré-
seként Czigány Tamás,
Papp Róbert és Cseh
András építészek Pro
Architectura díjat kap-
tak az építészet világ-
napján. Az alkotók az
épületegyüttesért már
a harmadik díjukat ve-
hették át.

Uszoda -
korlátozás
A Magyar Vilmos
Uszoda értesíti vendé-
geit, hogy október 14-
én 12–13 óra között a
nagymedencét a ven-
dégek sportrendez-
vény miatt nem tudják
igénybe venni. 

Virágosítás
Összefogással megszé-
pült a Kodály utcai üz-
letközpont, az ún. „Thü-
ringia-tömb” környéke.
Radnóti Ákos képviselő
megállapodott a terüle-
ten található cégekkel,
akik vállalták az épület
előtti magánterület
rendezését: a gazt eltá-
volították és örökzölde-
ket ültettek. A város az
üzletek elé kihelyezett
kőládákba virágokat ül-
tettetett. A képviselő
kéri a lakosságot, hogy
becsüljék meg a kör-
nyezetet, mivel a kiülte-
tés után lopások történ-
tek, tujákat vittek el.

Már az utolsó simításo-
kat is elvégezték a Győri
Útkezelő Szervezet mun -
katársai a belvárost és
Révfalut összekötő Kos-
suth hídon. Összesen
mintegy 84 millió forint-
ból a szakemberek vörös

borítással látták el a ke-
rékpársávot, elvégezték
a szegecselt, acélgeren-
dás szerkezet só- és kor-
rózióvédelmét, illetve pó-
tolták a közel egy éve
leszakadt hídvizsgáló ko-
csit. A régi szerkezet 1,6
tonnás volt, a mostani
3,6 tonna, az acél kocsi-
pálya további 4,6 tonná-
val növeli a híd össztöme-
gét – mondta lapunknak
Máthé-Tóth Péter, a szer-
vezet szóvivője.
Elkészült a lakóutcaprog-
ram keretében a Tán -
csics Mihály utca 33–41.
számú há zak mögötti ga-
rázssor aszfaltozása is –
tette hozzá a szakember.
A murvás területen rossz
volt a vízelvezetés, ezért
Borsi Róbert önkormány-
zati képviselő közbenjá-
rására orvosolták a prob-

lémát: 20 millió forintból
125 méter hosszú, zárt
csapadékvíz-elvezető
rendszerrel biztosított
aszfaltozott út épült.
A Zemplén utcában a
Bácsai és Körtöltés utca
közötti szakaszon vízve-

zetékcsere zajlik. Az út-
kezelő szervezet előre-
láthatólag legkorábban
a jövő hét végén tudja el-
kezdeni a munkát, mi-
után átvette a munkate-
rületet a Pannon Víz Zrt.-
től. A 40 millió forintos
útépítési munkát no-
vember végére fejezi be
az útkezelő szervezet. A
napokban kezdődött a
Köztelek utca rekonst-
rukciója is. Szeles Sza-
bolcs egyetértésével, a
lakóutcaprogram kere-
tében mintegy 20 millió
forintból új burkolatot
kap az út, amin 19 par-
kolót és kukatároló he-
lyet is kialakítanak. A no-
vember közepére elké-
szülő utcába jelenleg
nem lehet behajtani –
szögezte le Máthé-Tóth
Péter.

Zavartalan 
a közlekedés 
a Kossuth hídon
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

„A nagyapám rajzolta a záró-
kőbe: 1801” – mutatott rá a ví-
zimolnár az épület korát el-
áruló évszámra, mikor körbe-
vezette Bécsből érkező vendé-
geit klasszicista házában. Volt
mivel büszkélkednie, hiszen
például a kosáríves kaput vö-
rösmárványból készítették. A
ház legnagyobb értéke még-
sem ez volt, hanem a homlok-
zati fülkéből vigyázó védő-
szent, Nepomuki Szent János.
Az évszázadok során a ház
lakói jöttek-mentek, a szobor
maradt. Sok minden változott
a Kossuth utca 21-ben, és most
újabb lépcsőfok előtt áll a törté-
nete. Amely végre felfelé ve zet,
nem úgy, mint a mögöttünk
álló hosszú évtizedekben.
Összefogott a város, hogy
aztán az Európai Unió segítsé-
gével megállítsák a folyama-
tot, amely Győr-Újvárosban
feltartóztathatatlannak tűnt.
A városrész fővonalán, a Kos-
suth utcán számos barokk-
klasszicista eredetű ház újul
meg a rehabilitációnak kö-
szönhetően, végre visszanyer-
hetik méltó fényüket. A Ber-
csényi ligetben a szemét he-
lyett pedig a virágok veszik át
az uralmat.
Azt persze mindannyian tud-
juk, hogy a területen nem csak
az a probléma, hogy mállado-
zik a vakolat és kopottas az ab-
lakkeret. Jól ismerjük, hogy a
baj mélyen gyökerezik, ezért
nem elég a tüneteket kezelni,
ide komoly orvosságok kelle-
nek. Ezért a program kereté-
ben szűrővizsgálatokat szer-
veznek a hátrányos helyzetű
lakosságnak, megtanítják őket,
hogyan ügyeljenek a környeze-
tükre, különböző fejlesztő kép-
zéseket szerveznek például az
együttélés elősegítéséért, és
erősítik a közbiztonságot. Az
egyik legfontosabb pedig az,
hogy kiemelt figyelmet kap-
nak a gyerekek, felzárkóztató,
fejlesztő és sportprogramokat
tartanak számukra, hiszen ők
a jövő zálogai, hogy a város ha-
talmas összefogása ne váljon
néhány év múlva porrá, sze-
métté, szép ábránd dá.
Zoljánszky Alexandra

Új élet

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

Jövő év elején életbe lép a tranz -
akciós adó, melynek mértéke az
érintett összeg 1 ezreléke lesz pél-
dául a banki átutalások, a bank-
kártyás fizetések, a sár ga csekkes
befizetések vagy a beszedési
meg bízások esetén. A kész pénz -
felvételt azonban 3 ezrelékes ille-
ték fogja terhelni. Hogy ezeket a
terheket a bankok áthárítják-e a
lakosságra, az a jogszabályi és
piaci lehetőségeikre alapozott
döntésen fog múlni.

Kovarik Márton, a Győrött is irodát
működtető PricewaterhouseCoopers
Könyv vizsgáló Kft. (PwC) adómene -
dzsere lapunknak elmondta, elsősor-
ban azt fontos tisztázni, hogy a törvény
értelmében az adó nem a banki szolgál-
tatást igénybe vevő személyt terheli,
hanem magát a banki műveletet. Mivel
a költségvetésbe való befizetést a bank
hajtja végre, így közvetlenül az adó is a
fizető fél bankját fogja terhelni.

A szakember kifejtette, az általá-
nos mérték az érintett összeg 1 ezre-
léke lesz az olyan ügyletek után, mint
például a banki átutalások, a bankkár-
tyás fizetések, a sárga csekkes befize-
tések vagy a beszedési megbízások.
Az adó egy ügyletre nézve nem lehet
majd több mint 6 ezer forint, ez persze
csak egy 6 millió forintot meghaladó
összeg esetén számít. Hozzátette, a
napokban a kormány által ismertetett
intézkedési tervből az derül ki, hogy
az általános mértéktől eltérően a kész-
pénzfelvételt háromszoros mértékű,
azaz 3 ezrelékes illeték fogja terhelni.
A mindennapok szintjén ez azt fogja
jelenteni, hogy egy tipikusnak mond-
ható 50 ezer forintos készpénzfelvé-
telt 150 forintos illeték terhel. Vannak

azért kivételes, úgynevezett „mentes
ügyletek” is. Ebbe a körbe tartozik
majd például az olyan átutalás, ame-
lyet egy banki ügyfél saját számlái kö-
zött hajt végre ugyanazon bankon
belül. Meg kell jegyezni, hogy a tranz -
akciós adó részletei még változhat-
nak, így módosulhat akár az érintett
ügyletek köre és az adó mértéke is.

Kovarik Márton leszögezte, a banki
műveletek tekintetében közvetlenül
elsősorban a bankokat fogja érinteni
az adó. Csekkes ki- és befizetések
esetén ugyanakkor az illeték elszenve-
dője a Magyar Posta lesz, míg a Ma-
gyar Államkincstár által bonyolított
ügyletek vonatkozásában maga a
kincstár. Az eredeti elképzelések sze-
rint a Magyar Nemzeti Bankot is jelen-
tős tranzakciós adó terhelte volna,
erről azonban letesz a kormány. 

Hogy a terheket a bankok áthárít-
ják-e a lakosságra, és ha igen, milyen
mértében, a bankok jogszabályi és
piaci lehetőségeikre alapozott dönté-
sén fog múl ni. Arról egyébként, hogy
a bankot milyen mértékű tranzakciós
adó terhelte egy adott ügyfél ügy letei
után, a bank a számlakivonattal
együtt köteles tájékoztatni az ügyfelet
is – tette hozzá Kovarik Márton.

Arra a kérdé-
sünkre, hogy előfor-
dulhat-e, hogy csök-
ken az emberek
számlájára érkező
pénz az illeték beve-
zetése miatt, az adó-
menedzser úgy rea-
gált: „Fontos, hogy a
tranzakciós illeték
összegét a bank nem vonhatja le, nem
tarthatja vissza az átutalt összegből.
Így tehát a megérkező bevételi összeg
nem lehet kevesebb az átutalással in-
dítottnál. Ha az adó valahogy megje-
lenhet az ügyfélnél, az csak mint költ-

ség lehetséges, és az is leginkább az
utalást indító félnél. Az ilyen költség a
gyakorlatban vélhetően utólagosan
kerülhet felszámításra – ha egyáltalán
felszámításra kerül.”

Kovarik Márton szerint a készpénz-
felvételt terhelő háromszoros mér-
tékű adó bizonyos mértékig arra ösz-
tönözheti a lakosságot, hogy a kész-
pénzhasználat helyett inkább átuta-
lással és bankkártyás fizetéssel
egyenlítsék ki vásárlásaik összegét.
Ez az ösztönző hatás persze legin-
kább akkor lehet igaz, ha az illetéket a
bankok áthárítják az emberekre, erre
– a megismert intézkedési terv logi-
kája alapján, miszerint gazdaságfehé-
rítő hatással számol – van esély.

Hazánkon kívül tranzakciós adót
Európában legutóbb Franciaország
vezetett be, ez év augusztus 1-jétől,
ám az merőben más, mint a magyar.
Ott az adó a francia székhelyű, 1 milli-
árd euró tőzsdei érték feletti társasá-
gok részvényeinek kereskedelmére
vonatkozik, az adó a vevőt terheli,
mértéke két ezrelék. Ezen túl bizonyos
spekulatív jellegű ügyleteket sújt még
a francia adóteher, 0,1 ezrelékes mér-
tékkel. Tranzakciós adó létezik más or-
szágokban, de a miénkhez hasonlót

egyelőre nemigen találni. Ami még ér-
dekes, hogy az EU régóta fontolgatja
egy uniós tranzakciós adó bevezeté-
sét, eddig azonban a részleteket ille-
tően nem született kellő mértékű
egyetértés – avatott be a szakember.

Tranzakciós adó: bankkártyás
fizetésre ösztönözhet

Lesznek kivételes, 
úgynevezett 

mentes ügyletek
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT?  

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Vendégségben vagyok, Némethy Györgyné reggelivel
kínál, és egy százhuszonhárom éves könyvecskéből olvas
fel részleteket. A nappali szoba félig polgári szalon, félig
múzeum, a Bálint Mihály utcai földszintes ház két tősgyö-
keres győri család emlékhelye. A Schlichterek iparosok vol-
tak, Magdika édesapjának órásműhelye, ékszerboltja volt
a Baross úton. Az államosítás semmizte ki, de tovább dol-
gozhatott, csipesszel és órával a kezében halt meg. A
másik, a Némethy família dzsentri gyökerű, a felmenők fes-
tett portréi egy egész falat eltakarnak, még vármegyei alis-
pán is akad közöttük. A ház egykori ura, a tizenkét éve ha-
lott Némethy György a közúti igazgatóságot vezette. Jogot
végzett, sportolt, nyolc nyelven beszélt, az özvegy szerint
túlságosan is áldott, szerény ember volt.

A könyv, amiből Magdika felolvas, az 1877-ben alapított
Győri Csónakázó Egylet első tíz évét meséli el, szerzője Mi-
hálkovics Tivadar, egyik főszereplője a néhai férj nagypa-
pája, Némethy Ernő királyi főügyész, a város első csónak-
dájának atyja és elnöke. Mihálkovics és Némethy evezős jó
barátok voltak, ketten nyújtották be a szabad királyi város
tekintetes bizottmányához az első győri csónakház tervraj-
zos kérelmét. A nyolc hordóra épült vízi házat előbb a hóvi-
har, később az árvíz tette tönkre, de a 19. század végére
csak elkészült a tartós, ma is álló, Radó-szigeti épület. Ven-
déglátóm, az idős hölgy tiszteletre méltó menedzseri mun-
kát végzett az elmúlt években. Neki köszönhető, hogy a
nagypapa nevét Rába-parti sétány viseli, emlékét az idei
nyár dereka óta márványtábla őrzi.

Gyanítom, Magdika azért hívott vendégségbe újságírót,
hogy nyilvánosan is megköszönhesse mindenkinek a sé-

tánykeresztelőt és az evezősversenybe, ünnepségbe csoma-
golt táblaavatást. Hosszú a hálára jelöltek sora, így inkább
azt az üzenetét másolom ide, ami a fiataloknak szól. „Kedves
győri evezősök! Amikor ezt a szép sportot űzitek, húzzátok
a lapátot folyóinkon, gondoljatok tisztelettel azokra az elő-
dökre, akik valamikor ugyanígy élvezték a versenyeket, a gyö-
nyörű partok látványát, a vizet, a napfényt.” Az unoka özve-
gye a márványtábla avatásán is beszédet mondhatott, sok
egyéb mellett egy kupába vésett verssort idézett Endrődy
Sándortól. A kupát az egylet készíttette az alapító emlékére,
az alapítás negyedszázados évfordulóján. A költő verssorra
az akkor már halott Némethy Ernőt szólaltatja meg. „Koc-
cintsatok az emlékemre és evezzetek tovább!”

A királyi főügyész úr a Balatonnak is nagy szerelmese volt,
ott üldögélt Jókai Mór társaságában a Balatoni Intéző Bizott-
ság tagjai között.
Amikor a Győri
Csónakázó Egy-
let nevében tavi
evezős- és vitor-
lázóbajnokság
megrendezését
kezdeményezte,
a bizottság haj-
lott a szavára. A füredi móló bejáratánál ma emléktábla örö-
kíti meg Némethy Ernő és Mihálkovics Tivadar nevét, akik
1882. augusztus 22-én útjára bocsátották az első balatoni
evezős- és vitorlázófutamot. A halálát is ez a szenvedély
okozta, Széchenyi Ödöntől vásárolt vitorlása, a Hercegnő
egy viharban felborult, az egész éjszakát vízben töltő hajós
kihűlt, a legjobb orvosok sem tudták megmenteni. Azt írja a
könyv, amiből Magdika felolvas: „1883. augusztus 4-én fel-
vontuk a gyászlobogót hat hétre, a csónakház árbocára”.

Némethy Györgyné: 
„Tiszteljétek az elődöket!”

A múlt

A nagypapa
nevét Rába-parti

sétány viseli

Az unokák

„Engem az ősök érde-
kelnek. Kószálok a te-
metőben, megállok a
fejfáknál, elolvasom,
mit üzennek. Nekem a
múlt több, gazdagabb,
mint a jövő.”

„Némethy nagypapá-
nak három unokája
volt. Bertalant lovas-
ként ismeri a világ, a
kiváló díjugrató előbb
a Ludovika Akadémia
lovaglótanáraként, ké-
sőbb egy amerikai,
mindig győztes lovas
team vezetőedzője-
ként dolgozott. Tamás
Győr város Pro Urbe-
díjasa, generációk so-
rával szerettette meg
a lovaglást, haláláig
vezette a győri lovas
iskolát. A harmadik
unoka, György, áldott
emlékű férjem tor-
nászként, vívóként és
az ETO evezőseként is
számtalan díjat nyert.
Elmondhatom, hogy a
dédunokák, az ükuno-
kák is méltó folytatói
a családi hagyomá-
nyoknak.”  
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FEJLESZTÉS EMLÉKTÁBLA

szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

Aláírták az Újváros rehabilitá -
ció ját elősegítő, 1,4 milliárd fo-
rint összköltségvetésű európai
uni ós pályázat támogatási szer-
ződését. Borkai Zsolt szerint a
hosszú ideje várt projekt elindu-
lásával nagy lépést tett előre a
város.

Ahogy arról már korábban beszámol-
tunk, tavaly ősszel minősítette kiemelt
városrehabilitációs projektnek a kor-
mány Győr-Újváros fejlesztését, annak
folyományaként, hogy az önkormány-
zat az év márciusában pályázatot nyúj-
tott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
séghez uniós forrásra. A szebb időket
látott városrész újjáélesztése az önkor-
mányzat egyik kiemelt törekvése, ezért
az alapos előkészítő munkálatoknak
köszönhetően örömteli, hogy a döntés-
hozók támogatásra érdemesnek ítél-
ték az önkormányzat milliárdos nagy-
ságrendű elképzeléseit, és kedden
Borkai Zsolt polgármester, valamint
Breznovits István, a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség ügy -
vezető igazgatója aláírta az erről szóló
támogatási szerződést.

Az 1,1 milliárd forintos uniós forrás-
hoz a győri önkormányzat 275 millió fo-

rint önrészt biztosít, így közel 1,4 milli-
árd forint kerülhet a körzetbe. Az egész
városrész a fejlődés útjára léphet a si-
keres pályázatnak köszönhetően.

Borkai Zsolt szerint a régóta várt
fejlesztésnek már bőven voltak előz-
ményei, hiszen az önkormányzat és a
GYŐR-SZOL már eddig is több beru-
házást végzett el a területen. Ehhez
szervesen kapcsolódik az induló reha-
bilitációs projekt is, ami a patinás épü-
letek felújításán túl a terület társada-
lompolitikai problémáit is kezeli.

Újváros a fejlődés útjára lépett

Breznovits István hozzátette, Győr fel-
készültségét mutatja, hogy a szociális vá-
rosrehabilitáció témájában a ré gió ból
ebben az időszakban egyedüliként nyúj-
tott be sikeres pályázatot. Az ügyvezető
igazgató hangsúlyozta, a sikeres munka
érdekében elengedhetetlen az együtt-
működés a partnerek között.

A GYŐR-SZOL Zrt., a Városköz-
ponti Közoktatási Főigazgatóság, a
megyei rendőrfőkapitányság és az Új-
városi Római Katolikus Egyházközös-
ség projektpartnerek nevében Sági

Géza, a GYŐR-SZOL elnök-vezérigaz-
gatója elmondta, a beruházás löketet
ad, hogy a városrészben elinduljon
egy folyamatos fejlesztési hullám.

A projekt gerincét a mintegy egy-
milliárd forint értékű épületfelújítások
adják. A Kossuth Lajos utcában hat
műemléki védelem alatt álló ház újul
meg, a páratlan oldalon a 15-ös, 19-
es és a 21-es, a páros oldalon a 22/b,
a 26-os é a 28-as számú házak. Ezek
mindegyike nagyon értékes, de rend-
kívül rossz állapotban lévő épület,
amelyekben a fejlesztés után össze-
sen negyven modern szociális bérla-
kást alakítanak ki. Emellett öt üzlethe-
lyiséget és egy rendőrségi irodát is
megnyitnak. Ezeken túlmenően a
Kossuth Lajos Általános Iskola és a
Szent József katolikus plébániatemp-
lom homlokzata is meg fog újulni tel-
jes egészében. A Bercsényi liget
egyes és hármas teknőjében pedig
egy pihenőparkot alakítanak ki padok-
kal, virágosítással, fásítással, létrehoz-
nak egy KRESZ-parkot és egy játszó-
teret a gyerekeknek, valamint zöldház,
nyilvános illemhely és szelektív hulla-
dékgyűjtő sziget is helyet kap.

A „Szociális városrehabilitáció
Győr-Újváros területén” című projekt
a tervek szerint 2013. január elején
kezdődik és 2014 decemberében fe-
jeződik be.

szerző: papp zsolt

A városháza aulájában mostantól márvány-
tábla őrzi Grünwald István (1860–1934) győri
asztalosmester emlékét. Ő készítette például
az épület dísztermének padozatát.

Az emléktáblát a napokban avatta fel Borkai Zsolt pol-
gármester, aki elmondta, Sávolt Béláné Grünwald Éva
és Szendefy Zsoltné Grünwald Mária, a mester uno-
kái keresték meg őt és hívták fel a figyelmét nagyapjuk
egykori, máig ható munkájára. A kezdeményezést
azért karolta fel, mert az utókor kötelességének tartja,
hogy ápoljuk azok emlékét, akik életükben a közössé-
gért, Győrért dolgoztak. A polgármester hozzátette,
családja büszke lehet Grünwald Istvánra, hiszen a
győri városháza építésénél végzett munkája értékes,
maradandó alkotás, amely hozzájárul városunk egyik
szimbolikus épületének szépségéhez.

A kezdeményező Grünwald Mária az ünnepségen
megemlékezett nagyapjáról, aki a mesterséget Bu-
dapesten tanulta ki, de inasévei után rögtön vissza-
tért szülővárosába, hogy éppen 125 évvel ezelőtt lét-
rehozza saját műhelyét. Munkásságával kivívta azt
az elismerést, hogy az akkori polgármester, Zechme-
ister Károly őt kérje fel a városháza épületasztalos-
ipari munkáinak elvégzésére. 

Emléktábla
szerző: p. zs.
fotó: marcali gábor

A Batthyány téri új kutat dr. So-
mogyi Tivadar önkormányzati
képviselő kezdeményezésére he-
lyezték ki, aki szívesen látna a
győri játszótereken hasonló ivóku-
takat.

A Batthyány téri játszótéren szinte az év
minden szakában nagy a nyüzsgés. A
parkban található, régi ivókút az évek
során leromlott állapotba került, de –
főleg a nyári melegben – jelentős az
igény arra, hogy az ott játszó gyerekek ol-
tani tudják a szomjukat. Dr. Somogyi Ti-
vadar, a terület önkormányzati képvise-
lője ezért kereste fel a Pannon Víz Zrt.-t,
és kezdeményezte az új kút kihelyezését.

A városban egyébként ez már a har-
madik hasonló formátumú ivókút, és a
képviselő azt szeretné, ha a jövőben az
egységes kinézetű kutak minél több győri
játszótéren jelennének meg.

