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17–20. oldal Új közösségi tér
épül Győrben a múlt értékeinek
megőrzésével. Dunakapu tér–Duna-
korzó című mellékletünkben szak-
emberek világítanak rá a Dunakapu
tér fejlesztésének fontosságára.

5. oldal Energiaitalok fogyasztása miatt
egyre több iskolás gyerek panaszkodik mell-
kasi fájdalomról, fejfájásról és kialvatlanság-
ról. Már tízévesek is fogyasztják a magas
koffeintartalmú italokat, nem tudva, hogy a
fejlődő szervezetükre nagyon veszélyes.

HETIL AP

A jövőnek épül
Interjúnk a 8–9. oldalon
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millió forintból megújultak a város köztemetői. A
GYŐR-SZOL Zrt. koordinálásával végzett munkála-
tok a révfalui, nádorvárosi, Templom úti, Malomsori,
Sugár úti, újvárosi és Koroncói úti sírkerteket érintet-
ték. Felújították a ravatalozókat, hangosító berende-
zéseket telepítettek és térkövet raktak le.

30 1200 kilogramm fagyasztott hasábburgonyát adomá-
nyozott a megyei önkormányzat gyermekvédelmi
központjának a Matusz-Vad Zrt. A több egységgel
működő gyermekvédelmi központ tizennyolc éves
korukig gondoskodik a gyerekekről, s a 21 év alatti,
nagykorúvá vált fiatal felnőttekről. 

NAPRÓL NAPRA

Október 21.

Október 22.

Október 23.

Október 24.

Október 25.

Október 26.

Október 27.

Határon át-
nyúló busz-
közlekedés
Újabb buszjárat indul-
hat Magyarország és
Szlovákia között, közö-
sen pályázhat a pro-
jektre Győr és a csalló-
közi Nagymegyer ön-
kormányzata. A győri
közgyűlés pénteken
dönt arról, hogy  bekap-
csolódik-e a legfeljebb
két évig tartó projektbe,
amellyel ötszázalékos
önrésszel 200 ezer és
egymillió euró közötti
összeget nyerhetnek el
a pályázók.

Boldog győriek
Két győri szervezet, az
Innovációval a Fenn-
tartható Fejlődésért
Egyesület és a Kautz
Gyula Közgazdász Szak-
kollégium közös kutatá-
sának eredményeként
kiderült, hogy a győriek
környezetterhelésük és
boldogságuk arányát fi-
gyelembe véve jobban
élnek, mint az átlag ma-
gyarok. A Boldog Bolygó
Index az emberi jólét és
a fejlődés teljesen új
mutatószáma. 

Változó
ügyfélfogadás
A november 1-jei mun-
karend-áthelyezés
miatt az alábbiak sze-
rint alakul a polgármes-
teri hivatalban az
ügyfélfogadás: október
31. pihenőnap, novem-
ber 1. ünnepnap, no-
vember 5. munkanap.
November 4-én hétfői,
november 5-én pénteki
munkarend lesz a hiva-
talban. 

Szeptemberben öt százalékra
csökkent a munkanélküliség me-
gyénkben. Kara Ákos országgyűlési
képviselő szerint a mutató javulása az
ipar kiegyensúlyozott teljesítményé-
nek és a mezőgazdasági, turisztikai
idénymunkáknak köszönhető.

Minden győri középiskolába eljut-
tatja az Electro-Coord Kft. a Jekko
nevű gyűjtőedényt, amely megköny-
nyíti az elektromos hulladékok szelek-
tív gyűjtését. Az e-hulladék nem a ku-
kába való, környezetvédelmi szem-
pontból fontos a megfelelő gyűjtése.

Kopjafát állítottak Gulyás Lajos
református lelkész, ’56-os mártír tisz-
teletére a szabadhegyi református
templom udvarán. A lelkész egy kor-
társa szerint „valósággal égett a nem-
zetéért”. Segítségnyújtása miatt 39
évesen végezték ki Győrben. 

Rádió adó-vevőt kaptak a megyei
rendőr-főkapitányságtól a győri pol-
gárőr egyesületek. A 45 készülék
technikai kezelését az Arrabona Pol-
gárőr Egyesület végzi. A polgárőrök
szükség esetén a rendőrség ügyele-
tét is értesíthetik az új eszközökkel. 

Példaértékű összefogással meg-
újult a győri Révai-gimnázium udvara.
A város, a Révai Miklós Alapítvány és
egykori diákok működtek közre azért,
hogy szebb legyen az udvar. 

Győr befektetési lehetőségeiről tar-
tott előadást a finnországi Kuopióban
Borkai Zsolt polgármester. Az esemé-
nyen vállalkozók vettek részt, s rendkí-
vül érdekelte őket Magyarország gaz-
dasági klímája, azon belül pedig Győr
ipara, szakképzési rendszere. 

Átadták azt a szervertermet,
amely a teljes köz- és felsőoktatás
diákjainak, oktatóinak és  intézmé-
nyeinek adatait kezelő rendszereket
szolgálja ki Győrben. A kétmilliár-
dos EU-s forrásból megvalósult
projekt közel ötven oktatási rend-
szer gyorsabb és biztonságosabb
kiszolgálását teszi lehetővé.

A győri önkormányzat
vezetői október 23-án
reggel megkoszorúzták
a városházán található
Szigethy Attila-emlék-
táblát, majd a Szent Ist-
ván úton hajtottak fejet a
Szigethy Attila-dombor-
műnél, a Dunántúli
Nemzeti Tanács egykori
működési helyén. A vá-
rosi koszorúzási ünnep-

A forradalomra emlékeztek

A Vaskakas Taverna néven ismert győri épület-
együttes felújítása után kiállítóterület, multifunk-
ciós tér és étterem is üzemel majd a Bécsi kapu
téren. Az épületet mintegy három és fél évvel ez-
előtt vásárolta meg a jelenlegi tulajdonos, dr. Nagy
László, aki a több mint félmilliárdos fejlesztéshez
mintegy 250 millió forint európai uniós pályázati
pénzt nyert a Turisztikai Szolgáltatások Fejlesztése
a Nyugat-Dunántúli Régióban konstrukció kere-
tein belül. Józsa Dávid tervező elmondta, az épület
új kulturális és turisztikai funkciókat kap. Jelenleg
a két egymás melletti épület között egy szűk siká-
tor helyezkedik el. Ennek a helyén alakítják ki azt a
központi közlekedőt, amely megteremti a két épü-
let közötti közvetlen kapcsolatot. A Vaskakas-ház
fölé egy a várfaltól ellebegtetett tető kerül, amely
túlnyúlik a homlokzaton, mintegy előtetőt képezve
a bejárat felett. Az új tető kialakításával jön létre az
a multifunkcionális terület, ami a város egy új kö-
zösségi tere lehet. Az első emeleten kiállítótermek,
a másodikon irodák és kiszolgálóhelyiségek kap-
nak helyet. A földszinten az étterem születik újjá. A
munkálatok a jövő év tavaszán kezdődnek, és
2013 októberére fejeződnek be.

séget a Bisinger sétá-
nyon tartották a Gol-
gota-emlékműnél, ahol
a polgármester mon-
dott ünnepi beszédet.
Borkai Zsolt úgy fogal-
mazott: 1956 nélkül ma
Európa sem lenne az a
szellemi, gazdasági és
politikai közösség, mely-
ben Magyarországnak
ismét helye van. 

Felújítják a Vaskakas-házat
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Nevek és számok. A por és
hamu mellett ez marad utá-
nunk. Előbbieket a társada-
lom adja, utóbbivá a Te-
remtő tesz minket, hogy
könnyebb legyen visszadol-
goznia a végtelen univer-
zumba, hogy aztán új élet
legyen belőlünk. Elképzel-
hetjük így is az elmúlást,
meg másképp is. Mindenki-
nek a saját filozófiáján
múlik, hogy mit gondol a
halálról. Kinek hogy köny-
nyebb elviselni a tudatot,
hogy egyszer csak vége.
Egyszer csak. A halálnak az
a legnagyobb erénye, ami a
legszörnyűbb is benne,
hogy kiszámíthatatlan.
Ezért nem mindegy, hogyan
élünk, hogy mit tartunk
fontosnak, hogy mennyi
időt pazarlunk el a fogyasz-
tói társadalom által fon-
tossá teremtett felesleges
dolgokra. 

Nem sok nap van egy
évben, amikor a mókuske-
rék lassít, és felülről valaki
azt mondja, most pedig
menj ember, és legalább utó-
lag mondd el a sírkertekben,
amit eddig vagy elfelejtettél,
vagy nem jutott eszedbe,
vagy egyszerűen csak nem
volt rá időd! Most már csak
egy kőnek és a rajta lévő ne-
veknek meg számoknak
mondhatod el, de ha úgy
érzed, gyújts egy gyertyát,
és mondd. Elsősorban azért,
mert ez neked fontos, hogy
kicsit megnyugodj. 

Ahogy az idő múlik, úgy
kerülünk mi is közelebb Ha-
lottainkhoz. Persze a világ,
a nehéz gazdasági helyzet,
az európai, illetve a nyugati
civilizáció és benne a saját
helyünk megmentése el-
vonja erről a figyelmünket.
Pedig mennyire fontos
lenne helyén kezelni az
időnket. 

Ezekben a napokban –
ha eddig igyekeztünk is ke-
rülni – emlékezünk. Emlé-
kezünk és hisszük, hogy
csak a kő a múlandó, a rajta
lévő név örök. A por és a
hamu pedig valahol mindig
körülöttünk van.

Wurmbrandt András

Kőbe vésett
betűk

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

A Győr és Budapest közötti autóbusz-
közlekedés piaci alapon is életképes
szolgáltatás lehet, így vélhetően a jö-
vőben is komoly alternatívája marad
a két város közötti tömegközlekedés-
nek – véli Völner Pál. A Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium infrastruktúrá-
ért felelős államtitkára szerint a köz-
lekedési párhuzamosságok felszá-
molása elképzelhetetlen úgy, hogy
olyan szolgáltatás maradjon meg a
másikkal ellentétben, amely alacso-

nyabb színvonalú, és minőségében is
gyengébb feltételeket kínál az utazni
vágyók számára.  

– A távolsági közlekedés fogyasztói
árkiegészítésében lesznek módosulá-
sok, ugyanakkor a helyközi közlekedés
összességében mintegy 229 milliárd-
nyi forrást kap a jövő évben, ez 20 mil-
liárddal több, mint a tavalyi – nyilat-
kozta a Győr Plusznak Völner Pál. –
Egyrészt egyfajta átstrukturálás törté-
nik most, hiszen a vasúti pályaszerző-
dés révén közvetlenül az infrastruktúra-
fenntartást is tudja támogatni az állam,
így ott jelenítjük meg a pénzösszege-
ket, ahol a költségek jelentkeznek. A fo-
gyasztói árkiegészítés változása pedig
összefügg a kedvezményrendszerek
felülvizsgálatával, de itt az alapvető cso-
portokat, a hat év alatti gyerekek, a
mozgáskorlátozottak, az öregségi
nyugdíjasok, a diákok kedvezményét

Húszmilliárddal több jut 2012-ben
a helyközi közlekedésre

nem érinti az átalakulás. Egyébként az
átalakítás nem jelenti azt, hogy meg-
szűnik a kedvezményrendszer, csak az
eddig mintegy 38 jogszabályban is
rögzített rendszert üzletpolitikai ked-
vezmények váltják fel. Lesz, ahol a cég-
csoport, tehát a közlekedési holding
keretében működő Volán és vasúti tár-
saság dönti el, hogy mely vonalakon,
mely rétegeknek, milyen kedvezmé-
nyeket biztosítanak a jövőben úgy,
hogy az üzletpolitikai célok is teljesülje-
nek, és az utaslétszám is meglegyen.

Kell a jövő évben jegyáreme-
lésekre számítani? 

Ma az árrendsze-
ren belül nem az a fő
probléma, hogy nem
elég magasak a díjak,
ezért a változásokat
nem a jegyárak kér-
désén keresztül kell
megközelíteni. A lé-
nyeg, hogy ott jelent-

kezzenek a kedvezmények, ahol a rá-
szoruló csoportok vannak. Maga az át-
alakítás, a racionalizálás azt is tartal-
mazza, hogy azokat a menetrendben
működő vonalakat, ahol a párhuza-
mosságok jelen lehetnek, a jövő év ele-
jétől fokozatosan kivezetjük a rendszer-
ből. A tartalékokat szeretnénk elsősor-
ban feltárni, és ennek köszönhetően
növelni a hatékonyságot, elérni azt,
hogy ne kelljen emelni az árakat. 

Több település vezetője, így
Győr polgármestere is kezdemé-
nyezte a közelmúltban a helyi
közlekedés fogyasztói árkiegé-
szítésének növelését. Emellett
szóba került a normatív támoga-
tás emelésének szükségessége
is. Lát erre esélyt?  

Eddig sem önmagában a norma-
tívával volt a gond, hanem ahogy a
polgármesterek is felvetették: a helyi

közlekedés támogatásának normatív
alapon történő forráselosztásával. A
főváros arányaiban jóval nagyobb
összeget kapott, mint a vidéki nagy-
városok, illetve az ott működő Volán-
társaságok. Az már más kérdés,
hogy a polgármesterek javaslata az
eddigi finanszírozáshoz képest több-
letigényeket is megfogalmaz. Én úgy
hiszem, fokozatosan tudunk csak elő-
relépni ebben a kérdésben.

Kitért már a párhuzamossá-
gokra. Egy közelmúltban megje-
lent felmérés szerint Győr és Bu-
dapest között országosan a leg -
élénkebb a vasúti személyszállí-
tás, de sokan utaznak távolsági
autóbusszal is Győrből a fővá-
rosba. Lehet erősíteni egyik vagy
másik közlekedési formát?  

Racionálisan nézve, a párhuzamos-
ságokat nem éri meg a jövőben úgy
fenntartani, hogy minden közlekedés-
típust az állam finanszíroz. A vasúti köz-
lekedés adott, a személyszállítás jól
működtethető a síneken, ha megfelelő
színvonalú szolgáltatást tudunk nyúj-
tani, zsúfoltság nélkül, ideális körülmé-
nyekkel. Ha ez optimálisan működik,
akkor a távolsági autóbusz-közlekedés
ugyancsak állami finanszírozása két,
vasúton is jól és rugalmasan megköze-
líthető nagyváros között luxusnak tűnik.
Azt azonban tudomásul kell venni,
hogyha önmagában piaci alapon is
életképes egy ilyen szolgáltatás, és van
az az utaslétszám, amely ezt igényli, és
hajlandó megfizetni, akkor az ilyenfajta
párhuzamosságot nem szabad felszá-
molni, hanem ösztönözni kell a műkö-
dését. A kivezetés egyébként sem egy-
szerre történne a rendszerből, az alkal-
mazkodási időszakot biztosítani kell, a
megmaradó szolgáltatás pedig nem
lehet alacsonyabb szintű annál, mint
amit kiváltunk vele.  

A lényeg, a kedvez-
ményeket a valóban
rászorulók kapják
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT? INTERJÚ

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

„A vízen lenni egyfajta életcélt jelent számomra” – jelzi a
Felirat Reklám Műhely Kft. 53 éves ügyvezetője, hogy a
múlton és az emlékeken kívül az itteni folyók kötik legin-
kább Győrhöz. Persze a múlt és az emlékek jelentős része
is kapcsolatban van a vízzel, hiszen Varga Péter már 10-
11 évesen evezni járt, s tulajdonképpen a csónakházból
indult minden, amit eddigi életében felépített... 

– Kölyökként igazi városszéli gyerek voltam, barátaimmal
időnk nagy részét a mai Malom ligetben töltöttük. Adyvárost
akkor kezdték építeni, így az árkon-bokron át ugrálás mellett
testközelből láttuk a folyamatos építkezéseket, földmunkákat.
Általános iskolásként édesapám példáját követve mindennap
mentem evezni, ha kellett, naponta kétszer, hiszen versenyez-
tem, így volt ez a középiskolás, jedlikes évek alatt is.

Az érettségi után egyenes út vezetett a Szé-
chenyi-egyetem jogelődjére, az akkori KTMF-re,
ahol járműgyártó szakon államvizsgázott.
Ahogy akkoriban nagyon sokan Győrben, ő is a
vagongyárban indította el felnőtt életét, közben
szabadidejében társaival hegyet mászott. Nem
titok, ez is a víznek köszönhető.

– Ha jó eredményt értünk el az evezős
versenyeken, jutalomból gyakran vittek min-
ket kirándulni a Tátrába vagy a Bakonyba például. Any-
nyira megszerettük ezeket a vidékeket, hogy később ma-
gunk is felkerekedtünk és hegyet másztunk. A rendszer-
váltás idején aztán páran összeálltunk és csináltunk egy
kisvállalkozást: ipari alpinisták lettünk. Minden szabad-
időnket a kéményeken meg a magas épületeken töltöt-
tük, próbáltuk megkeresni a valódi hegymászásra való
pénzt. Egyszer aztán kaptunk egy felkérést, tízemelete-
sek tűzfalára kellett Füszért-emblémákat festenünk.

Ez volt a belépő mostani munkájához, ma már közel két
évtizedes vállalkozásához, amelynek fejlődése mondhatni
együtt haladt a számítástechnika előretörésével. 

– Először kézzel szerkesztettünk. Volt olyan karácso-
nyunk, amikor az egész család kisollóval vagdalta a betű-

ket, hiszen akkor még a vágyaink között sem volt a mos-
tanihoz hasonló technológiánk. De kedvet kaptunk ehhez
a munkához, beleástuk magunkat, és kiderült, milyen szé-
les spektrumú szakmába csöppentünk. Az informatikai
fejlesztéseinkkel aztán egyre komolyabb munkákat tud-
tunk elvállalni. A feliratozás, a fémszerkezetek tervezése,
legyártása, a műszaki tervezés a feliratokhoz, tartószerke-
zetekhez, a látványtervek elkészítése egy komplex tevé-
kenységi körré nőtték ki magukat.

A magát vízmániásnak tartó cégvezető Győr termé-
szetközeliségét szereti a legjobban. Nem csoda, ha leg-
kedvesebb helye a városban a csónakház, onnan nézni
a székesegyházat, a vártornyot, a Rába befolyását le-
nyűgöző.

– Óriási dolog, hogy az ember le tud menni napközben,
akár csak 1-2 órára is a vízre, két perc alatt kint van a vá-
rosból, és gyönyörű környezetben lehet. Győr fekvése

lehetővé teszi, hogy a környező hegyeket is viszonylag
gyorsan elérjem. A természet közelsége nagyon fontos a
számomra, nem véletlen, hogy Pinnyédre költöztünk a
családommal. Biciklivel is közel van a belváros, nyugodt,
csendes hely, és a Duna felől fúj a szél.

A háromgyermekes család a természetjáráson kívül
gyakran megfordul a város kulturális programjain, vagy
csak úgy sétálnak a városban, élvezik annak hangulatát.
Két nagylányuk egyetemista a fővárosban, 10 éves kisfiuk
pedig élvezi a pinnyédi szabadságot, többet van a fán,
mint az íróasztal mellett. 

– Millió szállal kötődünk Győrhöz, talán azért, mert
itt olyan légkörben tudunk élni a családommal, ami fon-
tos nekünk.

Varga Péter: A folyók
kötnek leginkább Győrhöz

A renoméról
Mindig próbáltam pre-
cízen, az ügyfelek igé-
nyeit kielégítve, az el-
várások felett dol-
gozni. Csak azt enged-
tem ki a kezünk közül,
ami nekem megfelelt,
nem azt, amit esetleg
el lehetett volna adni.
Úgy gondolom, hogy
valószínűleg ez a kul-
csa annak, hogy tal-
pon vagyunk közel két
évtizede. Még ha a vál-
ság miatt keservesen
is ment az elmúlt 1-2
évben, azt mondtuk,
hogy ez alá a szint alá
nem megyünk. Akkor
inkább abbahagyjuk,
de igénytelen munkát
nem adunk ki a ke-
zünkből – mondja
Varga Péter.

Óriási dolog, hogy az ember
le tud menni napközben,

akár csak 1-2 órára is a vízre

A Felirat 
A Felirat Reklám Mű-
helynek tíz állandó
munkatársa van, il-
letve alvállalkozók se-
gítségét veszik
igénybe egy-egy meg-
rendelésnél. Négy-öt-
száz állandó ügyféllel
rendelkeznek, tevé-
kenységük szerte -
ágazó, dolgoznak pél-
dául két látványos
győri beruházásnál: a
Mobilis Interaktív Ki-
állítási Központ építé-
sénél és a Baross úti
látogatóközpontnál is.
Most az autóipari esz-
közök tárolását szol-
gáló eszközök gyártá-
sába is belevágnak, hi-
szen igyekeznek több
lábon állni.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Energiaitalok fogyasztása
miatt egyre több iskolás gye-
rek panaszkodik mellkasi fáj-
dalomról, fejfájásról és kialvat-
lanságról. Már tízévesek is fo-
gyasztják a magas koffeintar-
talmú italokat, nem tudva,
hogy a fejlődő szervezetükre
nagyon veszélyes lehet, ha rá-
szoknak. Az ügy súlyát az is bi-
zonyítja, hogy az „üdítő” a Győr
Városi Kábítószerügyi Egyez-
tető Fórum kiadványában mint
aktuális függőséggel kapcsola-
tos probléma szerepel.

– Felgyorsul tőle a szívverésem, ez na-
gyon tetszik, meg finom is – kaptuk a
választ egy 11 éves gyerektől, arra a
kérdésre, hogy miért fogyaszt rendsze-
resen energiaitalokat. Egy másik, ha-
sonló korú fiú úgy érzi, jobban megy
tőle a játék a számítógépen, illetve a ta-
nulás. No és „apáék úgyis vesznek
mindig”, miért ne inná meg ő is?

Nemrég országos tanulmány ké-
szült a témában, ez is bizonyítja,
valós problémáról beszélünk: a 10–
14 éves gyerekek egyötöde iszik reg-
gelire energiaitalt, az iskolai büfék ne-
gyedében hozzájuthatnak a koffeines
termékekhez.

A győri Móra Ferenc Általános és
Középiskolában nem árulják a káros
üdítőt, azonban a gyerekek így is
gond nélkül beszerzik nap mint nap.

„Anyu szerint kikészíti a gyomromat,
de nem érdekel, meghalnék nélküle”

Csengeri Mária, az Adyvárosi Közok-
tatási Főigazgatóság vezetője ismeri
a problémát, de a hozzá tartozó intéz-
ményekben még jónak mondható a
helyzet, viszont így is megdöbbentő,
mennyi gyerek fogyaszt energiaitalt.
– Tiltjuk, de teljesen kivédeni nem
lehet, hogy igyák a gyerekek ezt a mű-
anyagot. A táskájukat nem nézhetjük
meg, és ha kiöntetjük velük az italt,
akkor jogilag támadhatóak vagyunk.
Természetesen tájékoztatjuk őket és
a szülőket is az ezzel kapcsolatos ve-
szélyekről – vázolta a tanárok lehető-
ségeit a főigazgató, aki bízik az ener-
giaitalokat is érintő népegészségügyi
termékadó miatti áremelésben,
amely szerinte kevesebb fogyasztást
eredményez. Erre az iskola közelében
működő bolt eladója rácáfolt. Azt
mondta, náluk lehet kapni alig több
mint száz forintért is energiaitalt.  

– Iskola előtt és után is betérnek a
gyerekek energiaitalt vásárolni, korosz-
tályt tekintve 10 évestől felfelé. Gyak-
ran a szülők veszik meg nekik – tette
hozzá az eladó, aki szerint nincs szük-
sége a gyerekeknek a felpörgető italra.

– Múltkor rajtakaptak a folyóson –
ezt már egy nyolcadikos fiú mesélte
az egyik győri iskolában. A 21 fős osz-
tályból 13-an isznak rendszeresen a
70–200 mg koffeint tartalmazó ter-
mékekből. Ez a mennyiség egyéb-
ként három-négyszerese annak,
mint ami ugyanannyi kávéban van.
Egyszeri 250 mg feletti adagja pedig
növeli az infarktus, illetve az agyvér-
zés kockázatát.

