
G y ő r  P l u s z  k ö z é l e t i  h e t i l a p  /  I .  é v f o l y a m  2 3 .  s z á m  /  2 0 1 1 .  n o v e m b e r  1 1 . ,  p é n t e k  /  M e g j e l e n i k  5 6 . 0 0 0  p é l d á n y b a n

Részletes
tévéműsor
15–18. oldal

12. oldal Az Örömódában énekel szólót
szombaton a Richter  Teremben Bakonyi Marcell
győri származású basszbariton, aki a harmadik
szezonját tölti Salzburgban.

20. oldal Piros ruhában hívják fel egy mozgalom tagjai a figyelmet
arra, hogy a nők is hasonlóan veszélyeztetettek, mint a férfiak a szív-
és érrendszeri betegségeket illetően. A Pirosban A Nőkért (PAN)
moz galom vallja, hogy a kockázati tényezők kiiktatása megelőzheti a
bajt. Több magyar híresség is csatlakozott a kezdeményezéshez, pél-
dául Piros Ildikó, aki személyesen is érintett az ügyben.

8. oldal Egy hete fogható lapunk társmédiájá-
nak adása az FM 100,1-en. A Győr+ Rádió helyi
hírekkel, élő bejelentkezésekkel, magazinokkal
és változatos zenei kínálattal várja hallgatóit.
A műsorkészítők abban bíznak, hogy a hallga-
tók megszeretik az új orgánumot. 

5. oldal A legtöbb győri iskolá-
ban és óvodában figyelembe ve-
szik az országos tiszti főorvos
ajánlását, ami a gyerekek egész-
séges étkeztetésére irányul. Ri-
portunkban ennek jártunk utána.

6–7. oldal Nálam az álom -
világ nagy szerepet játszik –
mondta lapunknak Réti Attila, a
Kaiser Food Kft. egykori tulajdo-
nosa, aki most a Tarandus
Könyvkiadót működteti.

Ingyenes buszjárat
a belvárosban
Írásunk a 3. oldalon
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fő befogadására alkalmas az a 110 négyzetméteres
oktatótér, amelyben egy  gipszkeverő gép, egy kuta-
tópont és a foglalkozások megtartásához szükséges
berendezések kaptak helyet a Fruhmann-kályhamú-
zeumban. Az intézmény iskolabarát fejlesztésére
uniós pályázaton nyert pénzt.

30 500 ezer forinttal támogatta a Szentiváni Fesztivál a
győri kórház gyermekosztályának alapítványát. A
rendezvény népszerű műsorvezetője, Nagy Sanyi
Budapesten, a Tropicariumban adta át a támoga-
tást, ugyanis egy kirándulást is szerveztek a kicsik
számára.

NAPRÓL NAPRA

November 4.

November 5.

November 6.

November 7.

November 8.

November 9.

November 10.

Kerékpárokat
nyertek
Az Európai Mobilitási
hét alkalmával hirde-
tett pályázatot az ön-
kormányzat a környe-
zettudatos nevelést
előtérbe helyező intéz-
mények között. A Me-
sevár és a Márvány
Óvoda nyert 3-3 kerék-
párt, de a többi induló
óvoda is kapott látha-
tósági mellényeket és
karpereceket is.

Török
Istvánra
emlékezünk
November 12-én Győr-
ben 11 órától, a Török
István utcában talál-
ható emlékműnél a
Történelmi Igazságté-
tel Bizottság Győr-
Moson-Sopron Megyei
Szervezete, valamint
Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzata
koszorúzási emlékün-
nepséget rendez.

Átmeneti
helyen
A Tourinform Iroda át-
menetileg új helyre köl-
tözött, így a következő
hetekben az Árpád út
27. szám alatt található
meg. Az Európai Unió
által finanszírozott be-
ruházás keretében ki-
alakított kistérségi láto-
gatóközpont átadását
követően a Tourinform
is a megújult Baross
utcai épületbe költözik
(volt sportbolt). Az át-
meneti időszakban az
iroda nyitva tartása a
következő: hétfő–pén-
tek: 9.00–17.00, szom-
bat: 9.00–13.00.

Nagykövet. Rövid időn belül másod-
szor járt Győrben az indiai nagykövet.
Gari Shankar Gupta ezúttal a kereske-
delmi és iparkamarában tartott elő-
adást az indai gazdaságról, és vála-
szolt a helyi vállalkozók kérdéseire. 

Szmog. A tájékoztatási küszöbérték
alá csökkent Győrben a szálló por
koncentrációja. Pénteken 65,4 mik-
rogrammos köbméterenkénti értéket
mértek, a tájékoztatási küszöbérték
75 mikrogramm, két egymást követő
napon, így a szombati nappal meg-
szűnt a tájékoztatási kötelezettség. 

Ítélet. Egy hónap múlva születhet
jogerős ítélet Eva Rhodes meggyilko-
lásának ügyében, december 6-ra
tűzte ki a fellebbviteli tárgyalást a
Győri Ítélőtábla. Az elkövetőt, aki be-
ismerte tettét, 10 év börtönre ítélte a
bíróság tavaly szeptemberben.

Konferencia. A nyelvföldrajztól a
névföldrajzig címmel magyarországi,
romániai és szlovákiai szakemberek
részvételével tartottak nemzetközi
konferenciát a városházán. 

Migránsok. Szerb embercsem-
pészt és általa szállított négy afgán il-
legális migránst fogtak el a rendőrök
a hegyeshalmi határátkelőnél. A sofőr
azzal védekezett: Bécsbe indult mun-
kát keresni, és az M1-es autópálya
győri elkerülő szakaszának egyik ben-
zinkútjánál vette fel a stoposokat.

Téliesítés. Az állagmegóvás érde-
kében a GYŐR-SZOL Zrt. munka-
társai víztelenítették a szökőkuta-
kat, ivókutakat, valamint az egyes
belvárosi parkokban megtalálható
locsolóhálózatokat. Várhatóan a
köztemetőkben is hamarosan el-
végzik a vízrendszerek téliesítését. 

Tudomány.Farkas Bertalan kutató űr-
hajós is előadást tartott az Apáczai
Csere János Kar és az Eötvös Loránd
Fizikai Társulat Győr-Moson-Sopron
Megyei Területi Csoportja tudományos
ülésén, amelyet a magyar tudomány
napja alkalmából rendeztek meg.

A Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete
(PSZÁF) jóváhagyta a
Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelő (MNV) Zrt.
által benyújtott kötelező
nyilvános vételi ajánla-
tát a Rába Nyrt. vala-
mennyi részvényére –
közölte a Rába szerdán
a Budapesti Érték-
tőzsde honlapján. Az
MNV 815 forintot ajánl
a Rába részvényeiért. A
papírok a szerdai keres-
kedést 791 forinton zár-
ták – adta hírül az MTI.

Az MNV a magyar
állam nevében azután
tett vételi ajánlatot a
Rába valamennyi rész-
vényére, hogy megálla-
podott a járműipari tár-
saság legnagyobb tulaj-
donosával, a malajziai
DRB gépipari vállalattal
annak 10,85 százalékos
részvénycsomagja meg -
vásárlásáról.

A Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium és az
MNV a vételi ajánlatot
a kormány hosszú távú
stratégiai céljaival, a
járműiparban növelni
kívánt állami szerepvál-
l a l á ss a l  i n d o ko l t a .

Az állam megveheti
a Rába részvényeit

A tranzakció célja, hogy a
magyar állam érdemi
befolyáshoz jusson a
Rába Holding Nyrt.-
ben. A részvények
megszerzésével növek-
szik a mindenkori kor-
mányzat mozgástere a
nemzetgazdaságban
vezető szerepet betöltő
stratégiai ágazatban.
Fónagy János, a Nem-
zeti Fejlesztési Minisz-
térium parlamenti ál-
lamtitkára kiemelte, a
Rába a szektor egyik
legjelentősebb magyar
vállalata, amelynek mű-
ködése és további fejlő-
dése kiemelkedően
fontos a munkahelyte-
remtés és -megtartás,
valamint a külpiaci kap-
csolatok élénkítése
szempontjából.

Az államtitkár alá-
húzta, az autóbuszgyár-
tást Magyarországon
nem lehet gazdaságos
méretekben megvalósí-
tani, azonban a Rába je-
leskedhet a túlnyo-
móan hazai gyártású
egységekből összeállí-
tott speciális járművek,
például tűzoltóautók
gyártásában.
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CITYBUSZ   KÖZLEKEDÉS

szerző: bakács lászló
fotó: illusztráció

Az elmúlt években, hónapokban több
beruházás, fejlesztés valósult meg
Győrben, amelyek lehetővé tették, hogy
a belvárosban több tekintetben forgal-
mirend-változás kerüljön bevezetésre.
Az elkészült infrastrukturális létesítmé-
nyek, és a bevezetett forgalmirend-vál-
tozások érintik, és szükségessé teszik a
helyi autóbusz-menetrend módosítá-
sát, amelyre november 14-én, hétfőn
üzemkezdettől sor is kerül. 

– A legfontosabb győrieket érintő
újdonság, hogy hétfőtől a belvárost a
jelenleg is közlekedő Citybusz helyett
egy új, bővített útvonalon közlekedő
Citybusz fogja kiszolgálni, amelyek
az utazóközönség számára menet-
és bérletjegy megváltása nélkül, in-
gyenesen lesznek igénybe vehetők –
tudtuk meg Bolla Pétertől, Borkai
Zsolt polgármester kabinetfőnökétől.
A Citybusz-járatok munkanapokon,
hétfőtől péntekig 6.30 és 17 óra kö-
zött 15 percenként, szabadnapokon,
tehát szombaton 6.30 és 13 óra kö-
zött 30 percenként fognak közle-
kedni. Hétfőtől ezzel a menetrenddel
indulnak a győri Citybuszok, vasár-
nap és ünnepnapokon a járat nem

Hétfőtől ingyenes Citybusz-járatok
indulnak Győrben 

vehető igénybe. Tesztelni fogjuk az in-
gyenes belvárosi buszokat, amennyi-
ben az érdeklődés indokolttá teszi,
átgondoljuk, hogy érdemes-e sűrí-
teni a járatszámot, és szükség esetén
a vasárnapi közlekedtetés sem kizárt.
A közelgő ünnepek miatt december-
ben, azaz az adventi és a szilveszteri
időszakban a Citybusz-járatok
egyéb ként is bővített üzemidőben,
szabadnapokon délután, és munka-
szüneti napokon is közlekednek
majd. Fontos információ az is, hogy a
„Citybusz 1” jelzéssel ellátott jármű-
vek piacnapokon, azaz szerdán és
szombaton reggel 6 óra és 14 óra kö-
zött „Citybusz 1B” jelzéssel bővített
útvonalon járnak majd, azaz több
megállóhelyen szállhatnak le és fel a
buszokra az utasok – mondta a kabi-
netfőnök. 

Az új Citybusz „Citybusz 1” jelzés-
sel az alábbi útvonalakon fog közle-
kedni: Révai Miklós utca – Városház
tér – Szent István út – Galántai út –
Vas Gereben utca – Türr István utca
– Tarcsay Vilmos utca – Móricz Zsig-
mond 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 Miklós
utca – Teleki László utca – Szent Ist-
ván út – Gárdonyi Géza utca – Révai
Miklós utca. 

A Citybusz piacnapokon (szerdán
és szombaton) „Citybusz 1B” jelzés-
sel az alábbi, bővített útvonalon fog
közlekedni: Révai Miklós utca – Vá-
rosház tér – Szent István út – Galán-
tai út – Vas Gereben utca – Türr Ist-
ván utca – Tarcsay Vilmos utca – Mó-
ricz Zsigmond rakpart – Kossuth híd
– Rónay Jácint utca – Hédervári út –
Kálóczy tér – Kossuth híd – Móricz
Zsigmond rakpart – Tarcsay Vilmos
utca – Türr István utca – Vas Gere-
ben utca – Schwarzenberg utca –
Pálffy Miklós utca – Teleki László
utca – Szent István út – Gárdonyi
Géza utca – Révai Miklós utca. 

Ugyancsak hétfőtől lép életbe az
a változás, hogy a 6-os és 11-es
számú autóbuszjáratok a Jedlik
hídon át, Sziget városrészen keresz-
tül közlekednek majd.  