Új ivókút 
a játszótéren
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FELHÍVÁS FÓRUM

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Hogy ne kerüljünk ismét hátrányba, jól elő-
készített tervekre van szükség az Európai
Unió következő hétéves költségvetési ciklu-
sára – hangsúlyozta Deutsch Tamás euró-
pai parlamenti képviselő győri fórumán.

Az EU 2014-től 2020-ig tartó költségvetési ciklu-
sára való felkészüléséről tartott tájékoztatót 
Deutsch Tamás Győrben. Az európai parlamenti
képviselő az elmúlt hét évet értékelve kifejtette, a
2007–13 közötti időszak első felében, 2010-ig a ko-
héziós pénzek felhasználásában Magyarország se-
reghajtónak számított. A 2010. év második felétől
kezdődő időszakban óriási bravúrt sikerült végre-
hajtania hazánknak, hiszen – a különböző eljárást
egyszerűsítő és gyorsító döntések révén – az élme-
zőnyhöz csatlakoztunk a források időarányos fel-
használása tekintetében. Ahhoz azonban, hogy a
kezdeti tetemes hátrányunkat ledolgozzuk, a hátra-
lévő időben még nagyobb hatékonyságra lesz szük-
ség a még meglévő pénzek lehívása érdekében.
Mindemellett arra is nagy figyelmet kell fordítani,
hogy a nyertes pályázatok valóban meg is valósul-
janak, és ne váljanak az „önrészhiányos állapot” ál-
dozatává.

A 2014–20 közötti következő európai uniós költ-
ségvetési ciklussal kapcsolatban a képviselő el-
mondta, a költségvetés elfogadásáig hazánknak
még egy óriási harcot meg kell vívnia, hiszen a jelen-

A hatékonyság kulcskérdés 
az európai uniós források elérésében

legi állás szerint az előző hétéves ciklusban Magyar-
országról lehívható 25 milliárd eurós keret 18 milli-
árdra csökkenne. Deutsch Tamás hozzátette, min-
dent el kell követnünk azért, hogy ez ne így történjen,
hiszen a pénzeknek az amúgy is fejlett országokhoz
való átcsoportosítása szembemegy az uniós elvek-
kel. A magyar álláspont abból indul ki, hogy a jelen-
legi ciklusban elérhető forrás legalább ne csökken-

jen a következő hétéves időszakban sem. A győri fó-
rumon többségében polgármesterek, városvezetők
voltak jelen, ezért az európai parlamenti képviselő
figyelmeztetett, a 2014. január 1-jén kezdődő idő-
szakra már most fel kell készülni. „Kész projektek
kellenek, mert aki csak a konkrét pályázatok kiírása
után kezd munkába, egy-másfél éves lemaradásba
kerül. Olyan jól előkészített tervek szükségesek,
amelyek a pályázatok megjelenésénél indulásra
kész állapotba hozhatók.”

Deutsch Tamás mint a Héthatár Önkormányzati
Szövetség elnöke is szólt néhány szót. A szervezetről
elmondta, arra törekszik, hogy elősegítse a közös fel-
lépést, az önkormányzatokat, a határon túli magyar-
ságot a határon átnyúló együttműködéseket érintő
kérdésekben. A több mint száz határon inneni és túli
tagot számláló egyesület is részt vett a közelmúltban
megnyílt a H4 iroda brüsszeli létrehozásában, amely
markánsan képviseli a magyarországi régiókat. A
szervezetet éppen ezért ajánlotta a fórumon részt-
vevő polgármesterek figyelmébe.

A megbeszélésen egyébként az Arrabona EGTC
tagjai vettek részt, amely maga is a határ menti
együttműködéseket ösztönzi. A szervezetnek jelen-
leg 25 tagja van, ebből 21 magyarországi, 4 pedig
szlovákiai település. A felek azon túl, hogy segítik a
határ két oldalán működő vállalkozások együttmű-
ködését, összefognak a turizmus terén, közös kör-
nyezet- és természetvédelmi beruházásokat kíván-
nak megvalósítani, és előmozdítják az oktatási intéz-
mények közötti együttműködéseket, valamint a ha-
tártérségben élő lakosok közötti kapcsolatokat is.

KITÜNTETÉSI JAVASLAT „GYŐR MŰVÉSZETÉÉRT” 
ÉS „GYŐR KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT” DÍJAKRA
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén a közművelődésben, a kultu-
rális és művészeti életben kiemelkedő érdemeket szerzett személyek munkájának elismerésére
1995-ben „Győr Közművelődéséért” és „Győr Művészetéért” díjakat alapított.
Az oktatás-nevelés, közművelődés, művészet és sport területén dolgozók kitüntetési díjainak
alapításáról és az adományozás rendjéről az 50/1995. (XI. 1.) Ök. rendelet kimondja:
1.§ /3/ „Győr Közművelődéséért” díj azoknak a személyeknek vagy állandó művelődési közös-

ségeknek adományozható, akik vagy amelyek a közművelődés és a kultúra érdekében végzett
kiemelkedő munkájukkal környezetükben megbecsülést szereztek.
/4/ „Győr Művészetéért” díj azoknak az egyéni alkotóknak vagy alkotó közösségeknek ado-
mányozható, akik vagy amelyek a művészeti életben végzett kiemelkedő munkájukkal kör-
nyezetükben megbecsülést szereztek, Győr város hírnevét gyarapították.
/6/ A „Győr Közművelődéséért” és a „Győr Művészetéért” díjból évente együttesen legfeljebb
3 darab adományozható.

2.§ A díjak odaítélését kezdeményezhetik:
a) a polgármester, b) az önkormányzati képviselő, c) az Oktatási, kulturális, sport- és turisztikai
bizottság, d) a Polgármesteri Hivatal illetékes belső szervezeti egysége,
e) az önkormányzat intézménye, f) bejegyzett párt, győri székhelyű társadalmi szervezet és
egyesület, g) győri székhelyű művészeti csoport és h) győri szakmai munkaközösség.

A közgyűlés felhatalmazásával a „Győr Közművelődéséért”, valamint a „Győr Művészetéért” díjat
a polgármester adományozza, átadására pedig a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ün-
nepségen kerül sor. A kitüntetett díszes oklevelet kap és bruttó 80.000 Ft pénzjutalomban ré-
szesül.
Tisztelettel kérjük, hogy amennyiben a díjak odaítélésére ajánlással kíván élni, azt szíveskedjék
indoklással, zárt borítékban október 31-ig eljuttatni Hermann-né Gesztrich Nikolettának, a kul-
turális főosztály referensének (9021 Győr, Városház tér 1., fszt. 7. szoba).

kép és szöveg: gy. p.

A Telenor nem csak újgenerációs mobilhálózatot fejlesztett,
hanem teljes üzlethálózatát átalakította. A megújulási folyamat
újabb állomásához érkezett: a mobilszolgáltató október 5-től
még kényelmesebb körülmények között, már a győri Baross úton
is várja jelenlegi és leendő ügyfeleit. A szolgáltató a leginnovatí-
vab digitális megoldásokat alkalmazza a hatékony és ügyfélköz-
pontú kiszolgálás érdekében. Minden üzletben a termékfalnál ki-
próbálhatóak a működő készülékek, azok paraméterei lekérdez-
hetők a kihelyezett érintőképernyős böngészők segítségével.
Ezeken keresztül egyébként össze is hasonlíthatók a kiemelt ké-
szülékek. Az eddig megszokott eladó-vevő szerepek helyett a
munkatársak tanácsadóként, az ügyféllel közösen keresik meg
az egyes igényeknek megfelelő terméket, szolgáltatást. Az üzlet
megnyitóján a távol-keleti partnercég képviselői is részt vettek.

Új üzletben várja 
a vásárlókat a Telenor
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ÉVFORDULÓ KONFERENCIA

szerző: gy. p.
fotó: gy. p.

Vörösiszapfolyam borította el Ko-
lontár, majd Devecser mélyen
fekvő területeinek jelentős részét
2010. október 4-én, a vörös ára-
dat Somlóvásárhelyet is elérte. A
Magyar Alumínium Termelő és
Kereskedelmi Zrt. (Mal) tulajdo-
nában lévő Ajkai Timföldgyár hid-
rátgyártó üzemének 10-es zagy-
tározójából kiömlő, közel egymil-
lió köbméter lúgos anyag 10
ember halálát okozta, 125 ember
súlyos égési sérülést szenvedett.

Az iszapkatasztrófa által érin-
tett településeken több mint 300
házat kellett lebontani, mert lak-
hatatlanná váltak. Az ingatlanok-
ban és emberek ingóságaiban ke-
letkezett kár meghaladta az egy-
milliárd forintot.

A vörösiszap-katasztrófa máso-
dik évfordulójának ünnepe szent-
misével kezdődött a devecseri ka-
tolikus templomban, ahol azt kö-
vetően a Szent Erzsébet életútját
és magyarországi emlékeit bemu-
tató kiállítás nyílt meg. A megem-
lékezés kiemelkedő programja-
ként avatták fel a lebontott házak

Az iszapkatasztrófa emléke
már csak a lelkekben él 

helyett épített új lakóparkban „Az
újjászületés kápolnáját”, melyet
Makovecz Imre, Ybl-díjas építész
tervezett, s egykori kollégái fejez-
tek be és építettek fel.

A kápolna avatásakor Toldi
Tamás polgármester úgy fogal-
mazott:

– Akik látták a katasztrófát, átél-
ték a tragédiát, maguk sem gon-
dolták, hogy mindez ilyen rövid idő
alatt elkövetkezhet. A tragédia má-
sodik évfordulóján már bátran ki-
jelenthető, ami itt történt, az va-
lami csoda. A város valóban újjá-
születik. Katasztrófa, elmúlás, ösz-
szefogás, újjászületés. Devecser-
ben e négy szó eredője ebben az
összefüggésben a vörös iszap-
katasztrófa napja. Az új időszámí-
tásunk innen kezdődik.

A Gárdonyi Géza Általános Is-
kola felső tagozatos tanulói pro-
jektnap keretében emlékeztek a
két évvel ezelőtti eseményre. A
környezetvédelem kiemelt szere-
pet kapott. Feladatként az osztá-
lyoknak hulladékból kellett alkotá-
sokat készíteniük. A nap során
természetfilmet vetítettek, elő-
adást és játékos foglalkozást tar-
tottak az egészséges életmódról,

elsősegélynyújtásról. A művelő-
dési házban rajz- és fotókiállítás
nyílt. A tavalyi tárlathoz képest
most jóval kevesebb alkotáson
szerepelt a „vörösiszap-kataszt-
rófa. A képeken az látszott, hogy
a gyerekek már a mával és a jövő
építésével foglalkoznak.

Nagy volt az öröm a devecseri
Vackor Óvodában, ahol elkészült
az intézmény udvarának térköve-
zése. Ebben a Leier Hungária Kft.
segített. A cég a vörösiszap-ka-
tasztrófa bekövetkezésének nap-
jától kezdve támogatta a környék-
beli újjáépítéseket, és még ma is
segít, ahol tud, hiszen tennivaló
továbbra is bőven akad. 

– Az iszapkatasztrófa óta nyo-
mon követjük a devecseri újjá-
építést. A Leier igazán érintett,
hiszen itt működik nyugat-ma-
gyarországi téglagyárunk, ahol
közel hetven ember dolgozik,
legtöbben helyi lakosok, ezért is
tartottuk fontosnak, hogy a vá-
rossal közösen szebbé varázsol-
juk az óvoda teljes udvarát –
mondta el a beruházás átadása
alkalmával rendezett ünnepsé-
gen Vraskó Zsolt, a devecseri
gyár igazgatója.

szerző: p. zs.
fotó: gy. p.

A CoDeS, magyarul az Iskolák
és közösségek együttműködése
a fenntartható fejlődésért pro-
jekt résztvevői Győrt választot-
ták találkozójuk helyszínéül. Vá-
rosunkra nem véletlenül esett a
választás.

A CoDeS alapgondolata, hogy a fenn-
tartható fejlődés támogatása túlmutat
egyszerű ismeretátadáson, és legin-
kább közös cselekvési programokon
keresztül valósítható meg. A projekt-
ben Ausztria, Belgium, Ciprus, Dél-
Korea, Finnország, Görögország, Hol-
landia, Magyarország, Malajzia, Nagy-
Britannia, Németország, Norvégia,
Olaszország, Románia, Spanyolország,
Svájc, Szlovénia vállal szerepet. 

A háromnapos munkakonferenciát
a közelmúltban rendezték városunk-
ban, a résztvevőket Rózsavölgyi
László, az önkormányzat oktatási, kul-

Győri diákok a fenntartható fejlődésért
turális, sport és turisztikai bizottságá-
nak elnöke köszöntötte. A megbeszé-
lésen a partnerek az eddig végzett
munka értékelése mellett a következő
két év feladatait vitatták meg. Győr
azért fontos helyszín a projekt szá-
mára, mert úgynevezett jó gyakorlat-
ként a Hild József Építőipari Szakkö-
zépiskola oktatási megoldásai, az ok-
tatást segítő építészeti táborai, illetve
a dr. Szigeti Cecília
által vezetett ökoló-
giai lábnyom-felmé-
rés is szerepel az
esettanulmányok kö-
zött. Győr városának
oktatási projektek-
ben, illetve a fenntart-
hatósággal kapcso-
latban vállalt szere-
pét a résztvevők mintaértékűnek te-
kintik, nem véletlen hát, hogy az októ-
beri konferencia helyszíneként épp
Győrre esett a választás – mond ta el
lapunknak Józsa Tamás, az iskola
igazgatója.

A projekt magyar résztvevői (így a
Kutató Tanárok Országos Szövetsége,
illetve a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem Környezeti
Kommunikációs Munkacsoportja)
büszkék arra, hogy hazánk különösen
sokrétű esettanulmányokkal szerepel
a nemzetközi jó gyakorlat gyűjtemény-
ben. Ezeket Bécsben, az Osztrák Kul-
turális és Oktatási Minisztérium által

megrendezett konferencián nagy si-
kerrel mutatták be. A rendezvényen az
iskola igazgatója és egy tanulója
német és angol nyelvű előadás, illetve
kiállítás segítségével ismertette a Hild
képzési sajátosságait, majd az okta-

tást segítő magyarországi, erdélyi,
ausztriai és észtországi szakmai tábo-
rokat is bemutatták. 

A CoDeS projekt kutatásainak egyik
célja azt felderíteni, mitől válik hosszú
távon működőképessé egy-egy iskola
és a helyi közösség, illetve önkormány-
zat együttműködése, vagyis mi a part-
nerség fenntarthatóságának titka. A ku-
tatók hároméves munkájuk során jó
gyakorlatok elemzésén keresztül tárnak
fel olyan eszközöket, melyek a kölcsö-
nös tanulást és a programok hosszú
távú működőképességét segítik. A ku-
tatások feldolgozása során a résztvevők
számos újszerű, innovatív módszert al-
kalmaznak – például blogokat, melyek
közül az egyik éppen a Hild József Épí-
tőipari Szakközépiskola tevékenységeit
mutatja be. Mindezekhez közvetlen se-
gítséget jelent a projekt elektronikus
platformja, az eseteket bemutató blo-
gok, a tervezett elektronikus könyv és a
nyomtatott kiadványok által kínált lehe-
tőségek, melyeket a tanácskozás részt-
vevői Győrben formálnának tovább.

Győr szerepét 
mintaértékűnek 

tekintik a projektben
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HIRDETÉS BALETT

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

„Szeretném azokat az embe -
reket is elérni, akiknek nincs kü-
lönösebb affinitása a baletthoz.
Arra törekszem, hogy mindenki
tudja követni a cselekményt,
értse, miről van szó, és kapjon
valamit Zorba életigenléséből”
– fejtette ki lapunknak ifj. Ha-
rangozó Gyula Kossuth-díjas
koreográfus a Győri Balett
szombati premierje kapcsán.

Amikor Kiss János felkérte,
hogy állítson a győri színpadra
egy darabot, miért a Zorbát vá-
lasztotta?

Több okból. Vannak lappangó ötle-
teim különböző impulzusokból. Úgy,
mint mikor egy impresszionista festő
meglát egy naplementét és kikívánko-
zik belőle. Folyamatosan találkozom
darabokkal, és elképzelem, én hogyan
csinálnék egy-egy művet. De a Zorba
más miatt is izgatott. Hét éve annak,
hogy Dmitrij Szimkin egy közlekedési
dugóban várakozva megmutatta, mi-
lyen díszlettervei vannak. Az egyiken
megakadt a szemem, arra asszociál-
tam, hogy ha tengerről néznék egy
görög szigetet, akkor a hegyoldalban
a falu így nézne ki. Azt gondoltam, ha
egyszer a Zorbát vinném színpadra,
ebben a díszletben csinálnám. Persze
azt is figyelembe kellett vennem, hogy
milyen a győri együttes. Mert hiába a
jó ötlet, ha a társulat stílusa vagy mé-
rete nem passzol hozzá. A győri in-
kább modern csapat, hihetetlenül ki-
fejezőek, rájuk lehetett szabni a Zor-
bát. A darab közönségcsalogató, de
az ismert zenéje és az Anthony
Quinn főszereplésével készült film ma-
gasra tette a lécet. Ezzel a darabbal
tudok mesélni. Szeretném azokat az
embereket is elérni, akiknek nincs kü-

Zorba tánca a győri színpadon
lönösebb affinitása a baletthoz. Arra
törekszem, hogy mindenki tudja kö-
vetni a cselekményt, értse, miről van
szó, és kapjon valamit. Zorba életigen-
lése példamutató, pláne korunkban,
amikor annyi tragédiáról hallunk. Az

emberek sorsában sok mélypont van,
amit Nikos Kazantzakis regénye alap-
ján Zorba a tánccal oldott fel és lépett
túl rajtuk. Elsősorban nem a tánclé-
pés érdekel, hanem az egész előadás.
A látvány, a zene, a tánc, a jelmez – ez
így egyben működjön, hogy érthető,
szórakoztató, színvonalas legyen, és a
közönség feltöltődve menjen haza.

Tehát valóra válik a hét éve szü-
letett gondolat, a Zorba látványá-
ért Dmitrij Szimkin a felelős.
Mivel lepik meg a közönséget?

Teljesen újfajta látvánnyal, egy
olyan hegyoldallal, amely síkokból és
különböző formájú elemekből áll. Min -
den síkra vetítenek, és a részekből egy
egész kép lesz. Nem tudom, hogy csi-

nálja Dmitrij, de hihetetlenül látvá-
nyos: robban, összedől, szóval bármi
lehetséges ezáltal a színpadon. 

Tökéletes díszletnek tűnik a
mediterrán hangulatú, tempera-
mentumos darabhoz.

Igen, fontos, hogy minden hiteles le-
gyen. A mozgásban a görög néptánc
gyökereihez nyúlunk vissza. De nem
csak egy stílust láthat a közönség. Min-
dig a hangulathoz és a mondanivalóhoz
használom a táncfajtákat. A modern
elemeket például pánikhelyzetben, ami-
kor az ember elveszti az önkontrollját.

Mennyire volt nehéz átültetni
a történetet a tánc nyelvére?

Ha én el szeretnék valamit mon-
dani, akkor azt másképp kell megkö-
zelítenem. Néha tíz perc tánccal sem
tudok kifejezni egy tökéletes szót,
mondatot, ugyanakkor egy-egy jó
táncmozdulatot vagy fordulatot két ol-
dalban sem lehet leírni ugyanúgy.
Tehát ha el szeretnék mesélni valamit

táncban, amit prózában már elmesél-
tek, akkor nekem más utat kell bejár-
nom. Meg kell írnom ehhez a librettót,
meg kell találnom hozzá a zenét, azo-
kat a lépéseket és komponenseket,
melyek az út stációit fedik és segítik.
Nem tudom elképzelni, hogy mint ko-
reográfus mással írassam a librettót,
mert én látom, hogy mit tudok, mit
akarok elérni a darabbal. Az is lénye-
ges, hogy nem összevágott képekből
áll a darab, hanem minden képből
rögtön jön a másik, értelmes folya-
mata van, szünet nélkül lehet nézni.
Egyre kevesebb az olyan koreográfus,
aki komoly dramaturgiával tud tolmá-
csolni a tánc nyelvén történetet. Itt ki
kell emelnem két embert Magyaror-
szágon, akiket borzasztóan nagyra
tartok. Az egyik az édesapám, Haran-
gozó Gyula, a másik Seregi László.
Mindketten kitűnően rendeztek, jó
dramaturgiát írtak. Remélem, hogy én
is ezen az úton haladok. Azt hiszem,
ez a kulcsa annak, hogy ne csak
ahhoz a közönséghez szóljak, aki a
táncot érti, hanem egy széles érdek-
lődő kört tudjak kielégíteni.

A közönség nagyon várja a be-
mutatót. Milyen az előérzete?

Bennem is nagy a várakozás, az
ember ilyenkor mindig ideges, és
megpróbálja a legjobb komponense-
ket összerakni, de azt nem tudja, hogy
fő össze a leves. Nagyon pozitív előér-
zetem van. A Győri Balettal sosem
dolgoztam eddig, össze kellett csiszo-
lódnunk. Végül annyira jó munkakap-
csolat alakult ki, hogy inspiráljuk egy-
mást. Építkező munkafolyamat volt ez,
rendkívül sok lökést kaptam az együt-
testől, a hozzáállásuktól, attól, ahogy
dolgoznak. Úgy gondolom, hogy jól
működünk együtt. Ez nagyon meg-
nyugtató érzés, mert ez az egyik
alapja annak, hogy sikeres darabot
hozzunk létre, olyat, ami átjön a zene-
kari árkon.

Bár a Zorba plakátjain Pátkai Balázst láthatjuk, betegsége miatt a pre-
mieren nem ő, hanem Horváth Krisztián táncolja a címszerepet. 
„A táncosoknál gyakran előfordulhat, hogy a második szereposztás
lép életbe, mivel folyamatos fizikai megpróbáltatásnak vagyunk kitéve.
Amíg Balázs nem épül fel, addig én táncolom Zorbát. Eddig is gyako-
roltam a szerepet, de nem ilyen intenzitással. Megteszek mindent,
hogy azonosuljak Zorbával, ez egy színész számára is nagy kihívás,
egy táncosnak talán még nagyobb. Most ezt a könnyed, pozitív, vidám,
de élettapasztalattal átszőtt karaktert kell erősíteni magamban” – me-
sélte Krisztián, és hozzátette, érezhető a várakozás a színházban is. Az
utolsó napokban a tetőfokára hág a hangulat és a munka, a produkció
hátteréért felelős műszaki és az irodai stáb reggeltől estig azon dol-
gozik, hogy a lehető legjobban sikerüljön az előadás.