A gyerekek nem ismerik határai-
kat, az osztály vezéregyénisége pél-
dául kijelentette: Anyu szerint kiké-
szíti a gyomromat, de engem nem ér-
dekel. Meghalnék nélküle!

A koffeinen kívül több káros anyag
található az energiaitalokban, ilyen
összetevő például a taurin. Dr. Czu -
czor Violetta cse-
csemő- és gyer-
mekgyógyász egy
patkányokon vég-
zett kísérletet ho-
zott példaként. A
kis állatok azon túl,
hogy sokkal szo-
rongóbbak, hiper-
aktívabbak lettek, magatartásválto-
zást is okozott náluk a szer: meg-
csonkították önmagukat.

– Kisarkított a példa, de elárulja a 
taurin káros hatását – kezdte a dok-
tornő, aki hozzátette, a gyerekeknél ez
azt jelentheti, hogy nyugtalanabbak,
hiperaktívak lehetnek. A sok koffein
pedig stresszhelyzetet idéz elő, így fel-
erősíti bennük a dolgozatok okozta ter-
mészetes izgalmat. Ezért szoron-
góbbá válnak tőle a gyerekek, és egy
idő után a hozzászokás is kialakul
náluk. A felpörgetett szervezet előbb
elhasználódhat. Korlátlan fogyasztás
esetén megváltozhat a viselkedés, fo-
kozódhat a kockázatkereső magatar-
tás. Dr. Czuczor Violetta rámutatott
arra is, hogy korán jelentkező gyomor-,
szív- és érrendszeri panaszokat okoz-
hat az ital, amely vízhajtó, ez a hatása
alkohollal együtt fogyasztva még in-

kább felerősödik. Hozzátette, hosszú
távon nő a cukorbetegség kialakulásá-
nak kockázata, valamint a máj- és ve-
sefunkciók is károsodhatnak.

– Konkrét, laborban leellenőrzött
példa erre: győri egyetemistánál mun-
kaalkalmasságihoz szükséges vérvé-
tel során derült ki, hogy károsodott a

mája. Semmi más okra nem tudtuk
visszavezetni, mint a rengeteg energia-
italra, amit elfogyasztott. Amikor el-
hagyta az életéből, normalizálódott a
szervezetének működése – magya-
rázta a doktornő, aki szerint azt  kel-
lene megértetni a gyerekekkel, hogy
az életnek van normál ritmusa. Ha fá-
radtak, akkor feküdjenek le aludni. 

A gyártók azonban nem ebben ér-
dekeltek, óriási üzletté vált az energia-
italok előállítása, forgalmazása. Ön-
kéntes tesztelők blogok sorát indítják
a sorozatosan felbukkanó termékekről.
Mára szinte megszámlálhatatlan fajta
van a piacon, olyanok is, melyek kábí-
tószerek nevét viselik, például cocain
vagy speed. Ezek után nem lepődünk
meg azon, hogy többen azt állítják: az
energiaitalok fogyasztása az egyik lép-
cső a cigaretta, az alkohol és a drogok
felé a fiatalok körében.

A koffeinen kívül több
káros anyag van

az energiaitalokban
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Hamarosan lezárul a Széchenyi Ist-
ván Egyetem (SZE-Győr) újabb
uniós támogatású, SZErvie21 nevű
projektje, amelynek a felsőoktatás
alapfunkciói (képzés, kutatás) mel-
lett egyre hangsúlyosabb szerepet
kapó szolgáltatói jelleg erősítése
volt a célja. 
Az október utolsó napjaiban tartott
zárórendezvényen Kovács Zsolt
projektmenedzser a fejlesztés előz-
ményeként azokat a törekvéseket
ismertette, amelyeknek köszönhe-
tően a győri egyetem hazai viszony-
latban több tekintetben is élen jár a
hallgatóbarát szolgáltatások beve-
zetése, a karrier-tanácsadás, vala-
mint az öregdiákok közösségének
kiépítése terén.
A KPMG Tanácsadó Kft. részéről
Fülöp Zoltán mutatta be a projekt ke-
retében létrehozott Vezetői Informá-
ciós Rendszert, amely az eddig is lé-
tező, ám különálló módon, szigetsze-
rűen működő adatbázisok összekap-

csolásával segíti a jövőben a me -
nedzs ment munkáját.
Tamándl László szakmai vezető a
Diplomás Pályakövető Rendszer
keretében, több ezer fő részvételé-
vel végzett felméréseket mutatta
be, melyek több, a projekt kereté-
ben kiadott kiadványban is elérhe-
tőek a nyilvánosság számára.
Cserpes Imre a hallgatói és öreg-
diák-szolgáltatások fejlesztéseit is-
mertette, míg Éles László, az Info-
artnet Kft. ügyvezetője a megújult,
személyre szabható hallgatói por-
tállal kapcsolatban tartott interak-
tív bemutatót.
A „Szervice21 – 21. századi felsőokta-
tási intézménnyé válás hallgatói –
öregdiák kultúra és vezetői mened-
zsment szolgáltatás fejlesztéssel a
Széchenyi István Egyetemen” című,
TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0006 azo-
nosítójú projekt az Európai Unió és a
Magyar Állam 244.716.920 Ft összegű
támogatásával valósult meg.

Eredményes egyetemi szolgáltatásfejlesztés

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

szerző: w. a.
fotó: illusztráció

A jövő hét elejéig végleges helyükre ke-
rülnek a győri buszmegállókban a digi-
tális információs oszlopok, így novem-
ber másodikát követően elindul az esz-
közök próbaüzeme. A totemoszlopok,
csakúgy, mint a hamarosan szintén ki-
kerülő jegykiadó automaták, a helyi kö-
zösségi közlekedés új, komplex utastá-
jékoztatási rendszerének az elemei.

Az EU támogatásával megvalósuló fejlesztés
kereteiben a szakemberek több mint száz
helyi járatú autóbuszba szerelték be a techni-
kai eszközöket, így megkezdődött a járatok
tesztelése. A járművekbe GPS alapú helyzet-
meghatározó került, így a központ mindig
tudja, merre haladnak. A fedélzeten utazók tá-
jékoztatást kapnak a következő megállóról, át-
szállási lehetőségről. A kiemelt kereszteződé-
sekbe érkező buszok a jelzőlámpáknál szük-
ség esetén zöld jelzést kapnak. A Lajta úti és
a Széchenyi-egyetem melletti megállóhelyek
kivételével minden érintett buszmegállóban
befejeződtek a rendszer kiépítésével kapcso-
latos közterületi munkák. Húsz megállóba a
jövő hét elejéig kikerülnek a totemoszlopok,
amelyek próbaüzeme november másodikát
követően elindul. A megállóhelyi utastájékoz-
tató táblák a járművek mindenkori földrajzi
helyzete és sebessége alapján működnek, ki-
jelzik a járatszámot, a célállomást, és a követ-
kező jármű várható érkezési idejét. Az elektro-
nikus eszközök –10 °C-on és +50 °C-on is
megbízhatóan működnek. Az oszlopok terve-
zésénél nemcsak a szélsőséges időjárási vi-
szonyokra, hanem a vandálokra is gondoltak.
A talapzati rész ütés- és rúgásálló anyagokból
készült. A kijelző táblák egy kétoldalas vitrin-
ben vannak egyoldalas táblaelhelyezéssel. A
vitrin üvege csillogásmentes biztonsági üveg. 

A jövő héten 24 éjjel-nappal működő jegy-
és bérletkiadó automatát is telepítenek az
érintett buszmegállókba. Ezek beüzemelése
azonban tovább tart, ezért két hét múlva kez-
denek működni.

Totemoszlopok
és jegykiadó
automaták a
buszmegállókban

szerző: gégény istván
fotó: szigethy teodóra

Lezárult a Széchenyi István Egye-
tem tudomány-népszerűsítő
programjának első időszaka. A
Tudomány Győrben Mindenki-
nek elnevezésű kezdeményezés
fő célkitűzése az volt, hogy minél
többen megismerhessék az in-

Jól vizsgázott az egyetem
a lakosság előtt

tézményben zajló kutatómunkát,
az aktuális eredményeket, termé-
szetesen közérthető nyelven, él-
ményszerű, színes, interaktív elő-
adások formájában.

A fiatalabb korosztályt meg-
célzó jUNIor Egyetem, valamint az
értelmiségi réteg számára szerve-
zett Széchenyi Tudományos Est
keretében összesen 34 progra-

mon vehettek részt az érdeklődők,
akik nem csupán „hallgatók” vol-
tak, gyakran kérdésekkel is fordul-
tak a szakemberekhez.

A jelentős érdeklődés és a szá-
mos pozitív visszajelzés egyértel-
műen arra utal, hogy Győr és a
régió lakossága a jövőben is szíve-
sen részt venne hasonló ismeret-
terjesztő alkalmakon. A Nyugdíjas
Egyetem részeként máris újabb
előadások várják a tudásra szom-
jazókat, az eddigi három sze-
meszter videofelvételei pedig
meg tekinthetőek a  http://tamop
423. sze.hu honlapon.

A Tudomány Győrben Min-
denkinek rendezvénysorozat a
„SZiENCE4YOU – Tudás- és tu-
domány disszemináció a Szé-
chenyi István Egyetemen” című,
TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0011
azonosítójú projekt részeként,
az Európai Unió és a Magyar
Állam 87.975.000 Ft összegű tá-
mogatásával valósult meg, az
Universitas-Győr Nonprofit Kft.
részvételével.
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szerző: győr plusz
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Ha a győri képviselő-tes-
tület pénteken (október
28.) elfogadja az erről
szóló előterjesztést, akkor
januártól új díjtételekkel
kell számolnia a belváros-
ban parkoló autósoknak.
Az anyag szerint változik
az egyes utcák díjövezeti
besorolása is, illetve lesz-
nek olyan területek is, ahol
az eddigiekkel ellentétben
fizetni kell a parkolásért.

A legfontosabb változást a
parkolási övezetek módosí-
tása jelenti, erre részben az út-
építések következtében meg-

változó belvárosi forgalmi rend
miatt van szükség. Bizonyos
utcákban parkolóhelyek szűn-
nek meg, ezeket is módosítják
az új övezeti felsorolásban. A
gazdasági és tulajdonosi bi-
zottság elnöke által benyújtott
javaslat szerint az övezetek
módosítását az indokolja,
hogy a felszíni fizetőparkoló-

A parkolóházak használatára
ösztönöz az új rendelet

hálózat jelenlegi kiterjedése
mellett alkalmazott díjöveze-
tek száma magas. Az Árpád
úton végighaladva a parkoló-
helyek óradíja hétszer változik
meg. Hasonló helyzet áll fenn
a Pálffy–Újvilág–Újkapu–Mó-
ricz–Teleki utcák által határolt
területen, ahol a történelmi
belvároshoz szervesen hozzá-
tartozó, szűk közökkel taglalt
utcákban három díjövezet
váltja egymást. A díjövezetek
gyakori váltakozása nehezíti az
eligazodást, és sokszor a gép-
járművezetők figyelmetlen-
sége miatt kerül sor pótdíj ki-
szabására. A szakmai elveket
figyelembe véve gyalogosöve-
zethez közeli parkolókban
magas díjövezeti besorolást,
attól távolodva alacsonyabb

díjövezeti beso-
rolást kell alkal-
mazni – így az
előterjesztés. Az
indokok között
szerepel az is,
hogy a gép-
jármű-tulajdono-
sokat a parkoló-
házak használa-

tára ösztönözzék a felszíni par-
kolók helyett. 

A javaslat a gyalogos és a
korlátozott behajtási övezetet
körülvevő Bécsi kapu tér–
Zechmeister utca–Jókai utca–
Szent István út–Gárdonyi utca–
Újvilág utca–Újkapu utca–Mó-
ricz Zsigmond rakpart által kö-
rülhatárolt területen egysége-

sen a jelenleg csak a Baross út
környékén érvényes 400 forin-
tos óránkénti díjat alkalmazná.
Ehhez az I-es díjövezethez tar-
tozna a Kisfaludy utca Czuczor
G. u.–Teleki L. u. közötti szaka-
sza és a Varga utca Lukács S.
u.–Batthyány tér nyugati oldal
közötti szakasza, ahol most
még ingyenes a parkolás. Az
ettől kifelé eső belvárosi terüle-
tek egységesen a II. díjövezetbe
kerülnének, és 200 forint lenne
itt egy óra parkolás. Ezen utcák
többségében egyébként 2003
óta változatlan 80 forintos, il-
letve 100 forintos parkolási
díjak vannak érvényben. Újdon-
ság, hogy a Kamara utcai, a
Révai parkolóház melletti eddig
ingyenes parkolóöböl is ebbe a
díjövezetbe tartozna. 

A fizetőparkoló-hálózat
északi, nyugati és déli irányú
kiterjesztésére a Széchenyi Ist-
ván Egyetem telítettségi vizs-
gálatokat végzett. A vizsgála-
tok során kiderült, ezeken a te-
rületeken munkanapokon az
átlagos telítettség meghaladja
a 70%-os mértéket, amely jog-
szabályi feltételét képezi új fi-
zető parkolóhelyek kijelölésé-
nek. Az új területeket III. díj-
övezeti besorolással 100
Ft/óra díj fizetése mellett von-
nák be a fizetőparkoló-háló-
zatba. Szombati napokon a ki-
használtság legtöbb esetben
nem érte el a 70%-os határt,
ezért csak a munkanapok len-
nének díjkötelesek.

A szakmai elveket
veszi figyelembe az
új parkolási rendelet

BÍZZA PROFIKRA INGATLANÜGYEIT!

Ön is ingatlana értékesítésével fedezné végtör-
lesztését? Így a legegyszerûbb! Ne engedje,
hogy a rossz konstrukció hosszú évekre tovább
sanyargassa Ön és családja életét!

Már csak 65 napja van arra, hogy
Ön is éljen a végtörlesztés lehetô-
ségével!

MOST milliókat spórolhat! Vigyázat — nincs má-
sodik esély! Velünk most lezárhatja a bizony-
talanság korszakát! Egyéb ingatlan-, illetve hitel-
ügyekben is keressenek minket!

www.oh.hu
info@oh.hu

Hívja bizalommal értékesítôinket!
Nagyné Kálmán Judit
Tel.: 70/459-3010
Területei: 
Révfalu, Nagyszentpál, 
Nagybácsa, Marcalváros

Hegedûs Sándor
Tel.: 70/9777-830
Területei: Nádorváros, 
belváros + kereskedelmi, ipari, 
mezôgazdasági ingatlanok

Tóth Viktória
Tel.: 70/703-0865
Területei: Gyôrszabadhegy, 
Kismegyer, Nyúl, Écs, Ravazd, 
Gyôrság, Tényô, Marcalváros

Németh Csaba
Tel.: 70/977-7844
Területei: Nádorváros, Abda, 
Gyôr- Ménfôcsanak, Gyôrszemere,
Tét, Gyarmat, Szerecseny, Gyömöre

Éder Viktória
Tel.: 70/977-7838
Területei:
Gyôr-Sziget, Belváros, Marcalváros 
+ albérletek mindenhol

Tomor Zsanett
Tel.: 70/9777-832
Területei: Révfalu, Szigetköz, 
Kisbácsa, Nagybácsa, Adyváros, 
Marcalváros

Kondorné Nóra
Tel.: 70/372-0103
Területei: Kismegyer, Gyôrújbarát,
Nyúl, Ravazd, Pannonhalma, 
Marcalváros

Fülöpné Ildikó
Tel.: 70/9777-837
Területei: Nyúl, Gyôrújbarát, 
Adyváros, Gyárváros, Marcalváros,
Gyôrszentiván, Panonnhalma

Kállai György
Tel.: 70/333-3839
Területei: Gyárváros, Marcalváros,
Écs, Gyôrság, Likócs, Nyúl, 
Pannonhalma, Ravazd, 

Balázs Vince
Tel.: 70/338-6708
Területei: Adyváros, Marcalváros,
Gyárváros, Jancsifalu, Likócs, Gyôrszent-
iván, Bana, Bábolna, Gönyû, Mérges
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szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

Faustmann úr, nyilvánosságra ugyan hivata-
losan nem hozták, de úgy tudjuk, hogy önt
újabb két évre megbízták a győri Audi Hun-
garia Motor Kft. irányításával. Igaz a hír?

Jól értesültek, valóban így igaz. 
Magyarországon száműzetésnek számít,

ha egy elismert vezető nem a cégközpont-
ban, hanem valamelyik telephelyen dolgo-
zik. Ön maradni akart Győrben?

Szívesen dolgozom Győrben, és továbbra is szí-
vesen maradok itt. Örülök a döntésnek.

Már hét éve irányítja a győri gyárat,
mindegyik elődjét korábban visszahívták
Győrből. Ön hogyan tervezi, meddig áll az
Audi Hungaria élén?

Az a vágyam, reményem, hogy az én irányításom
idején gördül ki a győri szerelőcsarnokból az első olyan
Audi, mely teljes egészében Magyarországon készül.

Belefér ez a következő két évbe?
Biztosan belefér. Szorgalmasan dolgozunk a

gyár bővítésén.
Megszerette Győrt, noha – gondolom –

tíz éve még nem ez volt az álma.
Igaza van. Az első győri élményeim nem voltak

nagyon csábítóak. Amikor eljöttem ide látogatóba,
szürke volt az ég, esett az eső, nem volt jó az ebéd
az étteremben. Akkor nem gondoltam még, hogy
valaha ragaszkodni fogok ehhez a városhoz.

Az első, kedvezőtlen benyomásoknak
köszönhető, hogy a Fertő tó partján, Auszt-
riában telepedett le?

Annak idején talán a családi okok voltak döntőek.
Látja, ha most érkeznék, akkor már Győrben bérel-
nék házat. Ma a Németországból ideérkező csalá-
doknak jobbak a lehetőségeik. Teremtettünk ugyanis
olyan iskolát, ahová járhatnának a gyermekeim. Mi-
attuk kötöttünk ki a Fertő tó partján, Ausztriában. 

Tudjuk, jó autóval jár, de nem fárasztja a
mindennapi utazás?

Jó időben legszívesebben motorral jönnék, de
azon nem lehet telefonálni. Hajnalban kelek, ha tehe-
tem, futok a Fertő-tó partján, mindennap együtt reg-
gelizik a család, utána indulok útnak. Amint beülök az
autóba, már dolgozom, le sem teszem a telefont.

Mostanában különösen sűrűek lehetnek
a napjai a hatalmas beruházás miatt. Ho-
gyan haladnak a járműgyár bővítésének
900 millió eurós munkálatai?

Úgy, mint a Forma 1-ben a kerékcsere, koncent-
rált munka, minden másodperc számít. 

Készen lesznek határidőre?
Amit terveztünk, amit megígértünk, azt megva-

lósítjuk, mégpedig határidőre. 
Hány cég dolgozik jelenleg az építkezésen?

„Vállalatunk fejlődése
munkát ad a régió
építőiparának is”

A járműgyártás
teljes vertikumát
megvalósítjuk
a városban

Thomas Faustmann a németor-
szági Peinében született 1962-ben.
Édesapja asztalosként dolgozott. Fa-
ustmann öntödei szakmunkásként
vitte haza első fizetését. Első gépjár-
műve egy moped volt, de mindig
autókról álmodozott. A szomszéd
faluban dolgozó orvos lányának –
jelenlegi feleségének – a hatására
kezdett el tanulni. Már egyetemista
korukban megszületett első gyer-
mekük. A Hannoveri Egyetemen
szerzett gépészmérnöki diplomát.
A Volkswagen AG-nál 1991-től dol-
gozik. 2002-ben került városunkba,
először a termelésért felelős ügyve-
zetői megbízatást kapott. 2004-től
már ő az első számú ügyvezető. A
gyár utóbbi hét évben történő felfu-
tása elsősorban neki köszönhető.
Négy gyermekével és orvos felesé-
sével Ausztriában laknak, Thomas
Faustmann onnan jár át naponta
Győrbe. A magyar gazdasági élet
legbefolyásosabb külföldi cégveze-
tői közé tartozik, munkáját állami
kitüntetéssel is elismerték. Megsze-
rette Győrt, kifejezetten örül annak,
hogy két évre ismét megbízást ka-
pott az Audi Hungaria Motor Kft.
győri irányítására. A társaság most
zajló, a járműgyártás bővítését
célzó építkezését gyorsaságban a
Forma 1-ben látott kerékcseréhez
hasonlítja. Hetven cég 750 munka-
társa dolgozik naponta kétszer tíz-
órás műszakban a 900 millió eurós
projekt megvalósításán. 2013-tól a
járműgyártás minden mozzanata
városunkban történhet majd. Az
Audi azonban a motorgyártását is
fejleszti, legalább 900 millió euró ér-
tékben, s nem mondott le egy be-
szállítói park győri megvalósításá-
ról sem, amennyiben partnereket
talál a beruházáshoz. Soha ilyen
hosszan nem dolgozott még egyet-
len vezető a német világcég győri
leányvállalatának az élén.
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felkészítenünk a feladataikra. Korszerű robotrendsze-
rünkkel, berendezéseinkkel pontosan szimulálni tud-
juk majdani tevékenységüket. Ezenkívül folyamato-
san gyakorlatorientált tréningeket tartunk és sokféle
más képzést is indítunk a 3 milliárd forintért 11 ezer
négyzetméteren kialakított központban. 

Rengeteget áldoznak az autógyártásra,
ám a győri vállalatot a kezdetekben motor-
gyárnak szánták. Eltolódnak a hangsúlyok,
vagy a motorgyártást is fejlesztik?

A motorgyár is nagyszabású fejlesztés alatt áll,
összességében arra is legalább 900 millió eurót köl-
tünk. Jövőre már sorozatban gyártjuk azokat a mo-
torokat, melyeknek a működő hengereit menet köz-
ben, a sebességtől függően szabályozni lehet: lassú
haladás esetén a nyolcból például négy henger ki-
kapcsolható, aztán ha gázt ad a sofőr, akkor újra tel-
jes üzemben működik a motor. A jövőben jelentősen
nő a kisebb, 1,2-es, 1,4-es  motorok mennyisége is.
Természetesen ezzel párhuzamosan Magyarország
legnagyobb motorfejlesztő központjának a tevé-
kenysége, létszáma is a duplájára bővül. 

Korábban arról lehetett hallani, hogy be-
szállítói park létesítését tervezik. Lesz va-
lami ebből az elképzelésükből?

Nagyon szeretnénk, de egyedül mi sem tudunk
mindent megcsinálni. A járműgyártásba 900 millió
eurót fektetünk be, legalább ennyiért fejlesztjük a
motorgyártást, megépítettük a lehajtót az autópálya
és az üzem között, kifizettük a körforgalom költségei -
nek egyharmadát, kamionterminált alakítottunk ki…
Mindent megteszünk, de egy beszállítói központ ki-
alakításához partnerekre van szükségünk. Nélkülük
ugyanis nem olyan jók a feltételek. Az idő sürget, hi-
szen jelentős versenytársaink akadtak, például Szlo-
vákia, ahol az ottani VW üzem évi 500 ezer autót
gyárt, amihez négyszer annyi alkatrész kell, mint
amennyit mi felhasználunk, attraktív telephely lehet
tehát a beszállítóknak. Ha alulmaradunk a verseny-
ben, az nem jó Győrnek, nem jó Magyarországnak.

Tulajdonképpen miből állna ez a beszál-
lítói vagy logisztikai park?

Nézze, mi naponta 17 millió euró értékű anya-
got, alkatrészt mozgatunk meg. Hétszáz telephely-
ről érkeznek a termékek. A logisztikai park egyik
csarnokában ezeket tárolnánk. Szortíroznánk, s
szállítanánk a gyárba a termelés ütemében. A
másik csarnokban előszereldét alakítanánk ki. 