A 6-os autóbuszjáratok új útvonala:
a belváros irányába a Hédervári útig
az eredeti útvonalukon közlekednek,
majd a Jedlik híd – Stromfeld A. utca
– Erkel F. utca – Kossuth L. utca –
Rába-kettős híd – Zechmeister utca –
Jókai u. – Szent István út – Baross G.

hídon át térnek rá az eredeti útvona-
lukra, Kismegyer, Arató utca felé. 

Sárás, Medvei utca irányába a Ba-
ross hídig eredeti útvonalon közle-
kednek, majd az Aradi vértanúk útja
– Virágpiac – Zechmeister utca –
Rába-kettős híd – Híd utca – Töltés -
szer – Jedlik híd – Hédervári úton
érik el a korábbi, eredeti útvonalukat. 

A 11-es autóbuszjáratok új útvo-
nala: a belváros irányába a Hédervári
útig eredeti útvonalukon közleked-
nek, 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 Miklós utca útvonalon köz-
lekednek. 

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

Változásra lehet számítani 1-2 héten
belül a 2A jelzésű járatok kapcsán, me-
lyeket megszüntetnek, a 2-es járatok
pedig a Révai Miklós utcáig közleked-
nek majd, Sziget városrészt pedig nem
fogják érinteni. A változtatást a csekély
utaslétszám indokolja.
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT? PORTRÉ

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Valószínűleg életem végéig futni fogok, mert ez egy élet-
forma – ad betekintést hosszú távú terveibe Földingné
Nagy Judit. A leggyorsabb magyar női maratonista Győr-
ben született, gyermekkorában családja Ménfőcsanakon
lakott, így ő a Petőfi Sándor Általános Iskolába járt, ahol
tulajdonképpen elkezdődött sportpályafutása. Még ez idő
alatt leigazolt a Győri Dózsába, ahová a bercsényis közép-
iskolás évek alatt is kijárt edzésekre.

– Nagyon jó volt a társaság, szerettük az edzéseket, és
élmény volt együtt utazni a versenyekre. Ez motiváló erő-
ként is hatott rám. Aztán később, amikor hosszabb tá-
vokra készültem, az hajtott, hogy minél jobb eredménye-
ket érjek el, hogy kijussak különböző versenyekre, és ott
tudjam teljesíteni a szintet. 

A szint teljesítésében férje is segített, aki a mai napig
edzője az atlantai olimpián is indult versenyzőnek. Vele is
a sport révén ismerkedett meg, és lánya születése, vala-
mint a tanítóképző főiskola elvégzése után ő biztatta, hogy
kapja fel ismét azt a bizonyos cipőt. Az első maratonját
még abban az évben, 1987-ben lefutotta.

– Ez olyan jól sikerült, hogy a magyar bajnokságon má-
sodik lettem. Utána a szövetségen keresztül
különböző nemzetközi versenyekre is kijutot-
tam, és ez egyértelművé tette, hogy nekem ez
a megfelelő táv, itt érdemes próbálkoznom.

A próbálkozásból egy szép sportkarrier
lett, aminek köszönhetően bejárta a világot.
Ma már csak kisebb versenyeken vesz részt,
de naponta eljár futni.

– Vannak, akik szerint a futás unalmas. Ez
egyáltalán nincs így, hiszen különböző helyeken tudsz ha-
ladni. Amikor időd van, csak kell egy jó cipő, és onnan,
ahol éppen vagy, el tudsz kocogni valahová, ahová egyéb-
ként nem biztos, hogy kisétálsz. Amikor eljutottál oda,
hogy ez rendszeressé válik – heti három alkalomra mond-

juk azt, hogy rendszeres –, akkor már érzed ennek a jóté-
kony hatását, és ez újabb motivációt jelent arra, hogy csi-
náld. Egy idő után pedig, ha nem csinálod, akkor hiányzik.
Az emberi szervezet megszokja. Ez tulajdonképpen egy
pozitív addikció, jó lesz tőle a közérzeted, kitisztulsz, fel-
dobódsz.

A futásra buzdítást három éve egy futóklub vezetője-
ként is űzi. Férjével tanácsokat adnak a mozogni vágyók-
nak, akik egyre többen vannak nemre, korosztályra, test-
súlyra való tekintet nélkül. A maratonista azt mondja,
ebben az ülő életmódot folytató civilizációban egyszer
csak elkezd hiányozni valami, erre lehet válasz a futás. De
akár naponta egy kiadós séta is, mondjuk a belvárosban.

– Ha van időm, szívesen sétálok a belvárosban, csodá-
lom a műemlék épületeket, amik mellett sokszor sietve el-
megyek, a szépen felújított utcákat, tereket. Rendszere-
sen ott vagyunk a kulturális rendezvényeken, hatéves
gyermekem miatt kedvencünk a Győrkőcfesztivál. Ám a
munkám a sportbolt miatt Szigethez köt, itt mindennap
megfordulok. Sokan ódzkodnak ettől a városrésztől, ám
rengeteget fejlődött az utóbbi időben. Itt van például a
Jedlik híd, ami ellen én is ágáltam, de be kell lássam, jó,
hogy megépült, mert az embereknek szüksége van rá. Mi
is használjuk. 

Földingné Nagy Judit örül annak is, hogy a különböző
városrészekben egyre több sportolási lehetőség van, arra
pedig, hogy meddig akar futni, az elején már utaltunk.
„Minden nap ajándék, amikor az ember ezt tudja csinálni,
hiszen fiatalon tart.”

Földingné Nagy Judit:
Életem végéig futni fogok

A futóklub
A Földingné Nagy
Judit által vezetett
Nike Futóklub tulaj-
donképpen egy min-
denki számára elér-
hető ingyenes futóed-
zés. A mozogni vá-
gyók hetente kétszer
találkoznak. Szerdán-
ként a Lapos Tanszék
előtt a Püspökerdő-
nél, ilyenkor télen 17
órától. Szombaton-
ként pedig a marcal-
városi kiserdőben fut-
nak, a találkozó a
Krúdy-gimnázium
mellett van reggel 9-
kor. Nem kell hozzá
más, csak elszántság
és egy jó cipő. Érdek-
lődni a 30/288-9005-
ös telefonszámon
lehet. 