A másik görög
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szerző: gaál józsef 
fotó: szabó béla

Zsúfolt nézőtér, a közönség so-
raiban három korábbi olimpiai
bajnok, Palotai Károly, Keglo-
vich László és Borkai Zsolt fo-
gadta Berki Krisztiánt szomba-
ton este Győrben, a József Attila
Művelődési Házban. A műsor a
megszokott forgatókönyvet kö-
vette, a szabadhegyi beszélge-
tős esték tizenötödik vendége,
London olimpiai bajnoka a házi -
gazda, Simon Róbert Balázs
kérdéseire válaszolt.

Az est bemelegítéssel kezdődött, Berki
Krisztián londoni, augusztus 5-én be-
mutatott hibátlan gyakorlatának felvé-
telét láthatta a szabadhegyi publikum.
Ez volt a magyar tornasport tizenötö-
dik, a lólengés ötödik aranyat érő mu-
tatványa az olimpiák történetében. A
bajnok az első kérdésre válaszolva a
gyakorlat utáni földet érés pillanatát
elevenítette fel. Azt mondta, nem a
kapható pontszámra vagy a nagy ellen-
félre, Louis Smithre gondolt. Csak az
volt érdekes, hogy a vállalt feladatot tel-
jesítette, a munkáját elvégezte. 

Berki Krisztián nem babonás, de
azért arra ügyel, mindig bal lábbal lép-
jen fel a szőnyegre. Fönt, a szeren rit-
kán akad gondja, könnyedségét első-
sorban annak köszönheti, nem szen-
ved álmatlanságban, a versenyek
előtti éjszakái zavartalanok. Saját be-
vallása szerint Londonban az esélyes-
ség sem nyomasztotta. Ha valakinek
gyerekkori álma az olimpiai győzelem,
nem érezheti tehernek, ha mások is
hisznek benne.

A szabadhegyi beszélgetés egyik
visszatérő gondolata volt: mélypontok,

kudarcok nélkül nincsenek sikerek.
Krisztián a londoni olimpia selejtezőjé-
ben hibázott, improvizálnia kellett,
hogy a lovon, ötödik helyével verseny-
ben maradjon. Azt mondta, kellett ez a
pofon, hogy első olimpiáján ne vonja el
a figyelmét az olimpiai falu, hogy a se-
lejtező és a finálé közötti egy hétben
csak a mindent eldöntő ötven másod-
percre készülhessen. A betegség miatt
kihagyott pekingi olimpia is olyan ku-
darc volt, amely sikereket hozott az el-
múlt négy évben. Sportsikereket,
olyan apró örömöket, amelyek a nagy
álom felé vezető úton várják az embert.  

Berki Krisztiánra négy és fél éve-
sen talált rá a torna, miközben lógott
minden elképzelhető szeren, faágon,
udvari porolón. Az edzőteremben
sem vártak mást tőle, mégsem él-
vezte. Sírva jött és ment. Szabadhe-
gyen, olimpiai baj-
nokként már azt
mondhatta, megérte.
A mai világban nagy
áldás, ha valaki abból
él, amit szeret, s ezzel
ráadásként mások-
nak is örömet okoz.
Akik segítettek, azok
a példaképek, első-
sorban Magyar Zoltán. Rájuk figyelt,
de mindig a saját útját járta. Tudta, mit
akar, és soha nem adta fel. 

A lóról is sok szó esett az est folya-
mán. Krisztián először azt mesélte el,
2002-ig hatszeres versenyző volt, de
egy bokasérülés miatt a talajról, az ug-
rásról le kellett mondania. A lovat vá-
lasztotta, s szerencsére ma már a tor-
nasport vezetői, a tornásztársadalom
is egyre inkább elfogadja a szeren-
kénti versenyzőket. Tisztelet illeti azt,
aki mindenben jó, ám kiemelkedő, né-
zőcsalogató teljesítmény a specialis-

táktól várható. A ló a hat közül a legne-
hezebb szer, a gyakorlat ötven másod-
perce pihenés nélküli, kemény munka.
A bajnok egyszer régen egy négylá-
búra is felült. Már az istállóban kiesett
a nyeregből, azóta nem próbálkozott
vele. A sebességet viszont szereti, ám
a veszélyes és extrém sportokkal csín-
ján kell bánnia, így csupa unalmas hob-
bija van: a biciklizés, a mozi, ahová ked-
vesét is elviheti.

Az edző, Kovács István egyszer azt
nyilatkozta, Krisztiánnal nem tud el-
szaladni a ló, mivel egy helyben áll. A
mester és tanítványa tizennyolc éve
dolgoznak együtt, heti tíz edzésen,
délelőtt is, délután is három órát. Sza-
badhegyen Krisztián nyilatkozott az
edzőről, elmondva, hogy a fanatikus
Kokó bának köszönhet mindent, min-
dig mellette áll, tudja, mire képes.

Simon Róbert Balázs és Berki Krisz-
tián beszélgetésére feltűnően sok gye-
rek volt kíváncsi, ami óhatatlanul az
utánpótlás felé terelte a szót. A bajnok
úgy látja, a MOB és a klubok nem rit-
kán erőn felüli támogatását, anyagi ál-
dozatát meghálálta a magyar olimpiai
csapat. Egyrészt mert jó arcot, jó rek-
lámot csináltak az országnak, más-
részt azért, mert a sport felé fordították
a gyerekek figyelmét. Jönnek a fiatalok,
és azt mondják: tornázni szeretnék.
Nekik üzeni Krisztián: legyen egy álmo-
tok, ez az első lépés az olimpia felé.  

Legyen egy
álmotok!  

Nagy áldás, 
ha valaki abból él, 

amit szeret

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A városi megemlékezésen az aradi
13 és a szabadságharc valameny-
nyi hőse előtt tisztelegtünk a Bat -
thyány téren.

Dr. Somogyi Tivadar az ünnep-
ségen úgy fogalmazott, az Aradon
kivégzett tábornokok különböztek
egymástól nemzetiségükben, szár-
mazásukban, vallásukban, egyva-
lami azonban közös volt bennük: a
szabadságba vetett hitük. „Szabad-
ság, itten hordozák véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink a hosszú
harc alatt.” Így történt ez az 1849–
50-es években a Habsburg-meg-
torlás időszakában. A kegyetlen
Haynau könyörtelen bosszút állt a
magyar szabadságharc hősein.

A vértanúknak számtalan üze-
nete kell, hogy legyen ma is – hang-
súlyozta az alpolgármester. Az
aradi 13 még ma is azt üzeni: „Ami-
ben hiszünk, azért érdemes áldoza-
tot hozni.” Mi pedig ma is hiszünk

a független Magyarországban,
ahogyan ők is életüket adták a sza-
bad, polgári Magyarországért! Ma
is hiszünk abban, hogy hazánkat
nem lehet zsarolással, kényszerrel
kívülről irányítani, ahogyan ők is
harcoltak az elnyomás ellen! Ma is
hiszünk a döntések szabadságá-
ban, nemzetünk szuverenitásában
és abban, hogy a magyar emberek
érdeke mindenekfelett áll! – mond -
ta Somogyi Tivadar. Az alpolgár-
mester kiemelte, egy nemzetet for-
rasztanak össze a múlt felemelő pil-
lanatai. Ilyenkor a világ minden
pontján együtt emlékezünk! „Kívá-
nom, hogy az összetartozás érzése
jellemezze hazánkat! A történelem
számtalanszor bebizonyította már:
a magyar nép egységben a legerő-
sebb!” – zárta beszédét az alpol-
gármester.

Az ünnepségen a Kazinczy Fe-
renc Gimnázium diákjai adtak mű-
sort, majd a megjelentek elhelyez-
ték az emlékezés virágait.

Hősökre
emlékeztünk
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HIRDETÉS FESZTIVÁL

szerző: zoljánszky alexandra

Új fesztivállal bővül Győr zenei
palettája: városunkban rende-
zik meg Magyarország egyetlen
boogie-woogie fesztiválját de -
cember 6–8. között.

A korábbi négy évben a fesztivál
előde, a Boogie Woogie és Blues Est
olyan nagy sikert aratott, hogy idén a
fiatal zongorista, Dániel Balázs három-
napos ünnepet rendez a stílus szerel-
meseinek. A tehetséges zongorista
mindössze 22 éves, de már most el-
mondhatja, ő a boogie-woogie hazai
nagykövete. Az eddigi koncertek
során 10 országból érkeztek fellépők
Győrbe, és idén is tovább bővül a lista.

„A rendezvénynek egyre nagyobb a
nemzetközi kisugárzása, többek között
Ausztriából, Németországból, Szlová-
kiából és Angliából is érkeznek vendé-
gek. Gyakran járok külföldi fesztivá-
lokra, ahol hirdetem, Győr a boogie-
woogie legújabb fellegvára. Annak el-

lenére, hogy a szervezésben csak a
szüleim segítenek, mindig telt ház volt.
Szerencsére egyre többen látják, hogy
érdemes a rendezvényt támogatni, na-
gyon köszönöm nekik” – fogalmazott
Dániel Balázs, aki úgy állította össze a
programokat, hogy minél szélesebb
körhöz eljusson a boogie, ami egyéb-
ként a rock and roll őse. A december 6-
án kezdődő 5. BoogieFeszt – Győri
Nemzetközi Boogie Woogie Fesztivál
egy ingyenes koncerttel indul az Ár-
kádban, ahol Dániel Balázs és Chris -
toph Steinbach, il-
letve egy meglepetés-
vendég zenél.

A Győri Téli Feszti-
vál kiemelt rendezvé-
nye december 7-én a
Hotel Konferencia
bál termében folyta-
tódik, zenés-táncos
estet tartanak vacso-
rával egybekötve. A fő fellépő egy ma-
gyar–szerb zenekar lesz, akik rock
and rollt és boogie-t játszanak majd.

„Kimondottan táncolható ritmu-
sokkal várjuk a közönséget, de a tánc
csak egy opció. Elhívtam egy lengyel
táncospárt is, akik a világbajnoki rang-
listán a másodikak, illetve én is fellé-
pek a triómmal, és lesznek meglepe-
tésvendégek is”.

A fesztivál 3. napján több program
is várható. Délután a profi táncosok
workshop keretében oktatják a tánc-
tudásukat fejleszteni kívánókat. A ko-
rábbról már jól ismert nagykoncert
pedig este kezdődik a Richter Terem-

ben sok meglepetéssel. A magyar ze-
nészek mellett neves külföldi zongo-
risták kápráztatják el a közönséget vir-

tuóz játékukkal. A kétrészes műsor-
ban a vérbeli blues-számoktól kezdve
a virtuóz 4, 6 vagy 8 kezes boogie-őrü-
letig minden megtalálható. Fellép töb-
bek között Christoph Steinbach oszt-
rák zongorista, aki egyébként Liszt Fe-
renc rokona, és Christian Christl
német zongorista, valamint természe-
tesen Dániel Balázs is. A show hajna-
lig tartó örömzenéléssel folytatódik a
Rába Hotelben.

„Ezzel a fesztivállal sikerül Győrt
bekapcsolni az európai boogie-woo-
gie vérkeringésébe” – tette hozzá a
győri zongorista, és elárulta, hogy
egyre jobban fokozódik az érdeklődés
a rendezvény iránt.

„Rétegzene lévén szoros a kapcso-
latom a közönséggel, ezért az eddigi
évek gyakorlatához hasonlóan már az
idén is sokan megkerestek belépő-
kért. Természetesen kaphatók még
jegyek, melyeket a Richter Teremben
és a www.boogiefeszt.hu honlapon
vásárolhatnak meg az érdeklődők” –
zárta szavait a zongorista.

Új fesztivál Győrben – városunk
lesz a boogie-woogie fellegvára

Kimondottan táncolható
ritmusokkal várjuk 

a közönséget
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Mi az életed 
legfontosabb kérdése?

Keressük együtt a kérdé -
seket és a válaszokat, 

beszélgessünk az élet nagy
kérdéseirôl, vagy épp 

a kicsikrôl.

Az Arany Rózsakereszt 
Szellemi Iskolájának

ingyenes elôadása
Helyszín: Bartók Béla Mûvelôdési Központ

Gyôr, Czuczor Gergely u.17.
Idôpont: 2012.10.16., kedd 18 óra

Lectorium Rosicrucianum
Gyôr, Corvin u. 4.

Telefonszámaink: 20/578-
5307, 20/367-6565

Budapest, 1064 Rózsa u. 95.
06-1/269-4042

www.lectorium.hu

szerző: földvári gabriella 

Gál Tamás színész és Lakatos Róbert
brácsaművész irodalmi estjét láthatja a
közönség az Újvárosi Művelődési Ház-
ban október 13-án 18 órától. A József At-
tila-díjas felvidéki költő, Tóth László
verseire komponált műsor a Jöttünk kül-
honból címet viseli, s kategóriájában
megnyerte a tavalyi Kaleidoszkóp nem-
zetközi versfesztivált. Az újvárosi este
előtt Gál Tamással beszélgettünk.

Mit érdemes tudnunk Tóth Lászlóról?
Miért az ő verseiből készítettek irodalmi
műsort?

Nagyon személyes a történet. Előbb ismer-
tem meg a lányait féltő és értük aggódó apát,
mint a már akkor sikeres és elismert költőt. Egy
faluban éltem Tóth Katalinnal és Júliával. Egy-
szer, mikor mi, kamaszok szidtuk, mert nem en-
gedte el a lányait velünk Győrbe szórakozni, azt
mondtam a barátaimnak, mi van, ha mi most
egy következő József Attilát szidunk? Erre
csend lett. Aztán telt-múlt az idő, az apából
barát lett, a lányok pedig a két legjobb barátom
feleségei. 

Hogyan született meg a műsor, hogyan
találtak egymásra Lakatos Róberttel?

DOLLY
SZALON

Relaxáló-frissítô masszázs,
lávaköves masszázs,
thai masszázs, shiatsu
Dömötör Gyuláné Andrea:
06-20/244-0352
Majorné Magyar Mária:
06-20/3178-356

Fájdalomcsillapító
és gyulladáscsökkentô
iszapos tôzeg pakolások,
gépi nyirokmasszázs
Mannerné:
06-70/4237-137

Természetgyógyászat,
fülakupunktúra,
lélekmasszázs,
köpölyözés
Gadácsi Dóra:
06-30/2042-859

Kozmetika,
tetoválás
Tóth Adrienn:
06-30/756-0490

Nôi-, férfifodrászat
Smuk Veronika: 06-70/611-2967

Alakformáló és fogyasztó
kezelések, alakformáló
fitneszgépek, csillámtetoválás
Gadácsi Dóra: 06-30/2042-859
Mannerné: 06-70/4237-137

AKCIÓ! AKCIÓ
Lávaköves masszázs!
Október 12-tôl két héten át!

www.dollyszalon.eoldal.hu

Gyôr,
Somogyi
Béla út

22/c

Felvidéki
költészet
az újvárosi
estéken

Lakatos Róbertet én kerestem meg, hogy
szeretnék egy estet, melyben felvidéki zenész
és színész szólal meg felvidéki problémákról,
felvidéki nyelven. Úgy, hogy megértse minden
magyarul tudó ember, hogy Tóth László, Laka-
tos Róbert és Gál Tamás közös nevezője a kis-
sebségi lét, a nők, az ars poetica és az Isten.
Erről szól ez az est.

Ön szerint ma Magyarországon meny-
nyire ismertek, népszerűek a felvidéki
kortárs írók, költők?  

Magyarországon a felvidéki költészet szinte
ismeretlen fogalom. Ez kicsit a mi bűnünk is,
előadóké, ezért a Csavar színházban arra törek-
szünk, hogy a nagy klasszikusok mellett meg-
mutassuk a kortárs költészetet is, főleg a felvi-
dékit. Költőink nem szeretik azt a kategóriát,
hogy felvidéki költészet. Ők azt mondják, nem
felvidéki költő vagyok, én magyarul alkotó költő
vagyok. Én is ezt hittem magamról. Én magyar
ajkú, európai színész vagyok. Ez sajnos önámí-
tás. Szlovákia sincs Európában. Ha ez így volna,
akkor Szlovákiában nem volna probléma a ket-
tős állampolgárság. Volnának magyar feliratok,
nemcsak a falukat jelző táblákon, hanem az út-
jelzőkön. Sorolhatnám a problémákat, a lényeg
az, hogy sajnos jó időre meg kell maradnunk
még szlovákiai magyarnak. Abban bízom, hogy
nem örökre.

Már vásárolhatók jegyek a Keresztény Ér-
telmiségiek Szövetsége (KÉSZ) jubileumi,
20. hagyományos, jótékony célú hangverse-
nyére a Győri Nemzeti Színház szervezési
irodáján. A hangverseny fővédnöke, Pápai
Lajos megyés püspök mond megnyitó be-
szédet, díszvendég Hoffmann Rózsa okta-
tási államtitkár lesz. 
A 2012-es Kodály-emlékévben a „KÉSZ
hangverseny 20” című jubileumi koncertet
november 17-én, szombaton este 6 órától a
Bartók Béla Megyei Művelődési Központ-
ban (Győr, Czuczor Gergely u. 17.) tartják. Az
Óbudai Danubia Zenekart Medveczky
Ádám Kossuth-díjas karmester vezényli,
fellépő operaénekesek: Bazsinka Zsu-
zsanna, Gál Erika, Nyári Zoltán és Bede Fa-
zekas Csaba.

KÉSZ-hangverseny
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szerző: földvári gabriella 
fotó: gy. p.

Sulyok Vince költő, író, műfordító, törté-
nész 80 éves lenne. Születésnapjára kiállí-
tással, emléktábla felavatásával és ünnepi
műsorral emlékeznek Ménfőcsanakon. 

Ménfő szülötte az ’56-os forradalmat követő meg-
torlás miatt emigrált, életművét választott hazájá-
ban, Norvégiában teljesítette ki. Egyik legjelentő-
sebb alkotása az a norvég nyelven írt kötet, amely
több mint 700 oldalon mutatja be Magyarország
történetét. Művét tankönyvként használják a skan-
dináv országok egyetemein. Sulyok Vincét 1994-
ben Bethlen Gábor-díjjal tüntették ki, 1975-ben
megkapta Oslo város irodalmi díját a norvég nyelvű
Petőfi-válogatásáért. Hetvenhét évesen, 2009-ben

hunyt el oslói otthonában. Sulyok Vince a Ménfő-
csanaki Petőfi ÁMK-nak ajándékozta a több mint
ötezer darabból álló könyv- és iratgyűjteményét,
amely a költő magyar és norvég nyelven kiadott
munkái mellett az emigráns magyar irodalom fon-
tos alkotásait tartalmazza. Emlékét a kastélyban ki-
alakított és róla elnevezett irodalmi emlékszoba
őrzi. A születésnapi megemlékezés október 18-án
17 órakor Giczy János festőművész tárlatának
megnyitójával kezdődik a kastélyban, dr. Horváth
József könyvtárigazgató előszavával. Ezután dr.
Barsi Ernő néprajzkutató Hazaszeretet Sulyok
Vince életművében címmel tart előadást Lanczen-
dorfer Zsuzsanna és a Ménfőcsanaki Dalkör közre-
működésével. Az emléktáblát a Sulyok Vince Em-
lékhelyen október 19-én 17 órakor avatják fel. Hat
órától Kányádi Sándor költővel Gülch Csaba újság -
író beszélget, zenél a Hangraforgó együttes.

szerző: f. g. 

A városi, az egyházmegyei és a megyei le-
véltár közös, hagyományos rendezvényét
idén dr. Gecsényi Lajosnak ajánlják a
három intézmény szakemberei. A címze-
tes egyetemi tanár, a Magyar Országos
Levéltár nyugalmazott főigazgatója né-
hány évtizeddel ezelőtt megyénk levéltári
vezetője volt. 

A nagyközönség előtt is nyitott esemény október
17-én 9 órakor kezdődik a Városi Művészeti Múze-
umban, az előadások ezúttal elsősorban Győr
város Kisalföldön beöltött szerepével foglalkoznak.
Nemes Gábor a humanista püspökről, Gosztonyi
Jánosról, Néma Sándor Győr térszerkezetének vál-
tozásairól, Szakál Gyula a 19–20. századi vállalko-
zókról, Áldozó István az 1883-as, januári jeges ára-
dás következményeiről, Csík Tamás a századelőn
történt választójogi küzdelmekről, Bana József az
első világháborúban közigazgatásilag egyesített
Győr-Moson-Pozsony vármegyéről tart előadást.
Szó lesz a 17. századi rábaközi közigazgatásról, az
1751-es vadosfai tumultusról és a megyei téesz-
mozgalom kezdetéről is. A levéltárak hagyományo-
san ezen a napon mutatják be új kiadványaikat.   

Levéltárak
napja 

Sulyok Vince-emléknapok
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KULTURÁLIS kínáló  

EMLÉKHÉT. Az ’56-os eseményekről képpel, szóval, zenével
emlékeznek meg a Petőfi Sándor Művelődési Házban október
17–26. között. A középiskoláknak élő történelemórát szervez-
nek Wennesz László fotódokumentációival és olyan előadókkal,
akik részesei voltak a forradalomnak. Szerdán 17 órakor Bog-
nár Béla „Az én rendszerváltásom” című kiállítása nyílik, pénte-
ken 19 órakor Kárpátia-koncert kezdődik. Október 24-én
16.30-kor dr. Jobbágyi Gábor mutatja be az 1956-os Kossuth
téri tömeggyilkosságról szóló könyvét. Október 26-án 18 órától
A szabadság vihara című filmet vetítik. 

ROST ANDREA a világ je-
lentős operaszínpadai után
Győrben, a Richter Terem-
ben lép fel. A Kossuth- és
Liszt-díjas operaénekesnő
Mozart Figaro házasságának
és Verdi Traviatájának részle-
teivel kápráztatja el a közön-
séget október 12-én, pénte-
ken 19 órától. A Győri Filhar-
monikus Zenekart Héja Do-
monkos vezényli, közreműkö-
dik Molnár Levente (ének).

BARICSEVA-KABANOVA INNA orosz fes-
tőművész képeiből látható kiállítás november
8-ig a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A fes-
tőművész 1964-ben, ukrajnai művészcsalád-
ban született, jelenleg tanszékvezető tanár a
Sribljak kollégiumban. A kiállításon az eltérő
technikák alkalmazását figyelhetjük meg a kü-
lönböző anyagokkal, mint például a kézi gobe-
linszövés, a forró tűzzománc, illetve a vászonra
festett olajképeket is.

SZABÓ ÁDÁM HARMONIKÁS, a
Csillag születik döntőse lesz a Szabad-
hegyi Harmonika Napok Következő ven-
dége. A József Attila Művelődési Ház-
ban október 19-én, pénteken 18 órától
hallható örömzene házigazdája az Akkor-
deon Harmonikazenekar.