Mennyibe kerülne egy ilyen beszállítói park?
Talán negyvenmillió euróba. Szlovákia versenyez

velünk érte. Ha ők kapják meg, akkor Pozsonyból ka-
mionok százaival hozzák be az alkatrészt Győrbe,
mert Szlovákiában drágább a vasút, így nem jelent
alternatívát. Ez nem tesz jót az amúgy sem jó állapot-
ban lévő magyar úthálózatnak és a közlekedésbizton-
ságnak. Én azonban reménykedem abban, hogy
Győrbe tudjuk hozni ezt a projektet is.

Hetven. A hét minden napján, kétszer tízórás
műszakban összesen 750 építőipari munkás építi
az üzemcsarnokokat.

Nem ünneprontás megkérdezni, hogy
közülük mennyi a magyar vállalkozás?

Egyáltalán nem, örülök, hogy megkérdezi.
Eddig összesen 380 millió eurót fizettünk ki a tel-
jesítések után, az összeg 66 százalékát, vagyis 233
millió eurót magyar cégeknek utaltuk. Úgy gondo-
lom, ezek beszédes számok.

Elégedettek a magyar építő cégekkel?
Összességében igen. Nem könnyű hozzánk be-

kerülni, de aki megfelel az előzetes feltételeknek,
az általában jól végzi a munkáját. Olyan cégek van-
nak köztük, mint a KÉSZ, a  Metal Hungaria vagy
éppen a győri Vill-Korr.

Összegezzük, mi is épül itt a következő
két évben?

A járműgyártás teljes vertikumát megvalósítjuk a
városban. Létesül egy présüzem, ebben az autók ka-
rosszériaelemeit, például a motorháztetőt préselik ki a

lemezből. Az ehhez szükséges szerszámokat saját
szerszámüzemünkben gyártjuk, nyilvánvaló tehát,
hogy ennek a gyártócsarnoknak a tevékenysége is je-
lentősen bővül. Az új karosszériaüzemben hegesztjük
össze a különböző elemeket. A fényezőüzemben –
melynek az épülete elkészült, az első berendezések is
megérkeztek már – fényezzük a karosszériát. Végül a
szerelőcsarnokban történik az összeállítása. A teljes
vertikum kialakításával nem kell majd Ingolstadtból
Győrbe szállítani a fényezett karosszériát. Természete-
sen nemcsak a technológiára, a berendezésekre van
szükség, hanem képzett szakemberekre is. Lakkozás
például egyáltalán nem volt eddig a gyárban. 

Nemrég avatták fel új oktatási, képzési
központjukat, ahol többek között ezeket a
szakembereket is kiképzik majd. Nem apróz-
ták el, oktatási célokra szőröstől-bőröstől
megvették az egykori Philips épületét. 

Tudja, mi komolyan gondoljuk, hogy a jövőnk kul-
csa a képzés. A járműgyártás bővítéséhez 2.100 új
munkatársat veszünk fel, őket ipari környezetben kell

Interjú Thomas Faustmannal,
az Audi Hungaria Motor Kft.
ügyvezető igazgatójával
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szerző: földvári gabriella  
fotó: o. jakócs péter

Az idei könyvszalont, a könyvek sor-
rendben tizenegyedik győri se-
regszemléjét november második hét-
végéjén rendezi meg a városi könyv-
tár és az önkormányzat kulturális fő-
osztálya. A könyvünnep három nap-

ján írók, költők, kiadók, zenészek és
színészek seregével találkozhat a
nagyközönség, kiegészítő program-
ként szakmai konferencián, színházi
esten, irodalmi vetélkedőn vehetnek
részt az érdeklődők. A helyszín ezút-
tal is a győri színház lesz, az épület-
ben negyven kiállító és nyolcvan
program talál otthonra. A hétvége
részleteiről Horváth Sándor Domon-
kos, a városi könyvtár igazgatója szá-
molt be lapunknak. 

Az idei könyvszalon Alkotói díját
Varró Dániel költő és műfordító ve-
heti át az esemény pénteki megnyitó-
ján, többek között azért, mert művei-
vel a gyerekeket is megszólítja. Hor-
váth Sándor Domonkos szerint a vá-
rosi gyermekkönyvtár népszerűségi
listáját Varró Dániel vezeti, műveit ke-
resik, kedvelik a legfiatalabb könyvra-
jongók. A pénteken 11 órakor sorra
kerülő díjátadást követően Halász
Judit felnőtteknek szóló, Radnóti írá-
saiból összeállított műsora nyitja
meg a szalon programjainak sorát.
Varró Dániel délután négy órakor

szerző: földvári gabriella
fotó: xántus-múzeum 

Madách relikviákból nyílik ál-
landó kiállítás a Xántus János
Múzeumban. Az intézmény Az
ember tragédiája születésének
százötvenedik és a Madách-
gyűjteményt alapító evangéli-
kus püspök, Szabó József halá-
lának huszonötödik évfordulója
előtt tiszteleg.   

A győri Madách-gyűjtemény nyolc -
ezer darabos kollekciójában megta-
lálható a tragédia elmúlt másfél év-
században megjelent valamennyi ki-
adása, a szerzőről és műveiről szóló
irodalom mérvadó része, továbbá a
színházi előadások emléktárgyai,
plakátjai, rendezői példányai. Érde-
kesség egy auto gramkártya és egy
fotó, amit a Győrben gyerekeskedő
Jászai Mari, a tragédia 1883-as
pesti ősbemutatójának Évája kül-
dött barátnőjének, Petz Lajosnénak.
A képen a művésznő a maga varrta
kosztümben pózol, a küldemény a
Petz-hagyaték részeként került a
múzeum tulajdonába.  

Jelentős a zenetörténeti és a kép-
zőművészeti anyag. Ez utóbbiak fő-
ként neves művészek könyvillusztrá-
ciói, mellettük Pátzay Pál alumínium
Madách-szobra. Az ember tragédiája
című karikatúra-sorozat a hetvenes

Könyvünnep
a színházban

szerzői esten találkozik közönségével
a színház nagyszínpadán, a Hangra-
forgó együttes társaságában.

A könyvszalonon mutatja be új kö-
tetét Böjte Csaba, Endrei Judit, Csif-
fáry Gabriella, Berg Judit, Orosz István,
Grecsó Krisztián, Nádasdy Borbála,
Lator László, Szigethy Gábor, Sári
László, Szőcs Géza, Vathy Zsuzsa, va-

lamint Kepes And-
rás, aki első igazi re-
gényét, a Tövispusz-
tát hozza el Győrbe.
A főszerephez jutó
helyi alkotókat so-
rolva a könyvtárigaz-
gató elsőként Villányi
Lászlót említette, de

új kötettel jelentkezik többek között
Hámor Vilmos, Arany Piroska, Cseke
J. Szabolcs és Kecskés Rózsa is.

Hosszú a szalon sztárvendégei-
nek listája. Koncertet ad többek kö-
zött a Sebő együttes és Gryllus Vil-
mos, míg Lovasi Andrást a legújabb
albumát bemutató Bognár Szilvia
vendégeként láthatjuk. Rudolf Péter
és Kálloy Molnár Péter filmforgatá-
son játszódó komédiával, Huzella
Péter és Zalán Tibor verses-zenés
műsorral, a Sebő együttes és Vathy
Zuszsa Lázár Ervinre emlékező pro-
dukcióval szórakoztatja a szalon kö-
zönségét. Péreli Zsuzsa textilművész
albumának bemutatóján Tolcsvay
Lászlót láthatjuk majd a pódiumon. 

A három nap nyolcvan programja
gazdagnak ígérkezik és ingyenes
lesz, ám Horváth Sándor Domonkos
szerint a főszerep nem vehető el a
könyvektől, negyven kiadó vonultatja
fel és kínálja majd kedvezményes
áron portékáját. A rendezvény no-
vember 11-én, 12-én és 13-án, dél-
előtt tíz órától este hétig látogatható. 

Tragédia
a múzeumban

években jelent meg a Lúdas Matyi-
ban. A hatvanöt darab eredeti, vízfes-
tékkel színezett rajzot a szerző, a
Munkácsy-díjas Vasvári Anna aján-
dékozta a gyűjteménynek. Ugyan-
csak különleges és egyedi az 1938-
ban harminc Odeon bakelitlemezre
nyomtatott rádiós stúdiófelvétel,
amely a tragédia teljes szövegét tar-
talmazza. 

Az ember tragédiájának első ki -
adása önmagában is ritkaság, de a
győri könyv azon húsz közül való,
amelyeket Madách kapott szerzői
példányként. A dedikációval Tekin-
tetes Szentiványi Bagomir úr iránti
tiszteletét jelzi az író Sztregován,
1862. január 31-én. A gyűjtemény
legértékesebb darabjai a könyvek,
köztük a több mint száz magyar
nyelvű kiadás példányai és az öt vi-
lágrészből Győrbe érkezett, a ma-
gyar irodalomban páratlanul, har-
mincöt nyelven megszólaló fordítá-
sok. A kiállításon láthatjuk a tragé-
dia miniatűr ki adását is, a Zichy-
díszkiadásból.

Szabó József 1973-ban ajándé-
kozta gyűjteményét a Xántus János
Múzeumnak. A nyugalomba vonuló
evangélikus püspök ekkor költözött
Győrbe, ahol irodalomtörténészként
tevékenykedett haláláig, 1986. októ-
ber 17-ig. Szabó József nem talá-
lomra választott várost, hiszen 1948-
as püspöki beiktatásáig Győrben
szolgált. A Dunáninneni Egyházkerü-
let püspöke Palócországban lett a
Madách-életmű megszállott kuta-
tója, de a szerelem korábban, a so-
proni líceumban kezdődött. Az
ember tragédiá ja című tételt húzta az
érettségin. Az új állandó kiállítás
megnyitója csütörtökön fél négykor
kezdődik a múzeumban.

A helyszín a színház lesz,
negyven kiállítóval és
nyolcvan programmal
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Múlt héten fejeződött be a Bringavonat-akció
Győrben. Az egyedülálló kezdeményezés célja
az iskoláskorú gyerekek fenntartható közleke-
dés iránti fogékonyságának, elkötelezettségé-

nek növelése volt. Ehhez kapcsolódóan az ener-
giatakarékosság jegyében a klímatudatos
szemlélet kialakítását, valamint a fenntartható
közlekedési módot használók részarányának
növelését szerették volna elérni a szervezők a
6–18 éves korosztály körében. 

A Bringavonat a „Közlekedj tudatosan! –
Fenntartható közlekedést ösztönző szemléletfor-
máló kampány Győrben” című projekt egyik ele-
meként valósulhatott meg, s folytatódik jövő ta-
vasszal. A program lényege, hogy az iskolákba,

Tavasszal halad tovább
a Bringavonat

és az onnan hazatekerő gyerekek szervezetten,
konvojszerűen, felnőtt kísérővel tegyék meg az
utat. A kezdeményezéshez csatlakozott diákokat
2-2 felnőtt kísérő vitte iskolába, így nem kellett
mindig autóval menniük azoknak, akiknek szülei
kénytelenek reggelente azzal közlekedni. A brin-
gavonathoz nyolc iskola csatlakozott. 

Mohos Kristóf, a Fapuma Kerékpáros Egye-
sület egyik alapítója, a program főszervezője el-
mondta, az őszi Bringavonat-akció elsősorban
egy felmérés volt, amelynek alapján megtudták,
hogy az iskolák diákjai milyen útvonalakon jár-
nak az oktatási intézményekbe. 

– Az őszi kampányhoz a vártnál sajnos egy
kicsivel kevesebb gyermek csatlakozott, mint
amennyire számítottunk, ennek legfőbb oka az
volt, hogy az iskolakezdés miatt sajnos keve-
sebb idő maradt meghirdetni az akciót, és min-
den diáknak megfelelő tájékoztatást adni a
kampányról. Ugyanakkor azoktól a gyerekektől,
akik a Fapuma Egyesület csapatával tekertek,
csak pozitív visszhang érkezett. Tavasszal a
Bringavonat kampány két lépcsőben zajlik
majd le. Első lépcsőben kora tavasszal osztály-
főnöki óra keretében ismertetjük a diákokkal a
bringavonat „szolgáltatásait”, és az ősszel elké-
szült térképek alapján (ezekre a térképekre a
gyerekek felírhatták, hogy hol laknak, és hol
csatlakoznának szívesen a Bringavonathoz)
megmutatjuk az őszihez képest javított és mó-
dosított útvonalakat. Második lépcsőben pedig
négy héten keresztül kísérjük a diákokat az is-
kolába, és haza is – mondta Mohos Kristóf.

Idén a Bringavonat az alábbi
iskolákat érintette:
Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont •
Fekete István Általános Iskola • Gárdo-
nyi Géza Általános Iskola • Kovács Mar-
git ÁMK • Kölcsey Ferenc Általános Is-
kola • Nádorvárosi Ének-Zenei Általános
Iskola • Péterfy Sándor Evangélikus Ok-
tatási Központ • Prohászka Ottokár Or-
solyita Közoktatási Központ  • Tulipános
Általános Iskola

Újra felcsendülnek 
a régi Hungária dallamok

Fekete Gyula, 
Szaxi Maxi
tolmácsolásában

Belépô: 1600 Ft,
mely egy pohár pezsgôt tartalmaz.

Az est étele:
Texasi sertésszelet
dollár burgonyával

1790 Ft

9027 Gyôr, Budai út 4-6.  
Asztalfoglalás: 96/547-730 

www.podiumetterem.hu
info@podiumetterem.hu

November 5., 
20:00 óra

Hungária
Est
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GYEREKEK HALLOWEEN

szerző: f. g.
fotó: o. jakócs péter

Az angol Halloween magyarul
annyit tesz, a Mindenszentek
előtti este. Ősi kelta ünnep, a
mai Írország és Skócia törzsei
ezen a napon ünnepelték az új
évet, hódolva a Napisten és a
Holtak Ura előtt. 

A kelták úgy gondolták, ezen a napon
tér vissza a földre a bűnös halottak
lelke, amelyek megfelelő áldozatok be-
mutatása árán átkelhetnek a mennyor-
szágba. A Halloween legismertebb jel-
képe a faragott töklámpás, az úgyneve-
zett Jack-lámpa. Ez eredetileg kettős
célt szolgált, védelmet nyújtott a go-
nosz szellemek ellen, s világított is
nekik, hogy hazatalálhassanak.

Jack állítólag egy részeges, ám tré-
fás kovács volt, aki még az ördögöt is
megviccelte. Mikor az eljött érte, Jack
felzavarta egy hatalmas fa tetejére,
aminek törzsére keresztet rajzolt.
Mivel az ördög köztudottan irtózik a

Oroszlán: 17 óra 15 perc. Üvöltés a sötétben...
Jaguár: 18 óra 15 perc. Aki egy ugrással leterít...
Tigris: 19 óra 15 perc. A démonok ellensége...

Emellett csótánysimogatás, kígyósimogatás, lisztkukacok a Terráriumházban. 
Az állatok ezen a napon tökből készült csemegét kapnak.  

Halloween-est az állatkertben
Október 31., hétfő, 17 órától 20 óráig 

Főbejárat:
Szólítsd meg a boszor-
kányt, aki útba igazít, és
lehet, hogy még ajándé-
kot is ad neked!

GYEREKEKNEK:  
A gyerkőcöket idén is
négyfordulós játék várja.
Figyelem! Az állomá-
sok bármilyen sorrend-
ben felkereshetőek, a fel-
adatok bármilyen sor-
rendben megoldhatóak.  

Tapírház:
Bátorságpróbát kell ki-
állnod! Le kell győzni
minden félelmedet,
hogy jutalmadat el-
nyerd!

Zsiráfház:
Kézműves foglalkozás a
Boszorkánytanyán. Te-
keredik a kígyó, boszor-
kányok lesznek segítsé-
gedre. 

Elvarázsolt kastély:
A dámvadak kifutója
mellett kerül sor a Tök -
olimpiára. Ügyességi
feladatokat kell megol-
dani! Próbáld ki a tökte-
két és a töksepregetést!

Pavilonok:
A pónikarám előtti terü-
leten rendezzük meg a
Szellem-vetélkedőt. Aki
okos, nyerő lesz!

FELNŐTTEKNEK:
Nagymacskák – szem-
től szemben címmel
előadások az állatkert
nagyragadozóiról min-
den órában, az állatok
kifutói előtt. 

NEM MINDEN AZ, AMINEK LÁTSZIK: MINDENÜTT MEGLEPETÉSRE SZÁMÍTHATNAK AZ ÁLLATKERT LÁTOGATÓI.

Tréfás Jack
és a Halloween

kereszttől, nem tudott lemászni. Jack
csak azután segített rajta, miután
megígérte, nem kísérti őt többé.

Amikor Jack meghalt, nem en-
gedték be se a mennyországba se a
pokolba. Az égiek az iszákossága, az
alvilágiak az ördög elleni csínytevése
miatt haragudtak rá. Az ördög annyit
tett érte, hogy odadobott neki egy
izzó fadarabot a pokol tüzéből, ne
kelljen vaksötétben kóborolnia az
idők végezetéig.

Jack beletette az izzó fát egy kivájt
fekete retekbe, s azóta bolyong fur-
csa lámpásával a mennyország és a
pokol között. A kelta retket, a répát az
amerikaiak időközben tökre cserél-
ték, állítólag azért, mert abból több
volt nekik, s a világító sárga gömb las-
san a Halloween szimbólumává vált.

Magyarországon is egyre inkább
divat a Mindenszenteket megelőző
napi buli és játék. Elsősorban a gyer-
mekek szeretnek boszorkányos és
ijesztő ruhákat felvenni, kivájt tökből
lámpásokat készíteni, rémisztgetni
egymást és a felnőtteket. 

A töklámpás készítése
Szükséged lesz egy kerek, narancssárga tökre, egy éles késre, egy ka-
nálra, egy tálcára, egy gyertyára vagy mécsesre. Először megtisztítjuk a
tököt, kiválasztjuk a legszebb oldalát, majd óvatosan, kalapszerűen le-
vágjuk a tetejét. Ezután kibelezzük. Ceruzával, hegyes késsel a kiválasz-
tott oldalra rajzoljuk a szemet, az orrot és a szájat. Döntés kérdése, hogy
mosolygós vagy rémisztő legyen. Használhatunk sablont is, ezek az in-
ternetről ingyen letölthetők. Végül kivágjuk a felrajzolt mintánkat, s a tök
közepébe tesszük a gyertyát vagy a mécsest.  
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A SZEBBIK NEM HÖLGYVILÁG

szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

Már Győrben is hozzá lehet férni ahhoz a
hidegterápiás eljáráshoz, amely egyre ke-
resettebb a sportolók, a gyógyulni és szé-
pülni vágyók körében. Molnár Anitával, az
Igloo Project tulajdonosával az eljárás kü-
lönlegességéről beszélgettünk.

Néhány hete nyitotta meg szalonját Győr
sportolóparadicsomában, ami egy kar-
nyújtásnyira van a kézilabdások, futballis-
ták, hokisok és küzdősportot űzők pályájá-
tól. Tudatosan választotta helyszínként az
ETO Parkot?

Nem csak a közelben edző sportegyesületek miatt
választottam ezt a helyszínt, fontos volt a megközelít-
hetőség, a belváros közelsége és az ingyenes parko-
lás is. Egy sportoló szervezete fizikálisan nagyon
igénybevett, számukra különösen fontos az izom -
regeneráció, a teljesítményfokozás, az akut és króni-
kus sportsérülések gyógyítása és rehabilitációja. A
csúcsedzettség elérése és megtartása, a sportolói
pályafutás meghosszabbítása valamennyi élsportoló
célja. A hidegterápiával nem csak sportolók élnek,
számos „civil” betegségre is látványos gyógymód.

Első hallásra bizarrnak tűnik a helyzet,
hogy perceket kell eltölteni mínusz 170 fok-
ban. Hogyan lehet kibírni?

A szervezet fokozatosan alkalmazkodik a hideg-
hez. A kabint először mínusz 60 fokra hűtjük, majd
rövid akklimatizálódás után csökkentjük a hőmér-
sékletet. A kezelés 1-3 percig tart, mely során a
bőrfelszín hőmérséklete 5 fokra csökken. A padló-
zat állíthatóságával a vendég vállmagasságig tar-
tózkodik a hidegben. A rendkívül alacsony hőmér-
sékletértékek ellenére a testünk nem fagy meg,
mivel a fülkében a levegő rendkívül száraz. Nedves

A hideg, amit melegen ajánlunk

szerző: földvári gabriella 
fotó: illusztráció

Kerecsényi Éva okleveles feng
shui-szakértő szerint az ideális
konyha életörömöt és nyugal-
mat sugároz, hogy a háziasz-
szony kedvvel és ihlettel dol-
gozhasson benne. Az így ké-
szült finom, egészséges ételek
alapvető kellékei a tartós csa-
ládi békének és boldogságnak. 

Európában a családi fészek, Kínában
a gazdagság szimbóluma a konyha,
amelynek tisztának, áttekinthetőnek
és rendezettnek kell lennie. 

Ha lehetőségünk van, intézzük
úgy, hogy konyhánk a lakás köz-
pontja legyen. Ha erre nincs mód,
már csekély átalakítással, tárgyaink
cseréjével, átrendezésével is szép
eredményeket érhetünk el. Ami vég-
zetes balszerencsét hozhat, az a
konyha és a hálószoba közvetlen kap-
csolata. Ha ezt sem tudjuk elkerülni,

A krioszauna a hagyományos
szauna ellentettje, ugyanis
a szervezetet néhány percre
–120 °C és –180 °C közötti
hőmérsékletnek teszi ki

levegőben ez a hőmérséklet kétségtelenül elvisel-
hetetlen lenne az emberi szervezet számára. Az el-
járás alatt érzett hideg elviselhető, sokkal kevésbé
kellemetlen, mint például ha hideg vízben már-
tózna meg az ember.

Hogyan hat a szervezetre a hideg?
A hidegsokk következtében csillapodnak a fáj-

dalmak és beindulnak az immunrendszer öngyó-
gyító, gyulladáscsökkentő folyamatai, amelyek
nyugtatják az idegrendszert, serkentik az izomre-
generációt, növelik a teljesítőképességet, javítják
a szív keringését és kedvezőbbé teszik az energia-
háztartást. A szervezet endorfint (boldogsághor-
mont) szabadít fel a keringésben, amely egy bizo-
nyos ideig fennmaradó jó közérzetet hoz létre.

A szépségipar még nem illesztette be a
szolgáltatási körébe?

Ha kimondom azt a varázsszót, hogy fogyás,
sokak fantáziáját beindíthatja. A krioszauna nagy-
fokú energiaveszteséget idéz elő a szervezetben,
a testsúly és a kabin hőmérsékletétől függően a
páciens 1000–3000 kalóriát veszíthet egy kezelés
alatt. A kúraszerű kezeléssor 5–10 kilós súlyvesz-
teséggel jár, amit csak ésszerű diéta és kiegyensú-
lyozott kalóriabevitel mellett szabad alkalmazni.
Míg a meleg szauna alkalmával vizet veszítünk,
addig a hidegterápia során a szervezet azáltal éget
el sok energiát, hogy visszanyerje normál testhő-
mérsékletet.

Klasszikus kozmetikai kezeléseket is ki
lehet egészíteni a hidegterápiával?

A krioterápia orvosilag igazolt fizikoterápiás el-
járás, amely képes megoldani a legégetőbb koz-
metológia problémákat is. Hatékony a cellulitisz el-
tüntetésben, a szervezet általános megfiatalításá-
ban, késlelteti az öregedést, serkenti a bőranyag-
cserét, ránctalanító hatású az egész testen. Kivá-
lóan alkalmazható problémás bőrön, szeborreás
tüneteknél és rozácea esetében.

Feng shui a konyhában 
lógassunk az összekötő ajtóra met-
szett kristályt. 

Kerecsényi Éva a berendezés sza-
bályait sorolva először azt mondta el,
hogy a tűzhelynek, a mosogatónak
és a hűtőnek nem szabad egymás
mellett állnia. A harmónia kulcsa ez

esetben a háromszög, a tűzhely és a
mosogató közötti legalább egyméte-
res távolság. A mosogatógép zárt
rendszerű, így nem okozhat problé-
mát, bárhova elhelyezhető. 