A rendszeres futás tulajdon-
képpen egy pozitív addikció,

rászokik a szervezet 

Az ered-
ményekről
A futást kisiskolásként
kezdte, majd komoly
sikereket ért el, többek
között tízszeres ma-
gyar bajnok és ő tartja
a maratoni futás női
országos csúcsát
2:28:50-es idővel. Első
nemzetközi maratoni
győzelmét Hamburg-
ban aratta 1990-ben,
1995-ben megnyerte a
párizsi maratont, me-
lyet legnagyobb sikeré-
nek tart. Három Európa-
bajnokságon, öt világ-
bajnokságon és két
olimpián vett részt. A
Győri Nike Futóklub
alapítója és edzője, a
Győr–Lipót futóver-
seny szervezője. 
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szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

A sót fűszerekkel, a szénsa-
vas üdítőitalokat magas
gyümölcstartalmú ivólevek-
kel pótolják a legtöbb, a
győri önkormányzat által
működtetett iskolai és óvo-
dai menzán, a korábbinál
pedig jóval több a gyümölcs. 

Az oktatási intézményekben
igyekeznek megfelelni az orszá-
gos tiszti főorvos augusztus-
ban megjelent, a gyermekét-
keztetés egészségesebbé téte-
lére irányuló ajánlásának. Az
adható húsfélék és húskészít-
mények emelése azonban zö-
mében elmaradt, mivel az élel-
mezési vezetők szerint a ko-

rábbi adagok a gyerekek szá-
mára elegendőek, a változtatás
pedig a térítési díjak jelentős
emelkedését hozná magával.

A kerülendő élelmiszerek kö-
rébe tartozik az ételpor, a leves-
kocka, a sót tartalmazó ételíze-
sítő, a 30 százaléknál magasabb
zsírtartalmú hús, illetve a 20 szá-
zalék feletti zsírtartalmú húské-
szítmény, a sertés- és baromfi-

Egészségesebb étkeztetést
biztosítanak a győri menzákon

zsír, a 12 százaléknál magasabb
zsírtartalmú tejföl, valamint az al-
koholt tartalmazó élelmiszerek.

– Nem használunk semmiféle
– fogalmazzunk így – műanyagot
a liszten és a saját sűrítőanyagán
kívül. Próbáljuk betartani az
ÁNTSZ ajánlását, és inkább a fű-
szerekkel kompenzáljuk az így
kieső összetevőket – mondta
Hart Tiborné, a Marcalvárosi Ok-
tatási Főigazgatóság élelmezési
vezetője, mesterszakács. – Na-
gyon fontosnak tartjuk, hogy a
gyerekek friss zöldséget és gyü-
mölcsöt kapjanak, és hetente
egy alkalommal jut az asztalra
egy kis sütemény is.

A Magyarországon elterjedt,
egyébként évekkel ezelőtt Győr-
ből induló Gondolkodj Egészsé-
gesen! kampány szervezői sze-

rint is öröm-
teli, hogy a
civil szerve-
zetek mellett
immár az
állam is fon-
tosnak tartja,
hogy a gye-
rekek iskolai
és óvodai ét-
k e z t e t é s e
minőségi le-
gyen.

– A cél nem lehet más, mint
a gyerekek számára a lehető
legjobb fejlődési körülmények
megteremtése, amely a leg-
több esetben aligha képzelhető
el a szülői háttér bevonása nél-
kül – fogalmazott Bácskai
Márta, a Gondolkodj Egészsé-
gesen! program vezetője.

A győri önkormányzat 15 ezer
gyermek étkeztetését biztosítja,

amelynek összege az állami nor-
matívával együtt eléri az évi 621
millió forintot. A város ősztől hat
főigazgatóság alá szervezte in-
tézményeit, így az egészsége-
sebb élelmiszerek megvásárlá-
sánál, és a konyhai ellátás közbe-
szereztetésénél is előnyösebb
ajánlatok közül válogathatott.

– Egy cégnek óriási előnyt je-
lent, hogy nem kell sok kis intéz-
ményben teríteni az ételt, hanem
egyben le tudja rakni. Az árban az
nyert, aki legolcsóbban ajánlotta
a szolgáltatásait, és mivel min-
denki látta ennek a nagy a rend-
szernek az előnyét, a pályázók
egymás alá mentek az árakban.
Emellett a minőséget tekintve is
mindenki próbálta kihozni magá-
ból a maximumot – tudtuk meg
Szegediné Bozzay Katalintól, a
Marcalvárosi Oktatási Főigazga-
tóság vezetőjétől.

A városi közétkeztetésben
idén 6%-kal emelték a nyers-
anyag-beszerzési költségeket.
Így jut az általános iskolások-
nak 244, az óvodásoknál 172
forint ebédre fejenként.

– Aminek igazán komoly
anyagi kihatása lenne, az a hús-
adag módosítása, az ajánlás sze-
rinti, mintegy 60 százalékos növe-
lése. Ezt sajnos nem tudjuk felvál-
lalni. Ha betartanánk az ÁNTSZ
egyébként szakmailag elfogad-
ható ajánlását, akkor az a költsé-
gekben is minimum 60-70 száza-
lékos emelkedést jelentene –
mondta dr. Somogyi Tivadar
győri alpolgármester, aki megje-
gyezte, az infláció mértékénél na-
gyobb arányban a jövőben sem
fogják tudni növelni a gyermek -
étkeztetés nyersanyagnormáit.

A városi közétkez-
tetésben idén 6%-kal
emelték a nyersanyag-
beszerzési költségeket 
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szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Mi a horoszkópja?
A Napom az Ikrekben áll. Tudja, kivel születtem

pontosan egy napon? A jelenlegi miniszterelnökkel.
Csak én néhány órával később láttam meg a napvi-
lágot, ami viszont azt eredményezte, hogy az aszcen-
densünk már más. Az enyém Skorpió, az övét meg
nem árulom el.

Ez személyes adat?
Szerintem az. Én nem ismerem őt személyesen,

de – mint közszereplőnek – az életének a forduló-
pontjait igen. Így 48 év távlatából mondhatom, erő-
teljesen összevágnak a dolgaink. Ez érthető is: az
összes bolygónk ugyanabban a pozícióban áll.

Hisz abban, hogy ha valaki elárulja a ho-
roszkópját, akkor abból következtetni lehet
rá, hogy milyen ember az illető?