MUST GYERE A MÚZEUMBA cím-
mel zenés családi napot rendez októ-

ber 13-án 14 órától este 10-ig a
Xántus János Múzeum. A Dalla-
mos délutánok sorozat program-
jában szüreti tárlatvezetések sze-
repelnek, ismét megszólal a két-
száz éves zsiráfzongora, mese-

koncertet ad az Európa Kon-
cert Szalonegyüttes, és fel-

lép a Colombre Band. A dél-
után folyamán

Deé János bo-
rász kínálja a

hegy levét.

A MŰHELY-ESTEK kö-
vetkező összejövetele ok-
tóber 18-án 17 órakor
kezdődik a Zichy-palotá-
ban. A vendég ezúttal a
Jedlik Ányos Szakközépis-
kola. Közreműködik Ma-
rafkó László író, Meliorisz
Béla költő és Pátkai Tiva-
dar író, költő. A Jedlik
öregdiákjai a Győri Mű-
hely folyóirat szerzői. Az
est házigazdája Villányi
László főszerkesztő.   

A FÖLDLAKÓK-TURNÉ október 13-án, szom   -
baton délelőtt 10 órától a Gyermekek Házában
ér véget. A résztvevők játékokat és hangszere-
ket készítenek hulladékból, oktató- és ismeret-
terjesztő filmeket néznek, kézműves foglalkozá-
sokon és különféle vetélkedőkön vesznek részt.
A Hahó együttes koncertje 11 órakor kezdődik. 

DR. SMUK PÉTER, a Széchenyi István Egye-
tem dékánhelyettese tart előadást Értékek
az alaptörvényben címmel az Apáczai Csere
János Kar dísztermében, a Liszt Ferenc u. 42.
szám alatt. A szerdán este hatkor kezdődő
program a Keresztény Értelmiségiek Szövet-
sége által szervezett sorozat rendezvénye.  

MEDITÁCIÓS TANFOLYAM indul októ-
ber 20-tól december 8-ig szombatonként
15.30-tól 17.30-ig a kereskedelmi és ipar-
kamarában (Szent István út 10/A, föld-
szint 11. terem). A tanfolyam ingyenes.

MOBILIS. Semmit a szem-
nek, mindent a kéznek! Vak
tárlatvezetés látóknak a lá tás
világnapja alkalmából október
12-én, pénteken fél négytől,
szombaton és vasárnap 11 és
14 órától a Mobilisben. A
szombati tudományszüreten
interaktív kémiai kísérletek,
kós tolóval egybekötött mole-
kuláris gaszt ronómiai bemu-
tató vár ja a közönséget. A va-
sárnapi programkínálat kéz-
műves foglalkozással bővül.
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

OKTÓBER 13., SZOMBAT
M1
06:05 Magyar gazda
06:40 Forma-1 Dél-koreai Nagydíj - 

Időmérő edzés
08:30 Híradó
08:50 Sporthírek
08:55 Időjárás-jelentés
09:00 Mozdulj! 
09:30 Pecatúra
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:25 KorTárs  
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Miről van szó? 
12:35 Zöld Tea
13:05 Tetőtől talpig  
13:35 Tradíció és modernitás - 

Dél-Korea  
14:35 Erzsébet-tábor 
15:05 Visszatérés a Kincses-szigetre
16:40 Doc Martin  
17:30 Gasztroangyal  
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Első a szerelem  
22:00 Szeretettel Hollywoodból  
22:30 A nagy fehérség  
00:15 MR2 Akusztik a Müpából  
01:30 Wallander  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Lego Ninjago  
10:30 Asztro Show
11:25 XXI. század - a legendák velünk 

élnek  
11:55 Házon kívül  
12:25 Autómánia
12:55 Steven Seagal - 

Az igazságosztó  

13:30 Kung-fu  
14:35 Sülve-főve  
16:25 Annapolis - Ahol a hősök 

születnek  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz  
19:30 X-Faktor  
22:45 A kelet zsoldosa  
00:35 Fido - Hasznos a zombi 

a háznál  
02:20 Fókusz Plusz  

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
10:00 EZO.TV
10:30 Babavilág  
11:00 9 hónap  
11:30 Tűsarok  
12:00 Tequila és Bonetti legújabb 

kalandjai  
13:00 Duval és Moretti  
14:00 Autóguru  
14:30 Sheena, a dzsungel királynője 
15:30 Bűbájos boszorkák  
16:30 Áldott jó nyomozó  
17:30 Irigy Hónaljmirigy Show  
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra  
19:35 Jackie Chan: Az elveszett

zsaru  
21:35 A szellemlovas  

Johnny Blaze (Nicolas Cage) a
száguldó világ legvakmerőbb
motoros kaszkadőre. Mikor
egy különös idegen a lelkét
kéri cserébe beteg apja felgyó-
gyulásáért, nem habozik: szá-
mára ez csak egy újabb ka-
land.

23:35 Luxusdoki  
00:35 A médium  
01:35 EZO.TV
02:35 Kalandjárat 

05:50 Ki ez a lány?  
06:40 Luxusdoki  
07:30 Zsírégetők  
08:20 Columbo: Végzetes nyom  
10:10 A romantika hullámhosszán - 

Karibi tavasz  
12:00 Szex és New York light  

12:35 Szex és New York light  
13:10 Szívek szállodája  
14:10 Szívek szállodája  
15:05 Anyu és a milliomos  
17:05 Wayne világa 2.  
18:55 Különben dühbe jövünk  
21:00 Minden héten háború  
00:05 A bérgyilkosnő  
02:15 Fűrész  

VIASAT3
06:00 Gazdakör
06:25 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:45 Századfordító magyarok 
07:40 És még egymillió lépés 
08:30 Élő egyház
09:00 Isten kezében 
09:30 Káprázat és csoda Fővárosi 

Nagycirkuszban 
10:35 Székely kapu  
11:05 Daktari   
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 „Magyarnak lenni büszke 

gyönyörűség..." (Sajó Sándor) 
12:40 Szerelmek városa  
14:10 Hagyaték 
14:35 A Vasfüggöny - Európa zöld öve 
15:30 Önök kérték! 
16:25 Lovagias ügy  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Fölszállott a páva 
19:30 Hogy volt!?
20:25 Ida regénye
21:30 Napok, évek, századok  
22:25 Dunasport
22:35 MüpArt - Snétberger - New 

Generation 
00:30 Koncertek az A38 hajón  
01:20 Koncertek az A38 hajón  

OKTÓBER 12., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Fábry  
10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:30 Négy szellem  
14:25 Édes élet olasz módra  
15:15 A korona hercege  
16:25 MM
17:30 Jövő-időben
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Labdarúgás 
22:35 Az Este
23:10 Osso Bucco  
00:40 Maradj talpon!  
01:35 MM 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
09:00 Mindörökké szerelem  
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Az éden titkai  
14:00 Fókusz  
14:40 Pasik  
15:10 Bűnös szerelem  
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 1 perc és nyersz!
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 CSI: A helyszínelők  
22:30 Gyilkos elmék  
23:30 Odaát  
00:30 Reflektor  
00:50 Törzsutas 
01:25 Terminátor - Sarah Connor 

krónikái  
02:20 Autómánia 

06:00 Alexandra Pódium  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:30 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek  
09:50 Teleshop
10:55 EZO.TV
12:00 Rex felügyelő  
13:00 Rex felügyelő  
14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Hal a tortán  
17:25 Update Konyha  
17:30 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:35 Jóban Rosszban  
20:05 Jóban Rosszban  
20:30 The Voice - Magyarország 

hangja  
22:05 Haláli zsaruk  

23:15 Grimm  
00:15 Tények Este

06:20 A kifutó  
07:15 Zsírégetők  
08:10 Tuti gimi  

Lucas megszerzi Dan titkos fő-
könyvét, melybe minden tör-
vénytelen tranzakciót feljegy-
zett. A főkönyvet felajánlja
Debnek, hogy zsarolhassa a
férjét és sikerüljön távol tarta-
nia magától. 

09:00 Harmadik műszak  
09:55 A romantika hullámhosszán - 

Dráma a tengeren  
11:40 Zsírégetők  
12:40 Monk - Flúgos nyomozó  
13:35 Monk - Flúgos nyomozó  
14:30 CSI: Miami helyszínelők  
15:25 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
16:20 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
17:15 CSI: Miami helyszínelők  
18:10 Mike és Molly  
18:40 Mike és Molly  
19:10 Mike és Molly  
19:35 Jóbarátok  
20:05 Jóbarátok  
20:30 Két pasi - meg egy kicsi  
21:00 Két pasi - meg egy kicsi  
21:25 Időzített bomba  
23:50 Az utolsó gyémántrablás  
01:45 Miami trauma  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Slovenski Utrinki
07:00 Alpok-Duna-Adria
07:30 Híradó
07:40 A Duna - Utazás ínyenceknek 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó
08:35 Szerelmes földrajz 
09:05 Közbeszéd
09:30 A Habsburgok és Magyarország
10:30 KOGART kiállítások 

2006-2011  
11:00 Univerzum  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:15 Vers
12:30 A Tenkes kapitánya
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Ness Hungary NBII. labdarúgó-

bajnokság (élő)
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek (12)
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Ízőrzők: Hajdúhadház 
19:35 Tálentum 
20:10 Montalbano felügyelő  

Viasat3, október 12., péntek 

Időzített bomba Amerikai akciófilm

A Bostont megrázó hatalmas bom-
bamerényletet követően a rendőr-
ség újra szolgálatba szólítja egy-
kori legjobb tűzszerészét, Jimmy
Dove-ot. A rejtélyes támadó mes-

tere a robbanószerek készítésének, ügyes, ravasz és ke-
gyetlen. Hozzá hasonlóval csak egyetlenegyszer talál-
kozott a tapasztalt rendőr: fiatalon, egy távoli ország-
ban tőle tanulta a pokolgépek készítését... Jimmynek
így nemcsak egy veszélyes bűnözővel, hanem a múltjá-
val is le kell számolnia.

RTL Klub, október 13., szombat, 14:35

Sülve-főve Német–amerikai vígjáték

Amanda egy hajdan jó hírnévnek örvendő étterem tu-
lajdonosa és séfje. A családi örökséggel nem éppen
ügyesen sáfárkodik, vonzóbb a külseje, mint a konyhája.
Egy napon belép vendéglőjébe és életébe a megálmo-

dott férfi. Tom megnyerő modorú, sikeres
üzletember. Amanda rögtön teljes erőbe-
dobással akarja megmutatni tudását,
szinte belefőzi érzelmeit az ételekbe. A
férfit megbabonázzák az ízek. Egymásba
szeretnek, de egy idő után Tom úgy érzi,
mintha boszorkányság hatása alatt élne.

Duna Televízió, október 13., szombat, 16:25

Lovagias ügy
Fekete-fehér, magyar vígjáték

Milkó vezérigazgató úr kis unokaöccse
a nyegle fiatalember, az igéző mosolyú
Milkó Pál, aki azt hiszi, neki mindent
szabad, hiszen fiatal és reményteljes.
Nem csoda hát, ha összekülönbözik a
cég megbecsült könyvelőjével, Virág Andorral, olyany-
nyira, hogy még meg is üti az idős embert. Virág úr erre
otthagyja az állását és sértetten hazavonul. Milkó,hogy
tettét jóvátegye, s legalább anyagilag segítse a nehéz
helyzetbe került Virágékat, kiveszi kiadó szobájukat.

• ÖSD, ECL, EURO nyelvvizsga-tréningek a decemberi nyelv-
vizsgákra

• 20 órás francia, spanyol, orosz nyelvi kurzusok kezdôknek 3
fôs csoportokban szuper akciós óradíjon

• Gazdasági, turisztikai szaknyelv 
• X. 24-tôl 60 órás, 3 hetes intenzív német nyelvtanfolyam állás-

keresôk számára kezdô szinten Szuperakció! 450 Ft/óra áron!

¡Hola! ¿Vives aquí y no hablas el húngaro? Ven a la escuela de lenguas
Hatos y apréndelo en grupos reducidos a todos niveles. +36-30-520-1895

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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TÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

OKTÓBER 16., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Hacktion Újratöltve  
10:00 Mozdulj! 
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:30 Nagy mesterek  
14:20 Édes élet olasz módra  
15:10 A korona hercege  
16:20 MM
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Labdarúgás 
22:35 Az Este
23:10 Borgiák  
00:05 A rejtélyes XX. század  
00:35 Maradj talpon!  
01:30 MM 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
09:00 Mindörökké szerelem  
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Az éden titkai  
14:00 Fókusz  
14:40 Pasik  
15:10 Bűnös szerelem  
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
16:45 Riválisok  
17:25 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 1 perc és nyersz!
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Castle  

22:30 Döglött akták  
23:35 XXI. század - a legendák velünk 

élnek  
00:05 Reflektor  

06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:35 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek  
09:45 Teleshop
10:50 EZO.TV
11:55 A csendestárs  
14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Hal a tortán  
17:25 Update Konyha  
17:30 Hawaii Five-0  

18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 G. I. Joe: A kobra árnyéka  
23:35 Aktív  
00:05 Tények Este
00:40 EZO.TV
01:40 Arccal a földnek  
03:05 TotalCar  

05:30 A kifutó  
06:15 Zsírégetők  
07:10 Tuti gimi  
08:00 Harmadik műszak  
08:50 Harmadik műszak  
09:45 A romantika hullámhosszán - 

Szerelem a horizonton  
Egy romantikus utazás, egy
csodálatos hajóút - a Royal
Clipper fedélzeten bármi meg-
történhet; még akár egy újabb
szerelem is felbukkanhat a ho-
rizonton!

11:35 Zsírégetők  
12:35 Monk - Flúgos nyomozó  
13:30 Monk - Flúgos nyomozó  
14:25 CSI: Miami helyszínelők  
15:20 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
16:15 Esküdt ellenségek: Bűnös

szándék  
17:10 CSI: Miami helyszínelők  
18:05 Nyered, ha mered 
18:40 Gordon Ramsay - A pokol 

konyhája  
19:35 Jóbarátok  
20:05 Jóbarátok  
20:30 Két pasi - meg egy kicsi  
21:00 Két pasi - meg egy kicsi  
21:25 Öld meg Rómeót!  
23:50 Fűrész IV.  
01:45 Tuti gimi  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó
07:40 A Duna - Utazás ínyenceknek 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó
08:35 Hazajáró 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Világvédett lehetne 
16:10 Zebra
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Ízőrzők: Orfű 
19:35 Tálentum 
20:10 Öregberény  
20:40 Csak egy kislány...  
21:10 Híradó
21:15 Dunasport
21:25 Bilincs és mosoly  
23:25 Kultikon  
23:45 Koncertek az A38 hajón  
00:35 Koncertek az A38 hajón  
01:30 Vers

OKTÓBER 15., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg 
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:08 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:00 Magyarország, szeretlek!  
10:15 Család-barát
11:30 Napirend előtt
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:30 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:25 Édes élet olasz módra  
15:15 A korona hercege  
16:25 MM
17:30 Jövő-időben
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Hacktion Újratöltve  
21:10 Kékfény  
22:10 Az Este
22:45 Átok  
23:15 KorTárs  
23:45 Aranymetszés
00:45 Maradj talpon!  
01:40 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
09:00 Mindörökké szerelem  
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Az éden titkai  
14:00 Fókusz  
14:40 Pasik  

15:10 Bűnös szerelem  
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
16:45 Riválisok  
17:25 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 1 perc és nyersz!
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Dr. Csont  
22:30 Hazudj, ha tudsz!  
23:30 PokerStars.net - Big Game  
00:30 Reflektor  
00:45 Ments meg!  

05:25 Teleshop
06:00 Aktív Extra  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:45 Stahl konyhája  
09:55 Babapercek  
10:05 Teleshop
11:10 EZO.TV
12:15 Kis nagy színész  
14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Hal a tortán  
17:25 Update Konyha  
17:30 Hawaii Five-0  

Danny meglepetés-vendéget
hoz, hogy segítsen tisztázni
McGarrettet. Konót eközben
felfüggesztik, amíg folyik egy
belső vizsgálat.

18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 NCIS  
22:20 NCIS: Los Angeles  
23:20 Bostoni halottkémek  
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:55 NCIS  
02:45 NCIS: Los Angeles  
03:35 Aktív Extra  

04:05 Jackie nővér  
05:10 A kifutó  
06:00 Zsírégetők  
06:50 Tuti gimi  
07:45 Harmadik műszak  
08:40 Harmadik műszak  
09:35 Tökös tekés  
11:45 Zsírégetők  
12:35 Monk - Flúgos nyomozó  
13:30 Monk - Flúgos nyomozó  
14:25 CSI: Miami helyszínelők  
15:20 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
16:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  )
17:10 CSI: Miami helyszínelők  
18:05 Nyered, ha mered 
18:40 Mike és Molly  
19:10 Mike és Molly  
19:35 Jóbarátok  
20:05 Jóbarátok  
20:30 Két pasi - meg egy kicsi  
21:00 Két pasi - meg egy kicsi  
21:25 Halálos iramban  
23:30 Psycho  
01:30 Halálos iramban  
03:20 Tuti gimi  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Heti Hírmondó
07:00 Hagyaték 
07:30 Híradó
07:40 A Duna - Utazás ínyenceknek 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó
08:35 Székely kapu  
09:05 Közbeszéd
09:30 Élő egyház 
10:00 Isten kezében 
10:25 Zarándokutakon 
11:00 Klubszoba
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Magyar elsők 
12:30 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép  
16:55 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Ízőrzők: Dunavecse 
19:35 Tálentum 
20:10 Mint oldott kéve  

OKTÓBER 14., VASÁRNAP
M1
05:30 Magyar gazda
05:55 Esély
06:25 Boxutca - Forma-1 magazin
07:00 Híradó
07:15 Sporthírek
07:20 Időjárás-jelentés
07:30 Forma-1 Dél-koreai Nagydíj - 

Futam
10:25 Katolikus krónika
11:05 Ortodox ifjúsági műsor
11:10 A sokszínű vallás
11:25 Református magazin
11:50 Református ifjúsági műsor
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Múlt-kor  
12:35 Angi jelenti  
13:05 Zegzugos történetek
13:35 Világ+Kép  
14:05 Telesport 
14:40 Erzsébet-tábor 
15:10 Úticélok 
15:25 Nagytalp  
17:00 Jackie Chan: Ikerhatás 2.  
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek!  
21:30 Egyszer volt, hol nem volt  
22:15 Ismerős játékok  
23:55 MüpArt Classic 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:40 Teleshop
11:35 Törzsutas 
12:15 Tuti gimi  
13:15 Gossip girl - A pletykafésze  
14:20 112 - Életmentők  
15:00 112 - Életmentők  
15:35 Tru Calling - Az őrangyal  

Amikor egy pszichiátert lelő-
nek, és Tru segítségét kérik, a
lány megpróbálja azonosítani
a gyilkost. Ám hála Jack köz-
beavatkozásának, ő maga is
gyanúba keveredik, ezért me-
nekülnie kell a rendőrség elől.
Úgy tűnik, hogy ezt a játszmát
Jack nyeri. 

16:35 Bújj, bújj, szőke!  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
20:00 Bolondok aranya
22:20 Az utolsó bevetés  
00:20 Portré  
00:55 Holdfényév  

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Zöld világ 
06:45 Tv2 matiné
10:00 EgészségMánia  
10:30 EZO.TV
11:00 Kalandjárat  
11:30 Borkultusz  
12:00 Stahl konyhája  
12:30 Én is szép vagyok  
13:00 Több mint TestŐr  
13:30 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
14:30 Monk - Flúgos nyomozó  
15:30 Bűbájos boszorkák  
16:30 Jackie Chan: Az elveszett 

zsaru  

18:30 Tények
19:00 Napló  
20:05 Norbit  
22:00 Frizbi Hajdú Péterrel  
23:00 Szellemekkel suttogó  
00:00 Összeesküvés  
01:00 EZO.TV
02:00 Napló  

05:40 Zsírégetők  
06:30 Szívek szállodája  
07:25 Szívek szállodája  
07:45 Véznák kontra dagik  
08:20 Divatdiktátorok modelljei  
08:50 EgészségŐr 
09:20 Szex és New York light  
09:50 Szex és New York light  
10:20 Utazóna 
10:50 Trendközelben
11:20 A nagy házalakítás  
12:15 A nagy házalakítás  
13:15 Wayne világa 2.  

15:05 Különben dühbe jövünk  
17:15 Ace Ventura - Állati nyomozó  
18:55 Fátylat rá!
20:05 CSI: Miami helyszínelők  
20:55 A célszemély  
21:55 Tökös tekés  
00:15 Jackie nővér  
00:50 Kés/alatt  
01:45 Három nő - három lehetőség  
03:15 Trendközelben  

VIASAT3
05:25 Spanyolország 
06:00 Gazdakör)
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:45 Kávéház  
07:10 Kávéház  
07:40 Világ-nézet
08:35 Zarándokutakon 
09:05 Hagyaték
09:30 Felelet az életnek  
10:00 Száműzött magyar irodalom
10:30 Határtalanul magyar 
11:00 Római katolikus szentmise 

közvetítése Máriaradnáról
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:15 Ízőrzők: Balatonlelle
12:45 Az ember néha téved  
14:20 Talpalatnyi zöld
14:45 Hazajáró 
15:15 Hogy volt!? 
16:20 Rokonok  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Heti Hírmondó
19:05 Önök kérték!
20:05 Az utolsó betyár  
22:00 Klubszoba
22:50 Dunasport
23:05 Gyökerek  
00:40 Vers
00:45 Himnusz
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

OKTÓBER 18., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Gasztroangyal  
10:00 A mi erdőnk
10:30 Család-barát
11:40 Útravaló
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
12:55 Kvartett
13:30 Nagy mesterek  
14:20 Édes élet olasz módra  
15:10 A korona hercege  
16:20 MM
17:25 SzerencseHíradó  
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 DTK  
21:30 Munkaügyek - IrReality Show 
22:00 Az Este
22:35 Négy szellem  
23:35 Angi jelenti  
00:05 Maradj talpon!  
01:00 MM 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
09:00 Mindörökké szerelem  
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Az éden titkai  
14:00 Fókusz  
14:40 Pasik  
15:10 Bűnös szerelem  
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
16:45 Riválisok  

Ivana nem hajlandó otthagyni
a várost, ám amikor Isabel
közli vele, hogy akkor keressen
magának lakást, mert a ház-
ban nem maradhat, beadja a
derekát. Rosendo körbevezeti
Valentinát a birtokon, még a
Montesinos család elhagyatott
birtokát is megnézik.