A feng shui a tűzhelyet tekinti a
legfontosabb tárgynak, ha köz-

pontba helyezzük, az étel több tűz-
energiát kap. Ha a konyha kialakítása
már adott, s a mosogató a tűzhely
mellett áll, helyezzünk közéjük valami-
lyen zöld színű tárgyat. A közéjük
akasztott fakanál anyaga, a fa abban
segít, hogy a tűz és a víz energiája
egyensúlyba kerülhessen.  

A szakértő szerint gyakori hiba,
hogy a háziasszony az ajtónak háttal
főzőcskézik. Ha ez elkerülhetetlen,
helyezzünk a tűzhely fölé fémes, tük-
röződő tárgyakat, hogy látható, érzé-
kelhető legyen a hátunk mögötti
mozgás. A színeket úgy válogassuk,
hogy meleg és világos legyen a kony-
hánk, s ha lehet, természetes fából
készült szekrényeket, márvány mun-
kalapot használjunk, mindezt a meg-
hittség miatt. A világítás energiataka-
rékos égőkkel történjen, szereljünk
fel praktikusan célzott és hangulatos
háttérfénnyel szolgáló lámpákat. A
függöny is természetes anyagból le-
gyen, árnyékolónak a bambuszroló a
legmegfelelőbb. 
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KÖZÉRDEKŰ HOROSZKÓP

Gyôr Megyei Jogú Város Útkezelô Szervezete
a XII. Téli Fesztivál és Vásár keretében

2011. 11. 08-án licit útján bérbe adja a Baross G. u.
8 db jóváhagyott típusú faház

építésére alkalmas területét. 

Bérlet idôtartama: 2011. 12. 01-tôl 2011. 12. 23-ig.
Kikiáltási ár (bérleti díj): 560.000 Ft.

A részletes hirdetmény az Útkezelô Szervezetnél,
Gottwald László fôelôadónál (Gyôr, Eszperantó u. 32–34.

Telefon: 96/516-187 és 20/9454-871) szerezhetô be.

Október 29-én, 30-án, 31-én és november 1-jén 10.00–18.30 óra kö-
zött 30 percenként 37T jelzéssel autóbuszjáratok indulnak a Révai Mik-
lós utcai forgalmi irodától, a 37-es járatok megállóhelyéről Marcalváros,
forgalmi irodáig és vissza a következő útvonalon:

RÉVAI MIKLÓS UTCA–TIHANYI ÁRPÁD ÚT–SZENTLÉLEK-TEMP-
LOM–MARCALVÁROS–SZENTLÉLEK-TEMPLOM–TIHANYI ÁRPÁD
ÚT–RÉVAI MIKLÓS UTCA

Révai Miklós utca, forgalmi irodától: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 órakor

Marcalváros, forgalmi irodától: 10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20,
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20,
17.50, 18.20, 18.50 órakor

Szombaton, vasárnap, hétfőn és kedden 10.00 órától 18.00 óráig vala-
mennyi 17-es járat 17B jelzéssel közlekedik és betér Szabadhegy, Új
köztemető megállóhoz.

Az autóbuszokon az előre megváltott jegyek és bérletek érvényesek. A
járatokra személyenként 2 db koszorút lehet díjmentesen felvinni.

Vásárcsarnok – Győr, Herman O.
u. 25.: pénteken 6 órától 16 óráig,
szombaton 6 órától 13 óráig, ok-
tóber 31-én, hétfőn 7 órától 14
óráig, kizárólag koszorú- és sír-
díszárusítás céljából. Virágpiac –
Győr, belváros: mindennap 6 órá-

A 2011. évi népszámlálás október 31. napjával befejeződik. Ezt követően pót-
összeírásra 2011. november 1–8. között (a munkaszüneti napok kivételével)
jelentkezhetnek azok a személyek, akik valamilyen oknál fogva kimaradtak az
összeírásból. 

A pótösszeírásra a Polgármesteri Hivatal Népszámlálási Irodáján lehet
jelentkezni (Győr, Árpád u. 36., I. emelet 4., tel.: 500-351), az alábbi idő-
pontokban: 

November 2-án .................................................. 7.30–17.00 óráig

November 3-án .................................................. 7.30–18.00 óráig

November 4-én .................................................. 7.30–17.00 óráig

November 5-én .................................................. 7.30–13.00 óráig

November 7-én .................................................. 7.30–17.00 óráig 

November 8-án .................................................. 7.30–17.00 óráig

Kérik, hogy az adatfelvétel céljából kimaradt személyek a fenti időpontban
és helyen jelentkezzenek. 

Horoszkóp
KOS
Megnyugodhatnak, minden a terv
szerint történik. Az új kihívások erőt adnak
önöknek, és ez a lelkesedés kihat magánéle-
tükre is. Ha tehetik, tervezzenek egy roman-
tikus hétvégét párjukkal, élvezzék a hét min-
den sikeres pillanatát.

BIKA
Lesz alkalom kicsit összegezni az
eddig teljesítetteket, új célokat építeni, mér-
legelni az évet. Ne iktassanak be most
nyüzsgős programokat, élvezzék ki a csen-
det, az elmélkedést, a visszavonultságot.

IKREK
Szükségük lesz a héten arra, hogy fe-
lülbíráljanak egy elméletet, ami szerint
eddig élték az életüket. Fejlődniük kell, hogy
a kívánt célokat elérjék. Ez meglehetősen
megviseli önöket, de ne feledjék, az élet örö-
kös változás, fejlődés. 

RÁK
Téli álmukból felébrednek a hét vé-
gére, egy nagyon pozitív esemény rázza fel
önöket. Ne utasítsák el tehát, ha barátok hív-
ják önöket bulizni, beszélgetni, kirándulni.
Akár olyan ismeretségeket köthetnek, amik
kihatással lesznek jövőjükre.

OROSZLÁN
Néha kifutnának a világból. Meg kell
védeniük igazukat, most nem hallgathat-
nak, ki kell állniuk magukért. Ez a harc elve-
heti erejüket, ha ezt nem körültekintően csi-
nálják. Menjenek el sportolni, hogy a feszült-
ségüket levezessék.

SZŰZ
Igazán nem panaszkodhatnak, min-
den sikerül, amit csak elterveztek. Így jut
idejük arra is, hogy többet törődjenek ma-
gukkal, egészségükkel, külsejükkel. Használ-
ják ki ezeket a jó időket, ne sajnálják önma-
guktól az energiát.

MÉRLEG
Ne csüggedjenek! Nem hagyhatják most
el magukat, amikor a hétvége ennyire jó esemé-
nyekkel kecsegtet. A hét elején koncentráljanak
kötelezettségeikre, így a kezdeti depressziójukat
hasznos feladatokkal le tudják küzdeni. 

SKORPIÓ
Ne heveskedjenek, gondolják meg
kétszer is, mit mondanak, mit tesznek. A he-
vesség most összedöntheti az eddig felépí-
tett eredményeket. Figyeljenek jobban pár-
jukra, ne sértsék meg őket felesleges kritizá-
lással, kötekedéssel.

NYILAS
Ha tudnak, lazítsanak kicsit többet a
héten. Eléggé kihajszolták magukat eddig,
ideje kicsit lassabb fokozatra kapcsolniuk.
Élvezzék az életet párjukkal, barátaikkal.
Akár el is utazhatnak a hétvégén, ha tehetik,
ideje energiát gyűjteni magukba.

BAK
Koncentráljanak kicsit jobban az anya-
giakra, ne szalasszák el a jó lehetőségeket,
nem biztos, hogy adódik még egy ilyen alka-
lom. Párkapcsolatuk jól alakul, párjuk támoga-
tásukról biztosítja önöket. Vigyázzanak tér-
dükre, ne terheljék meg nagyon magukat.

VÍZÖNTŐ
Nagyon elronthatják hevességükkel
az eddig elért eredményeket. Inkább fussa-
nak egy kört, mielőtt olyat mondanának,
amit később megbánnak. Munkájukban
most fejlődés mutatkozik, használják ki a jó
lehetőségeket. Vigyázzanak idegeikre.

HALAK
Különösen figyeljenek most megérzé-
seikre. Valaki nagyon szeretne keresztbe
tenni önöknek a munkahelyükön. Vezessék
le a hétvégén ezeket a feszültségeket, kirán-
duljanak párjukkal. Ne hagyják, hogy a
rosszkedv önök fölé kerekedjen.

Ünnepi koszorú-
és sírdíszárusítás

tól 14 óráig. Városréti piac – Győr,
Budai u. 1., szombat 6 órától 14
óráig. Koszorúpiac – Győr, Petőfi
híd: mindennap 8 órától 14 óráig.
Koszorúpiac – Nádorvárosi közte-
mető: mindennap 8 órától 20
óráig.

Temetőjáratok

Felhívás pótösszeírásra
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KÉPRIPORT HALOTTAK NAPJA

A nádorvárosi köztemető jeles
győri polgárainak sírjait 

mutatja be dr. Kőrös Erzsébet
október 31-én 14 órakor.

Találkozó a régi ravatalozónál,
a részvétel ingyenes.

A temető a múlt kertje, ahol háborítatlanul emlékezhetünk mindazokra, akik már
nincsenek, de valamiért máig fontosak nekünk. Sokan vannak, mindig sok sír-
kertje volt Győrnek. Az egykori legnagyobb, a belvárosi Rác-temető a huszadik
század elején telt be. A nádorvárosiban, a huszonöt hektáros mai legnagyobban
egy híján száz éve, Szent Miklós napján ásták ki az első sírt, amelyből most csak-
nem félszáz ezer van, valaki biztos számon tartja, hány halottal. A mindenszentek
és a halottak napja következik, aki teheti, virágot, koszorút, mécsest vásárol, s meg-
látogatja saját elhunyt szeretteit. A nádorvárosi sírkert ilyenkor templom, min-
den utcája templomhajó élőfa-boltozattal, minden sírköve oltár, égő gyertyá-
val, szentek és angyalok kőbe vésett neveivel. Ha a múlt kertje sétára hív, en-
gedni kell a csábításnak, hogy kiderülhessen, milyen sokan vannak, akik már
nincsenek, de valamiért mégis fontosak nekünk. 

Temetői séta

A múlt kertje
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KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
FÖLDVÁRI GABRIELLA

VITÉZ LÁSZLÓ vitézkedik vasárnap délelőtt a Vaskakas Bábszínházban. A tradicionális
vásári bábjátékban a piros sipkás, vidám fickó palacsintasütőjével tanítja móresre az ör-
dögöket és magát halált is. Vitéz László szó szerinti „jobb keze” Pályi János, aki ebben
az előadásban nyújtott alakításáért számos nemzetközi és hazai fesztiválon a legjobb
bábjátékos díját nyerte el. Az előadás 11 órakor kezdődik. 

ŐSZI SZÜNETI
JÁTSZÓHÁZ várja a
nebulókat a Gyer-
mekek Házában. Ked-
den Süni csipeszfigu-
rát, szerdán papír kép-
keretet, pénteken őszi
hűtőmágnest készít-
hetnek a gyerekek tíz
órától délig. Szomba-
ton ugyancsak tíz óra-
kor Mokka képzőmű-
vészeti foglalkozás
kezdődik, ahol gom-
bok és színes gombo-
lyagok kelnek életre,
fonalból mesefigurák
születnek majd a
résztvevők keze mun-
kája nyomán.

HALOTTAK NAPI MEG-
EMLÉKEZÉS és koszorú-
zási ünnepség helyszíne lesz
ma, péntek délután négy órá-
tól a Nádorvárosi köztemető.
Deim Pál Hősi halottak em-
lékművénél megemlékezést
tart Simon Róbert Balázs al-
polgármester, továbbá a kato-
likus, a református, az evan-
gélikus és a baptista egyhá-
zak képviselői. Az ünnepsé-
gen közreműködik dr. Szabó
János tárogatóművész és a
Talpasok Kara férfikórus, a
műsort Horváth Ildikó vezeti.
A résztvevők a megemléke-
zést követően gyertyagyújtás-
sal tisztelegnek Győr város el-
hunyt polgármestereinek, va-
lamint a világháborúk és az
1956-os forradalom áldoza-
tainak emléke előtt. 

A JAPÁN LÁNYMAN-
GÁK világáról láthatunk
kiállítást Shojo Manga 3
Mestere címmel a Vá-
rosi Művészeti Múze-
umban. A manga rövi-
den és egyszerűen meg-
fogalmazva a japán képre-
gény. A győri tárlaton a leg-
nevesebb japán alkotók, Hagio
Moto, Miuchi Suzue és Okano Reiko
munkáiból kapunk ízelítőt. A kiállítás
november 15-ig, naponta 10-től 17
óráig látogatható. 

NEMZET-
KÖZI ÉREM-

GYŰJTŐ- 
TALÁLKOZÓ

helyszíne lesz vasár-
nap nyolc órától dél-
után kettőig a Veres
Péter Mezőgazda-
sági Szakképző Is-
kola. Az intézmény
három szintjén min-
den numizmatikával
kapcsolatos tárgy
látható, kapható és
cserélhető lesz, az
érmék mellett képes-
lapok, gyufacímkék,
bélyegek, kitünteté-
sek sorakoznak fel a
sorrendben 32. nem-
zetközi találkozón. 

SZINÁN PASA táborában
időzhetnek azok a gyerekek,
akik szombaton délelőtt felke-
resik a Csikóca gyermekmű-
helyt. A tíz órakor kezdődő
játék során a nagyvezér udvar-
tartását keltik életre a török jel-
mezbe bújt résztvevők. 

KOBAYASI KEN-ICHIRO vezényli a Győri Filharmonikus
Zenekart október 29-én, szombaton este hét órától a Richter
Teremben. Verdi Reqiuem című remekművét a Nemzeti
Énekkar és a hazai operaélet legkiválóbb szólistái, Sümegi
Eszter, Wiedemann Bernadett, Kiss B. Attila és Kovács Ist-
ván közreműködésével hallhatja a győri közönség.
A világhírű japán karmester, Kobayasi Ken-Ichiro
35 évnyi szünet után, harmadik alkalommal ven-
dégszerepel városunkban. Első fellépés-
éről a Győri Filharmonikus Zenekar di-
gitális tárlatot állított össze, amely a
Richter Terem aulájában látható.

KULTURÁLIS
kínáló 

A FÉNY HÓNAPJA lesz november a városi könyvtár-
ban. A programsorozat a hónap első csütörtökén 17 óra-
kor Gyertyafény címmel kezdődik. Két kiállítás is nyílik, Új-
vári Mária gyertyatartó-gyűjteménye és Steiner Józsefné
képeslap-gyűjteménye. Ez utóbbi Liszt életét követi nyo-
mon. A többi csütörtökön is 17 órakor kezdődnek az elő-
adások: a fények festészetben játszott szerepéről, a világ
fényes fesztiváljairól, a fényterápia jótékony hatásairól.  

CSUKÁS ISTVÁN mesedarabját, az Ágacskát játsszák szombaton 15 órától a
Győri Nemzeti Színház Kisfaludy-termében. A mese örökérvényű emberi kérdé-
sekre keresi a választ, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt élvezetes, szórakoztató
módon. Szó lesz barátságról, szeretetről, összetartozásról, a felelősségvállalás fon-
tosságáról. 
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DUNAKAPU TÉR–DUNAKORZÓ

A győri építészek és az akkori, új városvezetés 2006–
2007-ben kezdett el beszélgetni, gondolkodni a bel-
város fejlesztésének irányairól, fokozatairól. A szak-
emberek úgy gondolták, jó alapot jelent, hogy van
Győrnek egy Európa-díjas belvárosa, de ennél már
több kell. Egyeztetni kell a hogyan továbbról, ezért
ajánlásokat kértek a folytatást illetően. 

– Az építészek, a politikusok és a tervezők beszél-
getéseiből 4-5 éve az kristályosodott ki, hogy az egész
történelmi belváros vonzerejét növelni kell – mondta
Révi Zsolt városi főépítész. – Az Európa-díj rávilágí-
tott, hogy Győr belvárosa olyan értéket képez orszá-
gos és nemzetközi mércével mérve is, amellyel tö-
rődni, foglalkozni kell, nem szabad elhanyagolni. Az
ajánlásnak három fő pontja lett. Az egyik, hogy le-
gyen a belváros a korábbinál is élhetőbb, legyen még
impozánsabb, valóban váljon a város kirakatává. El-
határozás született arról, hogy négy fő tér kapcsolatát
kell megtervezni és kialakítani, ezek a Széchenyi tér,
a Dunakapu tér, a színház előtti, azóta II. János Pál
pápa tér, valamint a Bécsi kapu tér. Az ajánlás máso-
dik pontjaként szerepelt, hogy nem csak a tereket,
de a hozzájuk kapcsolódó belvárosi úthálózatot is be
kell kapcsolni a fejlesztésbe, ezzel párhuzamosan a
történelmi belvárosból ki kell vinni a gépjármű-, az
autóbusz- és teherforgalmat, a parkolás feltételeit
pedig parkolóházban és mélygarázsban kell megte-
remteni. Az ajánlás harmadik pontja szerint a város-
rehabilitáció végpontjában a zöldterületek számának
növelése, a sétálóövezetek kialakítása, és a kerékpá-
ros közlekedés erősítése kapott prioritást. A munka
– mint ismert – a Széchenyi térrel indult, amely mára

Révi Zsolt: Új közösségi teret építünk,
a múlt értékeinek megőrzésével

elnyerte azt az arculatát, amelyet akkor, 2006-ban
még csak a tervezőasztalon láttunk. Úgy hiszem,
olyan lett, amilyennek megálmodtuk. Második lép-
csőként láttunk hozzá a Dunakapu tér felújításának
és átalakításának. 

– Kijelenthető tehát, hogy tudatos és összetett város -
rehabilitáció indult meg, amely több állomásból áll. Mit
vár a szakma ettől a komplex stratégiától? 

– A lényeg, és ezt mindenkinek látni kell, hogy ez
a program nem csupán egyes terek felújításáról szól.
A törekvésünk nem kevesebb, mint hogy a rehabili-
táció végén a teljes rekonstrukción átesett terület egy
élhető, működő struktúrában tudjon összeállni. A cé-
lunk a belváros vonzerejének növelése úgy, hogy az
új arculat szerethető legyen, az egymással összekap-
csolt terek megteljenek élettel, és a modern irányza-
tok mellett a hagyományokat is
megőrizzük. A felújítások során
szemmel tartjuk a műemlékvé-
delem fontosságát is. Ez a racio-
nalitás. Nem a dogmatikus,
hanem az integrált örökségvéde-
lem. Aki megnézi a Széchenyi
teret, vagy egy pillantást vet a
Dunakapu tér látványterveire,
látja, hogy a rekonstrukció
során a tér megfiatalodik. A fel-
újítás kapcsán tehát nem aka-
runk mereven konzervatívak
lenni, hanem a múlt, a jelen és
a jövő együttes vizsgálatával
akarjuk a tér értékeit megőrizni
és átörökíteni. 

– A Dunakapu tér felújítása egyébként is indokolttá vált...           
– Ez a tér méltatlan volt a városhoz, rettenetes ál-

lapotban volt. Ott kezdeném, hogy a Dunakapu tér
tulajdonképpen nem is igazi tér, hiszen egy térnek
négy térfala van, itt pedig csak kettőről beszélhetünk.
Határolja még a vízpart, a Káptalandomb és a Révfa-
luba átvezető híd. Kikértük az építészszakma vélemé-
nyét, számos állásfoglalást, míg arra jutottunk, hogy
a Dunakapu térnek a felújítás után a szó szoros értel-
mében vett térnek és rendezvénytérnek kell lennie.
Arról is egyértelmű állásfoglalást tettek az építészek,
hogy a tér alatt indokolt egy mélygarázs kiépítése,
hogy a belvárosnak ezen a pontján meg tudjuk állí-
tani az autókat. 

– Vettek alapul külföldi példákat? 
– Úgy gondolom, aki járt már Olaszországban, Fran-

ciaországban, de akár csak Pécsett,
az érti, hogy miről beszélek. A bel-
városfejlesztés mindenhol turiz-
musélénkítő, egyben értékmentő
célokat jelöl. Rómától Firenzéig,
Toscanától Ravennáig a közleke-
dést leviszik a föld alá, uram bo-
csáss, metrót is építenek, no meg
mélygarázsokat, fölöttük élhető
teret teremtve. A beruházások
során különös gondot fordítanak
az örökségvédelemre. A győri ön-
kormányzat sem cselekszik más-
ként. Nekünk is fontos, hogy lás-
suk, mi van a föld alatt, milyen tör-
ténelmi emlékek, milyen építé-
szeti hagyaték.

Dunakapu tér–Dunakorzó

Az a törekvésünk,
hogy a rehabilitáció
végén a teljes
rekonstrukción
átesett terület egy
élhető, működő
struktúrában
tudjon összeállni.
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A Dunakapu tér jövőbeni, impozáns képé-
nek kialakításáról, annak viszontagságairól
és lehetséges megoldásairól Kádár Mihály
építésszel, a tervezést végző IN-GA Kon-
zorcium tervezőjével beszélgettünk. 

– Nem lehetett könnyű a tervezés során min-
den igénynek és kritériumnak megfelelni... 

– A különböző kritikák miatt egyen-
ként górcső alá vettük a tervezési prog-
ram elemeit. Így világossá vált szá-
munkra, hogy szükség van a külön-
böző funkciókkal – karácsonyi vásár,
koncertek stb. – ellátható rendezvény-
térre; ki kell szolgálni a belvárosi par-
kolási igényeket, valamint nem szabad
rejtve hagyni a török kori várfalakat. 

– Ráadásul a parkolási igényeket mély-
garázzsal szeretnék kiszolgálni. 

– Igen, mindent egy helyszínen, a
mélygarázzsal együtt! Sokakban felme-
rült, hogy a parkolást jóval távolabbi
helyszínen is megoldhatná a város,
azonban a parkolási gondok itt, a Duna-
kapu téren és környékén jelentkeznek,
és nem négy-ötszáz méterrel arrébb.
Azt az interneten megjelent véleményt
sem tudom elfogadni, hogy a várfalak
értéktelenek, és nem érdekelnek senkit.
Meg kell mutatni őket a nagyközönség-
nek! A kérdés, hogy hogyan? Vélemé-
nyünk szerint úgy, hogy vonzóak legye-
nek a közönség számára. Nem szabad
azt hinnünk, hogy önmagukért folya-

Kádár Mihály: A várfalakat úgy kell
bemutatni, hogy vonzzák a közönséget!

rázstest víztorlasztó hatását – a tér-
szín alatti garázs miatt a pincékben
nem fog megjelenni a víz – megfe-
lelő szivárgórendszerrel szintén tud-
juk kompenzálni.

– A tervek továbbra sem lehetnek végle-
gesek, hiszen még nem látni a régészeti fel-
tárás pontos eredményeit. 

– A tervezési programnak és a fel-
tárt emlékek bemutatási igényeinek
teljes értékűen meg tudunk felelni. A
feladatunk véglegesítéséhez azonban
szükséges, hogy meghatározzuk és
pontosítsuk, hogy a feltárt emlékek
mely részei kerülnek bemutatásra, és
milyen kapcsolódó régészeti, illetve
múzeumi elemeket javasolt, illetve

szükséges még a
falakkal együtt
megmutatni. Ha
ez a konszenzus
m e g s z ü l e t i k ,
akkor a tervezés
befejező szakaszá-
hoz ér, és remé-
nyeink szerint a la-
kosság és a turis-
ták 2013-ban egy
mindenki számára
vonzó, élettel teli,
az igényeket maxi-
málisan kielégítő
teret vehet majd
használatba.

Dr. Somogyi Tivadar neve összeforrott
a győri belvárossal. A városszerte elis-
mert szülész-nőgyógyász a közgyűlés
legrégebbi tagja. Lokálpatriótaként és
várospolitikusként mindig szerepet vál-
lalt a belváros fejlesztésében, de úgy
látja: igazán 2006 óta, az új városveze-
téssel kezdődött meg az érdemi és lát-
ványos munka. 