Nézze, azt asztrológiának – jó néhány más tisztes-
ségesen művelt ezoterikus divinációval együtt – na-
gyon komoly etikai háttere van. Aki tarotból jósol vagy
asztrológiai képletből von le következtetést, annak
nagy a felelőssége az érintett személlyel szemben.
Ezért vannak bizonyos dolgok, amikről az asztrológus
sem beszél. Az én hitrendszeremnek része, hogy van-
nak az anyagi világon túlmutató olyan világok is, ame-
lyekbe a Jóisten néha bepillantást enged. A csillagok-
ból való olvasás szinte egyidős az emberiséggel, de
amikor a tudósok a felvilágosodás idején átvették az
emberi társadalmak irányítását, akkor ez háttérbe
szorult. A mai civilizációnk már az empirikus tudásra
épül. Ezen alapult az a technológiai forradalom,
amelynek most valahol a végén vagyunk, hiszen az ér-
ződik, hogy ez a civilizáció a végét járja.

Lehet, hogy lesznek olyan népcsopor-
tok, amelyeknek felemelkedést hoz a kizök-
kent világ? A kiadója honlapján olvasom,
hogy a magyar nép asztrológiailag a Nyilas
jegyhez tartozik. Ezt honnan tudja, azon túl,
hogy őseink eredetmondáiból kiindulva ez
volt a legkézenfekvőbb csillagjegy?

Először is, az asztrológia nem tudomány, ez egy
csodálatos hitrendszer és egy nagyon szép játék. Az
asztrológusok mindig egy pillanatnyi idő minőségét
vizsgálják, mondjuk valami megszületésének a pil-
lanatáét. Az egyes népcsoportokhoz azonban az
asztrológiai hagyományok rendelnek jegyeket. Mon-
dok három Kos országot: Izrael, Németország és
Anglia. Minden, ami a Kosra jellemző mentalitásban,
azt hordozzák is. És milyen érdekes, a nagy machi-
nátor Ausztriát a Mérleghez sorolják, miközben a
precíz Svájc a Bak. Mi a Nyilas jegyhez tartozunk és
ezt hozzuk is szépen.

Lövünk egymásra?
Például a széthúzás is a jegy jellemzője, az egyik

erre lő, a másik meg arra, és nem lesz egyikből se

„Az én hitrendszeremnek 
hogy vannak az anyagi 
túlmutató világok is”

Nálam az álomvilág
nagy szerepet játszik,
ez a Neptunusz
hatása, ami
a mesélő analógiája

A globalizáció, a nemzetek elsorva-
dása, a szépírás abbahagyása mind
ördögtől való, én keresztként tartom
fel a könyvet ezekkel szemben – ad
lehetséges magyarázatot a közel-
múltban létrejött, főként ezoterikus
szépirodalmi könyvekkel foglalkozó
Tarandus Kiadó 48 éves tulajdo-
nosa, hogy az élelmiszeriparból
miért nyergelt át 2010-ben a betűk
világába. A ma már az asztrológiával
is komolyan foglalkozó Réti Attila, a
Kaiser Food Kft. egykori tulajdonosa
Mosonmagyaróváron született, de
az erdélyi, rábaközi és bécsi felme-
nőkkel is büszkélkedő család haté-
ves koráig, ikertestvére haláláig He-
gyeshalomban élt. Az agronómus
apától és a magyar-történelem sza-
kos tanár anyától a föld és a könyv
szeretetét egyszerre kapta meg. „Az
agrárakadémián írtam is az egye-
temi lapba, de akkor még csak vitt a
fiatalkori hév, és az élet az élelmi-
szeripar felé sodort.” Ausztriában
kezdett dolgozni húsipari területen.
„Közel három évig kóboroltam kint
különböző pozíciókban, először az
agrárkamaránál, aztán a Landes-
mann nevű húskereskedő cégnél.
Mire 27 évesen visszajöttem, szerez-
tem patrónusokat a minisztérium-
ban.” Ennek köszönhetően 1989-
ben zöld utat kapott az a terve, hogy
egy osztrák úrral közösen átvegyék
a mosonmagyaróvári szalámigyár
üzemeltetését. „Így lettem hirtelen
vállalkozó, és onnantól kezdve na-
gyon egyenes volt a karrierem 21
évig, csak a Kaiser volt, semmi
más.” Az első két évben a cég min-
den munkafázisát megtanulta, min-
dent ismert a gyárban. „A dolgozók
szemében Dr. Meckovsky volt a
tőkés, én pedig az operatív vezető.”
Aztán az uniós csatlakozás idején a
mindig bölcs példakép eladta tulaj-
donrészét tanítványának. „Sorssze -
rű volt a távozása, meg kellett ta -
pasz taljam, milyen az, amikor az
egész felelősség rajtam van.” 
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ként biztos abban is van valami sorsszerűség,
hogy most épp egy olyan „iparág” felé fordultam,
ahol nincsenek multinacionális cégek. A magyar
nyelvet beszélők száma ugyanis olyan kicsi, hogy
nem éri meg egy német, egy angolszász kiadónak
idejönni és itt hídfőállást verni.

Az anyagi biztonsága megvan, a Taran-
dus egy jutalomjáték, de azért továbbra is
üzletemberként gondolkodik, nem?

Ezt nem lehet másképp csinálni. Magammal nem
tudnék elszámolni, ha 10-20-30 millió forintot csak
úgy elszórnék a szélben. Én az arányosság és a rend
híve vagyok. Ha az ember bármibe beleteszi az ener-
giáját, és ez az energia tiszta, teremtő energia, akkor
ezt a világ, mint egy tükör, megköszöni és visszaadja.
Ez lehet szeretet, példaképpé válás, pénz, idő, min-
den, amit adsz és kapsz. Én ezt pénzben szoktam
érezni, abban mérem, amit visszakapok. 

Piackutatást is végzett?
Olyan formában nem tudok, mint a húsiparban, ahol

kifinomult eszközök voltak erre. A könyvpiac egy idea-
lisztikus, álomszerű hely, ahol a marketing és a kereske-
delem gyerekcipőben jár. Én és a kereskedelmi igazga-
tóm, aki a húsiparból jött velem, figyelünk például arra
is, hogy néz ki a könyv, milyen a borító, vagy hogy a bolt-
ban melyik polcra kerül.

Testépítőből léleképítő lett, hiszen nem
csak kiad, ír is. Hogy érezte meg az elhiva-
tottságot?