17:25 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 1 perc és nyersz!
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:30 A szállító  
23:20 Brandmánia  
23:55 Totál szívás  
01:00 Reflektor  
01:15 Infománia  

05:25 Teleshop
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:30 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek
09:50 Teleshop
10:55 EZO.TV  
12:00 Rex felügyelő  
13:00 Rex felügyelő  
14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Hal a tortán  
17:25 Update Konyha  
17:30 Hawaii Five-0  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 Utódomra ütök  
23:20 Aktív  
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:25 Utódomra ütök  
03:00 Segíts magadon! (ism.)
03:25 Vers éjfélkor - magyar versek 

05:20 A kifutó  
06:05 Zsírégetők  
07:05 Tuti gimi  
07:55 Harmadik műszak  
08:50 Harmadik műszak  
09:50 A romantika hullámhosszán - 

Zavaros vizeken  
11:40 Gordon Ramsay - A pokol 

konyhája  
12:35 Monk - Flúgos nyomozó  
13:30 Monk - Flúgos nyomozó  
14:25 CSI: Miami helyszínelők  
15:20 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
16:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
17:10 CSI: Miami helyszínelők  
18:05 Nyered, ha mered  
18:40 Gordon Ramsay - A pokol 

konyhája  
19:35 Jóbarátok  
20:05 Jóbarátok  
20:30 Két pasi - meg egy kicsi  
21:00 Két pasi - meg egy kicsi  
21:25 B13 - A bűnös negyed  
23:10 Vas  
00:55 Tuti gimi  
01:50 A romantika hullámhosszán - 

Utazó szívek  

VIASAT3
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó
07:40 A Duna - Utazás ínyenceknek  
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó
08:35 Száműzött magyar irodalom
09:05 Közbeszéd
09:30 Boldog Scheffler János, 

Szatmár vértanú püspöke 
10:35 Élj velünk!  
11:05 Híres zeneszerzők nyomában 
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:25 Tüskevár
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Szafari
15:30 Az iszlám Európában  
16:00 Mesélő cégtáblák 
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Ízőrzők: Harta 
19:35 Tálentum
20:10 Irgalom 

OKTÓBER 17., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:08 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Poén Péntek  
10:00 Zöld Tea
10:30 Család-barát
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:30 Nagy mesterek  
14:25 Édes élet olasz módra  
15:15 A korona hercege  
16:25 MM
17:30 Jövő-időben
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú  
21:00 Bábel  
22:00 Az Este
22:35 Miről van szó? 
23:05 Múlt-kor  
23:35 Történetek a nagyvilágból  
00:05 Maradj talpon!  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
09:00 Mindörökké szerelem  

Gonzalo elveszíti a türelmét,
amikor Fernanda arra utal,
hogy a családjuk tette tönkre
Eduardo életét. Anibal azon
mesterkedik, hogy minél ké-
sőbbre halassza Fernanda és
Damian nászútját, ugyanis a
cégnek szüksége van arra,
hogy Fernanda rábírja Santo-
rót a társulásra.

10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Az éden titkai  
14:00 Fókusz  
14:40 Pasik  
15:10 Bűnös szerelem  
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
16:45 Riválisok  
17:25 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 1 perc és nyersz!
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Dallas  
22:30 Házon kívül  
23:05 Reflektor  
23:20 Így készült  

05:25 Teleshop
06:00 Babavilág  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:30 Stahl konyhája  
09:35 Babapercek  
09:40 Teleshop
10:45 EZO.TV
11:50 Az élet iskolája  
14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Hal a tortán  
17:25 Update Konyha  
17:30 Hawaii Five-0  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 Doktor House  
22:20 Született feleségek  
23:20 Én is szép vagyok  
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:25 Doktor House  
02:15 Született feleségek  
03:05 Babavilág  
03:30 Vers éjfélkor - magyar versek 

05:25 A kifutó  
06:10 Zsírégetők  
07:10 Tuti gimi  
08:05 Harmadik műszak  
08:55 Harmadik műszak  
09:55 A romantika hullámhosszán - 

Utazó szívek  
11:40 Gordon Ramsay - A pokol 

konyhája  
12:35 Monk - Flúgos nyomozó  
13:30 Monk - Flúgos nyomozó  
14:25 CSI: Miami helyszínelők  
15:20 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
16:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
17:10 CSI: Miami helyszínelők  
18:05 Nyered, ha mered 
18:40 Gordon Ramsay - A pokol 

konyhája  
19:35 Jóbarátok  
20:05 Jóbarátok  
20:30 Két pasi - meg egy kicsi  
21:00 Két pasi - meg egy kicsi  
21:25 Vas  
23:15 Öld meg Rómeót!  
01:30 Lépéselőnyben  
02:20 Tuti gimi  
03:05 Lépéselőnyben  

VIASAT3
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó
07:40 A Duna - Utazás ínyenceknek 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar 
09:10 Közbeszéd
09:35 Napok, évek, századok  
10:30 Mesélő cégtáblák 
11:05 A divat mint művészet  
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Világvédett lehetne 
12:25 A Tenkes kapitánya
13:00 Kívánságkosár 
15:00 A Himalája ösvényei  
16:00 Múzeumtúra - Francia módra 
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Ízőrzők: Sárszentlőrinc 
19:35 Tálentum 
20:10 T.I.R.  
21:10 Híradó

Viasat3, október 17., szerda, 21:25

Vas Amerikai akciófilm

Cary több motort is ellopott az egyik motoros banda fő-
nökétől, Henrytől. Csakhogy a motorokban elrejtve ott
lapult valami, ami nagyon értékes volt, ezért Henry meg
akarja leckéztetni azt, aki túljárt az eszén. Amikor meg-
ölnek egy rivális motorost, Carynek menekülnie kell,

mivel minden nyom hozzá
vezet. Hogy tisztázza magát,
el kell kapnia az igazi gyil-
kost, persze úgy, hogy köz-
ben elkerülje a nyomában
járó FBI-ügynököt.

TV2, október 18., csütörtök, 21:20

Utódomra ütök Amerikai vígjáték

Hiába a két gyerek, Greg még tíz
évvel az első találkozásuk után is
jelentéktelennek érzi magát szi-
gorú apósa mellett. Ám elérkezik
az idő, amikor be kell bizonyíta-
nia a gyanakvó apósának, alkalmas arra, hogy átvegye a
családfő szerepét. Miközben a família tagjai szülinapi
zsúrra készülnek, Gregnek el kell nyernie az ikrek suliját
vezető igazgatónő jóindulatát, túl kell járnia a házát re-
nováló simlis kivitelező eszén, és ki kell védenie a gyógy-
szergyár csinos területi képviselőjének nyomulását.

Duna Televízió, október 18., csütörtök, 21:25

Csendes otthon
Fekete-fehér, magyar játékfilm

Berki András zeneszerző kutyaugatástól és gyerekzsi-
vajtól hangos társbérletében képtelen énekesnő meny-
asszonyának az új dalt megkomponálni, pedig már kö-
zeleg a premier. Nem hisz a szemének, mikor a lakáski-
utalás hirtelen az ölébe pottyan. De öröme nem tart so-
káig, Ács Éva gyógyszerésznő azonos kiutalással érke-
zik az új lakásba. A helyzet kölcsönös falazásra kénysze-
ríti őket leendő párjukkal szemben. Éva vőlegénye, Hup-
pert és András menyasszonya, Gabi a lakáshivatalban
próbálják tisztázni a felemás helyzetet. 
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HIRDETÉS  ÁLLATKERT, HOROSZKÓP

kép és szöveg:
xantus-állatkert

Kalandra hív a Füles Bástya ki-
csiket és nagyokat egyaránt. 
A győri Xantus János Állatkert
tavaly év végén megnyílt terrárium-
háza a belváros szívében mindennap
meglepetéseket tartogat. Különleges
élővilág csalogatja a győri vár Új bás-
tyájába az élőlények szerelmeseit. A
közönség a sétája során 40 méter
hosszú útvonalon kísérheti végig a
Föld egyik legkülönlegesebb hangyái,
a levélvágó hangyák mindennapjait. A
szorgos hangyák serényen viszik a ná-
luknál sokkal nagyobb leveleket. A ha-
talmas akváriumok gazdag élővilága

KOS
A héten nagyon pozitív energiákkal
rendelkeznek. Most mindent meg tudnak ol-
dani, legyenek nagyon tevékenyek, kreatívak
mind a munkában, mind pedig a magánélet-
ben. Legyenek sokat párjukkal, gyűjtsék a po-
zitív élményeket.

BIKA
Ne költekezzenek, inkább nézzék
meg, mire kellene gyűjteniük. Ez erőt ad önök-
nek, hogy ne adják át magukat a költekezés-
nek. Rendezzenek minden hivatalos ügyet,
párjukkal beszéljenek meg mindent, jó ötletei
vannak.

IKREK
Végre lazíthatnak, megoldottak egy
igencsak nehéz feladatot. Itt az ünneplés és a
lazítás ideje. Töltsenek több időt családjukkal,
barátaikkal, élvezzék ezt az időszakot. Fordít-
sanak több időt magukra is. 

RÁK
Kicsit idegesebbek lehetnek a héten,
bár nem tudják, miért. Ha tehetik, építsék le
a felesleges feladatokat, a kimerültség hat
ilyen rosszul önökre. Családjuknak igaza van,
hallgassanak rájuk, pihenjenek, lazítsanak.

OROSZLÁN
Találkozhatnak váratlan események-
kel a héten, próbáljanak nagyon józanok és
higgadtak maradni. Így könnyebben meg tud-
ják majd oldani feladataikat. A megérzéseik
nem csapják be önöket, hallgassanak rájuk.

SZŰZ
Kicsit adják át a történéseket most a
sorsnak, már mindent megtettek, amit meg
kellett. Figyeljenek egészségükre, szedjenek
vitaminokat, kerüljék a felfázást. Ha tudnak,
pihenjenek többet. Családjukkal foglalkozza-
nak többet.

MÉRLEG
Fokozottabban figyeljenek lelkükre,
most könnyen a szomorúság lehet úrrá önök
felett. Nem szabad ezt engedniük, tegyenek
meg mindent ez ellen, hallgassanak a bará-
tokra. Vigyázzanak a megfázással.

SKORPIÓ
Töltsenek több időt párjukkal, beszél-
gessenek többet, ne hagyják, hogy egyedül
kelljen a problémákat megoldaniuk. Így meg-
előzhetik  a nagyobb kiborulásokat. Legyenek
nagyon résen, mert valaki be akarja csapni
önöket. 

NYILAS
Szenteljenek több időt párjuknak. Ül-
jenek le, beszélgessenek, tervezgessenek, ne
engedjék, hogy bármilyen régi sérelem a lel-
küket nyomja. Munkájuk most pozitív, gyűjt-
sék ötleteiket, kapcsolataikat.

BAK
Életükben a párkapcsolat játssza a fő-
szerepet. Legyenek minél többet együtt, hogy
jobban megismerjék egymást. Ez az időszak
most nagyon romantikus lehet. Munkájuk-
ban is sikereket érhetnek el, legyenek kreatí-
vak, segítsék munkatársaikat. 

VÍZÖNTŐ
Most nagyon jó periódusban vannak
és ez a hangulatukon is látszik, madarat le-
hetne fogatni önökkel. Párjukra figyeljenek
kicsit, ne engedjék a féltékenységet. Önök se
nézegessenek más felé, ne rontsák el ezt a jó
időszakot.

HALAK
Életükben most minden rendben van,
elégedettek lehetnek mind munkájukkal,
mind párkapcsolatukkal. Élvezzék ezt az idő-
szakot. Tartsanak kis szünetet, nézzék meg,
mit értek el, és merjenek tervezgetni is. 

Horoszkóp
Kalandra le!

elkápráztatja a látogatókat. Az ősz be-
köszöntével újra gyerekcsoportok né-
pesítik be a kazamatát, akiknek az
őserdei kalandozás során lehetősé-
gük adódik, hogy közelről is megis-
merkedjenek néhány különleges, de
barátságos fajjal, kézbe is foghatják
őket. A folyamatosan megújuló Füles
Bástya az új szezonban is szeretettel
várja látogatóit.

Fogadónk Szentantalfán, a Balaton

partjától kb. 5 km-re északra található.

Csendes, idillikus, családias környezet

jellemzi apartmanjainkat, vendéghá-

zunkat és éttermünket is. Összesen

78—83 fôt tudunk kényelmesen elszál-

Elérhetôségeink: 8272 Szentantalfa, Fô út 33. 

E-mail: info@zsokafogadoja.hu honlapunk: www.zsokafogadoja.hu

Telefonszámaink: Szállással kapcsolatban: 06 70 9 472 971, 

Bor-Taxival kapcsolatban: 06 20 9 372 971

lásolni egész évben. Éttermünk télen,

nyáron nyitva tart. Nyáron minden-

nap, szezonon kívül pedig hétvégente

(péntek, szombat, vasárnap) várjuk

kedves vendé geinket. Rendezvények

lebonyolítását szívesen vállaljuk.

Szolgáltatásaink

Lehetôség van kerékpárok kölcsönzésére, Bor-Taxink, mely 16 személy befogadására

képes, az év bármely szakában igénybe vehetô, akár helyben, akár hosszabb utakra

is. Szaunaházunkban található dual szauna (infra- és finn szauna egyben), jacuzzi

és egy gôzkabin. Nyáron pedig megmártózhatnak a kültéri medencénkben.
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PIAC, INNOVÁCIÓ HIRDETÉS

kép és fotó: nagy csaba

Idén hosszúra nyúlt a szép ősz,
a napokban azonban alaposan
lehűlt az idő. Gyakran ilyenkor
derül ki, hogy új kabátra van
szükségünk. Akinek hasonló
problémája akad, szerdai és
szombati napokon ajánljuk a
városréti piac felkeresését,
ahol már kaphatóak a divatos
télikabátok.

A hétközi piacnapon a leghidegebb
évszak öltözetét árusító Parádi Sán-
dornál tettünk látogatást. A keres-
kedő magyar gyártású, minőségi ter-
mékeivel több mint harminc éve van
jelen a vásártéren. Standjánál akár
az egész családnak megtaláljuk a
szükséges kabátokat, hiszen több-
féle méretben és színben kapható
többek között vékonyabb-vastagabb
kamaszdzseki, jól mosható spantex
férfikabát, amelynek kivehető a bé-
lése, így az öltözék kellemes viselet
tavasszal és ősszel is. A kínálatban
megtalálhatóak a fiatal, közép- és

Téli divat a piacon
szépkorú hölgyeknek szánt karcsúsí-
tott modellek, de akad olyan kabát is,
amelynek díszítő szőrmerésze leve-
hető. A minőségre garancia a ma-
gyar márka, a Szöszy, amelynek mo-
delljei immár a Városréti piacon is
megvásárolhatóak. Parádi Sándor
ezúton is köszöni a törzsvásárlók bi-
zalmát, az általa forgalmazott télika-
bátokat pe dig bizalommal ajánlja új
vevőinek. Standjánál alkudni is lehet,
természetesen az ésszerű határok
között. A kereskedő tervei között sze-
repel, hogy később pulóverek árusí-
tásával is foglalkozzon. Noha az öltö-
nyök és zakók ideje a ballagások és
az esküvők szezonjában van, sátrá-
nál mégis válogathatunk a díszöltö-
zetekből is, amelyek akár külön zakó-
ként vagy önálló nadrágként is meg-
vásárolhatóak. 

Piaci kosár:
Kivehető béléses
férfikabát 12.500 Ft
Fiúdzseki 6.800–10.500 Ft
Női télikabát 9.800 Ft-tól

szerző: gy. p.

A győri székhelyű Different Fejlesztő
Kft. laza partneri hálózatok együtt-
működését elősegítő szoftvert fej-
leszt. A projekt célja, hogy a hazai
KKV vállalkozásokból és a felsőokta-
tási intézményekből induló innovatív
kezdeményezések menedzselésé-
hez olyan szoftveres támogatást
nyújtson, amely lehetővé teszi a tu-
dástranszfert, erősíti a kollaborációt
és lépésről lépésre végigvezeti a pro-
jektgazdákat a fejlesztési folyamat
lépcsőin.

A LooseGrid Interpreter létreho-
zása már önmagában véve egy laza

partneri hálózatot igényel, hiszen a
kutatásban és a fejlesztésben több
hazai felsőoktatási intézmény és vál-
lalkozás részt vesz. A kutatók és fej-
lesztők így magukon is kipróbálják,
hogyan teszi egyszerűbbé és ered-
ményesebbé az együttműködést
egy ilyen termék.

A prototípus várhatóan 2013 ta-
vaszára készül el, és a remények sze-
rint a jövő év végétől egyre több vál-
lalkozás és innovációval foglalkozó
intézmény használhatja majd a
Loose Grid Interpretert.

A fejlesztés az Európai Unió támo-
gatásával a Gazdaságfejlesztési Ope-
ratív Program keretében valósul meg.

Innovációs folyamatok
támogatását célzó szoftver
készül Győrben
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Ha úgy gondolja, hogy a fáradtság és
a betegség az öregedés természetes
velejárója, valódi örömhírrel szolgálha-
tunk önnek! Kutatók tudományosan
bebizonyították, hogy ma már több
enyhe és súlyos betegség megelőz-
hető. A Reader's Digest Kiadó által

szerző: dr. cserteg mónika szemész szakorvos,
kardirex egészségügyi központ 
fotó: marcali gábor

A látáskorrekció egyik nagyon kedvelt eszköze a
kontaktlencse. Főleg a fiatalok körében népszerű,
de a multifokális kontaktlencsék terjedésével –
ami közelre és távolra is éles látást biztosít – a kö-
zépkorosztály is előszeretettel választja, ha más
szemészeti betegség nem áll fenn. A szemüveg-

hez képest számos előnnyel rendelkezik, pl. teljes
perifériás látóteret ad, nem párásodik be, ha hi-
degről melegre megyünk, vagy kényelmesebbé

megjelentetett kiadványból  több mint
90 betegség megelőzéséhez kapunk
jó tanácsokat a gyomorégéstől a
magas vérnyomáson át egészen a
rákig, s néhány egészségvédő recep-
tet is olvashatunk. Kiderül, hogy miért
jó a mángold nagyothallás esetén, ho-

teszi a sportolást. Hordása és kezelése könnyen
elsajátítható. A még változó dioptriájú fiataloknál
a szemüveg mellett a legalkalmasabb eszköz az
éleslátás biztosítására. 

Kontaktlencsefajták
Létezik kemény és lágy kontaktlencse. A lágy

kontaktlencsék elterjedtebbek, mert megszokásuk
kevesebb időt vesz igénybe. A szaruhártya tiszta-
sága biztosítja a fény akadálytalan továbbjutását a
látóhártya felé. Minden pislogásnál az újra és újra
felépülő könnyfilm vonja be, amitől részben védel-
met kap, részben pedig az oxigénellátását biztosítja. 

Szemvizsgálat előzi meg
A kontaktlencse rendelését mindig

szemvizsgálatnak kell megelőzni. Az il-
lesztéshez ugyanis fontos a szem mé-
rete és alkalmassága a lencseviselésre.
Típusát is a kívánt hordási időhöz kell
igazítani. Csak sportoláshoz egynapos
lencse is megfelelő lehet, ami a tevé-
kenység után eldobható. Állandóra vá-
laszthatunk még kéthetes, vagy akár

havi lencséket is. Az ápolószer kiválasztása is lénye-
ges, mert nem minden típusú kontaktlencséhez al-
kalmazható bármelyik tisztítószer. 

Problémák viselésekor
Problémás lehet a túl szorosan illesztett lencse.

Ilyenkor oxigén hiányában a szaruhártyába kóros
erek nőhetnek be, amik elérhetik a szaruhártya
centrumát és maradandó látásromlást okozhatnak.
A szem az egész napos lencseviselés során szára-
zabb lehet, ezért műkönny cseppentése javasol-
ható. Eltávolításakor hámsérülések keletkezhetnek,
ami fájdalmat, szúrás, bökést, könnyezéses panaszt
okoz. A hámhiány felülfertőződve gyulladáshoz
vezet. Minden kezeletlen gyulladás heget hagyhat
a szaruhártya állományában, ami örökre megma-
radhat homály képében. Fertőzés történhet a nem
megfelelő higiénia miatt is. Ezért fontos az alapos
kézmosás. Az esetlegesen a látást veszélyeztető el-
változások miatt 6 havonta szemészeti vizsgálat ja-
vasolt. Ha pedig szúrás, bökés, könnyezés, váladé-
kozás, a lencse szakadása vagy látásromlás jelent-
kezik, akkor a kontaktlencsét betenni nem szabad,
szemüvegre kell váltani és mihamarabb felkeresni
a szemész szakorvost. A szabályok betartása mel-
lett a kontaktlencse egy kényelmes, sok előnnyel
rendelkező látásjavító eszköz. A célunk pedig az,
hogy hosszú éveken keresztül észrevétlenül és pa-
naszmentesen hordhassuk.

gyan maradhatunk egészségesek ak -
kor is, ha a párunkat influenza gyötri,
hogy milyen étel rendszeres fogyasz-
tása mérsékelheti az Alzheimer-kór ki-
alakulásának esélyét, a tévézés elha-
gyása miért segítheti a cukorbeteg-
ség megelőzését.

Olvasni jó!
Tartsa távol a betegségeket!

A hét orvosi témája:

Ha szúr, bök, 
nem szabad betenni 
a lencsét

A kontaktlencse viseléséről
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A hét kérdése: a vesekövességről

Válaszol: Dr. Horváth Ferenc adjunktus, 
urológus szakorvos

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

Az ivóvíz minősége, a kevés folyadékfogyasztás és táp-
lálkozási szokásaink hozzájárulhatnak a vesekövek kiala-
kulásához – mondta el érdeklődésünkre a szakember.

Minek a következtében alakulnak ki a ve-
sekövek az emberi szervezetben?

A betegség hátterében húgyúti gyulladás, szervi
elváltozás is meghúzódhat, de a kövek kialakulásá-
ban szerepet játszhatnak a helytelen táplálkozási
szokások, valamint a kevés folyadék fogyasztása. Az
ivóvíz minősége is befolyásolhatja a kövek képződé-
sét. Magyarországon elég gyakori ez a betegség.

Milyen tünetek esetén kell arra gondol-
nunk, hogy kő képződött a vesénkben?

A vesegörcs az egyik legerősebb fájdalom. Típu-
sosan azon az oldalon alakul ki, amelyik vesében lét-
rejött vagy elmozdult, elakadt a kő. A fájdalom az
alhas irányába sugárzik ki. Amennyiben az alhasi sza-

Alvászavarral küzdő gyerekek

kaszon akad el a kő, akkor
kínosan sürgető vizelési in-
gereket tapasztalhatunk, s a vizeletben megjelenthet
a vér is. Az akut vesegörcsöt hányinger, hányás is kí-
sérheti, de előfordulhat hidegrázás és láz is. Megtör-
ténhet, hogy a nagy fájdalmat csak orvos tudja csil-
lapítani. Amennyiben a vizelet elakad, akkor minden-
képpen orvoshoz kell fordulni.