– Az elmúlt 18 év során folyamato-
san képviseltem a belvárosi felújítá-
sok ügyét, különös tekintettel a Szé-
chenyi tér helyreállítására – mondta
dr. Somogyi Tivadar. Tisztában va-
gyok a belváros építészeti értékeivel,
idegenforgalmi vonzerejével. Ezért is
fájt látnom, hogy korábban éveken át
alig történt valami a rehabilitáció
ügyében, holott ez Győr szíve. Az
ember bárhová is megy a világon,
mindig azt nézi meg, hogy milyen egy
város központja. Arról alkot véle-
ményt, annak alapján ítéli meg az ott
élő emberek ragaszkodását a városuk-
hoz. A Széchenyi tér megújulásával a
belváros olyan látványos fejlődésnek
indult, aminek következtében megje-
lentek a turisták és a győriek is vissza-
szoktak a központba. Ehhez kellettek
a színvonalas rendezvények is, és az,
hogy egy szemléletváltás eredménye-
ként a város újra birtokba vegye azt az
értékét, amelyet érthetetlen módon
hagyott elszürkülni.

– A Széchenyi tér mintájára megújul a
Dunakapu tér is, amellyel a belvárosi reha-
bilitáció egy újabb mérföldkövéhez érkezik…      

– Az elképzelés nagyszerű. A két,
megszépült rendezvénytér összekap-
csolása a kis utcákkal új távlatokat nyit-
hat meg. Most mindenki arra vár, hogy
az ásatások befejeződjenek, és egy szak-
mai stáb eldöntse, milyen értékek van-
nak a föld alatt. Én azon a véleményen
vagyok, hogy ha a szakemberek úgy
nyilatkoznak, hogy a régi várfalak érde-
mesek a bemutatásra, tárjuk fel a ro-
mokat, és tegyük látogathatóvá őket.
Ne temessük el a város történelmét je-
lentő fontos értékeket. Emellett a
mélygarázst is meg kell építeni, ám
fontos, hogy a város ne fizessen rá a be-
ruházásra. 

– A látványterveket ismerve, hogyan
képzeli el a jövő belvárosát? 

– Polgári hangulatú, színvonalas
rendezvényekben gazdag, pihenésre és
kikapcsolódásra is tökéletes tereket sze-
retnék látni. Olyanokat, amelyeken öt-
vöződik a múlt és a jelen a jövő értékei -
vel. Olyan utat járunk, amelyet Magyar-
országon rajtunk kívül senki. Európai
mércével mérjük a belvárosi rehabilitá-
ciót, és meggyőződésem, hogy ennek
meg is lesz az eredménye. 

Dr. Somogyi Tivadar:
Európai mércével
mérjük a belvárosi
rehabilitációt 

matosan vonzzák a látogatókat; a folya-
matosságot és a változatosságot is előre
tervezetten kell biztosítani. 

– Mi lehet az optimális megoldás? 
– Elképzeléseink szerint a várfalak be-

mutatása időjárástól védett helyen, a tér
burkolatában elhelyezett üvegfelületen
keresztül, természetes napfénnyel is
megvilágított, kisebb rendezvényeknek,
kiállításoknak helyet adó, a tér rendez-
vényeivel összekapcsolható bemutatótér-
ben valósulhatna meg. Az ásatások jelen-
legi állása szerint a térfelszín alatti két
funkciót – bemutatótér és mélygarázs –
térben el lehet helyezni. 

– Szükség van ehhez valamilyen külön-
leges technológia alkalmazására? 

– A talajmecha-
nikai és árvízvé-
delmi vizsgálatok
alapján a mélyépí-
tés különleges
technológia bevo-
nása nélkül meg-
oldható. Az alaple-
mez és a várfalak
közötti vízzárást a
már jó pár éve
rendelkezésünkre
álló kemikáliákkal
és mélyépítési tö-
mítő anyagokkal
tudjuk biztosítani;
a mélyben lévő ga-

DUNAKAPU TÉR–DUNAKORZÓ

A várfalak
bemutatása idő-
járástól védett helyen,
a burkolatban
elhelyezett üveg-
felületen keresztül,
napfénnyel is
megvilágított térben
valósul meg.
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A városvezetés 2006 óta folyamatosan
azon dolgozik, hogy az egyedi szép-
ségű barokk-reneszánsz belváros a
győri emberek, valamint az ide érkező
turisták paradicsoma legyen. A felújí-
tás iránti elkötelezettségről, és a ter-
vekről beszélgettünk Bolla Péter kabi-
netfőnökkel. 

– A megjelent vázlatokról sokan tud-
hatják már, hogy a régi várfalak med-
dig húzódtak. Tulajdonképpen ez a ke-
rete a történelmi belvárosnak. A célki-
tűzésünk az volt, hogy ezen a területen
teljes egészében sétálóövezetet hoz-
zunk létre. Kiemelten fontosnak tart-
juk ezt a Teleki utcától húzódó nyugati
részen a Rábáig, tehát a Baross út, Ka-
zinczy út, Király utca, Püspökvár, Szé-
chenyi tér által érintett területen –
mondta Bolla Péter. – Fontos az is,
hogy a Dunakapu tér és a Dunakorzó
felújítása és kialakítása megvalósuljon.
A forgalmat az Újkapu és az Újvilág ut-
cákon túl tolnánk ki, itt húzódott a ko-
rábbi várfal keleti oldala. A csökken-
tett forgalmi zónába 2013-tól csak az
ott lakók és a célforgalom közleked-
hetne gépkocsival. A jelenlegi autó-
busz-közlekedés kiváltására bevezetjük
a Citybusz-járatokat. Ezek egyelőre
Credo-kisbuszok lesznek, de idővel
minél csendesebb, elektromos vagy
hibrid meghajtású, környezetbarát jár-
műveket állítanánk forgalomba a bel-

Bolla Péter: A belváros pezsgőbb
és látogatottabb lett, mint valaha!

Az elmúlt időszakban több beruházás, fejlesztés való-
sult meg Győrben, melyeknek köszönhetően 2011. no-
vember 11-től módosul a forgalmi rend a belvárosban.
A változtatás érinti az autóbusz-közlekedést is. Az em-
lített naptól állandó jelleggel bevezetik a citybusz jára-
tot, és annak bevezetésével egyidejűleg módosítják a
11-es és 6-os autóbuszjáratok útvonalát. Mindezek a
belváros tehermentesítését eredményezik.

A változtatás lényeges eleme, hogy az új és a módosí-
tott autóbusz-útvonalak nem érintik a Teleki utcát, ezál-
tal a belvárosi forgalmi gócpontok, közlekedési dugók
száma csökken ebben a térségben is. Utasforgalmi szem-
pontból kiszámíthatóbbá válik az autóbuszok közleke-
dése, mivel a menetrend időben tarthatóvá válik.    

A belvárost a jelenleg is közlekedő citybusz he-
lyett egy új, bővített útvonalon közlekedő citybusz
fogja kiszolgálni. Az új citybusz útvonala és megállói
számos átszállási lehetőséget biztosítanak a helyi és
a helyközi járatokra egyaránt. Kiemelt átszállási he-
lyek a Hédervári úton lévő, egyetem melletti, a Szent
István úton a Honvéd ligetnél és a Baross híd mellett
lévő megállóhelyek, illetve az Árkádnál lévő megálló.

Az új citybusz járat útvonala érinti a belváros ösz-
szes fontos pontját, legforgalmasabb területeit, a vas-
útállomást, az iparkamarát, az Árkád mögötti piacot,
a Dunakapu teret, a Széchenyi István Egyetemet, a
Nyugat-Magyarországi Egyetemet, a színházat és a Vi-
rágpiacot is. A csúcsidejű 15 perces járatsűrűség a

kapcsolódó utcák felújítása, a teljes re-
konstrukció újabb lehetőségeket rejt
magában. A színvonalas szórakoztató
programok mellett azt is tervezzük,
hogy létrehozunk egy mobil sportpá-
lyát, ahol időszakonként szereplési le-
hetőséget adunk a mozgás szerelmese-
inek. A Dunakapu tér is zárt térré válik,
akárcsak a Széchenyi tér. 

– A tervek szerint nem csak Dunakapu téri
fejlesztésről beszélünk, de Dunakorzóról is…   

– A kivitelezési munkák után a Mó-
ricz Zsigmond rakpart Dunakorzó-
ként funkcionál majd. Száz gépkocsi
számára ezen a részen építünk ki nyi-
tott parkolókat. További 200-250 jár-
művet szeretnénk elhelyezni a Duna-
kapu tér alá tervezett mélygarázsban,
a beruházásra a történelmi értékek
megőrzése, bemutatása mellett ke-
rülne sor. Utóbbinál szeretném megje-
gyezni: Győr Magyarország műemlé-
kekben harmadik leggazdagabb vá-
rosa Budapest és Sopron után, így
nem is tehetnénk meg, hogy a város-
történeti értékeket figyelmen kívül
hagyjuk. A régi várfalak múzeumi kö-
rülmények közötti bemutatása, a szük-
séges feltételek és installációk elkészí-
tése azonban több száz millió forint,
amit nem tudunk előteremteni, így a
Dunakapu téri beruházás gazdasági
megtérülésére is gondolnunk kell. A
múltat és a jelent ötvözni kell.

város bizonyos részein. Az új forgalmi
rend november 11-től lép életbe, az új
típusú buszjáratokat ekkortól lehet
igénybe venni. 

– A Dunakapu tér fejlesztésének a Széche-
nyi téri átalakítás tapasztalataival tudtak
nekivágni. Milyen benyomásokat szereztek? 

– Az elmúlt két év bebizonyította,
hogy a győriek szeretik az új Széchenyi
teret, akárcsak a hozzánk érkező bel- és

külföldi turisták. Azt is látni kell azon-
ban, hogy a belváros a rehabilitáció
első fázisai után pezsgőbbé, vált, élén-
kebb és nagyobb érdeklődésnek ör-
vend, mint valaha. Egyértelmű tehát,
hogy kinőttük a Széchenyi teret, töb-
bek között ezért is fontos, hogy terjesz-
kedjünk. A Dunakapu tér fejlesztésével
lehet a bővítést megteremteni, hiszen
a két rendezvénytér összekapcsolása, a

Belvárosi körjárat, a citybusz bevezetése
közlekedők számára nagy előnyt jelent, ahogy az is,
hogy a járat bármely egyvonalas vagy összvonalas bér-
lettel igénybe vehető. 

A 6-os autóbuszjáratok útvonala:
A belváros irányába a Hédervári útig az eredeti út-

vonalukon közlekednek, majd a Jedlik híd–Stromfeld
A. utca–Erkel F. utca–Kossuth L. utca–Rába-kettős híd–
Zechmeister u.–Jókai u.– Szent István u.–Révai utca
érintésével térnek rá az eredeti útvonalukra, Kisme-
gyerre a Baross G. hídon át az Arató utca felé; 

Sárás felé a Baross hídig eredeti útvonalon közle-
kednek, majd az Aradi vértanúk útja–Virágpiac–
Zechmeister utca–Rába-kettős híd–Híd utca–Töltés-
szer–Jedlik hídon át–Hédervári úton csatlakozva érik
el a korábbi, eredeti útvonalukat. 

A 11-es autóbuszjáratok útvonala: A belváros irá-
nyába a Hédervári útig eredeti útvonalukon közle-
kednek, majd a Jedlik híd–Stromfeld A. utca–Erkel
F. utca–Kossuth L. u.–Rába-kettős híd–Zechmeister
u.–Jókai u.– Szent István u.–Gárdonyi u.–Révai Mik-
lós utca útvonalon közlekednek;

Bácsa, Ergényi-lakótelep irányába a Révai Miklós
utca–Városház tér–Aradi vértanúk útja–Virágpiac–
Zechmeister u.–Rába-kettős híd–Híd utca–Töltés-
szer–Jedlik híd–Hédervári úton áthaladva az eredeti
útvonalukon közlekednek.

Az új citybusz útvonala a következő: Révai Miklós
utca–Városház tér–Szent István út–Galántai út–Vas
Gereben utca–Türr István utca–Tarcsay Vilmos utca–

Móricz Zsigmond rakpart–Kossuth híd–Rónay Jácint
utca–Hédervári út–Kálóczy tér–Kossuth híd–Móricz
Zsigmond rakpart–Tarcsay Vilmos utca–Türr István
utca–Vas Gereben utca–Schwarzenberg utca–Pálffy
M. utca–Teleki László utca–Szent István út–Gárdonyi
Géza utca–Révai Miklós utca

A citybusz piacnapokon (szerdán és szombaton) reggel
6.00–14.00 óra között bővített útvonalon közlekedik: Révai
Miklós utca–Városház tér–Szent István út–Galántai út
(Árkád előtt)–Árkád mögötti piac–Vas Gereben utca–Türr
István utca–Tarcsay Vilmos utca–Móricz Zsigmond rakpart–
Kossuth híd–Rónay Jácint utca–Hédervári út–Kálóczy tér–
Kossuth híd–Móricz Zsigmond rakpart–Tarcsay Vilmos
utca–Türr István utca–Vas Gereben utca–Schwarzenberg
utca–Pálffy M. utca–Teleki László utca–Bajcsy Zsilinszky
utca–Virágpiac–Zechmeister utca–Jókai utca– Szent István
út–Gárdonyi Géza utca–Révai Miklós utca.
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Dr. Szekeres Tamás, a
Széchenyi István Egyetem
rektora is szívügyének te-
kinti Győr fejlődését. Ízig-
vérig lokálpatrióta ember,
aki nagy örömmel követi a
belvárosi rehabilitációt, és
tapasztalja nap mint nap,
hogyan alakul át, hogyan
szépül a megyeszékhely
centruma. Nem is titkolja
lelkesedését, amikor arról
kérdezzük, elégedett-e a
már elvégzett felújítási mun-
kálatokkal. 

– A belvárosi rehabilitá-
ció rendkívül fontos, hiszen ez Győr ékszer-
doboza – mondja dr. Szekeres Tamás. – A
városnak kötelessége a fejlesztés, és valóban
nagy öröm, hogy az önkormányzat minden
erőfeszítést megtesz azért, hogy a fejlődés
töretlen maradjon. Amikor egy történelmi
városrész rekonstrukciója zajlik, nagy figyel-
met kell szentelni annak, hogy a múlt érté-
kei védve legyenek, ne sérüljenek, és fenn-
maradjanak az utókor számára. Ezeket az
értékeket kell úgy megtartani, hogy a felújí-
tott tér a 21. század kézjegyét is magán vi-
selje. A hagyományoknak és a tradíciók tisz-
teletének együtt kell járnia a haladással, az
új kor követelményeivel. Ha az összhang
megvan, akkor ismét valami csodálatosan
szép dolog születik, amelynek érdemes ott
állni a bölcsőjénél. 

– Lehet egyszerre valami új, modern, de egyben
a múltból táplálkozó, a gyökereinkre is figyelmeztető?      

– Sokat utazom szerte az országban és
a világban hivatásom kapcsán, és őszin-
tén mondom, hogy Győr fejlődése egé-
szen hihetetlen – mondta Forgács Péter.
– Hogy pestiesen fogalmazzak, a főváros
a „fasorban sincsen” Győrhöz képest, és
nem vagyok egyedül ezzel a véleményem-
mel. Amikor régi jó barátaim és kollé-
gáim érkeznek hozzám Budapestről,
nem túlzok, elájulnak, amikor meglátják,
milyen környezetben fogadom őket a
belvárosban. 

– Gyakran lehetett önnel találkozni a
belvárosi rendezvények alkalmával is. Él-
vezte a programokat?   

– Abból a fantasztikus eseménydöm-
pingből látszik, amit Győr szervezett az
idei nyár folyamán, hogy a város a Szé-
chenyi tér mellett bőven elbír még egy
rendezvényteret. Hogy őszinte legyek,
én nem is értem, hogyan tud ez a város
ennyi szórakoztató programot szer-
vezni, ennyi szórakozóhelyet, és ennyi
vendéglátóhelyet megtölteni? 

– Sokak szerint ez nemzetközi mércével
mérhető már…  

– Viccel? Alig volt nap, hogy ne úgy
éreztem volna magam, mint a velencei
Szent Márk téren. 

– Aligha hiszem, hogy az új belvárost
járva ne érezne indíttatást színházi előadá-
sok szabadtéri bemutatására.  

– Volt már rá kísérletünk, amikor az
Anconai szerelmesek című előadást ki-
hoztuk a négy fal közül. Ha a felújított
Dunakapu téren olyan rockmusicalt lát-
hatna a győri közönség, mint a Jézus
Krisztus Szupersztár, azt hiszem, nem
maradna el a siker. Egy 17–18. századi
darab dramaturgiájához például kivá-
lóan illeszkednek a történelmi belváros
épületei. Ha a rehabilitáció befejeződik,
nagy dolgokat lehet majd alkotni. Ebben
én teljes mértékig partner vagyok. 

Gál Miklós
A belváros fejlesztése
alapvető érdeke Győr la-
kosságának. A város kü-
lönböző fesztiváljaira kilá-
togatók nagy száma is bi-
zonyítja, hogy szükség
van egy nagyrendezvé-
nyeknek helyet adó kö-
zösségi térre. Ehhez
hozzá kell tartoznia a
megfelelő parkolási lehe-
tőségeknek. A kulturális
örökség is fontos, de
szükségesnek látom a ter-
vezett mélygarázs meg -
építését. Természetesen
a múlt értékeit figye-
lembe véve, de azt is meg
kell jegyeznem, hogy a ré-
gészeti kutatások sokszor
elnyújtják és megdrágít-
ják a fejlesztéseket. 

Brády Attila
Dunakapu téri lakóként
nagyon örülök, hogy
végre felújítják a környé-
ket. A végeredményre
gondolok, nem bosszan-
kodom a felújítással járó
munkálatok miatt. Egyet-
értek azzal is, hogy mély-
garázst alakítsanak ki,
szüksége van erre a város-
nak. Mindannyian büsz-
kék lehetünk arra, hogy
újabb impozáns találko-
zási ponttal bővül Győr.

Török Miklós
Meglepődtem, hogy mik
kerültek felszínre a Duna-
kapu téren a régészeti fel-
tárás során, és az a véle-
ményem, hogy Győr
múltját ötvözni kell a jövő-
jével. Be kell mutatni az
értékeket, de meg kell ol-
dani a parkolási lehetősé-
gek megteremtését is, hi-
szen ez fontos a lakosság
és az ide érkező turisták
szempontjából is. Húsz
éve van a város ezen ré-
szén üzletem, így nekem
is érdekem, hogy ez a fej-
lesztés jól sikerüljön,
akkor is, ha most még kel-
lemetlenségekkel jár.
Egyébként nagyon pozi-
tívnak tartom az önkor-
mányzat belváros-fejlesz-
tési lépéseit, több külföldi
vendégem visszajár pél-
dául Győrbe, mióta meg-
újult a Széchenyi tér.  

Körkérdés Szekeres Tamás: Olyan
belvárosunk lesz, amelyre
mindannyian büszkék lehetünk!

– A szakemberek fel-
adata, hogy ezt a kényes
egyensúlyt betartsák,
azonban azt gondolom,
hogy a tervezők és az
építészek helyt fognak
állni. Mindenkinek, aki
ebben a munkában vé-
leményt formál, a kon-
szenzust kell keresnie,
hiszen a cél nem lehet
más, mint Győr fejlő-
dése, arculatának, vonz -
erejének erősítése. Ami
a múltunk része, azt ér-
tékén kell kezelni, ami

pedig a mostani kor vívmánya, alkalmazni kell,
hogy a 22. század embere is dicsérje majd azt a
munkát, amit napjaink építői elvégeznek.   

– Mit vár a Dunakapu tér felújításától? 
– Úgy tudom, hogy az önkormányzat célja ha-

sonló, mint a Széchenyi tér esetében: egy hangu-
latában pezsgő, eseményekben gazdag rendez-
vénytér kialakítása. Látom és olvasom, hogy van-
nak viták a régi várfalak feltárása körül, de ezek
építő és gyümölcsöző viták, amelyeket folytatni
kell, és meg kell találni a kompromisszumot. Az
a fontos, hogy mindenkit a jó szándék vezéreljen
a hozzászólásoknál, hiszen olyan új teret szeret-
nénk mindannyian, amelyre büszkék lehetünk.
Nyugat-Európában számtalan példa van arra, ho-
gyan lehet a belvárosban mélygarázst építeni, és
mellette, nagy üvegfal alatt a régi értékeket is be-
mutatni, láthatóvá tenni. Én úgy vélem, ezt az
utat kell járni Győrben is, és akkor az élmény
mindenki számára felejthetetlen lesz.  

Forgács Péter: 
Úgy érzem
magam Győr
szívében, mint
a velencei
Szent Márk
téren

Winkler Gábor a győri várról 
A győri várról tartott előadást a napokban Winkler Gábor a Xántus-múzeum dísztermében.
Az Ybl-díjas építész méltatta a középkori vár tizenhatodik századi szerepét. Azt mondta: „a
korabeli nagyhatalmak is felismerték: az erődítmény szinte egyedüliként alkalmas arra, hogy
megállítsa a törököt.” Winkler Gábor a Magyar Építőművészet 1993-as számában még más-
hogy értékelte a győri vár jelentőségét. A 18 évvel ezelőtti újságcikkben azt írta: „A hatalmas,
komplikált falrendszer céltalanságát az élet többszörösen bizonyította. Még építésének ko-
rában, a 16. század végén történt, hogy a törökök néhány nap alatt meghódították a beve-
hetetlennek hitt erődítést, 1809-ben pedig Napóleon katonái rohanták le a várat.” Ahogy
az idők változnak, úgy változik a szakemberek véleménye is?     

Mi a véleménye a belváros
rehabilitációjáról, a Du-
nakapu tér felújításáról?

A hagyományoknak
és a tradíciók
tiszteletének
együtt kell járnia
a haladással,
az új kor
követelményeivel.

DUNAKAPU TÉR–DUNAKORZÓ

Jót és rosszat is tapasztalhatott For-
gács Péter, a Győri Nemzeti Színház
igazgatója a belvárosi rehabilitáció kap-
csán. A rossz, amelyen ma már ő is mo-
solyog, abból adódott, hogy mivel a
Széchenyi téren van a lakása, a reggel
7 órától késő délutánig tartó felújítási
munkáknak végig fültanúja volt. A jó
tapasztalatok a rekonstrukció minősé-
géből erednek: a direktor szerint Győr
egyedülálló vállalkozásba kezdett a vá-
rosközpont rekonstrukciójával.
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

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

emberfajták 
23:10 A hivatal 
23:45 Republic koncert 
00:35 Sporthírek 
00:45 Észak és Dél 
01:35 MM 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop 
06:00 Fókusz Reggel
06:55 Reggeli
09:05 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:05 Top Shop 
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Asztro Show 
13:30 Fél kettő
14:15 A szív útjai 
15:15 Második esély 
16:15 Sarokba szorítva 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:15 Végső állomás 2. 