Volt egy pillanat, amikor – az írást tekintve – meg-
világosodtam. A párommal Capri szigetén jártunk,
ahol többek között megnéztük Axel Munthe svéd író
emlékházát is. Onnan visszafelé hasított belém a
gondolat: írnom kell. Hazatérve azon kezdtem mun-
kálkodni, hogy eladjam az ötmilliárdos forgalmú
céget, ami a már említett piaci helyzet miatt amúgy
is sok stresszt hozott az életembe. Most már egy éve
írok főleg novellákat, elkezdtem egy regényt is, de azt
félbe kellett hagynom, mert láttam, hogy a kiadó lét-
rehozása több energiát jelent. Egyébként a novelláim
nagy részét az álmaimból hozom. Nálam az álomvi-
lág nagy szerepet játszik, ez a Neptunusz hatása, ami
a mesélő analógiája. De nincs bennem olyan vágy,
hogy fel akarok jutni a Parnasszusra. Elmentem egy
íróiskolába is, ahol javasolták, küldjem el az írásaimat
néhány irodalmi lapnak. Ma már a Műhely, a Hitel, a
Kaligramm és a Széljárás is közli írásaimat úgy, hogy
a szerkesztők azt sem tudták, ki vagyok.

Tényleg, miről szól az ön kiadója, azon túl,
hogy főként ezoterikus könyveket ad ki?

Mindent, amit teszünk, azért tesszük, hogy sze-
ressenek minket, azért történik minden, mert valami
szeretetet akarunk ebben a nyomorult világban kikö-
nyörögni, kiimádkozni az emberektől, hogy életben
maradjunk. Ezért adok ki könyvet, és ezért csináltam
ízletes szalámit is. Nem Réti Attila a lényeg, hanem
az, amit magam elé tartok.

 része,
 világon

semmi. Aztán itt a patetikusság, a szavak szintjén jó
messzire ellőtt célok, csak amire odaérnénk a cél-
hoz, feladjuk. Alapvetően nagyon szélsőséges hit-
rendszerek jellemzőek, a nép vagy az egyik hitvilág
mellé sorakozik fel, vagy a szöges ellentéte mellé.

Ha már hitvilágok: amikor 2004-ben még
a Kaiser vezetőjeként megkapta a Kisal-
földi Presztízs Díjat, azt nyilatkozta, hogy
az EU-csatlakozás veszély, kihívás és lehe-
tőség is egyben. Ma hogy látja az uniót és
benne Magyarországot?

Viszonylag szélsőségesen látom. Az élelmiszeripar-
ban eltöltött 21 évem alatt végigéltem azt, hogy ho-
gyan váltunk agrárexportáló országból a német és a
dán húsipar felvevőpiacává. A korábban 8 milliós ser-
tésállomány a szemem láttára az elmúlt 20 évben csök-
kent 3 millióra, miközben a magyar nem eszik keve-
sebb húst, mint korábban, most is 60-65 kg az egy főre
eső éves húsfogyasztás. Az EU bővítése a mezőgazda-
ságot és az élelmiszeripart tekintve francia és német
érdekek mentén történik. Ezt konzerválta is a támoga-

tási rendszerben tapasztalható aránytalanság: az EU
70 százalékkal alacsonyabb rendűnek tart egy magyar
parasztot, mint egy franciát. Most amikor populista ol-
dalról elkezdik, hogy ki kell lépni az unióból, az, hang-
súlyozom, populizmus, de van némi alapja. Ugyanak-
kor látni kell, ha ebből a mátrixból kiesik az ország,
akkor gyakorlatilag finanszírozhatatlanná válik. Egy út
van, nagyon rafináltan el kell lavírozni a nemzeti önren-
delkezés lehetséges végső határáig, csak az a nagyon
nagy baj, hogy nem hisznek az emberek benne, a helyi
gazdaságélénkítő közösségek létrehozását pedig fojtja
a multi-szövevény. A kis helyi közösségekre építkezve
lehet egy országot önállóvá és függetlenné tenni. 

Ezt hallva részben érthető, hogy miért
hasonlította egy interjúban a húsgyárat
börtönhöz, magát pedig egy rabhoz. Mond-
hatjuk, hogy a Tarandus ezután üzleti szem-
pontból egy jutalomjáték? 

A jutalomjátékot egyértelműen el tudom fo-
gadni. A börtönt pedig ténylegesen nem a Kaiser
jelentette, hanem a tehetetlenség a piacon. Egyéb-

Interjú Réti Attilával,
a győri Tarandus Kiadó
tulajdonosával 
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szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Egy hete fogható lapunk
társmédiájának adása az
FM 100,1-en. A Győr+ Rá -
dió helyi hírekkel, élő beje-
lentkezésekkel, magazi-
nokkal és változatos zenei
kínálattal várja hallgatóit. 

Az Oxygén Média Csoport
nemcsak harmadik születés-
napját ünnepelte a múlt pénte-
ken este, hanem partnerei je-
lenlétében indította útjára két
új rádiós csatornáját. Az FM
100,1-en fogható Győr+ Rádió
lapunk és online megjelené-
sünk társmédiája, amely köz-
szolgálati módon igyekszik
jelen lenni Győr életében, rész-
letesen tudósítva az itt történő
eseményekről, programokról.
A csatorna nevét a GYŐR-
SZOL Zrt. biztosítja, a frekven-
cia tulajdonosa az Európa
Rádió Nonprofit Kft., a műsor-
gyártásról az Oxygén Csoport
gondoskodik. Ozsvárt Tamás,
a GYŐR-SZOL kommunikációs
menedzsere elmondta, abban

Elindult a Győr+ Rádió:
közszolgálati szerepet
kíván betölteni

a reményben bocsátotta a tár-
saság a Győr+ nevet az új rá-
diót működtető cég rendelke-
zésére, hogy öregbítik a márka-
név hírnevét, és a hetilaphoz,
valamint az online hírportálhoz
hasonlóan szolgálják majd a
megyeszékhely polgárait. Pén-
zes Anikó, az Oxygén Média
Csoport vezetője az új adóról
szólva kiemelte, helyi hírekkel,
élő bejelentkezésekkel, maga-
zinokkal és változatos zenei kí-
nálattal várják hallgatóikat.

Hozzátette, bár egyelőre csak
tesztadásról van szó, a tulajdo-
nosok és a műsorkészítők
abban bíznak, hogy a városban
és a környéken élők hamar
megszeretik az új orgánumot.