Milyen terápiás módszerekkel lehet meg-
szabadítani veseköveiktől a betegeket?

Ma már ritka az úgynevezett feltárásos, nagy hasi
műtét a vesekövek eltávolítása céljából. A vizelet elfo-
lyási akadályának, a vizelet pangásának megszünte-
tése érdekében katétert vezetünk fel, így hárítjuk el az
akut bajt. Később a bőrön keresztül, kőre fókuszált ütő
hullámokkal próbáljuk meg szétzúzni a vesekövet,
melynek darabjai ezt követően természetes úton távoz-
nak a szervezetből. Ez a beavatkozás nem minden eset-
ben vezet sikerre, eredménye függ a kő méretétől, ösz-
szetételétől, elhelyezkedésétől. Ha ezzel a módszerrel
nem sikerül megoldani a gondot, akkor következhet az
endoszkópos beavatkozás, mely során a beteg oldalán
szúrt csatornán keresztül érjük el az érintett területet.

Több mint ötezer gyermek és fiatal töl-
tött ki az alvással kapcsolatos kérdő -
ívet. A Magyarországon egyedülálló
kutatás rávilágított: a gyermekek har-
madának van valamilyen alvászavara.
A gyerekek átlagosan 9–10, a fiatalok
7–10 órát alszanak. Megfigyelhető,
hogy az ideálisnál mindkét korcsoport
kevesebbet alszik a hét nagy részé-
ben. Problémát jelent az is, hogy a hét
közben összeszedett alváshiányt a fia -
talok több mint fele hétvégi, nappali
alvással próbálja pótolni.

Tévé és számítógép
Az elalvás előtti internetezés, tele-

víziózás bizonyítottan kedvezőtlen, a
villódzó fény elalvási zavart, gyakori
mikroébredéseket okoz. Minél időseb-

bek a gyerekek, annál többen néznek
tévét, interneteznek esténként, és míg
a nyolcévesek negyven százaléka ol -
vas (vagy felolvasást hallgat) elalvás
előtt, a 16–18 évesek alig több mint
tíz százaléka vesz könyvet a kezébe.

Alvást befolyásoló szerek
Megdöbbentő, hogy a kisebbek 87

százaléka, a fiatalok 93 százaléka fo-

gyaszt saját bevallása szerint koffeintar-
talmú italt rendszeresen. Míg a kiseb-
bek többségében kólát isznak, a 14–18
éves korosztály emellett kávézik és ener-
giaitalt fogyaszt. A 14–16 évesek ne-
gyede, a 16–18 évesek több mint har-
minc százaléka rendszeresen napi öt
szálnál több cigarettát szív, ami befolyá-
solja az alvás alatti légzést amellett,
hogy hosszú távú változásokkal jár az ér-
rendszerben és a légutakban.

Következményei
Az alvászavaros gyermek nehezen

ébreszthető, fáradékony, rendszere-
sen elálmosodik otthon vagy az isko-
lában, nem tud koncentrálni, gyakran
hiperaktivitásra utaló tüneteket mutat.
Hosszú távon az alvászavar éhségér-

zetet okozhat, így a táplálkozás zava-
rához, elhízáshoz vezet. Főként túlsúly
esetén légzéskimaradások jöhetnek
létre éjszaka, ami már fiatal felnőttkor-
ban olyan elváltozásokhoz vezethet,
mint a magas vérnyomás és a szív-ér-
rendszeri megbetegedések.

Segítsünk leküzdeni!
A legtöbb esetben az alvászavar mö-

gött valamilyen érzelmi probléma húzó-
dik. Amennyiben nem csökkennek a
panaszok a stresszhelyzet kiküszöbö-
lése után sem, beszéljen a gyerekor-
vossal. Figyelje a gyerek alvási szo ká -
sait, hogy meggyőződjön arról, nem al-
vási apnoéja (légzéskimaradá sa) van-e!
Amennyiben a gyerek allergiás, ellen-
őrizze, hogy beszedi-e a gyógyszerét. 

A szem erei árulkodnak
A szemben lévő erek vizsgálata sok fon-
tos információt ad a szív-
és az érrendszer állapotá-
ról. Az Európai Szívgyó-
gyászok Társaságának
müncheni kongresszu-
sán a magas vérnyomás különböző stá -
diu maiban szenvedő betegek szemészeti
vizsgálatának eredményét ismertették. A
szem ereinek állapota szoros összefüg-
gést mutatott a szívizomzat teljesítmé-
nyének romlásával és a vérnyomás ala-
kulásával is. 

Túlsúly és vastagbélpolip
Nagyobb valószínűséggel alakulnak ki vas-
tagbélpolipok a túlsúlyos és elhízott em-
bereknél – állapította meg egy nemzetközi

tanulmány. Akinek
BMI-értéke 25 és 30 kö-
zött van, túlsúlyosnak
számít, akinek 30 fö -
lött van, az pedig elhí-

zottnak. Az elemzés azt mutatta, hogy a
túlsúlyos vagy elhízott emberek körében
22 százalék volt a vastagbélpolipok előfor-
dulása, míg a normál testsúlyú emberek-
nél a kockázat csak 19 százalék volt.

Szoláriumozás és bőrrák
A szoláriumozás
okozza minden husza-
dik esetben a bőrrák
legsúlyosabb típusát,

a melanomát – közölték az amerikai ku-
tatók. A melanoma a bőrrák legveszélye-
sebb típusa, mivel gyakran átterjed más
szervekre, és halálhoz vezethet. A tanul-
mány azt is bizonyította, hogy a 25 év
alattiak későbbi bőrrákkockázatát az át-
lagosnál nagyobb mértékben emeli a szo-
lárium, mint az ennél idősebbekét.
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r i u m á -
nak tisztele-

tére. A borházak mö-
gött kiváló klímájú pin-

cék sorakoznak, ahol egyedülálló ne-
mespenész gondoskodik az aszúso-
dásról. Tokaj bájos kisváros, törté-
nelmi centruma több látnivalót is tar-
togat. A településen múzeum, borok
háza, kilátó, kastély és történelmi
pincészetek várják a látogatókat egy
kulináris-kulturális élményekkel egy-
bekötött kikapcsolódásra.

Tokaj-Hegyalját a világörökség ré-
szévé nyilvánították, érdemes a váro-
son kívül is kalandoznunk. A vidék
gyönyörű, mondhatni néhány csepp
Toscana az ország keleti felében. A
takaros kis községek között birtokok
állnak szőlőültetvények ölelésében,
utunk során pedig hatalmas boros-
üvegek hívogatnak a hűs borospin-
cékbe, ahol általában garantált a szí-
vélyes fogadás. A vidék rendkívül ta-
golt, völgyekkel, vízfolyásokkal szab-
dalt, izgalmas élővilággal, a hegyen
például 17-féle orchidea virágzik. A
környék további kirándulások kiindu-
lópontja lehet, gondoljunk csak egy
tiszai vízitúrára vagy egy hortobágyi
időutazásra, esetleg barangolásra a
Bükkben, amely ősszel különösen
csodás.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Nem csak Kölcseyt ihlette meg
a messze földön híres „nektár”,
talán mindannyian merítet-
tünk már belőle vidám összejö-
veteleken, egy jóleső fogás
után, ne tán borús hétköznapo-
kon. Magyarország leghíre-
sebb történelmi borvidékére,
Tokaj-Hegyaljára kalauzoljuk
olvasóinkat.

A történelem során sokan belesze-
rettek a borok királyába, illetve király-
nőjébe, ki hogy emlegeti a tokajit. II.
Rákóczi Ferenc például diplomáciai
eszközként használta a tüzes nedűt.
Több orosz cár és cárnő is nagyon
megkedvelte, ezért a településen lét-
rehozták az Orosz Borvásárló Bizott-
ságot a 18. században. Az orosz ko-

Utazási kisszótár
Menedékház
Speciális szállásadó egység, amely
alacsony komforttal, többágyas szo-
bákkal, esetleg emeletes ágyakkal
várja a turistákat. Közös fürdőszoba
áll a vendégek rendelkezésére. 

lónia feladata volt, hogy évente 11-
15 ezer liter tokajit küldjön szekere-
ken Pétervárra.

Magyarország leghíresebb törté-
nelmi borvidéke, Tokaj-Hegyalja a
Tisza és a Bodrog összefolyásánál,
a Zemplén és az Alföld területét ké-
pező Nyírség találkozásánál magas-
lik ki a tájból. Sok település vágya
volt az idők során a zárt borvidékhez
való tartozás, ma 27 község és város
jelölheti borát tokajiként. A vidéken
termelt bor különlegessége több té-
nyező szerencsés együttállásának
köszönhető: a vulkanikus altalaj, a
napsütötte déli lejtők, valamint a
Tisza és Bodrog folyó által meghatá-
rozott mikroklíma együtt teszik a vi-
déket a világon is egyedülállóvá. Eöt-
vös József fogalmazta meg egyik
versében: „Régi lángod, régi fényed/
Boraidban most is ég.” 

A napos lankákon évszázadok óta
termelik a bort, 5.000 hektáron érik
a hárslevelű, a sárga muskotály, a
zéta, a kövérszőlő, a gohér és a fur-
mint. Utóbbiból készülnek Tokaj-
Hegy alja fő fajtái, a tokaji aszú és sza-
morodni. Az aszút főként desszert-
borként fogyasztják, általában a höl-
gyek kedvence, de sok édesszájú úr
is rajong az illatos italért. Az aszú
annyi puttonyos, ahány puttony
aszút áztatnak egy gönci hordó bor-
ban. A szamorodni aszút is tartal-
mazó szőlőből készül, zamatos, erős
pecsenyebor, de cukortartalma jóval
kevesebb, mint az aszúboroké.

Tokaji bortúránkat kezdhetjük pél-
dául a Szerelmi pincesoron, melyet
a vasúttal szembeni hegylábon hoz-
tak létre a honfoglalás millecentená-

Tokaji, 
az „isteni nektár”

Tilalom a műemlé-
kek érdekében
Huszonöttől ötszáz euróig ter-
jedő összeggel bírságolják meg
Róma történelmi városközpont-
jában az utcán pihenő vagy ét-
kező személyeket a főpolgár-
mester rendelete értelmében.
Az újság szerint naponta tízez-
reket lehet megbírságolni, hi-
szen a Róma műemlékeit láto-
gató olasz és külföldi turisták
Bernini barokk szökőkútjainak
peremén, a Spanyol-lépcső fo-
kain, a Navona tér padjain és a
Forum Romanum romjain pi-
hennek meg.

A négy évszakos 
turisztikai célpont
A 2011-es adatok szerint a bala-
toni régióban 55 ezer osztrák
vendég csaknem 205 ezer ven-
dégéjszakát töltött el a Balaton-
nál. A bécsi szakmai napon sze-
retnék felhívni a figyelmet arra,
hogy a Balaton már nem csak a
fürdőzésről szól, hanem négy
évszakos turisztikai célpont
lett az elmúlt évek fejlesztései-
nek köszönhetően. Céljuk ráirá-
nyítani az osztrák vendégek és
turisztikai szakemberek figyel-
mét az aktív pihenési lehetősé-
gekre, így például a kerékpáros,
a bor- és a gasztroturizmusra.

Szlovákiából 
Magyarországra
Szlovákiából a rokon- és barátláto-
gatások mellett főleg bevásárlás
céljából érkeznek látogatók, de a
gyógy- és wellnessutazások, a víz-
parti üdülések és a városlátogatá-
sok is kedveltek. A szlovák turiz-
mus élénkülését a KSH adatai is
alátámasztják. Tavaly összesen
236 ezer éjszakát töltöttek el ma-
gyarországi kereskedelmi szállás-
helyeken a szlovák turisták.
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kép és szöveg: horváth-simon 
barbara

A tenger „Európa Kaliforniájá-
ban”, avagy a Costa del Sol
partjainál azúrkék, pálmafákat
látunk, akármerre nézünk. An-
dalúzia Spanyolország ékszer-
dobozkájaként nemcsak „na pos
partot”, hanem kulturális örök-
ségeket, történelmi emlékeket
és hangulatos fehér falvakat is
rejt. 

Az „Európa balkonjának” nevezett ki-
látófennsík Nerjába szólít bennünket,
hogy a magasból hosszú pillantáso-
kat vethessünk a titokzatos öblökre és
a sziklákkal övezett, mélykék tengerre.

Andalúzia, Spanyolország 
ékszerdoboza

Újabb és újabb szögből gyönyörkö-
dünk a kilátásban, végül pedig a hul-
lámok közé is bemerészkedünk.

Azért, hogy a bájos fehér falvak közül
legalább egyben járjunk, megállunk Fri-
gilianában. Hirtelen azt sem tudjuk, hol
vagyunk, hiszen itt minden ragyogó
fehér és bájos, a szűk utcák romantikus
hangulatot kölcsönöznek. A nap már le-
menőben, csupán az esti fények játsza-
nak az aprócska házak falain.

Következő utunk Rondába vezet,
ami a neve ellenére tényleg szép. Egy
parkban kezdjük sétánkat, előttünk a
város, alattunk pedig a puszta mély-
ség: egy szakadék vágja ketté a várost.
Gyorsan megtaláljuk az egyik fő neve-
zetességet, az 1784-ben épített bika -
via dal-arénát, ahol még a felfelé vezető

lépcsőfokok csempéi is a viadalok fő-
szereplőit, a bikákat elevenítik meg. 

Rondai látogatásunkat egy igazi
spanyol ebéddel zárjuk, az andalúz
gazpacho van terítéken. 

Alhambra, a „vörös erőd”
A mór építésű erődöt Granadától

északkeletre, a Sabika dombon kell
keresnünk. A világörökség részeként
számon tartott palota számos épület-
részt tartogat a turisták számára: töb-
bek között megtekinthetjük az Alcaza-
bát (a fellegvárat), V. Károly rezidenciá -
ját és a spanyol keresztények alkotta
Szűz Mária-templomot is. 

Különböző formájú és méretű szö-
kőkutak, virágos kertházak, faragott
motívumokkal díszített boltívek vár-
nak arra, hogy felfedezzük őket. 

Ha azonban könnyed szórako-
zásra és izgalmas éjszakai életre
vágyunk, Torremolinos a mi váro-
sunk. A tengerpart mentén egymás
után sorakoznak a jobbnál jobb étter-
mek, koktélbárok, a pezsdítő spanyol
dallamok pedig táncba hívnak. Tu-
ristaként rendkívül élvezzük az éj-
szakába nyúló sétákat, miközben a
város minden pillanatban más arcát
mutatja. A változatosság itt valóban
gyönyörködtet.  

Flamenco és sangría
A flamenco gyűjtőnév az Andalú-

ziában élő cigányok által elterjesz-
tett népzenei és táncstílusokra. El-
sőként az énekben (cante), majd
hangszeres kíséretben (toque),
végül pedig a táncban (baile) ön-
tött formát ez a művészeti ág.
A tánc fontos jellemzője, hogy
nem koreografált, ha nem
egy jellegzetes motívum-
készletből táplálkozik, a
táncos az adott pillanat

A Gibraltár voltaképpen egy 425
méter magas és 1250 méter széles
mészkőszirt, úgy tartják, hogy Hérak-
lész oszlopainak egyike lehet. 1830
óta brit koronagyarmatnak számít, de
hovatartozásáért még máig vitába
szállnak a spanyolok. A szárazfölddel
keskeny földnyelv köti csak össze, két
irányból meredek sziklák határolják,
míg nyugaton hadi és kereskedelmi
kikötőket találunk. Amint feljutunk a
hegyre, gyümölcsöt majszoló maj-
mok között találjuk magunkat, köze-
lebb merészkedünk hozzájuk egy-két
fotó erejéig. Látnivalónk akad bőven:
lenyűgöző panoráma, cseppkőbar-
lang rejtette koncertterem, és persze
Herkules oszlopai.

A Gibraltár

hangulatának megfelelően improvizál.
A tánc ritmikája azonban annyira kö-
tött, hogy a táncos a tapssal és a láb-

dobogással szinte saját magát
kíséri a zenével harmóniá-

ban. Ez a táncstílus senkit
sem hagy hidegen: visel-
kedésben, öltözködés-
ben és szerepminták-

ban is megnyilvánul átadni
kívánt érzésvilága. A fla-
menco inspiráló erővel ha-

tott a helyi popzenére is
– gondoljunk akár a
Gipsy Kingsre, – a dal-

szövegek Federico Gar-
cía Lorcát is megihlették.

A sangríát (jelentése: ér-
vágás) borpuncsként és

aromás borként is emle-
getik. Különböző fajta vö-
rösborok keverékéhez cit-

rom- és narancsaromát,
illetve cukrot adunk, le-
hűtjük, és máris fo-

gyaszthatjuk ezt az
édes, alacsony al-
koholt ar t a lmú

frissítőt.  
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GASZTRO SZAKÁCSKLUB

Mézben pácolt csirkeszárny 
roston, bodzaszirupos salátával

A Győri Szakácsok Klubja 1999 óta
működik, s számos célja közül a
legfontosabb ma is ugyanaz, mint
alapításakor. Részt venni a hazai és
nemzetközi versenyeken, hogy a
várost és a városkörnyéket méltón
képviselve, konyhánk, vendéglátá-
sunk jó hírnevét öregbítse. A klub
tagjai 25 érmet, ebből 5 aranyat ér-
demeltek ki Európa és a világ leg-
jobb szakácsainak bajnokságain,
olimpiáin.
A fenti sorokat több mint egy évvel
ezelőtt, lapunk gasztronómiai rova-
tának első megjelenésekor írta
Sátor László klubelnök, aki most a
rovatzárás feladatát is magára vál-
lalja. A klubtagok és vendégeik
több mint száz receptet tettek köz-
kinccsé ezeken a hasábokon, re-
mélhetően segítve azokat a házi-
asszonyokat és főzni szerető ura-
kat, akik a konyhában is előnyben
részesítik a változatosságot, a nyi-
tottságot, a kreativitást.  
Sátor László öt évig dolgozott
Ausztriában, főzött a bécsi opera-
bál közönségének, egyéni ezüstér-
met nyert az erfurti szakácsolim-
pián, 13 évig vezette a belvárosi Sza-
lai éttermet, majd nyugdíjba vo-
nult, hogy a Krúdy-iskolában tanít-
son. Két receptjéhez egy-egy jó ta-
nács, hogy a mézes csirkeszárny si-
kerének titka a türelmes pácolás, a
kacsamellé a kísérőként adott bor.
Ha a közelgő Márton-napra való te-
kintettel a kacsát libára cseréljük, a
félangolos helyett alapos sütést
ajánl a mester. 

Szakácsklub

Október séfje: 
Sátor László

Szerző: Gaál József
Recept: Sátor László
Fotó: O. Jakócs Péter

Kacsamell merlot-mártásban 

Hozzávalók 10 fős társaság esetén:
3 kg csirkeszárny, 15 dkg méz, 15 dkg
ketchup, 5 gramm só, 1 gramm őrölt fe-
hérbors, 2 dl olívaolaj. A salátákhoz 2 db
jégsaláta, 50 dkg rukkola, 1 kg paradi-
csom, 10 dkg lilahagyma, 3 gramm só, 1
dl balzsamecet, 2 dl bodzaszirup, 1 dl
szójaolaj.

Elkészítése: A méz, a ketchup, a só, a
fehérbors és az olívaolaj összekeverésével
pácot készítünk, a megtisztított csirke-
szárnyakat beleforgatjuk és 3-4 órára hű-
tőszekrénybe tesszük. Amikor letelt az idő,
rostlapon vagy grillen szép pirosra sütjük.

A jégsalátát felszeleteljük, hozzáadjuk
a rukkolát, a kockákra vágott paradicso-
mot és lilahagymát, majd meglocsoljuk a
balzsamecetből, bodzaszirupból és szó-
jaolajból készített öntettel. Tálaláskor a sa-
látát a tányér közepére halmozzuk, erre
helyezzük a frissen sült csirkeszárnyakat.       

Hozzávalók 4 személyre: 1 kg
kacsamellfilé, 2 gramm só, 1
gramm bazsalikom, 1 gramm roz-
maring, 2 dl étolaj, 60 dkg burgo-
nya, 3 dl merlot bor, 1 db babérle-
vél, 5 gramm kristálycukor, 40 dkg
szilva. 

Elkészítése: A kacsamelleket sóz-
zuk, fűszerezzük és kevés olajjal leg-

alább 24 órán át érleljük. Másnap
serpenyőbe tesszük, s kétharmad
ideig a bőrös, egyharmad ideig a
húsos felén, félangolosra sütjük.
Amikor kész, hosszában, vékonyan
felszeleteljük, legyezőszerűen tá-
nyérra rendezzük.

A bort babérlevéllel, kevés kori-
anderrel és cukorral felforraljuk.
Egy decit félreteszünk belőle, a töb-

bihez hozzáadjuk a megmosott és
kimagozott szilvát. Lassú tűzön
addig pároljuk, amíg elfogy alóla a
bor. A kacsa sütőzsírjához 1 dl vizet
adunk, beforraljuk, hozzáadjuk a
félretett forralt bort, kevés keményí-
tővel sűrítjük. Az így elkészített már-
tást külön adjuk a kacsához. A meg-
hámozott burgonyát spirálvágóval
felvágjuk, bő olajban kisütjük.      
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló játékos a Vaskakas is talál szelet című könyvet nyerheti meg.
Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Ke-
resztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Egyszer te is visszaszúr-
hatnál, Józsika. Nyertes: Dózsa Árpád (Győr). Nyereményét a szerkesztőség-
ben (Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Színészsors

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

kép és szöveg: tóth lászló 

Szakmai tudásuk kiválóságáról
tettek tanúbizonyságot a Pan-
non-Víz Zrt. vízszerelői a Ma-
gyar Víziközmű Szövetség XII.
országos szerelőversenyén. Az
első helyezést elért csapatban
idén a kapuvári üzemmérnök-
ség munkatársai, Bognár Lajos,
Nagy Árpád és Tapolczai Gábor
kaptak helyet. 

Az idei szerelőverseny Székesfehérvá-
ron, a Sóstó körüli parkban zajlott, a
házigazda vízművesek nem „csavar-
húzó-olimpiát”, hanem igazi szakmai
megmérettetést rendeztek – mondta
Bognár Lajos, a nyertes pannon-vizes
csapat kapitánya. Kifejezetten nehéz
verseny volt, tele csalafintaságokkal,
buktatókkal. 

Volt, ahol a csőbe csövet kellett
fűzni, volt, ahol egy föld alá rejtett visz-
szacsapó-szelepet kellett felfedezni. 