00:00 Reflektor
00:15 Törzsutas 
00:45 Ments meg! 
01:45 Autómánia

05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:55 Stahl konyhája 
10:05 Babapercek
10:15 Teleshop 
11:50 Fedőneve: Jane Doe - 

Míg a halál el nem választ 
13:30 EZO.TV
14:30 Eva Luna 
15:30 Rex felügyelő 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:35 Jóban Rosszban 
21:15 Aktív
21:50 ÖsszeEsküvők 
23:35 Aktív Extra
23:40 Esküdj! 
00:15 Tények Este
00:50 Így készült: Miss Saigon című 

musical az Operett 
Színházban

01:20 EZO.TV
02:20 Utolsó csapás
03:40 Alexandra Pódium

05:25 Ki ez a lány?  
06:10 Joey 
06:40 Joey 
07:10 Chicago Hope Kórház 
08:05 Őrangyal 
09:00 Nyomtalanul 
09:55 Wayne világa 2. 
11:45 Topmodell leszek! 
12:40 Feleségcsere 
13:40 Őrangyal 
14:40 Doktor House  
15:35 Nyomtalanul 
16:30 Gyilkos számok  
17:25 Gyilkos számok  
18:20 Jóbarátok 
18:50 Jóbarátok 
19:20 Két pasi - meg egy kicsi
19:50 Vérmes négyes 
20:15 Mike és Molly 
20:45 Két pasi - meg egy kicsi  
21:15 Beugró Plusz
22:15 Ali G Indahouse 
00:00 Szolid motorosok 
02:00 Az utolsó órában 
02:45 Feleségcsere

OKTÓBER 29., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:10 Forma-1 
12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Autómánia
12:50 Pick Szeged-MKB Veszprém 

férfi kézilabda bajnoki 
mérkőzés 

14:30 Míg a halál el nem választ 
15:05 Döglött akták 

16:05 Nevem: Senki 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 X-Faktor 
22:20 ValóVilág 
23:35 A begyűjtő 
02:00 Fókusz Plusz

04:05 Animációs filmek
04:40 Műsorszünet 
06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
10:10 Ki ugat a végén? 
10:40 A világ legerősebb emberei
11:10 Bajnokok Ligája magazin 
11:40 Babavilág 
12:10 9 hónap 
12:40 Tűsarok 
13:10 Walker, a texasi kopó 
14:10 Autóguru 
14:40 Gyilkos számok  
15:35 Bűbájos boszorkák 
16:30 Második élet 
17:30 Eva Luna 
18:30 Tények
19:00 Magellán
19:35 Lara Croft: Tomb Raider 2. - 

Az élet bölcsője 
21:50 Serenity 
00:10 Terror a sötétben 
01:50 EZO.TV
02:50 Kalandjárat 
03:15 Teleshop 
03:45 Animációs filmek

05:45 A szépség és a szörny 
06:35 Segítség, szülő vagyok! 
07:30 10 évvel fiatalabb: A kihívás 
08:30 Zsírégetők 
09:30 Trendközelben
10:00 Topmodell leszek! 
10:55 Greek, a szövetség 
11:50 Luxusdoki 
12:40 Szívek szállodája  
13:40 Szívek szállodája  
14:35 Vérmes négyes 
15:05 Mike és Molly 
15:35 Két pasi - meg egy kicsi  
16:05 Beugró Plusz
17:10 Jumanji 
19:10 KicsiKÉM - Sir Austin 

Powers 2.
21:00 Az elnök zsoldosa 
22:55 Az elnök zsoldosa 2.: 

Végveszélyben 
00:50 Trendközelben
01:20 Wayne világa 
03:00 Luxusdoki 
03:45 Szívek szállodája

VIASAT3

VIASAT3

05:40 Híradó - 5:40 
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó - 7:30 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Angyalbőrben 
10:00 Család-barát
11:00 Slovenski Utrinki
11:30 Alpok-Duna-Adria 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Dr. Meteo 
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Törvény által védve 
14:45 Pannonia 3 keréken 
15:15 Lyukasóra 
15:45 Szerelmes földrajz 
16:15 Ízőrzők: Sándorfalva 
16:45 Virágzó Magyarország 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Végjáték 
21:15 Hírek 
21:30 Tigris brigád 
23:35 Dunasport
23:40 Megalopolis 
00:30 Karosi Bálint orgonál

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

emberfajták 
11:15 Gyerekjáték a számítógép 
11:30 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Múlt-kor
12:35 Zöld Tea
13:05 HungarIQ
13:35 Natúra
14:05 Erdőjárók 
14:35 Valaki 
15:05 A természet csodái - 

Különleges állatkölykök 
16:00 Végtelen történet 
17:35 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A Cég - A CIA regénye 
21:50 Hamvai Kornél: Szigliget 
00:25 Miller 2009! 
01:15 Sporthírek 
01:25 Koncertek az A38 hajón 
02:20 Koncertek az A38 hajón

05:15 Gazdakör
06:10 Ezer év szentjei 
06:40 Az Ótestamentum 
07:10 Kolumbusz Kristóf 
07:35 Szimba, az oroszlánkirály 
08:00 A mesemondó 
08:30 Daktari 
09:30 Arcélek 
10:00 Egészség + 
10:30 A tudomány műhelyében 
11:00 Munka-Társ 
11:30 Határtalanul magyar 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Nyelvőrző 
12:45 Vannak vidékek 
13:20 Felfedező úton a 

Robinson család 
13:45 Felfedező úton a 

Robinson család 
14:15 Törzsasztal
15:15 Talpalatnyi zöld
15:45 Veszélyben 
16:15 Egy férfi és egy nő 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Pannonia 3 keréken 
19:00 Lolleh Bellon: 

Csütörtöki hölgyek
20:35 Barát helye, ellenség helye 
21:00 Egy gésa emlékiratai
23:20 Dunasport
23:40 Derrick 

Viasat3, október 28., péntek, 22:15

Ali G Indahouse
Amerikai vígjáték

„Csigidicsá, te, figyuzzá, tesó, szavazzá' má'
rám, jó, mer' ha képvisellő lennék, akkó'
csumára nem lenne több anyagi gondod,
de simán, érted, tesó, mer' tarcsunk össze,

de most mér' csapod
rám az ajtód, buzo-
gány csávó? Csak
azé' mer' feka va-
gyok?" Igen, ő az.
Testileg fehér, lelki-
leg feka, de agyilag
sötét. Itt az igazi
dzsí, a full extrás
műmájer. 

M1, október 29., szombat, 16:00

Végtelen történet
NSZK–amerikai fantasztikus kalandfilm 

Bastiannak nem
könnyű az élete.
Édesanyja meg-
halt, az apja
pedig állandóan
azzal gyötri,
hogy rosszul

tanul és folyton álmodozik. A fiú egy szép
napon besétál a könyvesboltba, ahol rá-
bukkan egy érdekesnek látszó könyvre.
Lenyűgözi Fantázia császárnőjének törté-
nete. Az uralkodónő egyre gyengébb,
mert birodalma veszélybe került, mind
nagyobb területet pusztít el a Semmi.

M1, október 30. vasárnap, 23:05

Hannah
és 
nővérei
Amerikai 
vígjáték

Az amerikaiak családi ünnepe, a Hála-
adás fogja keretbe az egy évet felölelő csa-
ládtörténetet. Az ünnepre gyülekeznek
Hannah, Holly és Lee, a New York-i mű-
vészcsalád lányai. A férj hűtlensége miatt
azonban minden a feje tetejére áll. Elliott
a már-már ellenszenvesen tökéletes fele-
ségének a húgába szeretett bele, ráadásul
Lee viszonozza a férfi „vad" szenvedélyét.
Hollynak viszont a füle cseng...

Viasat3, október 30., vasárnap, 16:30

Good Will Hunting
Amerikai filmdráma

Will Hunting még csak húszéves, de
már kilóg a kemény dél-bostoni mun-
kásnegyed környezetéből. Barátaihoz
hasonlóan gürcöl, amikor éppen nem
a helyi bárban lóg vagy nem keveredik
összetűzésbe a törvénnyel. Sohasem
járt egyetemre, legfeljebb gondnok-
ként felmosni a padlót. Mégis szinte

azonnal old
meg Nobel-
díjas profesz-
szorokat is za-
varba ejtő ma-
tekpéldákat. 

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

számára is! 
• Nyelvtani rendszerezô kurzusok

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

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

HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA  +36 20 475 1314
CSALA RÓBERT +36 70 518 0246
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

OKTÓBER 30., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:05 Forma-1 
12:40 Magyar autósport-magazin 
12:55 Trendmánia
13:25 Törzsutas
13:55 Merlin kalandjai  
14:50 Sue Thomas - FBI 
15:50 Eltűntnek nyilvánítva 
16:50 Lagzi-randi 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 ValóVilág
21:25 A szállító 2. 

23:15 Az elveszett zászlóalj 
01:05 Mi, ha nem magyar? 
02:15 Asszonymaffia

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Látlelet a Földről 
06:45 Tv2 matiné
09:30 Nagy Vagy! 
10:25 Ability - a képességek próbája
10:55 Stahl konyhája 
11:25 Kalandjárat 
12:00 Borkultusz 
12:30 Talpig nő 
13:00 Több mint TestŐr 
13:35 Simlis Jack, a karibi 

szuperkém
14:00 Simlis Jack, a karibi 

szuperkém 
14:25 ÖsszeEsküvők 
15:35 Bűbájos boszorkák 
16:30 Lara Croft: Tomb Raider 2. - 

Az élet bölcsője 
18:30 Tények
19:00 Napló
19:35 Napló Extra
20:05 Oviapu 
22:00 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:00 TotalCar
23:30 Knight Rider 
00:25 Emma titka 
02:15 EZO.TV
02:45 Napló
03:10 Napló Extra
03:35 Animációs filmek

OKTÓBER 31., HÉTFŐ
M1
05:54 Hajnali gondolatok 
05:55 Roma Magazin 
06:25 Domovina
06:55 Ma Reggel
08:55 Grimm meséiből: 

A békakirályfi 
10:00 Koldus és királylány 
11:25 Rákóczi tolmácsa - 

Ibrahim Müteferrika 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 „Egy szelet kenyér" 
12:50 Vuk 
14:10 Lovas a sötétben 
16:00 Kormorán 
17:05 Fekete gyémántok 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Ősz New Yorkban 
22:00 Soul Kitchen 
23:40 HungarIQ
00:10 Sporthírek 
00:20 „A Mester zárva tartja 

műhelyét"
01:10 J. S. Bach: 80. (Reformáció) 

kantáta

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
11:00 A kétbalkezes Cupido 
12:45 A szeretet ösvényén 
14:30 Soha többé Halloweent! 
16:35 Seriff az égből 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 A Karib-tenger kalózai 2. - 

Holtak kincse

22:00 ValóVilág 
23:10 Minden, amit mindig is 

tudni akartál a Pókerről... 
23:45 A gazdagok is ölnek néha 
01:30 Asszonymaffia

05:10 Ki ez a lány? 
05:55 Joey 
06:20 Joey 
06:50 Chicago Hope Kórház 
07:40 Őrangyal 
08:35 Nyomtalanul 
09:30 Első a szerelem 
11:30 Topmodell leszek! 
12:25 Feleségcsere 
13:25 Kutyám, Jerry Lee 
15:25 Nyomtalanul 
16:30 Hókusz Pókusz 
18:20 Jóbarátok 
18:50 Jóbarátok 
19:20 Két pasi - meg egy kicsi  
19:50 Két pasi - meg egy kicsi
20:15 Le a fejjel! 
22:15 A kárhozottak királynője
00:15 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály  
01:10 Az utolsó órában 
02:05 Az elnök zsoldosa 2.: 

Végveszélyben 
03:40 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály

04:45 Luxusdoki 
05:00 Műsorszünet 
05:15 Dinotópia - Őslények szigete 
06:05 Egy kórház magánélete 
06:55 A szépség és a szörny 
07:50 Szex és New York light  
08:25 Szex és New York light 
09:00 SZéptestben 
09:30 Édes kísértések 
10:00 MaxxMotion Autós Magazin 
10:30 A nagy házalakítás 
11:30 A nagy házalakítás 
12:25 Jack Hunter - 

A menny csillaga 
14:20 Négy Esküvő 2. 
15:25 ÁlomÉpítők 2. 
16:30 Good Will Hunting 
19:00 Harmadik műszak
20:00 Első a szerelem
22:05 Kutyám, Jerry Lee 
00:05 Egy nehéz nap 
01:45 SZéptestben  
02:10 Édes kísértések 
02:35 Az elnök zsoldosa

VIASAT3

VIASAT3

05:15 Gazdakör
06:05 Töf-töf elefánt 
06:15 Az Ótestamentum 
06:40 Kolumbusz Kristóf 
07:05 Szimba, az oroszlánkirály 
07:35 A mesemondó 
08:05 Daktari 
09:00 TÉRkép ráadás
09:30 Élő egyház
10:00 Református istentisztelet - 

püspökszentelés Laskóról
11:00 Világ-nézet 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Élő népzene 
12:45 Hazajáró 
13:15 Rosszcsont kalandjai 
13:45 Rosszcsont kalandjai 
14:15 Csellengők
14:45 Törvény által védve 
15:15 Utókor 
15:45 Múltidéző 
16:15 Havasi napsütés 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Heti Hírmondó
19:05 Önök kérték! 
20:00 Mága Show 
21:30 Klubszoba 
22:25 Dunasport
22:40 Élet a Marson 
23:35 Luther 
00:30 Vers
00:35 Himnusz 

05:30 Hajnali gondolatok 
05:34 Magyar gazda
06:00 Esély 
06:25 KorTárs 
06:55 Opera Café
09:00 Engedjétek hozzám 
09:10 Így szól az Úr! 
09:15 Katolikus krónika 
09:40 Református magazin 
10:05 Református ifjúsági műsor 
10:15 Az utódok reménysége
10:40 A Korál-sziget együttes 
11:00 Evangélikus istentisztelet -

Közvetítés Nyíregyházáról
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Zegzugos történetek
12:35 Anno
13:05 Kormorán  
13:35 Kölyök 
15:15 Telesport
15:50 Telesport 
18:05 Déltenger kincse 
18:55 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek! 
21:30 Míg végül semmid sem marad 
23:05 Hannah és nővérei 
00:45 Sporthírek 
00:55 Koncertek az A38 hajón 
01:50 Koncertek az A38 hajón

06:00 Tv2 matiné
09:50 Stahl konyhája 
10:00 Babapercek
10:10 Teleshop 
11:45 Ház a szigeten 
13:30 EZO.TV
14:30 Eva Luna 
15:30 Rex felügyelő 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:35 Jóban Rosszban 
21:15 Aktív
21:50 NCIS 
22:50 NCIS: Los Angeles 
23:45 Aktív Extra
23:50 Esküdj! 
00:25 EZO.TV
01:00 Made in America 
02:50 Magellán
03:15 Animációs filmek

NOVEMBER 1., KEDD
M1
05:54 Hajnali gondolatok 
05:55 Srpski Ekran
06:25 Unser Bildschirm
06:55 Ma Reggel
09:00 Grimm meséiből: 

Terülj, terülj asztalkám! 
10:05 Koldus és királylány 
11:45 Magánkápolnák 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 „Holtak álma felett" 
12:55 Szegény Dzsoni és Árnika 
14:15 Lovas a sötétben 
16:05 Kormorán 
17:10 Fekete gyémántok 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Benjamin Button különös élete
22:55 Tudorok 
23:55 A rejtélyes XX. század  
00:25 Esély 
00:50 Sporthírek 
01:00 Brahms-est

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:00 Tv2 matiné
10:50 DragonLance krónikák 
12:40 Manhattan kicsiben 
14:20 Időstoppolók 
16:00 Irány Eldorádó 
17:35 Szörnyek az Űrlények ellen: 

A mutáns tökök inváziója 
18:00 Félelem és Shrekketés 
18:30 Tények
19:00 ÖsszeEsküvők
20:00 Aktív
20:30 Bajnokok Ligája 
22:45 P.S. I Love You
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:00 Bajnokok Ligája (Highlights) 
01:30 Mr. Jones - 

Jogában áll meghalni 
03:30 TotalCar
03:55 Animációs filmek

05:00 Ki ez a lány? 
05:45 Joey 
06:10 Joey 
06:35 Chicago Hope Kórház 
07:25 Feleségcsere 
08:20 Nyomtalanul 
09:10 KicsiKÉM - Sir Austin 

Powers 2. 
11:00 Topmodell leszek! 
11:55 Feleségcsere 
12:55 Benny és Joon 
14:50 Nyomtalanul 
15:45 Holt költők társasága 
18:20 Jóbarátok 
18:45 Jóbarátok 
19:15 Két pasi - meg egy kicsi
19:45 Amerikába jöttem 
22:10 Négy Esküvő 2. 
23:10 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály  
00:05 Az utolsó órában 
01:00 Benny és Joon 
02:45 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály  
03:30 Az utolsó órában

VIASAT3
05:15 Gazdakör
05:40 Híradó - 5:40 
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:35 Kisváros 
07:30 Híradó - 7:30 
07:35 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Hatot egy csapásra - 

A Grimm testvérek 
legszebb meséi 

10:05 Család-barát
11:00 Roma Magazin 
11:30 Domovina
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Kívánságkosár 
14:15 Napok, évek, századok 
14:45 Határtalanul magyar 
15:15 Sportaréna 
16:10 Híres zeneszerzők nyomában 
17:05 Kisenciklopédia 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Mad Men - Reklámőrültek 
21:15 Hírek 
21:30 Az óceánjáró zongorista 

legendája 
23:30 Dunasport

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:40 Apám lehetnél 

12:45 Vilmos herceg
14:35 Én, Pán Péter 
16:35 A seriff és az idegenek 
18:30 RTL Klub Híradó
19:05 Csak szex és más semmi  
21:00 ValóVilág 
22:10 John Q - Végszükség 
00:30 Totál szívás

05:15 Gazdakör
05:40 Híradó - 5:40 
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó - 7:30 
07:35 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép 
09:05 Hol volt, hol nem volt... 
09:25 Bobó könyve) 
10:05 Család-barát
11:00 Élő egyház 
11:25 Hazajáró 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Heti Hírmondó 
14:45 Csellengők
15:15 Klubszoba 
16:10 A tészta útja 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 A férfi a legjobb orvosság 
21:15 Hírek 
21:30 Farkasokkal táncoló 
00:35 Dunasport
00:45 Sportaréna 
01:40 Költők társaságában
01:45 Himnusz 
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

NOVEMBER 2 ., SZERDA
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Bűvölet 
09:30 Bűvölet 
10:05 Nicholas ajándéka
11:35 Adj már csendességet
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Hrvatska kronika
13:30 Ecranul nostru
14:00 Tudástár 2011 
14:30 Válogatás az Országos 

Természetfilm-fesztivál 
filmjeiből

15:00 Angyali érintés 
15:50 Különleges mentőalakulat 
16:35 MM
17:35 Észak és Dél 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők
21:05 On The Spot: India 
22:00 Az Este 
22:35 KorTárs 
23:05 Kis tini a nagyvilágban 
00:05 Zegzugos történetek
00:35 Sporthírek 
00:45 Észak és Dél 
01:35 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:45 Top Shop 
06:10 Autómánia 
06:45 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:20 Top Shop 
12:10 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:10 A szív útjai 
15:10 Második esély 
16:15 Sarokba szorítva 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:15 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 ValóVilág 
23:05 Vámpírnaplók 

00:05 Reflektor
00:20 Patkányok

05:00 Ki ez a lány? 
05:45 Joey 
06:10 Joey 
06:35 Chicago Hope Kórház 
07:30 Feleségcsere 
08:20 Nyomtalanul 
09:15 Zuhanás 
11:50 Topmodell leszek! 
12:40 Feleségcsere 
13:40 Őrangyal 
14:40 Doktor House 
15:35 Nyomtalanul 
16:30 Gyilkos számok  
17:25 Gyilkos számok 
18:20 Jóbarátok 
18:50 Jóbarátok 
19:20 Két pasi - meg egy kicsi
19:50 Két pasi - meg egy kicsi  
20:15 Doktor House  
21:15 Van Helsing 
23:45 Terepen 
00:40 Az utolsó órában 
01:35 A kárhozottak királynője 
03:15 Terepen

05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:50 Stahl konyhája
10:00 Babapercek
10:10 eleshop 
11:45 Az olajherceg 
13:30 EZO.TV
14:30 Eva Luna 
15:30 Rex felügyelő 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:35 Jóban Rosszban 
21:15 Aktív
21:50 Doktor House
22:50 Született feleségek 
23:45 Aktív Extra
23:50 Esküdj! 
00:25 Tények Este
01:00 EZO.TV
01:35 Lady Chatterley

VIASAT3
05:15 Gazdakör
05:40 Híradó - 5:40 
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Hatot egy csapásra - A Grimm 

testvérek legszebb meséi 
10:05 Család-barát
11:00 Horvát krónika
11:30 Ecranul Norstru
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Kívánságkosár 
14:15 Egészség + 
14:45 Veszélyben 
15:10 Munka-Társ 
15:40 Talpalatnyi zöld
16:15 Floyd Olaszországban  
16:45 Az erdélyi szász kultúra 

nyomában 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Angyalbőrben 
21:25 Hírek 
21:30 Hippolyt 
23:05 Dunasport

NOVEMBER 3., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

05:45 Top Shop 
06:10 Törzsutas 
06:45 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg 
10:20 Top Shop 
12:10 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:10 A szív útjai 
15:10 Második esély 
16:15 Sarokba szorítva
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:15 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 Dr. Csont

23:15 Kemény zsaruk 
00:20 Reflektor
00:40 Infománia

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

egyéb állatfajták 
15:00 Angyali érintés 
15:50 Különleges mentőalakulat 
16:40 MM
17:35 Észak és Dél 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Atlantisz gyermekei 
21:55 Az Este 
22:30 Valaki 
23:00 Múlt-kor
23:30 Angi jelenti 
00:00 Zöld Tea
00:25 Sporthírek 
00:35 Észak és Dél 
01:30 MM

04:00 Az utolsó órában 
05:00 Ki ez a lány? 
05:45 Joey 
06:10 Joey 
06:35 Vészhelyzet 
07:30 Őrangyal 
08:25 Nyomtalanul 
09:20 Van Helsing 
11:50 Topmodell leszek! 
12:40 Feleségcsere 
13:40 Őrangyal 
14:40 Doktor House  
15:35 Nyomtalanul 
16:30 Gyilkos számok  
17:25 Gyilkos számok  
18:20 Jóbarátok 
18:50 Jóbarátok 
19:20 Két pasi - meg egy kicsi  
19:50 Két pasi - meg egy kicsi
20:15 Doktor House  
21:15 CSI: New York-i helyszínelők 
22:10 ÁlomÉpítők 2. 
23:15 Jackie nővér 
23:50 Jackie nővér 
00:30 Az utolsó órában 
01:25 CSI: New York-i helyszínelők 
02:15 Jackie nővér 
02:45 Jackie nővér 
03:15 Az utolsó órában

04:25 Babavilág 
04:50 Animációs filmek 
05:10 Műsorszünet 
05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Mokka habbal 
09:50 Stahl konyhája 
10:00 Babapercek 
10:10 Teleshop 
11:45 Billy Madison - A dilidiák 
13:30 EZO.TV
14:30 Eva Luna 
15:30 Rex felügyelő 
16:30 Második élet 
17:25 Update Konyha 
17:30 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:35 Jóban Rosszban 
21:15 Aktív
21:50 Vejedre ütök 
00:05 Aktív Extra
00:10 Esküdj! 
00:45 Tények Este
01:20 EZO.TV
01:55 A blogger 
02:45 Az Álmosvölgy legendája

VIASAT3
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Hatot egy csapásra - A Grimm 

testvérek legszebb meséi 
10:05 Család-barát
11:00 Horvát krónika
11:30 Ecranul Norstru
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Kívánságkosár 
14:15 Egészség + 
14:45 Veszélyben 
15:10 Munka-Társ 
15:40 Talpalatnyi zöld
16:15 Floyd Olaszországban  
16:45 Az erdélyi szász kultúra 

nyomában 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Angyalbőrben 
21:25 Hírek 
21:30 Hippolyt 
23:05 Dunasport
23:15 „Népek Krisztusa, 

Magyarország" 1956 

M1, október 31. hétfő, 20:15

Ősz New Yorkban
Amerikai romantikus film

Will élvezi az agglegényéletet. Imád
főzni, imádja az éttermet, melynek tulaj-
donosa, és legfőképpen, imádja a nőket.
Javíthatatlan cinikus és alkalmatlan a
hűségre. Ám egy este egy étteremben is-

merős arcot pil-
lant meg: egy fia-
tal lányban régi
szerelmét véli fel-
ismerni. Nem vé-
letlenül. Char-
lotte  anyja sok
évvel ezelőtt a
szerelme volt. 