Pénzes Anikó ugyanakkor fel-
hívta a figyelmet a műsorkészí-
tők értékes és hiteles informá-
ciókkal kapcsolatos felelőssé-
gére is. 

Az új rádió hallgatóit Borkai
Zsolt polgármester köszöntötte
élőben a rádió elindulásának
első perceiben az ünnepi prog-
ram helyszínéről. A városvezető
úgy fogalmazott, bízik benne,
hogy az új csatorna valóban a
közszolgálatiság alapelveit
előnyben részesítő rádióként

fog majd mű-
ködni, és pontos,
korrekt tájékozta-
tást fog nyújtani
arról, hogy mi is
történik Győr vá-
rosában. 

A harmadik
születésnapját
ünneplő Oxygén
Média Csoport a
Győr+ Rádió

mellett egy a fiatalokat meg-
célzó zenei adóval is jelentkezik.
A 103,1-en jelentkező Ózon FM
az eddig itt fogható Oxygén
FM-et váltja.

Helyi híreket, élő
bejelentkezéseket
és változatos zenei
kínálatot ígérnek

www.prohuman.hu

Ajánlatkérés:
marek.jozsef@prohuman.hu

+36 20 6655-062
www.prohuman.hu

A Prohuman Személyzeti
Szolgáltató

Győr, Bástya u. 53–57. szám
alatti irodája az alábbi
szolgáltatásokkal áll

partnerei rendelkezésére:

• Munkaerő-kölcsönzés
• Kiszervezés
• Munkaerő-közvetítés,

fejvadászat
• Diákmunka, alkalmi feladatok
• Web alapú cafeteria 

működtetése
• Bérszámfejtés bérmunkában
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RIPORT FÓKUSZBAN

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

Újabb magyar és szlovák
településeket érintő, köz-
vetlen autóbuszjárat in-
dulhat a jövőben. Rajka és
Pozsony után Győr és
Nagymegyer között is tö-
megközlekedéssel ingáz-
hatnak majd a munkába
járók, azzal a különbség-
gel, hogy amíg Szigetköz-
ből a jobbára hazánkba át-
költözött szlovákok utaz -
nak dolgozni a szomszéd
fővárosba, addig a Rába-
parti megyeszékhelyre a
felvidéki magyarok érkez-
nének az óránként induló
autóbuszokon. 

Borkai Zsolt polgármester sze-
rint az uniós pályázati forrás-
ból támogatott fejlesztéssel a
határon túli magyarok elhe-
lyezkedési esélyei is emelked-
nek a győri autóipari beruhá-
zások kapcsán.

– Mind turisztikai, mind gaz-
dasági szempontból nagyon
fontos döntésen van túl a köz-
gyűlés – értékelte a győri képvi-
selő-testület támogatását Bor-
kai Zsolt. A győri városatyák
azért támogatták a polgármes-
ter javaslatát, mert Magyaror-
szág és Szlovákia uniós csatla-
kozása óta a korábbinál jóval
többen járnak dolgozni vagy ta-
nulni a határ másik oldalára.
Emellett élénk az idegenforga-
lom, és bővült a bevásárlóturiz-
mus is. Annak ellenére, hogy
Nagymegyer és Győr a Szlová-
kiát és Magyarországot össze-
kötő fő közlekedési vonalon fek-
szik, a gördülékeny személy-

Közvetlen autóbuszjárat
köti majd össze Győrt
és a csallóközi Nagymegyert

szállítást biztosító tömegközle-
kedés ezen a területen még-
sem megfelelő. A dokumentum
megemlíti: a két várost a hét
négy napján köti össze menet-
rend szerinti buszjárat, amely
reggel nyolc óra előtt öt perccel
indul Nagymegyerről, és fél há-
romkor fordul vissza.

– Győr városa jelentős gaz-
dasági fejlődés előtt áll, amely-
hez kapcsolódóan biztosítani
kell a győriek, a régió és a
megye, valamint a határon túli
magyarok számára is azt a lehe-
tőséget, hogy munkát tudjanak
vállalni Győrben. Ehhez a tö-
megközlekedés javítása, a
munkahelyek eléréséhez kap-
csolódó autóbuszjárat-indítás
maximálisan hozzá fog tudni já-
rulni – mondta Borkai Zsolt.

Győr polgár-
mestere szerint
fontos, hogy
minél több jól
képzett, a hi-
ányszakmák-
ban járatos,
kvalifikált szak-
ember érkez-
zen a városba,
hiszen a járműipar és a gép-
gyártás területén jövőre foko-
zódni fog a munkaerő-kereslet.
A polgármester ugyanakkor
hozzátette: Győr idegenforgal-
mának jót tenne, ha a Dél-Szlo-
vákiát meglátogató, és Nagy-
megyerre érkező cseh turisták
egy közvetlen autóbuszjárat se-
gítségével Győrt is felfedeznék
maguknak.

A Nagymegyert és Győrt
összekötő autóbuszjárat több
csallóközi kistelepülést is érint
majd. A térségből már most is
több százan járnak dolgozni

Győrbe. A felvidéki magyarok is
munkalehetőséget várnak az
Audi-gyár bővítésétől.

– Önfenntartó tud lenni ez
a járat, de még abban az
esetben is, ha hozzá kell já-
rulni az önkormányzatnak,
fontos a jövőre nézve – tette
hozzá Néveri Sándor, a szom-
szédos Nagymegyer polgár-
mestere. A projekthez,
amelyre ötszázalékos önrész-
szel 200 ezer és egymillió
euró közötti összeget nyer-
hetnek el a pályázók, a 8 ezer
lakosú Nagymegyer önkor-
mányzata két buszt szerezne
be. A kisváros vezetője sze-
rint nem csak a Csallóközből
Győrbe, de Győrből Nagyme-
gyerre is érkezhetnek a jövő-
ben munkavállalók.

– Most indítjuk Nagyme-
gyeren egy 30 hektáros ipari
park fejlesztését. Az első be-
ruházó, aki városunkban már
egyébként több családnak is
munkát ad, a Webasto-Ed -
scha Cabrio Slovakia cég, aki
több mint 800 munkahelyet
fog kialakítani a következő öt
évben. Az elmúlt időszakban
körülbelül 400 munkahellyel
dolgozott, és jelentős fejlő-
dés előtt áll, ez akár érdekes
lehet még a győri munkavál-
lalók szempontjából is – fo-
galmazott Néveri Sándor.