Az idei verseny nemcsak a csapa-
tokról szólt, külön lehetett szavazni a
legérdekesebb vizes műtárgyra is.
Minden csapat hozott magával ott-
honról néhány emléktárgyat, műszaki
érdekességet, régi szerszámot, kan-
csót, ivókutat. Külön örültünk, hogy itt

szerző: nagy csaba

Hűvösre fordult az időjárás, a hajna-
lok hideg hőmérséklete a napokban
meggyorsítja a falevél hullását. A
GYŐR-SZOL Zrt. a város tömegköz-
lekedési útvonalainak mentén gépi
és kézi erővel már végzi a lombgyűj-
tést. A tevékenységbe a környeze-
tük szépsége iránt tenni akaró lakók
is bekapcsolódhatnak. A GYŐR-
SZOL Zrt. a lombgyűjtéshez kap-
csolódóan október 1-je és decem-
ber 31-e között barna színű, a társa-
ság logójával ellátott zsákokat áru-
sít, amelyekbe a közterületeken és
a társasházi udvarokban összegyűj-
tött zöldhulladék, falevél, kisebb
gallyak helyezhetőek el. 

Az emblémás zsákok a GYŐR-
SZOL Zrt. Orgona u. 10. és Jókai u.
7–9. szám alatti ügyfélszolgálati iro-
dáiban vásárolhatóak meg 165
Ft/db+áfa áron. A nyitva tartás a
www.gyorszol.hu weboldalon meg-
található. A nyitva tartásról a 96/50-
50-50-es telefonszámon is lehet ér-
deklődni munkanapokon 7 és 16
óra között. Vásárlásra kizárólag
készpénzzel van lehetőség. Családi

kép és szöveg: győr-szol

A nyári fesztiválsorozat lezárulását követően a Győr-Szol Zrt. elvégezte
Győrben a Széchenyi tér burkolatának, valamint a Czuczor Gergely utca
tér felé eső részének speciális tisztítását. A szolgáltató saját gépeivel már
szeptemberben végzett nagytakarítást a téren, illetve a belvárosi utcákon.
Ezúttal speciális, forgókefés takarítógépekkel, magasnyomású vízsugár-
ral, illetve a nehezen elérhető helyeken kézi erővel tisztították meg a bur-
kolatot a lerakódott szennyeződésektől, a zsír-, gumi- és egyéb marad-
ványoktól. A takarítás során olyan vegyszereket használtak, amelyek kör-
nyezetkímélőek és nem károsítják a térkövet. A teret hasonló módon tisz-
tította már ebben az évben a GYŐR-SZOL Zrt. áprilisban, a téli fesztivá-
lokat követően, a nyári turisztikai szezon kezdete előtt.

szerző: gy. p.

Széles körű összefogással tisz-
títják meg a Győrszentiván kör-
nyéki, NATURA 2000-es véde-
lem alatt álló  erdőket.

A Reflex Környezetvédő Egyesület –
együttműködve dr. Sík Sándor önkor-
mányzati képviselővel és a GYŐR-
SZOL Zrt.-vel – Erdőtisztítás Győr-
szentivánon című akciója keretében
mintegy 250 köbméter zugszeméttől,
hivatalosan fogalmazva illegálisan el-
helyezett hulladéktól tisztítja meg a
Győrszentiván környéki, NATURA
2000-es védelem alatt álló erdőket.
Az akció a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium pályázati támogatásával valósul
meg. A hulladékgyűjtésben a Kertvá-
rosi Főigazgatóság Móricz Zsigmond
Általános Iskola, a Fertő-Hanság
Nemzeti Park Igazgatóság, a HM Er-
dőgazdaság Zrt., az MH 12. Arrabona
Légvédelmi Rakétaezred és a Győri
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat is
közreműködik.

Vízszerelők sikere 
is megszereztük az első helyet. Payr
Henrik kapuvári vízvezeték-szerelő
mester egyik féltve őrzött kincse, egy
nyomáspróba-szivattyú kapta a leg-
több szavazatot. A kézi hajtású szivaty-
tyú az 1800-as évek végén készülhe-
tett, közel száz évig használták a Győr-

Moson-Sopron megyében épült házi
vízvezetékek nyomáspróbájához.

Tőke László, a Pannon-Víz vezér-
igazgatója az eredményhirdetés után
bejelentette, a következő versenyt a
Pannon-Víz rendezi, színhelye Győr
lesz, ahol igyekeznek felülmúlni az ed-
digi versenyeket.  

Erdőtisztítás
Győrszentivánon

Burkolattisztítás

A hulladékgyűjtésben segédkezők
október 12-én, pénteken 13 órakor gyü-
lekeznek Győrszentivánon, a Sugár út–
Lőtér u. sarkán, illetve a hajléktalan-
szálló Avar úti bejárata előtt. A résztve-
vők a Reflex által már korában feltérké-
pezett helyeken található hulladékot
gyűjtik össze és szállítják el a GYŐR-
SZOL sashegyi hulladékkezelő telepére.

A szervezők célja a zugszemét ösz-
szegyűjtésén és elszállításán túl a hul-
ladékelhagyó szemlélet megváltozta-
tása, ezért az akciót követően is figye-
lemmel kísérik a védett természeti te-
rület sorsát, és további lakossági
programokat is szerveznek majd. Az
önkéntesek számára védőkesztyűt és
gyűjtőzsákokat biztosítanak.

Az önkéntesek jelentkezését az
alábbi címen várják: Reflex Környezet-
védő Egyesület, 9024 Győr, Bartók
Béla út 7., Nagy Péter programvezető,
96/316-192, 30/2899-940, reflex@
c3.hu.

Rendkívül kedvezőtlen (esős) időjá-
rás esetén az akció időpontja: október
26. (péntek) 13 óra. 

há zak esetén egyenként maximum
10, társasházak esetén maximum 20
zsák szerezhető be. A társasházi kö-
zösségeket érintő tudnivaló, hogy
esetükben kizárólag a közös képvi-
selő vásárolhatja meg a zsákokat.

Családi házas környezetben a fale-
vél és a zöldhulladék elszállítására for-
galmazott zsákokat a barna fedeles,
úgynevezett biokukák mellé kérjük ki-
helyezni. A zsákokat a társaság a meg-
szokott gyűjtési napokon szállítja el.
Társasházak esetében az elszállítási
igényt a GYŐR-SZOL Zrt. számára a
közös képviselőnek szükséges bejelen-
tenie e-mailen (szallitas@gyor szol.hu,
varosgazdalkodas@gyorszol.hu), vagy
a munkanapokon 7 és 16 óra között
hívható 96/50-50-50 telefonszámon.
Társasházaknál a szállítás pénteki na-
pokon történik.

Az akció tervezetten ez év végéig
tart, azután már nincs lehetőség a
„Zöldhulladék” feliratú zsákok kihe-
lyezésére.

A GYŐR-SZOL Zrt. a város önkor-
mányzatának tulajdonában lévő ok-
tatási intézmények lombgyűjtését
kedvezményes árú konténerek bizto-
sításával segíti. 

Lombgyűjtésre hívnak



ÁLLÁS

Érettségizett ügyfélkapcsolati és te-
lefonos munkatársat biztosítóhoz fel-
veszünk. Rugalmas munkaidő, cafe-
téria. 06-70/2678-190, furyliza@
gmail.com. 

EGYÉB

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

COFIDIS gyorshi-
tel 48 órán belül (max. 800
e Ft), Új SZOCPOL, tá-
mogatott lakáshitel. Tel.:
20/951-0235     

Kedves Emberek! Rokkant-
nyugdíjas vagyok, dolgozni nem
tudok, kérem Önöket, bútor, ruha,
mosógép, egyéb háztartási eszközzel
segítsenek! 20/211-7884

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

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást igény sze-
rint rakodókkal, teljes körű elszállítás-
sal, akár díjmentesen, hétvégén is.
Tel.: 20/944-6667.    

Olcsó áruszállítás, költözte-
tés ponyvás autóval. T.: 30/9057-819.
Építési törmelék, tűzifa, szén szállítása
billencsautóval. T.: 20/455-2233

Tetőjavítás, átrakás, lapos-
tető-szigetelés és homlokzatjavítás
és -festés. 30/376-2712.
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Győrszentiván-Kertvárosban, Auditól
5 km-re téliesített, 23 m2-es nyaraló
eladó. Irányár: 3.200.000 Ft. Érd.:
30/267-2201.

ÜZLET 

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

Győr, Török I. u. 36. szám alatt 100
m2-es üzlethelyiség kereskedelmi,
szolgáltatói tevékenységre vagy iro-
dának hosszú távra kiadó. Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Győr, Lajta u. 1–3. szám alatt 69 m2-
es üzlethelyiség kereskedelmi, szol-
gáltatói tevékenységre vagy irodá-
nak, esetleg raktározásra hosszú
távra kiadó.  Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

KERESEK
Kiadó garázs- vagy üzlethelysé-
get keresek Nádor utca vagy Nádor-
város környékén . 06-30/650-0161 

LAKÁSCSERE
Győr-szigeti, 2 szobás, 46 m2-es, hatá-
rozott bérleti szerződéses, téglaépület-
ben lévő, központi fűtéses lakást cse-
rélne győri bérleményre Sziget, Újváros
városrész, valamint Bán, Erfurti és Sta-
dion u. kivételével (hird. szám: 303).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 1 szobás, 37 m2-es,
félkomfortos, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne győri, 1 szo-
bás, 30-40 m2-es bérlakásra, Sziget,
Újváros kivételével (hird. szám: 191).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 32 m2-es, komfor-
tos, fatüzelésű cserépkályhával fűtött,
felújított, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 2 szobás, 40–55 m2-es
győri bérlakásra (hird. szám: 194). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szoba-hallos, 53 m2-es,
határozott idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne 1 szobás lakásra. A
lakáson közüzemi díjtartozás van, fel-
újításra szorul (hirdetési szám: 195).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 50 m2-es, gázfűté-
ses, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne nádorvárosi vagy adyvá-
rosi, 2 szobás, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakásra (hird. szám: 196). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 69 m2-es, 3 szobás, határo-
zatlan bérleti szerződéses (megvásárol-
ható) lakást cserélne egyszobás vagy
egyszoba-étkezős, esetleg másfél szo-
bás, határozatlan bérleti szerződéses
bérleményre (hird. szám: 197). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 53 m2-es, távfű-
téses, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 3 szobás, esetleg 1+2 fél
vagy 2+2 fél szobás lakásra Nádorvá-
ros, Adyváros, Marcalváros területére,
max. 2. emeletig (hird. szám: 199). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

SZOLGÁLTATÁS
Izomsorvadást, bénu-
lást, isiászt, porckorong -
sérvet gyógykezelek. Sa-
modai Péter gyógymasszőr,
30/7543-114,  www. egesz-
segovo.hu

ÉPÍTŐANYAG 

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

HIRDETÉS APRÓ

Lomtalanítást vál-
lalok, ingyen kitakarítom
pincéjét, udvarát. Felesle-
gessé vált holmiját elszállítom.
Tel.: 70/500-1291.    

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket, pla-
ketteket, kitüntetéseket, könyveket,
egyéb régiséget vásárolok gyűjtemé-
nyembe. Hétvégén is! Pál István. Tel.:
06-20/947-3928.    

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

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki ter-
mék szállítása kedvező áron,
2.900 Ft-tól. 30/422-6164.

INGATLAN

Győr-Sashegyen, Volán utcában 800
m2-es zártkert 30 m2 téliesített, alá-
pincézett, beépíthető tetőterű tégla-
házzal eladó. Víz, villany van. Ár: 3,8
M Ft. 20/801-5541.

Győr-Nádorvárosban, a Bem tér köze-
lében, csendes, családi házakkal tarkí-
tott részen, fiatal, rendezett társasház-
ban 1. emeleti, 76 m2-es, nappali+2
szobás, klímás, egyedi fűtéses, világos,
szép állapotú téglalakás, 4 m2-es er-
kéllyel, zárt udvari gépkocsibeállóval
eladó. Ár: 18.900.000 Ft. Érdeklődni:
06-20/3939-349.

Építési telek Győrzá-
molyon, Tölgyfa út elején
ELA DÓ! Közművesített, bekerí-
tett, 820 m2-es, 18 m utcafronttal,
családi házas övezetben. Érd.:
30/9370-230.      

Cséren 100 m2-es, földszintes, rész-
ben alápincézett lakóépület mellék-
épületekkel, 3.700 m2-es, összköz-
műves telken eladó. Irányár:
1.950.000 Ft. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

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

HALAT, VADAT
S MI JÓ FALAT...

Különleges vadételekkel, 
remek italokkal

várjuk Kedves Vendégeinket!
Töltsön el egy kellemes estét nálunk!

Október végén 

SMINKESKÉPZÉS 
indul Gyôrben, 

rugalmas órabeosztással.
Elôképzettséget nem igényel.
27-én ingyenes nyílt nap 

az iskolában 9—14-ig.
Jelentkezni: Bencsics Rita, 70/319-1829

rita.bencsics@gmail.com

Gyôr, Déry Tibor u. 11/a • Tel.: 96/431-330
www.marcal-ettem.hu • www.marcal-vendeglo.hu 

Üdülési csekket, étkezési utalványokat, bankkártyát,

SZÉP-kártyát elfogadunk! 

• Tyúkhúsleves, 
májgaluskaleves

• Sült kacsacomb, 
fôtt burgonya

• Párolt káposzta, 
sütemény

2.800 Ft helyett 1.800 Ft

MARCAL ÉTTEREM
Egy-Házias vendéglô

menüajánlata nemzeti ünnepünkön
Október 20—21—22—23.

További 8-féle menüvel várjuk vendégeinket 

1000—1100 Ft-os áron!

• Tyúkhúsleves, 
májgaluskaleves

• 2 személyes Marcal-tál
• Vegyes köret, saláta, 

sütemény
5.400 Ft helyett 
3.600 Ft/2 fô, 1.800 Ft/fô

Győr, Árpád út 51/a.
(volt Marika Presszó helyén)
Ny.: h–p. 9–18, szo.: 9–13 óráig
www.borporta.hu

• Minőségi borok a borvidék termelőitől 
• Borvidéki termékek, ajándéktárgyak
• Hangulatos környezetben borkóstolók, 

családi és céges rendezvények lebonyolítása

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

SZERELTESSEN MOST GÁZAUTÓT!
RENDKÍVÜLI AKCIÓ AZ OKTÓBER 31-IG MEGRENDELT ÁTALAKÍTÁSOKRA!

4 HENGERES SZEKVENCIONÁLIS RENDSZER
— 50.000 Ft engedménnyel: 184.000 Ft

6 HENGERES AUTÓKBA — 80.000 Ft engedménnyel: 265.000 Ft
8 HENGERES AUTÓKBA — 100.000 Ft engedménnyel: 280.000 Ft

A beépítés 60 literes hengeres tartállyal, 
lökhárítós csatlakozóval értendô.

GÁZBIZTONSÁGI SZEMLE, SZERVIZ, 
LPG MÛSZAKI VIZSGA

Érdeklôdés: 
ZOOMAUTÓ KFT. Gyôr, Amadé L. u.1.

(A Táblabíróság mögött)

Tel.: 96/512-150, 06-20/952-2938, 06-20/959-4626 
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Nyár óta a bajnoki címvédő HAT-
AGRO UNI Győr csapatát erősíti a ma-
gyar női kosárlabdázás talán legna-
gyobb ígérete, Raksányi Krisztina. A
Pécsről érkezett játékos idén bajnok-
ságot és Magyar Kupát nyerne a győri
együttessel. 

Raksányi Krisztina gyermekként a teniszt és
az úszást is kipróbálta, mégis a kosárlabdá-
nál kötött ki. Döntése különösen annak fé-
nyében tűnik magától értetődőnek, hogy ro-
koni szálak fűzik Rátgéber Lászlóhoz, az or-
szág legsikeresebb kosárlabda-mesteredző-
jéhez. 

– A kezdeti lépések során komoly hatással
volt rám a PVSK mérkőzéseinek hangulata,
és természetesen Rátgéber László is. Célom
volt, hogy egyszer az ő csapatában játszhas-
sak, végül a sérüléseim miatt mindössze fél
évet tudtunk együtt dolgozni. Rajta kívül is
olyan kiváló edzőim voltak, mint Szentendrei
Áron, Fűzy Ákos és Zseljko Djokics. Utóbbi-
val hat évig dolgoztunk együtt, így nagyon
furcsa volt legutóbb az ő csapata ellen pá-
lyára lépni. A Pécs elleni mérkőzésen nem
arra kellett figyelnem, amit ő mond a pálya
széléről – mondta Raksányi Krisztina, aki ne-
velőegyesületét hagyta el a győriek kedvéért. 

– Döntésemben meghatározó tényező
volt, hogy remek szakemberekkel dolgozha-
tom együtt, akiknek korábban már voltam a
játékosa. A legtöbb csapattársammal együtt
játszottam, Nagy-Bujdosó Nórával még Pé-
csett, többekkel pedig a válogatottban. Ti-
zenhat éves korom óta szerepelek az Euroli-
gában, így hozzászoktam a kettős terhelés-
hez. Tavaly a pécsiekkel nem indulhattunk a
sorozatban, így az is fontos volt, hogy egy év
kihagyás után visszatérhetek az Euroligába. 

Raksányi Krisztina huszonegy éves kora
ellenére már meghatározó játékosa a ma-
gyar válogatottnak, nyáron azonban vele
sem sikerült kiharcolni az Európa-bajnoksági
részvételt. 

– Úgy érzem, volt esélyünk kijutni az Eu-
rópa-bajnokságra, sajnálom, hogy nem vet-
tük sikerrel a selejtezősorozatot. Bízom
benne, hogy a 2015-ös hazai rendezésű kon-
tinensviadalra olyan ütőképes csapatunk
lehet, amely sikerrel vesz részt a tornán, re-
ményeim szerint velem együtt – mondta a
nemzeti csapatról az irányítóként és hátvéd-
ként is bevethető játékos, akit az eddig leját-
szott felkészülési és tétmérkőzéseken mind-
két poszton kipróbált Fűzy Ákos vezetőedző. 

– Irányítóként kezdtem Győrött, aztán Na-
talie Hurst érkezése után visszakerültem hát-
védnek. Miután Natalie megsérült, újra az
egyes poszton találtam magam. Mindkét
szerepkört szeretem, de nem vagyok klasszi-

Tovább erősödött a pécsi szál
kus irányító, így biztosan gördülékenyebb
lesz a játékunk, ha Natalie visszatér a csa-
patba és egymás mellett, nem pedig egy-
más helyén léphetünk pályára. A játékunk
még egyáltalán nincs kész, és ezt nem az
mondatja velem, hogy a felkészülés során
csak egy mérkőzést nyertünk meg, hiszen
ez az időszak nem elsősorban az eredmé-
nyekről szól. Az első három bajnokinkat
megnyertük, de ezek a mérkőzések, akár-
csak a hétvégi jekatyerinburgi torna, a fel-
készülés jegyében teltek. Mindig nyerni
szeretnénk, de az a legfontosabb, hogy az
Euroliga rajtjára összeálljon a védekezé-
sünk és a támadójátékunk is. 

A HAT-AGRO UNI Győr csapata októ-
ber 25-én, csütörtökön 18 órakor a Brno
ellen játssza le a szezon első Euroliga-
mérkőzését az egyetemi csarnok-
ban. A győriek nehéz cso-
portba kerültek a mün-
cheni sorsoláson, ezút-
tal az orosz Szpartak
Moszkva, a francia
Bourges Basket, az
imént említett
cseh BK Brno, a
lengyel Wisla Kra-
kow, a spanyol
Rivas Ecopolis és a
török Tarsus Mersin
lesz a zöld-fehérek el-
lenfele. 

– Úgy gondolom, ha to-
vább megyünk a megkezdett úton, akkor
lehet esélyünk a továbbjutásra, ez az el-
sődleges célunk. Természetesen szeret-
nék bajnokságot és Magyar Kupát is
nyerni, Pécsett mindig ez volt az elvárás,
és itt sincs ez másként. Szerintem a
végén ismét Győr–Sopron párharc lesz a
döntőkben, akárcsak tavaly. Még nagyon
a szezon elején járunk azonban, és senkit
nem szabad leírnunk. Ugyan kedden vi-
szonylag nagy különbséggel nyertünk a
Pécs ellen, idegenben azonban kemény
mérkőzés vár majd ránk, és jó csapat lesz
Zalaegerszegen és Diósgyőrben is – latol-
gatta az esélyeket Raksányi Krisztina, aki
gyorsan megkedvelte Győrt. 

– Jól érzem magam, tetszik a város és
jó a hangulat a csapatnál is. Nem volt
olyan nehéz az átállás, mint előzetesen
tartottam tőle. Bevallom, a Mecsek azért
hiányzik, Péccsel ellentétben azonban
Győrnek vannak folyói, ami nagyon tetszik
– mondta első benyomásairól a kosárlab-
dázó, aki jövőbeni terveiről is beszélt. –
Szeretnék minél jobb, Euroliga-
szintű játékos lenni, és ké-
sőbb külföldön is kipróbálni
magam. Egyelőre azonban
nagyon jó helyen vagyok
Győrben... 
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MOZAIK SPORT

Szombaton megszakadt a Győri ETO
FC hét mérkőzésen át tartó győzelmi so-
rozata, de a veretlenségi széria tovább
tart. Pintér Attila együttese ezúttal gól
nélküli döntetlent játszott a Paks ottho-
nában annak ellenére, hogy a győriek
előtt több lehetőség kínálkozott a gól-
szerzésre. Érdekesség, hogy sorozatban
az ötödik olyan mérkőzést vívta a csapat,
amelyen nem kapott gólt, így Sasa Ste-
vanovic hálója már 476 perce érintetlen.
A döntetlennel továbbra is a Rába-par-
tiak állnak a táblázat élén. 

Az ETO kedden azt a Gyirmótot fo-
gadta a Ligakupában, amely nem a leg-
jobb előjelekkel készült a mérkőzésre, hi-
szen hétvégén 3–1-es vereséget szen-
vedett a Baja otthonában. A találkozón
Pintér Attila és Csank János is a keve-
sebbszer pályára lépő játékosoknak
adott lehetőséget a bizonyításra, amely-

Csányi János, az Unicentrál
Bulls Thai Boksz & Kick-
boksz Klub elnöke az él -
sportolók felkészítése mel-
lett az utánpótlás nevelé-
séért vehetett át városi ki-
tüntetést Borkai Zsolt pol-
gármestertől.

Csányi János az utánpótlás-
nevelésben és Győr sportéleté-
ben végzett elhivatott és magas
szintű munkájáért, a hazai és nem-
zetközi versenyeken elért kima-
gasló eredményeiért és a város
hírnevének öregbítéséért vehette
át az elismerést. A polgármester
köszönetet mondott a sportveze-
tőnek azért az áldozatos munká-
ért, amit a fiatalokért végez.