M1, november 2., szerda, 10:05

Nicholas ajándéka
Olasz–amerikai
filmdráma

Az amerikai
Green házaspár
Olaszországban
nyaral. A család nagyon élvezi a nyaralást.
Amikor elindulnak Dél-Olaszországba, a
vakáció tragikus fordulatot vesz. Ismeret-
len tettesek rálőnek Greenék autójára,
amely során Nicholas súlyos fejsérülést
szenved. A fiú a klinikai halál állapotába
kerül. Hosszas vívódás után a szülők úgy
döntenek, felajánlják gyermekük szívét
egy átültetésre váró olasz fiúnak. Az eset
megosztja a közvéleményt...

M1, november 1., kedd, 20:15

Benjamin Button 
különös élete
Amerikai filmdráma

Nem mindennapi
életet él Benjamin
Button. Nyolcvan-
esztendősen szüle-
tett. 1918-ban látja

meg a napvilágot New Orleans-ban, az
első világháború befejezésének pillanatá-
ban, nevelőszülőknél nő fel, és hosszú
élete egészen a huszonegyedik századig
tart. A világ számos helyén megfordul,
miközben felfedezi és elveszti a szerel-
met, megtapasztalja a boldogságot és a
szomorúságot.

M1, november 3., csütörtök, 20:15

Atlantisz gyermekei
Amerikai–ausztrál filmdráma

Bobby Garfield felnőttként visszatér
szülővárosába, legjobb barátja halála
után. Bobby édesanyja megkeseredett,
élvhajhász asszony, aki önző módon vi-
selkedett fiával. Egy napon belép éle-
tükbe Ted Brautigan, egy előkelő idegen
a városban. Bobby hamar megtalálja a
hangot Teddel, aki végre egyenrangú-
ként szól hozzá,
és megosztja
vele néhány
t e r m é s z e t f e -
letti képessége
titkát. 
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

szerző: gaál józsef
recept: horváth szilveszter
fotó: o. jakócs péter, marcali gábor

Az étel bor nélkül olyan, mint az ementáli
lyuk nélkül, így természetes, hogy minden
jobb főszakács tart maga mellett borhoz
értő szakembert, aki októberi séfünk, Hor-
váth Szilveszter esetében nem más, mint
Németh Zoltán, a Bortársaság győri, Jedlik
Ányos utcai képviseletének igazgatója. 

A tizennyolcadik születésnapját ünneplő
regionális borkereskedő cég az ország leg -
ígéretesebb és legnevesebb pincészetei-
nek termékeit juttatja el a fogyasztókhoz,
köztük a Horváth Szilveszter nevével fémjel-
zett La Maréda étterem vendégeihez.

A két belvárosi szomszéd, a Bortársaság
és a La Maréda kipróbált partneri viszonyt
ápol, közös munkájuk célja az ételek és a
borok harmóniájának megteremtése. 

Hozzávalók négy főre: 600
gramm borjúcomb (dió), vagy ser-
tésszűzpecsenye, 2 fej római vagy
endíviasaláta, 1 fej lilahagyma, 60
gramm füstölt szalonna, 2 gerezd
fokhagyma, világos balzsamecet,
1 darab kápia- vagy piros kalifor-
niai paprika, 100 gramm vaj, só,
friss őrölt, színes bors, kakukkfű.

Elkészítés: A sous-vide tech-
nológia ma még nem jutott el min-
den háztartásba, de a hús elkészí-
tését – hasonló eredményre szá-
mítva – alternatív módszerrel is
megoldhatjuk. Elsőként a hús-
részt tisztítsuk meg a hártyáktól,
majd bontsuk részeire. Ez adja
magát, látható, hol kell szétvágni.

Hozzávalók négy személyre: 120 gramm túró,
3 tojássárgája, 1 evőkanál  vaníliás pudingpor, 200
milliliter zsíros tej, 80 gramm cukor, 100 milliliter
tejszín, fél vaníliarúd, fél csomag réteslap, kevés
vaj, gyümölcsök vegyesen, 1 csomag habfixáló. 

Elkészítés: Pici tejjel keverjük el a pudingport,
a keveréket öntsük bele a többi, felforralt tejbe. Ke-
verjük alaposan csomómentesre. A tojások sárgá-
ját tegyük kis keverőtálba, lassan öntsük hozzá a
forró pudingot, a cukrot, a kikapart vaníliamago-
kat. Öntsük vissza a masszát, és újra tegyük tűzre,
de csak sűrűsödésig főzzük, már ne forraljuk. 

Nyomjunk műanyag fóliát a krémre úgy, hogy
teljesen simuljon rá, így nem fog megbőrösödni.
Tegyük hideg helyre, majd hűtőbe. Ha lehűlt, ke-
verjük hozzá a túrót. A tejszínt a fixálóval verjük fel,
majd keverjük a krémhez. Kóstoljuk meg, ha éde-
sebbre szeretnénk, használjunk szitált porcukrot.

A mai modern magyar konyha próbálja a túl édes
desszerteket mellőzni, ezért sok esetben fruktózt,
gyümölcscukrot használ. Édességük meghaladja a
hagyományos cukorét, így kevesebb hozzáadással
ugyanolyan eredményt érünk el. 

A réteslapokat egymásra rétegezzük 3 réteg-
ben. Közéjük olvasztott vajat, pár csepp tojást te-
szünk. Ettől picit összeragadnak a lapok, sütéskor
nem esnek szét, a vajtól nem lesz száraz. Fém ki-
szúróval kerek formákat nyomunk. Szilikonlapra
vagy teflon sütőlemezre tesszük, tojásfehérjével
kenjük, végül 10 perc alatt sütőben pirosra sütjük.

Ha lehűltek, a krémmel rétegezzük. Ezt végez-
hetjük kiszúró segítségével, de fagylaltoskanállal
is adagolhatunk. Közé tehetünk barack-, illetve
mangókockákat, tejszínhabot. 

A borközpontú konyha  
Azt mondja Németh Zoltán, a bor élvezeti

cikk, csak akkor érdemes pénzt adni érte, ha
valóban élvezetet okoz. Az örömszerzés a séf
és a borász kölcsönös felelőssége, az össz-
hang az igényes vendéglátás lelke.

Horváth Szilveszter borközpontú kony-
hát vezet, ami nagyjából annyit tesz, hogy
az étkezés természetes velejárója a bor.
Van, amikor a séf alkot ételt a borász nedű-
jéhez, van, amikor a borász ajánl megfelelő
kíséretet egy konyhai műremekhez, a lé-
nyeg, hogy a vendég elégedett legyen. 

Ismét elmúlt egy hónap, az Európa-bajnok
mesterszakács, Horváth Szilveszter októberi
receptsorozatának utolsó két fogását tálaljuk
fel. Búcsúzásul köszönet illeti rovatunk házi -
gazdáját, a La Maréda éttermet, amelyről ko-
rábban pontatlanul írtuk, hogy bérelt épület-
ben működik. Az Apáca utcai épület társas-
ház, többségi tulajdonosa Szabó László, még
pontosabban a La Maréda Kft.

Szaftos borjúsült
fonnyasztott salátával

Egy liter hideg vízbe tegyünk
6 dekagramm sót. A húst elő-
ször ebben pihentessük 3 órán
keresztül, majd áztassuk to-
vábbi 30 percig sótlan, tiszta
hideg vízben. Ezt hívják kóseri-
zálásnak, amitől a hús nagyon
szaftos és steril lesz. Ezután bor-
sozzuk, tépjünk rá kakukkfüvet,
s csavarjuk erőteljesen mű-
anyag fóliába minden oldalról. A
teljesen lezárt csomagot dobjuk
2 percre lobogó vízbe, hogy zsu-
gorfóliázott húst kapjunk.

Készítsünk ellenőrzötten 60
fokos vizet, a hőmérőt a fülhöz
kötözve hagyjuk az edényben,
mert ezt a hőfokot a sütő leg -

alsó fokozatának vagy a tűzhely
szélének segítségével tartanunk
kell. A húsnak 3 órát kell ebben
a vízben töltenie, utána csoma-
goljuk ki, s írójától kifőzött vajon
pirítsuk körbe teflonserpenyő-
ben. Ha kész, tegyük 6 percre
meleg helyre pihenni.

Közben elkészítjük a salátát.
A szalonnát felkockázzuk, kisüt-
jük, hozzáadjuk a felszeletelt fok-
hagymát, a lilahagymát, a papri-
kacsíkokat. Miután levettük a
tűzről, hozzáadjuk a salátaleve-
leket. A serpenyő melegétől
pont langyosra készül. Ecettel,
pici cukorral ízesítjük. A húst fel-
szeleteljük, a salátával körítjük.

Túrós krémes
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

www.gyorplusz.hu

Lónak
való

gabona

A

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájuthat-
nak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét
szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bi-
zonyuló játékos szelektív hulladékgyűjtő zsákokat nyerhet. Címünk: Győr Plusz,
9002 Győr, Pf. 78. Jelige: Keresztrejtvény. Múlt heti keresztrejtvényünk nyertese
Bagó Márta (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben (Orgona u. 10., B épület,
tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Jó hír az ebeknek

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

A győri köztemetők a kegyeleti
megemlékezés ideje alatt októ-
ber 29-e és november 1-je között
naponta 7 és 20 óra között lesz-
nek látogathatóak. A Nádorvárosi
köztemető és a Szabadhegyi új
köztemető bejáratainál sírhelyke-
reső számítógépek segítik a tájé-
kozódást.

Október 29. és november 1.
között naponta 8 és 10 óra kö-
zött lehet behajtani a Nádorvá-
rosi köztemetőbe. A gépkocsik
feltorlódásának elkerülése érde-
kében a GYŐR-SZOL Zrt. azt
kéri: a jogosultság birtokában is
lehetőség szerint csak azok hajt-
sanak be a megengedett idő-
szakban a Nádorvárosi közteme-
tőbe, akiknek feltétlenül szüksé-
ges. A távolabbról érkezők eb -
ben az időszakban naponta 10
és 16 óra között intézhetik sír-
helymegváltási ügyeiket a közte-
metők gondnokainál. A Nádorvá-
rosi köztemető sírhelyeinek ügy-
intézése visszakerült a Nádorvá-
rosi köztemető gondnokságá-
hoz. Itt egyébként mindenszen-
tekkor és halottak napján a rend-
őrség segíti a forgalomirányítást,
a biztonság fenntartásában
pedig polgárőrök is közreműköd-
nek. A GYŐR-SZOL Zrt. arra
hívja fel a figyelmet, hogy min-
denki ügyeljen értékeire, azokat
ne hagyják a sírokon, a kutak
mellett vagy az autóban.

November 5-én a városi köz-
temetők gondnokságai zárva
tartanak. A téli nyitva tartásnak
megfelelően november 6-ától
március 31-ig a győri közteme-
tők egységesen 8 és 17 óra kö-
zött lesznek nyitva.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

A Győri Belvárosi Bevá-
sárló Utcák Alapítvány köz-
vélemény-kutatása azt mu-
tatja, a győriek szeretnék,
hogy a belvárosban tovább
tartsanak nyitva az üzle-
tek. A nem reprezentatív
felmérésen megkérdezet-
tek 98 százaléka válaszolt
úgy, hogy változzon meg a
belvárosi üzletek nyitvatar-
tási rendje. Ezért az alapít-
vány javaslattal fordult a
kereskedők felé: csütörtö-
kön legalább 19 óráig és
szombaton 18 óráig tartsa-
nak nyitva.

Rajcsányi András, az alapítvány
kuratóriumának alelnöke szerint
egy hosszú folyamat eleje a kez-

Köztemetők
halottak
napi nyitva
tartása

A győriek a hosszabb
belvárosi nyitva tartásra
voksoltak

deményezés. Elmondta, azért a
csütörtöki napot választották a
szombati mellett, mert igazodtak
a hivatalok nyitvatartási rendjé-
hez. Amennyiben sikeres az
akció, további napokon is meg-
hosszabbítanák a nyitva tartást.

A felmérésből kiderült to-
vábbá, hogy a vásárlók azt sem
bánnák, ha később nyitnának az
üzletek, illetve ha ebédszünetet
tartanának az eladók, feltéve, ha
tovább lennének nyitva a boltok.

Rajcsányi András kifejtette, az
európai tapasztalatok is ennek
szükségét mutatják. A vásárlási
szokások megváltoztak, és a győri
belváros folyamatosan szépül, kor-
szerűsödik, ezzel pedig a kereske-
dőknek is lépést kell tartaniuk.

– Az alapítvány célja, hogy
megőrizze a hagyományos belvá-
rosi kereskedelmet. Vevőbarát
kapcsolatban állunk a vásárlók-

kal, próbáljuk teljesíteni a kíván-
ságaikat. Viszont szeretnénk, ha
Győr történelmi belvárosában
lévő üzletek úgy működnének
technikai értelemben, mint egy
bevásárlóközpont a parkolás, inf-
rastruktúra és közös marketing
tekintetében. Ellenben meg kell
jegyezzem, teljesen más hangu-
latban, kellemesebb környezet-
ben lehet a belvárosban vásá-
rolni. Ráadásul mi árban is ked-
vezőbb feltételeket biztosítunk,
mint a bevásárlóközpontokban
lévő boltok, mert olcsóbb az üz-
letek üzemeltetése. A készletösz-
szetétel pedig hasonló – fogal-
mazott Rajcsányi András.

A kezdeményezés október 13-
ától indult. Azok az üzletek, me-
lyek hosszabbított nyitva tartás-
sal várják a vásárlókat, ezt egy
táblával jelzik a bejárati ajtón
vagy a kirakatban.
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APRÓ HIRDETÉS

ményembe. Hétvégén is!  Tel.: 06-
20/947-3928   

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

Ablaktakarítást, takarítást, házi be-
tegápolást, gondozást, gyermekfel-
ügyeletet vállalok! Tel.: 70/521-8282

Havi 5% kamatra befektetőt kere-
sek, ingatlanfedezetet biztosítok!
Tel.: 20/581-1000, 20/415-3873.

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

ÜZLET

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

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

INGATLAN

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

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

Abda csendes utcájában jó állapotú,
120 m2-es, 3 szobás családi ház ol-
csón eladó. Ár: 14,5 M Ft. Tel.:
70/9777-840.

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

ÁLLÁS

Legyen  LIDL törzsvásárlóikártya-
használó munkatársunk, főállásos
munkaviszony mellett, kezelje ügye-
sen a pénzünket és ezért jutalékot
fizetünk. nkepito@t-online.hu     

Mérlegképes könyvelő több éves
szakmai gyakorlattal, bérszámfejtési
ismerettel, azonnali belépéssel ál-
lást keres Győrben. Elérhetőség:
70/310-6156.

EGYÉB

Lomtalanítást vállalok, kitakarítom
pincéjét, padlását, akár ingyen. Ve-
szélyes hulladék szállítását is válla-
lom. 06-70/639-1088.

Költöztetést, bútorszállítást, lomta-
lanítást ponyvás teherautóval válla-
lok. Városon belül 2.500 Ft/fuvar.
20/593-6600.

Készpénzért festményeket,
Herendi porcelánt, ezüsttár-
gyakat, órákat, könyveket,
antik bútort, szőnyeget, kerá-
miákat, dísztárgyakat, hagya-
tékot vásárolunk. Tel.:
70/640-5101.  

MINI BIZI BABABIZOMÁMYI aján-
lata: gyönyörű, divatos babakocsik,
kiságyak, járókák, etetőszékek, au-
tóülések, babafelszerelési cikkek,
bébiőrzők, csecsemőmérlegek, játé-
kok, téli gyermekruhák extra válasz-
téka. Adás-vétel. Győr, Déry T. u.
16., 06-20/918-0643.

Azonnali készpénzfizetéssel
vásárolnék porcelánokat, nip-
peket, könyveket, festménye-
ket, ezüst- és dísztárgyakat,
komplett hagyatékokat.
20/415-3873. 

Bélyeget, bélyeggyűjte-
ményeket, képeslapokat, pén-
zeket, pénzgyűjteményeket, plaket-
teket, kitüntetéseket, könyveket,
egyéb régiséget vásárolok gyűjte-

Újfalu idősek otthona lakóparkban
otthonos, 1,5 szobás, újszerű társas-
házi öröklakás kis kert használatá-
val, teljes berendezéssel, nagyon
kedvező áron eladó. Ár: 13,6 M Ft.
Érd.: 06-70/977-7844. 

Győr-Adyvárosban teljesen korsze-
rűsített és szépen felújított, 53 m2-
es, 2 szobás lakás sürgősen eladó.
Ára: 8 M Ft. Érd.: 06-70/977-7837.   

Győr-Nádorváros klasszikus részén
74 m2-es, háromszobás, teljesen fel-
újított, egyedi fűtéses társasházi
lakás eladó. Ár: 16,9 M Ft. Tel.: 06-
70/977-7830.  

Győr-Révfaluban, az Ady Endre utcá-
ban most épülő, 7 lakásos társasház-
ban bevezető áron lakások leköthe-
tők! Ár: 9.209.200 Ft–17.817.400 Ft.
Tel.: 06-70/9777-832.

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

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

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

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

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

LAKÁSCSERE

Szigeti, komfortos, 32 m2-es, 1 szo-
bás, konvektoros, szép állapotú, ha-
tározatlan bérleti szerződéses, 2 er-
kélyes lakást cserélne 40–50 m2-es,
másfél szobás lakásra maximum 3.
emeletig (hirdetésszám: 83). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 69 m2-es, 2 szobás,
egyedi gázfűtéses, felújított, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne kisebb, 1 vagy másfél szo-
bás, határozatlan bérleti szerződé-

ses lakásra (hird. szám: 85). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, másfél szobás, 48 m2-es,
gázkonvektoros, határozatlan bérleti
szerződéses, felújított lakást cserélne
nagyobb, 3 szobás, határozatlan bér-
leti szerződéses lakásra Újváros kivé-
telével (hird. szám: 86). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi, 3 szobás, 62 m2-es,
távfűtéses, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 1–2 szobás,
szigeti, újvárosi, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra (hird. szám:
250). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 50 m2-es, 2 szobás, kom-
fortos, gázfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne elsősor-
ban belvárosi, 2,5–3 szobás lakásra,
vagy Győr közeli tulajdonra (hird.
szám: 89). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

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

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

OKTATÁS

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

SZÉPSÉGÁPOLÁS

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

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

+36 20/377-96-06

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

Ár: 21.200.000 HUF 

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

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

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔN

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

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

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

GÁZAUTÓ

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

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

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

HALAT, VADAT
S MI JÓ FALAT...

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

szombat esténként élôzenével várjuk
Kedves Vendégeinket!

Töltsön el egy kellemes estét nálunk!

Kedves Vendégeink!
Éttermünk 2011. november 1-jén

(Mindenszentek napján) vasárnapi nyitva tartással 
és bőséges menüválasztékkal várja Önöket!

Üdülési csekket, étkezési jegyet, 
SZÉP-kártyát elfogadunk!
Lejárandó üdülési csekkét nálunk 
jövő évre is átviheti lefogyasztásra!

MARCAL ÉTTEREM
Győr, Déry Tibor u. 4/a  Tel.: 96/ 431-330

www.marcal-etterem.hu         www.marcal-vendeglo.hu

Új helyen várja a győri Szent-Györgyi Albert Egészségügyi
és Szociális Szakképző Iskola a 8. osztályos tanulókat és az
érdeklődőket a Nyitott kapuk napján, 2011. november 7-én
és november 9-én 16 órakor, ahol bemutatja folyamatosan

újuló képzéseit. Cím: 9024 Győr, Cuha utca 2.
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Fiatal tehetségből főszereplő
ben még megilletődötten kosárlab-
dáztam, de aztán a második játék-
részre már megjött a bátorságom –
elevenítette fel az Euroliga-nyitányt a
tehetséges játékos, aki a sorozat má-
sodik játéknapján már csapattársai-
val együtt sikert ünnepelhetett a
Lotos Gdynia ellen egy emlékezetes,
hosszabbításos mérkőzésen.

– Csodálatos érzés volt az első győ-
zelem, még este is ugráltam örömöm-
ben. Remélem, hogy még több ilyen él-
ményünk lesz az Euroligában, valamint
a magyar bajnoki és kupaküzdelmek
során is. A mérkőzés végén a büntetők-
nél már úgy éreztem, megvan a mérkő-
zés, amikor Anderson bedobta a há-
rompontost, és hosszabbítás követke-
zett. Nem tört össze lelkileg, hogy túl-
órázni kellett, átéltem már hasonló szi-
tuációt Szegeden. Akkor a Sopron
ellen játszottunk, Honti Kata ugyanígy
egyenlített, és a végén nyertünk a rá -
adásban. Úgy éreztem, ez most is sike-
rülhet, volt még öt percünk, én pedig
nagyon felpörögtem a hosszabbításra,
feldobott a tét nagysága. Végül sikerült
nyernünk, és ennek hihetetlenül örülök.
Abban, hogy így alakult a mérkő-
zés, és nem tudtunk a rendes
játékidőben nyerni, még
benne van a rutintalanság,
de ez kellett, hogy történ-
jen, sorsszerűnek érzem,
hogy így született meg az
első győzelmünk. 

A mérkőzés végén közösen ünne-
peltek a szurkolók és a játékosok. Az
egyetemi csarnokba kilátogató kö-
zönség fantasztikus hangulatot te-
remtett, és végig űzte-hajtotta a csa-
patot a legnehezebb pillanatokban is.

– Még a mérkőzés után is téma volt
az öltözőben, hogy mi-
lyen jó volt hallani a buz-
dítást. Nagyon jólesett
az egész csapatnak a
szeretet és az, hogy
mellénk állt a közönség.
Remélem, minden
mérkőzésen kint lesz-
nek, mert mint a végén
a hangosbeszélőbe is mondtuk, nélkü-
lük nem sikerült volna a győzelem.
Egyébként is jól érzem magam Győr-
ben, rögtön megtetszett a város. Min-
den elérhető távolságban van, és na-
gyon szeretem a belváros macskakö-
ves utcáit, hangulatos régi házait. Sze-
retek itt játszani, remélem, a folytatás
is hasonló lesz.

Bár messze még a szezon vége, ter-
mészetesen kíváncsiak voltunk rá,
hogy Rasheed Rita mit vár magától és

a csapattól egyaránt. 
– Mint mindig, ma-

gamtól további fejlő-
dést várok, mert

van még miben
javulnom. Győ-
rött minden fel-
tétel adott
ahhoz, hogy el-
érjem a céljai-

mat. Minden edzésen oda kell ten-
nem magam, a csapattársaim olyan
játékosok, akiktől sokat lehet tanulni.
Az Euroliga remek lehetőség a ta-
pasztalatszerzés szempontjából, sze-
rencsére Fűzy Ákostól megkapom a
bizalmat, amivel mindenképpen

élnem kell. Szeretnék döntőket ját-
szani a hazai színtéren, és ha már ott
vagyunk, nyilván jó lenne nyerni is.
Szerintem benne van a csapatban a
jó eredmények lehetősége, remélem,
nem kap el minket egy komolyabb
sérüléshullám. Ha pedig úgy küz-
dünk, mint a Gdynia ellen, akkor
bármi megtörténhet. Szerencsére jó
a csapategység, együtt van a társa-
ság és még a légiósok is gyorsan be-
illeszkedtek – mondta a játékos, aki
családjáról is mesélt az olvasóknak.

– Édesapám palesztin, édes-
anyám pedig magyar. Apu egye-
temre jött Magyarországra, és végül
itt ragadt. Én itt születtem és mindig
is itt éltem, bár néha előfordult, hogy
légiósnak néztek. Tartjuk a kapcsola-
tot a család palesztinai ágával, bár a
háború miatt apu sokáig nem mert
kivinni rokonlátogatóba. Ha minden

igaz, karácsonykor újra el-
utazunk majd hozzájuk

– zárta a beszélge-
tést Rasheed Rita.

szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Az UNI SEAT Győr női kosárlab-
dacsapata hibátlanul menetel
a magyar bajnokságban és
múlt héten megszerezte első
győzelmét az Euroligában is. A
csapat egyik meghatározó já-
tékosa a nyáron érkezett ma-
gyar válogatott bedobó, Ra -
sheed Rita, aki a Lotos Gdynia
elleni történelmi sikerből ti-
zenöt ponttal vette ki a részét.