Csányi János lapunknak el-
mondta, a klub egyre szélesebb
körű tevékenységet végez, hiszen
ma már a 7-8 éves korosztállyal is
foglalkozik. A sportvezető azt
vallja, mint minden sportágban,
így a küzdősportok tekintetében is

Döntetlen után kiütéses győzelem
ezt kihasználva a Győri ETO FC pénte-
ken 17 órától edzőmérkőzést játszik a
szlovákiai Besztercebánya ellen. A
másodosztályban a legutóbb Csákvá-
ron 2–1-es vereséget szenvedő ETO
B szombaton 15 órakor a Kozármis-
lenyt, míg a Gyirmót vasárnap 17 óra-
kor a Csákvárt fogadja. A négy győri
játékost is a keretében tudó magyar
válogatott pénteken 21.30 órakor
Észtországban lép pályára, míg ked-
den 20.30 órától Törökország ellen ját-
szik a Puskás Ferenc stadionban. 

További hír, hogy múlt héten Győr-
ben járt az UEFA delegáltja, aki a
2014-es U19-es labdarúgó Európa-
bajnokság helyszíneit vette szem-
ügyre, így az ETO Parkot és a gyirmóti
stadiont is. A szemle a Magyar Labda-
rúgó Szövetség tájékoztatása szerint
sikeresen zárult. 

lyel a zöld-fehérek éltek jobban. A városi
derbin az ETO 5–1-re győzött, a gólokat
Nicorec, Dudás, Dinjar, Andric és Kam-
ber, illetve Erős szerezték. A két csapat

szerdán 17 órakor Gyirmóton újra meg-
mérkőzik egymással. 

Hétvégén a válogatott mérkőzések
miatt szünet lesz az első osztályban,

Világbajnoki
dobogóra állnának

fontos, hogy a versenyzőt miként
„építik fel”. Az alapok megszerzése
kulcskérdés, ezért a legkisebbek
még nem szerepelnek versenye-
ken, hanem különböző rávezető,
felkészítő gyakorlatokat végeznek.

A klub egyébként nem szűköl-
ködik élsportolókban sem, jelen-
leg nyolc magyar bajnoka van a
győri egyesületnek, akik közül
három K1 szabályrendszerben, öt
pedig thai bokszban szerezte meg
az országos elsőséget. A győri ver-
senyzők rendszeresen részt vesz-
nek a külföldi nyílt bajnokságokon
is, ahonnan dobogós helyekkel tér-
nek haza. A klub élversenyzői: Hor-
váth László, Grónai Sándor, Med-
nyánszky Ádám, Pardavi Dávid,
Balogh Mária és Szabó Bernadett. 

Csányi János arról is beszélt,
hogy jövőbeni céljaik között a
még eredményesebb verseny-
zés szerepel. Keményen dolgoz-
nak azért, hogy válogatottjaik az
elkövetkezendő években Eu-
rópa-bajnoki és világbajnoki do-
bogóra állhassanak. 

A sportvezető végezetül kifej-
tette, a küzdősportok megítélése
hazánkban is egyre pozitívabb, a
fenntartások helyett ma már a
sportteljesítményt látják az em-
berek. A sportágat kifejezetten
ajánlja a fiataloknak, mert – az
egészséges életmód mellett – fe-
gyelemre és az ellenfél tiszteletére
is megtanít.

Labdarúgás. Szombaton 15 órakor rangadót rendeznek a labdarúgó megyei II.
osztályban, ahol az újonc és a táblázat harmadik helyén álló DAC 1912 SE az éllovas
Loland-Nyúl csapatát fogadja.  

A Menedzserek Országos Szövetsége szeptem-
ber utolsó hétvégéjén nyolcadik alkalommal ren-
dezte meg a Manager Open teniszbajnokság or-
szágos döntőjét. A finálénak idén is a fővárosi Park
Teniszklub adott otthont, a színvonalas mezőnyt a
tizenkét országos selejtezőtorna győztesei alkották.
Városunkat dr. Birtha Gábor fogorvos és Somogyi
Zsolt, a GYŐR-SZOL Zrt. ügyfélszolgálati osztály-
vezetőjének párosa képviselte, akik remek játékkal
elhódították a trófeát. Az elődöntőben vesztett ál-
lásból fordítottak, a döntőben pedig azt a buda-
pesti párost győzték le, amelyet szuperligás játé-
kosok alkottak. Külön ki kell emelni dr. Birtha
Gábor teljesítményét, aki közel hatvanévesen is fia -
talos lendülettel és hatalmas alázattal vetette bele
magát a küzdelembe. A páros tagjai elmondták, jö-
vőre ismét nekivágnak a megmérettetésnek és
megpróbálják újra Győrbe hozni a kupát. 

Teniszsiker

Élcsapatok
ellen
Csütörtöktől vasárnapig Tbilisziben, az
UEFA Futsal Cup elitkörében szerepel a
Rába ETO futsalcsapata, amely a házi -
gazda Iberia Star Tbiliszi, a portugál Ben-
fica, valamint az olasz Luparense együt-
tesével találkozik. A csoportból csak az
első helyezett jut tovább a sorozat né-
gyes döntőjébe, így a győriekre rendkívül
nehéz feladata vár.

„Már a legjobb tizenhat közé jutás
is siker, hiszen megmutathatjuk ma-
gunkat Európa legjobbjai között” – nyi-
latkozta Drucskó Zoltán, a klub elnöke.
„Ellenfeleink nagy játékerőt képvisel-
nek, de bízom benne, hogy mind tak-
tikailag, mind technikailag felvesszük
majd velük a versenyt.”

Marcos Angulo, a győriek vezetőed-
zője elmondta, hogy két hete készülnek
az elitkörre. „Tisztában vagyunk vele,
hogy a csoportban a miénk a legalacso-
nyabban rangsorolt csapat, de azért küz-
dünk majd, hogy minden meccsen ver-
senyben legyünk a győzelemért” –
mondta a spanyol szakember.

A Rába ETO csütörtökön, lapzártán-
kat követően az egyik legjobb európai
gárda, a Benfica ellen kezdett. Pénte-
ken a hat-hét brazil játékossal felálló
házigazda Iberia Star, míg vasárnap az
olasz bajnokság meghatározó csapata,
a Luparense lesz a győriek ellenfele.
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A női kézilabda-válogatott hétvégén má-
sodik helyen végzett a nagyváradi Kár-
pát-kupán. A felkészülési tornán a hét
győri játékossal felálló magyar csapat
30–25-re nyert Ukrajna ellen, majd 32–
30-ra legyőzte a román B válogatottat.
A románok első csapata aztán 26–20-ra
bizonyult jobbnak a mieinknél, és ezzel
meg is nyerte a Kárpát-kupát.  

A Győri Audi ETO KC szerdán a Bé-
késcsaba elleni magabiztos, 29–14-
es győzelemmel hangolt a Bajnokok
Ligája-mérkőzésekre. A zöld-fehérek
a B csoportban szerepelnek a Kolozs-
vár, a Podravka Vegeta és a Krim Mer-
cator társaságában. Az első forduló-

Két hazai bajnokival folytatta szereplését
a bajnoki címvédő női kosárlabdacsapat,
amely új néven, HAT-AGRO UNI Győr-
ként szerepel a jövőben. Szombaton a Va-
sast fogadta az együttes, a kezdés előtt
pedig ünnepélyes pillanatok tanúi lehet-
tek a szurkolók. Előbb az év játékosa
címet elnyert Nagy-Bujdosó Nórát, majd
az év edzőjének megválasztott Fűzy
Ákost köszöntötték, ezt követően felvon-
ták a bajnoki zászlót az egyetemi csarnok
légterébe. A mérkőzés elején a Vasas
meglepte a győrieket, akik rendezték so-
raikat és a szigorúbb védekezésnek, to-
vábbá Rasheed és Laklóth triplazáporá-
nak köszönhetően 97–40-re nyertek.
Kedden a PEAC-Pécs látogatott az

A SZESE Győr csapata továbbra is hibátlanul menetel
az NB I/B-s férfi kézilabda-bajnokságban, az egyete-
miek legutóbb a Dabas vendégeként győztek 31–23-ra.
A felkészült hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, de az
első félidő végére már a győrieknél volt az előny. A má-
sodik játékrészben a vendégek a határozott védekezés-
nek és a támadások pontos befejezésének köszönhe-
tően már tíz góllal is vezettek, de a végére egy kicsit ki-
engedtek, így fel tudott zárkózni a Dabas. A SZESE Győr
a harmadik bajnokiját is biztosan nyerte és vezeti az NB
I/B nyugati csoportját. A csapat szombaton 18 órakor
a Siklós együttesét fogadja az egyetemi csarnokban. 

A GYŐR-SZOL-Széchenyi Egyetem
csapata hazai pályán is bemutatko-
zott a férfi kosárlabda NB I/B-ben.
Kozma István tanítványai a mumus-
nak számító TF-Budapest együttesét
fogadták, hiszen a két csapat leg-
utóbbi kilenc mérkőzéséből csak egy-
szer hagyhatták el győztesen a parket-
tet. Ezúttal sem sikerült javítani a mér-
legen, a vendégek nagy küzdelemben
74–69-re nyertek a pontatlanul játszó
győriek ellen. A klub a mérkőzés előtt
elbúcsúztatta Csaplár Nagy Ervint,
aki visszavonult az aktív kosárlabdá-
zástól. A játékos közel húszéves pálya-
futása végén a győri utánpótlás-neve-
lésben vállal szerepet.

A BoxingONE Championship szombati
rangadóján a címvédő Komárno Sharks
idegenben is magabiztos győzelmet ara-
tott a győri Patent Gladiators ellen. A
Krúdy Gyula-gimnázium aulájában állí-
tották fel a ringet, ahol a győri csapat az
elmúlt két bajnokságot nagy fölénnyel
megnyerő révkomáromiakat fogadta.
Remek mérkőzéseket, egyéni drámákat,
és sok-sok pofont láthatott a győri publi-
kum, az összecsapáson végül 11:5-re a
vendégek diadalmaskodtak. 

Mérkőzésről mérkőzésre. 56 kg: Pál
Ádám–Nagy Krisztián 0–2, 60 kg: Sinkó
Zoltán–Varga Miklós 0–3, 64 kg: Nyéki
Georgian–Király Viktor 2–0, 69 kg Tóth
Martin–Klasz Árpád 0–2, 75 kg: Gra-
becz Ádám–Harcsa Zoltán 0–3, 81 kg:
Lányi Vitalij–Szabó Alexander 2–0, 91
kg: Darmos József–Tikanec Erik 1–1. 

Az Arrabona Kendo Klub edzője, Erdélyi Gábor ezüstér-
met szerzett a XI. Momiji Kupa elnevezésű nemzetközi
kendoversenyen. A Momiji Kupa versenyzési lehetősé-
get nyújt a 35. életévüket már betöltött kendósoknak. Er-
délyi Gábor pályafutása alatt csapatban világbajnoki
címet szerzett, valamint egyéniben és csapatban is Eu-
rópa-bajnokságot nyert. Jelenleg ebben a kategóriában
versenyez, mellette a győri klub edzéseit is vezeti. Az el-
múlt négy évben a férfiválogatott edzőjeként ért el kima-
gasló eredményeket, irányítása alatt a válogatott nyert
egyéni és csapat Európa-bajnokságot, és idén bronzér-
mes lett a világbajnokságon. 

Kezdődik a Bajnokok Ligája
ban szombaton 17.15 órakor a Pod-
ravka látogat a Magvassyba. 

– Nagyon érdekesnek tartom ezt a
csoportot, tavaly a Podravka jó benyo-
mást tett rám, egységes csapatnak
tűntek, ez biztosan így lesz idén is –
mondta előzetesen a csoportról And-
rea Lekic. – Négy évet játszottam
Ljubljanában, de azóta teljesen kicse-
rélődött a csapat. Jól csengő neveket

igazoltak, de nem lehet tudni, meny-
nyire csiszolódtak össze. Minden -
esetre ellenük nem számíthatunk
könnyű meccsekre. A Kolozsvárról ke-
veset tudok, de jó játékkal verték a
Rosztovot, így biztosan erős csapattal
fogunk találkozni Természetesen azt
szeretném, ha az első helyen zárnánk
a csoportban, de várhatóan nagy csa-
ták lesznek a továbbjutó helyekért. 

BL-menetrend. Október 13., 17.15 óra: Audi ETO–Podravka. Október
20., 17.30 óra: Cluj–Audi ETO. Október 28., 19.30 óra: Krim–Audi ETO.
November 3., 15 óra: Audi ETO–Krim. November 11., 17.30 óra: Pod-
ravka–Audi ETO. November 17., 16 óra: Audi ETO–Cluj. 

Fontos siker

Új néven a címvédő

Ezüstérmes kendós

egyetemi csarnokba, és ugyan meg kel-
lett küzdeni a sikerért, de ezúttal is a zöld-
fehérek hagyták el győztesen a játékte-
ret, a végeredmény 66–48 lett a hazaiak
javára. „Az első negyed lendületes, ösz-
szeszedett játékával alapoztuk meg a
győzelmet, amiért így is nagyon meg kel-
lett dolgozni. Sajnos ezúttal sem tudtuk
negyven percen át tartani a tervezett rit-
musunkat, de legalább harcoltunk és
szervezetten kosaraztunk” – értékelt
Fűzy Ákos vezetőedző. A győriek lapunk
megjelenésének napjától Jekatyerin-
burgban vesznek részt egy rangos nem-
zetközi tornán, majd Oroszországból
visszatérve csütörtökön 18 órakor a
Cegléd vendégeként lépnek parkettára. 

Vereség
a mumustól

Gladiátorokként
küzdöttek
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Hétvégén a BKV Előre SC Sport
utcai csarnokában rendezték meg
a súlyemelő országos bajnoksá-
got, melyen a győri Rekard SE ver-
senyzője, Soóky Gergely óriási fö-
lénnyel megvédte tavalyi bajnoki
címét. A 62 kg-os súlycsoportban
induló győri tehetség 250 kg-ot
ért el összetettben (szakítás 110
kg, lökés 140 kg), és ezüstérmes
riválisát is 32 kilogrammos különb-
séggel utasította maga mögé. 

Hatodik alkalommal adták át a Junior
Prima Díjakat sport kategóriában. A
szakmai zsűri döntése alapján ezúttal
Bor Barna (cselgáncs), Hanga Ádám (ko-
sárlabda), Harcsa Zoltán (ökölvívás), Hid-
végi Vid (torna), Karakas Hedvig (csel-
gáncs), Kovács Sarolta (öttusa), Lékai
Máté (kézilabda), Megyeri Balázs (labda-
rúgás), Módos Péter (birkózás) és Sofron
István (jégkorong) teljesítményét méltat-
ták a budapesti ünnepségen. 

A társalapító MKB Bank emellett
külön díjazta az évad legeredménye-
sebbjeit kajak-kenuban. A Prémium Díjat
a versenyzők közül a kajakos Douchev-
Janics Natasa és Dudás Miklós, vala-
mint a Graboplast Győri VSE kenusa,
Nagy Péter érdemelte ki. Az edzőknél
Csipes Ferenc, az ifjúsági korosztályban
pedig a kajakos Tótka Sándor és Lucz
Dóra, továbbá a kenus Khaut Kristóf –
szintén a Graboplast Győri VSE verseny-
zője – kapott elismerést. A tragikusan fia -
talon elhunyt Kolonics Györgynek emlé-
ket állító Kolonics Díjat Khaut Kristóf és
Tótka Sándor vehette át.

Nagy Péter idén a felnőtt gyorsa-
sági Európa-bajnokságon C-2 1000
és 200 méteren is 6. helyezést ért el,
a felnőtt magyar bajnokságon több
versenyszámban is dobogón végzett
egyes és páros hajóegységekben.
Khaut Kristóf az összes ifjúsági válo-
gatóversenyt megnyerte mindhárom
távon (1000, 500 és 200 méteren),
majd az ifjúsági Európa-bajnokságon
egyesben két ezüstérmet szerzett.

A férfiaknál a címvédő Józsa
Gábor, a nőknél pedig Merényi
Tímea nyerte az országos baj-
noki címet a vasárnapi 27. Spar
Budapest Maratonon. A nőknél
a címvédő Földingné Nagy
Judit 2:56:49-es idővel a har-
madik helyen ért célba. A futó-
fesztivál 19 ezer 200-as indulói
létszáma abszolút rekordnak
számít: Magyarországon eddig
17 ezer 700 volt a részvételi re-
kord egy rendezvényen.

A győri horgászegyesületek halőrző és
a halvédő munkájához szorosan kap-
csolódik, hogy módosult a védett halak
köre. A Magyar Haltani Társaság tájé-
koztatójából kiderül, hogy védetté vált
a nyúldomolykó, amely 2010-ben „Az
év hala” volt Magyarországon. Egyebek
közt ezt is tartalmazza a vidékfejlesztési
miniszter 2012. október elsejétől hatá-
lyos rendelete, amely újraszabályozta a
védett és fokozottan védett növény- és
állatfajok körét, valamint azok termé-
szetvédelmi értékét.

A nyúldomolykó védetté nyilvání-
tása mellett további változás, hogy az
eddig is védett felpillantó küllő és ho-
moki küllő átkerült a fokozottan védett
kategóriába. Természeti értékük a ko-
rábbi 50 ezer, illetve 10 ezer forintról

Győri
kenusok
elismerése

Sport- és egészségnap

szerző: borbély éva
fotó: illusztráció

A múlt hétvégén megrendezett sport-
nap sikerrel zárult az olykor csöpögő
eső ellenére is. A létszám is magáért be-
szélt, több mint ezerötszázan látogattak
el a rendezvényre. Az eseményt Győr
polgármestere, Borkai Zsolt nyitotta
meg, ezt pedig aerobik-bemelegítés kö-
vette Kránitz Bernadett, Jármai Anita és
Vados Edina vezetésével, majd megkez-
dődött a futóverseny. 

Két pályán zajlottak az események,
az egyiken kyokushin karate-, TRX-,
judo-, ju-jitsu-, MMA-bemutatókra ke-
rült sor, ahol a győri Yakuza Fight Club
& Spa képviseltette magát. A másik ol-
dalon az aerobikórák rajongói bulizhat-
tak olyan óratípusokra, mint a kick-box

és capoeira aerobik, zumba, BodyArt,
Port de bras. Itt a Park Fitness Club és
a Speedfit Fitnesz és Szolárium Stúdió
edzői léptek fel: Kránitz Betti, Borbély
Éva és Vigh Domonkos. 

Külön kis sátorban masszőrök vár-
tak a sportolás után a lazulni vá-
gyókra. Ami még nagyon fontos,
hogy a kisgyermekek is találtak ma-
guknak kikapcsolódási lehetőséget,
többek között ilyen volt a labdarúgás
és a játszósziget is. A sporteseményt
a tavalyi hármasfogat zárta most egy
negyedik óratípussal kiegészítve,
ezek voltak a kangoo, spinning, step-
aerobik, illetve a bizonyos negyedik,
gym-stick. A négy edzést egy pályán,
ugyanabban az időben azonos ze-
nére rendezték. Köszönjük a részvé-
telt! Speedfit – Fitnesz mindenkinek! 

Földingné
a dobogón

Soóky
címvédése

Városi halőrzés: védett halak
szók ejtik zsákmányul. A leánykoncér az
év legnagyobb részét a folyók főmedré-
ben tölti, ahol néhány példányból álló
csapatokban keresi táplálékát. A szeny-
nyezett részeket elkerüli. Lassú fejlő-
désű hal, akár húsz évet is megélhet.
Mivel 2001 óta védett, ezért mindig
vissza kell engedni.

Az utóbbi években több halfaj rend-
szertani besorolása és neve is megvál-
tozott, illetve genetikai vizsgálatok alap-
ján több, korábban egyazon fajba so-
rolt alfajt külön fajként írtak le. A rende-
let, amely 1385 tételt sorol fel, ezeket is
feltünteti. A halakra vonatkozó rész egy-
szerűsített változata a Magyar Haltani
Társaság honlapján a www.haltanitar -
sasag.uw.hu oldalon mindenki szá-
mára elérhető. 

Nagy Péter legutóbb ezüstérem-
mel tért haza a római maratoni vi-
lágbajnokságról.

100 ezer forintra emelkedett.  A védett
leánykoncér is esélyes volt a fokozottan

védett minősítés elnyerésére, ám beso-
rolása nem módosult. A leánykoncérral
kapcsolatos újdonságok azért is fonto-
sak, mert e szép halunk a Duna győri,
vámosszabadi és bajcsi szakaszán elő-
fordul, környékünkön a márnára úsz-
tatva, kopogatva vagy fenekezve horgá-
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HISZEM, HOGY A TISZTESSÉGES MAGATARTÁSNAK VAN JÖVÔJE!

2012. október 19. (Péntek) 9—16 ÓRÁIG
Gyôrben, a Rába Hotel Rába Termében 
Tel.: 06-20/200-6084, 06-1/209-4245

MI FIZETÜNK A LEGTÖBBET!
Áraink a vásárlás legkisebb 

összegét jelentik!

Lehet hogy több? 
Majd meglátja!

ARANY 
ZSEBÓRA

100.000 Ft— 
300.000 Ft

PATEK PHILIPPE
1930-as évek
Acél: 800.000 Ft
Arany: 1.500.000 Ft

PATEK PHILIPPE
Acél: 800.000 Ft
Arany: 
1.500.000 Ft

ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH
Acél: 500.000 Ft
Arany: 800.000 Ft

I.W.C 
SCHAFFHAUSEN
Acél: 150.000 Ft
Arany: 250.000 Ft

OMEGA 
CHRONOGRAPH
Acél: 150.000 Ft
Arany: 300.000 Ft

JAEGERLE 
COULTRE
Acél: 120.000 Ft
Arany: 200.000 Ft

VACHERON
CONSTANTIN
Acél: 250.000 Ft
Arany: 500.000 Ft

OMEGA 
CONSTELLATION
Acél: 18.000 Ft
Arany: 80.000 Ft

ROLEX OYSTERCH-
RONOGRAPH
Acél: 500 000 Ft
Arany: 800 000 Ft

Komplett riasztórendszer
otthonának, családjának, kisvállalkozásának

+ 36 30/203-2222

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

Tel.: 06-30/936-2517

egy ‘60-as években épült, felújítandó csa-
ládi ház 1400 m2 telken. 
A ház Gyôr-Likócson található, a Török ut-
cában, közvetlenül a töltés mellett. Csen-
des, nyugodt környezetben.

Az üzemeltetési jog teljes berendezéssel (4 db professzionális szolá-
riumgép,számítógépes rendszerrel, fodrászpultokkal, egyedi bútorok-
kal és dekorációval eladó. 

ELADÓ 
BÉRLETI JOG!

ÁR: 4 MILLIÓ FT.

Tel.: 06-30/9362-517

ELADÓ