Rasheed Rita hét évig zongorázott,
jazzbalettre járt és versenyszerűen
úszott. Végül egy televíziós kosár-
labda-közvetítés hatására jelentke-
zett a Kiss Lenke Kosársuliba, és ezt
a döntését azóta sem bánta meg. A
22 éves játékos nyáron Szegedről
igazolt a Rába partjára, és egyből a
mélyvízbe került, hiszen a kontinens
legrangosabb nemzetközi kupasoro-
zatában kell helytállnia hétről hétre. 

– Ijesztőnek nem mondanám az
első Euroliga-mérkőzést, minden -
esetre furcsa volt, hogy azok ellen a
játékosok ellen kell játszanom, akiket
eddig csak a tévében láttam. Nem
egyszerű tartani velük a lépést, és be-
menni a palánk alá úgy, hogy sorra
kapom a pofonokat, de kezdem meg-
szokni. A Valencia ellen az első félidő-

A mérkőzés után is
téma volt, hogy milyen

jólesett a buzdítás



Egy év szünet után ismét megrendezték a Bécs–Po-
zsony–Budapest Ultramaratont. A hagyományok-
nak megfelelően ezúttal is október 23-án ért célba
a mezőny. Az első helyen Németh Csaba végzett,
miután tizenöt perces előnyéből tizenegyet megőr-
zött Bogár Jánossal szemben, aki így összetettben
másodikként végzett. A dobogó harmadik fokára
Herbák Gergő léphetett fel a férfiaknál.

A férfiváltók versenyét a Dover Nyelvi Centrum
ötöse nyerte meg az ELTE Sashegyi Gepárdok
együttese és a Hírös Suttyók csapata előtt. A két
női csapat közül a Girls in Shape jobbnak bizonyult
a Száguldó Virágoknál.

A félmaratonit – a Budakeszi és a budapesti
Tabán közötti 21 km-t – a férfiak között Soltész Ro-
land futotta le a leggyorsabban, az ezüst Karajkó
Sándornak, a bronz Balázs Leventének járt.

A viadal utolsó szakaszához csatlakoztak a Sza-
badság-futam résztvevői is, akik az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegtek
teljesítményükkel. Az ultramaratonin hatodik he-
lyen záró Bajnokok Csapata pedig a 2008-ban el-
hunyt Kolonics György kenus olimpiai bajnok em-
lékének szentelte az utolsó napot.
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A sorsolás szeszélye miatt a GYŐR-SZOL TC te-
kecsapata a férfi NB I-es bajnokság hetedik for-
dulójában játszotta második hazai mérkőzését. A
szépszámú hazai szurkolósereget nagyszerű já-
tékkal és újabb pályacsúccsal kényeztette el a csa-
pat. A győzelem egy pillanatig sem forgott veszély-
ben, és az újonc csapat továbbra is a bajnoki táb-
lázat második helyét foglalja el. Külön öröm az új
csapatpályacsúcs. Eredmény: GYŐR-SZOL TC–
Teke Baráti Kör 7:1 (3598 fa:3233 fa). Egyéni:
Nagy Antal 627 fa, Kristyán István 578 fa, Kázár
Tibor 575 fa, Gosztola Gábor 585 fa, Németh
Gábor 604 fa, ifj. Brancsek János 629 fa.

A férfi csapatmérkőzés előtt játszották a Pan-
non-Flax SE–ZTE ZÁÉV szuperligás női mérkő-
zést, melyen a győri lányok nagyon izgalmas ösz-
szecsapáson fektették két vállra a zalaegerszegi
csapatot. Eredmények: 6:2 (3308 fa–3290 fa). If-
júságiak: Hősi Ramóna 572 fa, Csizmazia Kata-
lin 518 fa. Felnőttek: Bajkó Jánosné 580 fa, Né-
meth Ildikó 576 fa, Kovács Réka 543 fa, An-
duska Beatrix 537 fa, Schwarcz Klaudia 547 fa,
Koppányiné Simon Csilla 525 fa.

A férfi kézilabda-bajnokság hetedik for-
dulójában fontos győzelmet aratott a
Széchenyi ESE. Deáki István együttese
Százhalombattán nyert 24–23-ra. 

Gyorsan megnyugtató előnyhöz
jutott az egyetemi csapat, a 10. perc-
ben három (5–2), a 22. percben már
hat góllal vezetett (12–6). A félidő
végén az elkapkodott támadásokat
és a szellős védelmet kihasználva fel-
zárkózott a hazai csapat, zsinórban öt
gólt lőtt. A második játékrész elején
felváltva estek a gólok (39. perc: 18–
18). Ezután határozottabb védeke-
zéssel és Décsi góljaival ismét meg-
nyugtató előnyhöz jutottak a vendé-
gek (47. perc: 18–22). 

A végjáték izgalmasra sikeredett,
de Hoffmann védéseinek köszönhe-
tően sikerült a jól küzdő ellenféllel
szemben megszerezni a győzelmet. A
győriek szombaton 18 órakor a hét-
pontos Tököl együttesét fogadják, s
hazai pályán nem szabad hibáznia a tíz
ponttal harmadik egyetemi gárdának.

Új csapatpályacsúcs

Németh legyőzte
Bogárt

Fontos két
pont

Nem akármilyen időszakon van túl az UNI
SEAT Győr női kosárlabda-csapat, még ha a
menetelés lezárása egy nagyobb arányú ve-
reség is lett. Kezdődött azzal, hogy Fűzy Ákos
csapata az Euroliga második fordulójában
megszerezte első győzelmét. Az ellenfél a so-
rozat egyik alapítója, a lengyel Gdynia vol. 
Hétvégén jött az FTC elleni bajnoki, ahol Hol-
linsworth már csak perceket tudott a pályán
tölteni. A csütörtöki meccsel a lábukban a
győri lányok alaposan elaludtak az elején, a
hazaiak az első negyed után 24–9-re(!) vezet-
tek, innen álltak fel Nagy-Bujdosóék. A vége
79–67-es siker lett.

A szerdai Bourges elleni összecsapásra
már Hollingsworth nélkül, igaz, a négy hét
után edzésbe állt Sujanovával utazott az UNI
SEAT Győr. A francia együttes otthonában
három és fél negyeden keresztül jól tartották

magukat a győriek, a különbség csak a hajrá-
ban lett meggyőző. Ekkorra jött ki a fáradtság
a vendégjátékosokon. A végeredmény 87–68
lett a Bourges-nak. A győrieknél Renee
Montgomery 22, Nagy-Bujdosó Nóra pedig
20 pontig jutott.

Pihenésre nincs idő, mert a verkli megy to-
vább, ami jó hír, hogy most nem kell utazni,
hiszen október 30-án a bajnokságban a Baja,
november 3-án az Euroligában a Galatasaray
lép egyaránt 18 órai kezdéssel az egyetemi
csarnok parkettjára. Előbbi mérkőzésen kö-
telező a győzelem, a törökök ellenben jóval
esélyesebbek Győrben is. Tudni kell, hogy
náluk játszik a világ egyik legjobbjának tartott
Diana Taurasi, aki a hét közben 27 ponttal se-
gítette csapatát a csoport másik sztáralaku-
lata, az orosz Jekatyerinburg 84–65-ös le-
győzésében.

Nagy menetelésben
az UNI SEAT Győr
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A magyar futsalválogatott a tizedik helyen zárta
a brazíliai Grand Prix-t. A nemzeti együttesben
hat győri játékos – Balázs Zoltán, Gyurcsányi
Zsolt, Dróth Zoltán, Harnisch Ákos, Lódi Tamás
és Csopaki István – szerepelt. A magyarok elő-
ször Argentínával találkoztak a csoportmérkő-
zések során, s 4–1-re kikaptak. A gólt Csopaki
szerezte. A következő összecsapáson Mozam-
bik ellen 7–5-ös siker következett. Az utolsó
csoportmérkőzésen a csehektől 5–2-re kaptak
ki Gyurcsányiék. Az alsóházban Zambiát 2–1-
re, majd újra Mozambikot 7–3-ra verték a ma-
gyarok, akik a 9. helyért vívott találkozón hosz-
szabbításban maradtak alul (1–2) Hollandiával
szemben. A mieink a tornával már a december
14–18. közötti győri vb-selejtezőre készültek,
amelyen az orosz és a kazah válogatott mellett
egy előselejtezőből érkező ellenféllel mérkőznek
meg a továbbjutásért.

Dróthék már idehaza napi két edzéssel ké-
szülnek, hiszen hétfőn Berettyóújfaluban egy
újabb bajnoki rangadó vár a Rába ETO-ra.

Két pontot faragott az éllovas Debre-
cen előnyéből a Győri ETO FC, mi-
után a zöld-fehérek a labdarúgó OTP
Bank Liga 13. fordulójában Dudás
Ádám parádés góljával – mely a 12.
percben született – 1–0-ra legyőzték
a bajnoki címvédő Videoton együtte-
sét, a Loki pedig 0–0-ra végzett
annak a Pécsnek az otthonában, ahol
szombaton Csertői Aurél alakulata
lép pályára.

A találkozót követően Csertői
Aurél így nyilatkozott: „Az első fél-
időben szenzációs támadás végén
nagyszerű gólt szereztünk, s ezen
felül volt még egy szép akciónk, ha
ennek a végén is gól születik, eldőlt
volna a meccs a szünet előtt. Sike-
rünk értékét növeli, hogy Magyaror-
szág legjobb csapatát győztük le. A
második félidőben mezőnyfölény-

Alaposan kivette részét a magyar éremter-
mésből a győri Graboplast VSE a szinga-
púri kajak-kenu maraton vb-n. Csay Renáta
egyesben és klubtársával, Farkasdi Ramó-
nával párosban is győzött. Egyesben Kollár
Judit negyedikként ért célba, míg a páro-
soknál Csayék mögött az Európa-bajnok
Bedőcs Krisztina (Graboplast VSE) és Bara
Alexandra duó végzett a második helyen. A
férfi kajak párosoknál a hatodik és hetedik
helyet csípték el a magyar egységek, a
Salga István (Graboplast VSE), Ceiner Ben-
jámin kettős gyorsabb volt, mint Petrovics
Máté és Börcsök Balázs. A felnőtt kenusok-
nál a sík vízen olimpiai és világbajnok Vajda
Attila hetedikként, a győri Nagy Péter ne-
gyedikként zárt. Férfi kajakban Petrovics
Máté harmadik lett. Kenuban a Kövér Már-
ton, Györe Attila csepeli duó nyerte az
aranyérmet, a Vajda Attila, Fürdök Gábor
páros a negyedik helyen végzett. Az ifjúsá-
giak között a Kiszl Vanda, Czéllai-Vörös Zsó-
fia (Graboplast VSE)  kajak páros, és a Bo-
donyi András, Viola Viktor kenus duó győ-
zött. A Hagymási Réka, Takács Tamara ket-
tős, illetve a Varga Patrik, Szalay Bence duó
(Graboplast VSE) harmadikként ért célba.

Bajnokverés
ben volt az ellenfél, de helyzetet
nem tudott kialakítani.”

A győriek sokat nem pihenhettek,
mert kedden a megyei első osztályban
szereplő Jánossomorja otthonába láto-
gattak a Magyar Kupában. A zöld-fehé-
rek sportszerű mérkőzésen 9–2-re ver-
ték a hazaiakat. Az NB II. Nyugati cso-
portban a Győri ETO B Varga Tamás és
Kis Szabolcs góljaival 2–0-ra nyert a
BKV Előre vendégeként, s ezzel tíz for-
duló után tizenegy ponttal a 12. helyen
áll. A Gyirmót is győzött a bajnokság-
ban: Soós Imre együttese 2–1-re verte
a Szigetszentmiklóst. A Magyar Kupá-
ban már nem volt ilyen eredményes a
gyirmóti gárda, hatalmas meglepe-
tésre ugyanis 3–2-re kikapott a Kapos-
vár B-től. Vasárnap 13.30 órától az NB
II-ben városi rangadót rendeznek, az
ETO B a Gyirmótot fogadja. 

ÉremesőBrazil túra
után magyar
rangadó

Az Audi ETO a Debrecen otthonában az egyik edzésen kisebb
agyrázkódást szenvedett Pálinger Katalin, valamint a Fehér-
oroszországban combhajlítóizom-sérülést szenvedett, emiatt
két hónapra kidőlt Vérten Orsolya nélkül is az első percekben
lerendezte az összecsapást. A 7–1-es nyitány után még 10–6-
ra feljöttek a hazaiak, de már a szünetben 24–9 volt a zöld-fe-
héreknek. A második félidőben már csak a gólkülönbség volt a
kérdés, a végén 43–22-t mutatott a nem ilyen eredményekhez
szokott debreceni csarnok eredményjelzője. Konkoly Csaba lá-
nyai így továbbra is hibátlan teljesítménnyel vezetik a táblázatot,
s kellő önbizalommal készülhetnek a vasárnap 17 órakor kez-
dődő Metz elleni, idegenbeli BL-mérkőzésre. 

Sikerek minden szinten

November 6-án, vasárnap 8 órától mara-
toni futófesztivált szervez Győrben, a
Széchenyi-egyetem kollégiuma mögött
a Sri Chinmoy Marathon Team. Verseny-
számok: maraton, félmaraton, minimara-
ton. A nevezésről és a versenyről további
részletek a 20/9533-010-es telefonszá-
mon, illetve a www.srichinmoymaraton.hu
honlapon.

Szárnyald túl
önmagad!

Egynapos kirándulások

ÚJ! Gyertyagyújtás Mariazellbennov. 26. 5.700 Ft/fõ

ÚJ! Advent Salzkammergutban dec. 03. 9.600 Ft/fõ
St. Wolfgang — Gmunden

ÚJ! Bécsújhely — Puchberg dec. 03. 4.700 Ft/fõ
Advent Esztergomban és Budapesten 

dec. 04. 5.500 Ft/fõ
Végig az Alpokon, Mariazell dec. 04., 18. 5.400 Ft/fõ
Graz adventi díszben dec. 10., 17. 7.000 Ft/fõ

Új! Sankt Florian — Steyr - igazi ünnepváró…
dec. 11. 7.300 Ft/fõ

Vöröskõ vára — Pozsony dec. 17. 4.300 Ft/fõ

A J Á N L J A

Bôvebb információval, 
társasutazásokkal, szilvesz-
teri ajánlatok széles válasz-
tékával várjuk irodánkban: 

Gyôr, Árpád út 51/b. 
Telefon: 96/317-133

96/317-313
www.volantourist.hu

Eng.sz: R-0357/92/1999.

ÜNNEPVÁRÓ HANGULATBAN…
ADVENT PRÁGÁBAN ÉS CESKY KRUMLOVBAN
2 nap / 1 éj autóbusszal, szállodában reggelivel

dec. 10/11. 19.900 Ft/fõ

CHRISTKINDLMARKT BÉCSBEN
vásárlási lehetõséggel Bruck a.d.L-n és/vagy 

Parndorfban, illetve a HUMA vagy 
a Shopping City bevásárlóközpontokban 

(dátumonként változóan - 
Részletek www.volantourist.hu vagy a szórólapokon)

november 26-tól szombatonként 
4.400 Ft/fõ

Advent Bécs kastélyaiban… (Schönbrunn vagy Hofburg)
dec.04., dec.18. 5.500 Ft/fõ
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OKTÓBER 28., PÉNTEK
Férfi kosárlabda
19.00 GYŐR-SZOL–Széchenyi Egye-
tem–Kanizsa KK (NB I/B-s mérkőzés,
Egyetemi csarnok)

OKTÓBER 29., SZOMBAT
Férfi kézilabda
18.00 SZESE Győr–Tököl KSK (NB
I/B-s mérkőzés, Egyetemi csarnok)

OKTÓBER 30., VASÁRNAP
Labdarúgás
13.30 Győri ETO FC B–Gyirmót (NB
II-es mérkőzs, ETO Park)

Női kosárlabda
18.00 UNI SEAT Győr–Bajai NKK
(NB I-es mérkőzés, Egyetemi csar-
nok)

NOVEMBER 3., CSÜTÖRTÖK
Női kosárlabda
18.00 UNI SEAT Győr–Galatasaray
(Euroliga-mérkőzés, Egyetemi
csarnok)

szerző: kránitz bernadett

Modern világunk túlhajszolt napjai -
ban sajnos egyre több embertár-
sunk megtapasztalja, mi az, hogy
depresszió. 

Enyhébb lefolyása szinte nép-
betegségnek mondható. Bár lelki-
idegi eredetű problémának tart-
juk, nem kevés testi tünete is
lehet: alvászavarok, koncentrá-
ciós zavarok stb.

Ezután az illető gyakran egyéb
szorongást oldó anyagokhoz nyúl
(alkohol, kábítószerek), ahonnan
nehéz a visszaút. Esetleg evésbe
fojtja a bánatát. Tehát egyik prob-
léma szüli a másikat. Jobb esetben
orvoshoz fordul és kapja a gyógy-
szeres kezeléseket, amely túlsúlyt
eredményezhet, a gyógyszer mel-
lékhatásairól nem is beszélve. 

Létezik azonban más megol-
dás is, amely ugyan nem annyira
gyors, de káros mellékhatásoktól
mentes, és valódi, tartós ered-
ményt hozhat. Több kutatási
eredmény is igazolja, ha a de -
pressziós tünetekkel küzdő teszt -
alanyok egyik felét gyógyszerek-
kel kezelik, másik felének sportot
„írnak elő”, az eredmény ugyanaz
a gyógyulás szempontjából.
Akkor meg miért szedjünk gyógy-

Sporttal a depresszió ellen
szert? Igaz, hogy könnyebb be-
kapkodni a tablettákat, aztán
küzdhetünk a káros mellékhatá-
sokkal. Megéri? 

Nem könnyebb inkább a sport
hasznos mellékhatásait élvezni?
Már biztos mindenki hallott az úgy-
nevezett boldogsághormonról (en-
dorfin), ez termelődik magasabb in-
tenzitású, kardio jellegű mozgásnál.
Ezek a sportok: fitnesztermek kar-
diogépei, aerobik, labdajátékok,
futás, kocogás stb.

Ezért hát változtassunk életmó-
dunkon! Szakszerű edzői irányítás-
sal tegyük a sportot életünk szer-
ves részévé, hogy élvezhessük
annak minden jótékony hatását!
Várjuk szeretettel stúdiónkban! Bő-
vebb információt a www.speed-
fit.hu honlapon talál.

A soproni származású, Győrben élő
Poór Brigitta, a Zaboo X2S TEAM
tereptriatlonistája a 11. helyen vég-
zett a hawaii világbajnokságon. Az
U23-as korosztály világbajnoka
korosztályát és a biztos sikert hát-
rahagyva, a nehezebb utat vá-
lasztva a pro kategóriában, azaz a
felnőttmezőnyben indult, és érte el
ezt a remek teljesítményt.

A versenyen 1500 méter
úszást kellett teljesíteni az óceán-
ban, majd 32 km terepkerékpáro-

Poór a legjobbak
között

zás várt a mezőnyre a West Maui
Mountains vonulatain. Hol ful-
lasztó porban, hol az esőerdő ös-
vényein kellett tekerniük a ver-
senyzőknek. A zárás 10 km terep-
futás volt az esőerdőben.

„Az úszást követően a tizedik
voltam, innen kezdhettem meg a
kerékpározást. 

Szerencse, hogy nem fújt a szél,
valamint az óceán is nyugodt volt,
pedig előtte, az edzések során
három-négy méteres hullámok is

előfordultak. A kerékpáros szakasz
ezeregyszáz méter szintkülönbséget
tartogatott, ami alaposan átrendezte
a mezőnyt” – mondta Poór, aki végig
tartotta a lépést a legjobbakkal, s a
tizenegyedik helyről kezdte a tíz kilo-
méter terepfutást, s ezt meg is őrizte
a végéig. Poór Brigitta sikeresen
zárta a szezont, hiszen az U23-as
világ- és Európa-bajnoki címe mel-
lett a sportág legnagyobb és legne-
hezebb versenyén a felnőttek között
is letette a névjegyét.
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Időhatározó
Pénteken napközben a Dunántúlon változóan
felhős és napos időszakok váltják egymást,
míg keleten szinte zavartalan lesz a napsütés.
A középső tájakon időnként még megélénkül
a délkeleti szél, 12 és 16°C közötti maximum
hőmérsékletekre van kilátás. A hétvégén a
hajnali pára- és ködfoltok feloszlását köve-
tően túlnyomóan napos, száraz időre számít-
hatunk. Hajnalonként több helyen újra megje-
lennek a talajmenti fagyok. Szombaton és va-
sárnap térségünkben 14 fokig emelkedik a
hőmérő higanyszála.

Győrplusz.hu:
nyerjen belépőket!

Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet
Győr, Liezen-Mayer u. 57.  Tel.:
96/412-221. Hétfőn, kedden és csü-
törtökön 16 órától másnap reggel 7
óráig. Szerdán 13 órától 7 óráig, pén-
teken 14 órától 7 óráig. Munkaszü-
neti és ünnepnapokon az ügyelet fo-
lyamatos.

Gyógyszertári ügyelet: Október 31-
én, hétfőn Árpád úti (Árpád út 47.,
tel.: 334-554), délután két órától
másnap reggel nyolcig. November
1-jén, kedden Kamilla Gyógyszertár
(Lajta u. 34. tel.: 411-789), reggel
nyolctól másnap reggel nyolcig. 

PANNON-VÍZ Zrt. Hibabejelentés:
96/311-753. Közterületi hibabeje-
lentés a 06-80/204-086-os ingye-
nes zöld számon. Ügyfélszolgálat:
96/522-630.  Hétfőtől csütörtökig
7.30 és 15.30, pénteken 7.30 és
13.30 között.

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat  
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőn, kedden, szer-
dán és pénteken 8-tól 16 óráig, csü-
törtökön 20 óráig.  Tel.: 96/512-570.

Orgona utca Az ügyfélszolgálat a hét
öt napján reggel 8 órakor nyit. Hét-
főn, kedden és szerdán 16 órakor,
csütörtökön 17 óra 30 perckor, pén-
teken 14 órakor zár.  Tel.: 96/511-
420. Fax: 96/511-659.

ETO Park Az Információs Pont hét-
főtől péntekig reggel 9-től délután
17 óráig tart nyitva. Telefonszám:
96/815-905. 

Kodály Zoltán út Az ügyfélszolgálat
a hét öt napján reggel 8 órakor nyit.
Kedden, szerdán 16, csütörtökön
17, pénteken 14 órakor zár. A pénz-
tár 45 perccel előbb zár.  Tel.:
96/412-375. Fax: 96/417-386.
Győr, Kodály Z. u. 32/A.

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

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

Komplett riasztórendszer
otthonának, családjának,kisvállalkozásának

+ 36 30/203-2222

A Vaskakas Bábszínház előadására nyer-
het jegyet, aki velünk játszik. A gyor
plusz.hu oldalon  kell válaszolni a társulat-
tal kapcsolatban feltett három kérdésre, a
helyes megfejtők között családi belépőt
sorsolunk ki. A válaszokat az online@
gyorplusz.hu címre várjuk november 4-ig.

„Nem teljes, mégsem hiányos”
címmel irodalmi pályázatot hir-
det a Pozitív Sokk Közhasznú
Egyesület, mert az egyesület
tagjai fontosnak tartják problé-
máik, érzéseik, gondolataik, tör-
téneteik megosztását, egymás
megismerését, a pozitív gondol-
kozás terjesztését. A pályázaton
részt vehet bármilyen fogyaték-
kal élő, illetve hozzátartozója. Az
egyesület tagjai olyan gondola-

Irodalmi pályázat
fogyatékkal élőknek

tokat, történeteket várnak, me-
lyeket a pályázat címe ihlet. A
műveket 2012. január 20-ig
várja az egyesület e-mailben:
palyazat@pozitivsokk.hu vagy
Braille-írással a 9023 Győr, Ko-
dály Zoltán út 28. 7/22 posta-
címre. A pályázati kiírás és
részletes tájékoztató a pozitiv-
sokk.hu honlapon, illetve tele-
fonon a 06-30/603-7788-as
számon érhető el.