A térségből már most
is több százan járnak

dolgozni Győrbe
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A Győri Audi ETO KC szombaton alaposan visszavágott a
dán Randers csapatának a Bajnokok Ligájában. A zöld-fe-
hérek parádés játékkal rukkoltak elő, a közönség pedig fan-
tasztikus hangulatot teremtett a Magvassyban. A kapuban
Lunde Haraldsen lehúzta a rolót, a társak pedig remekül vé-
dekeztek és szórták a gólokat. A varázslatos játék eredmé-
nye tizenöt gólos győzelem lett, 35–20-ra nyert az ETO. A
csapat a mérkőzést követően boldogan ünnepelt a tom-
boló közönséggel, melynek segítségére nagy szükség lesz
vasárnap a Hypo ellen is. A női kézilabda Bajnokok Ligája
további alakulásáról a 30. oldalon olvashatnak. 

ot az i        -re
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KULTÚRA INTERJÚ

szerző: földvári gabriella 
fotó: o. jakócs péter

Péreli Zsuzsa gyűjteményes
életmű-kiállítása szombaton
este hat órakor nyílik meg az
Esterházy-palota közönsége
előtt. A képzőművésznő és ze-
nész férje, Tolcsvay László az
egész hetet Győrben, a tárlat
anyagának rendezésével töl-
tötték. A nagy munka közepén,
a palota tizenkét termében sé-
tálva beszélgettünk.  

Ön és a férje gyakori vendég a
városban… 

Imádjuk Győrt, érezzük az embe -
rek szeretetét, ráadásul a keresztlá-
nyunk és a mamája, Jahoda Maya is
itt élnek. 

Most mindketten főszereplői
a város kulturális életének.
Tolcsvay László Mária evangé -
liu ma című rockoperáját játssza
a színház, ön kiállítására készül
a múzeumban.

Amikor hívnak, jövünk. Nekem
számos kiállításom volt már a város-
ban, tizenegy évvel ezelőtt ugyanitt,
az Esterházy-palotában mutatkoz-

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: jürgen frahm

Beethoven 9. szimfóniája csen-
dül fel szombaton este a Richter
Teremben. A Győri Filharmoni-
kusokkal fellépő szólistagárda
fiatal átlagéletkora ellenére ki-
váló énekeseket vonultat fel.
Ilyen a győri származású Bako-
nyi Marcell is, akit telefonon ér-
tünk utol Salzburgban, ahol a
harmadik szezonját tölti, és
éppen premierre készül. 

Ritkán látni Győrben, most is
csak nagyon rövid időre tér
haza, erre a hétvégére.

Igen, a salzburgi színházban már
a harmadik szezonomat töltöm,
amellett pedig máshol is megfordu-
lok. Szeptemberben például épp Bu-
dapesten, a Magyar Állami Opera-
házban léptem fel, Erkel Ferenc Bánk
bánjában II. Endre királyt alakítottam.
Most Berkes Kálmán, a filharmoniku-
sok művészeti vezetőjének meghívá-
sára térek haza. Wagner A nürnbergi
mesterdalnokok című darabjának
nyitánya után Beethoven 9. szimfó -
niá ját adjuk elő. Az Örömóda hatodik

Az Örömódára tér haza a basszbariton
tétele egy basszusszólóval indul, iga-
zán impozáns belépőt ígérhetek. Ez-
után januárban a filharmonikusok far-
sangi koncertjén láthat majd legköze-
lebb a győri közönség.

2007-ben a heidelbergi szín-
házzal kötött szerződés az önálló
magánénekesi egzisztenciate-
remtés irányába repítette. Ho-
gyan értékeli az azóta eltelt idő-
szakot? Bejöttek a számításai?

Igen, mindig szólista szerettem
volna lenni, és ez megvalósult. Ehhez
hozzásegített a stuttgarti iskola, és

mesterem, Hamari Júlia. A heidelbergi
színház után a Zürichi Operastúdió
szerződtetett, innen kerültem Salz-
burgba, ahol mai napig tag vagyok.
Szép szerepeket tudtam megformálni,
a közönség láthatott Mozart Figaro há-
zasságának Bartolójaként, Weber A
bűvös vadász című műve Kasparja-

ként, de énekeltem Dulcamara szere-
pét  Donizetti Szerelmi bájital című ko-
mikus operájában. Most épp Rossini
Hamupipőkéjének premierjére készü-
lünk, aztán Brüsszelben Verdi Re-
quiemjében énekelek.

Mik a tervei a következő
évekre?

Egy nagyobb, „A” kategóriás
német színházban szeretnék tag
lenni, vagy – ha elegendő felkérésem
lesz – szabadúszóként tevékeny-
kedni. Egy biztos, hogy szeretnék
oratóriumkoncerteken énekelni,

mert az utóbbi időben
az opera mellett ez el-
halványult. 

Az opera hazája,
Itália nem vonzza?

Vonz Olaszország, ta-
valy két versenyen is jár-
tam ott, az egyiket meg-
nyertem, a másikon kü-

löndíjas lettem, jó a hangulat is, de az
eurókrízis sajnos érezteti a hatását.
Sok ott fellépő kollégám például jelen-
tős késéssel kapja meg a járandósá-
gát. Egyébként van egy olasz ügynö-
köm, aki figyeli a lehetőségeket. 

Ha már Olaszország, 2007-
ben Pesaróban 200 pályatársa

közül választották be Rossini
Reims-i utazás című művének
egyik szerepére. Mit gondol, mi
az, amivel ki tud emelkedni tár-
sai közül?

A hangomon, és a jó zenei alapo-
kon túl azt hiszem, sikerül úgy jelen
lennem a színpadon, hogy kommu-
nikációt tudok teremteni köztem és
a közönség között, egyfajta kérdés-
felelet kapcsolat ez. A lényeg, hogy
az embernek mindig pozitívnak kell
maradnia. 

Égi, földi
angyalok

hattam be. A visszatérés izgalmas,
de természetes, hogy semmi sem
fog hasonlítani az előző tárlatra. 

Ezúttal mit hozott magával ? 
Több mint száz tárgyat, minden

műfajból. Legfőképpen szövött falikár-
pitokat, grafikákat, papírplasztikákat,
kollázsokat, akvarelleket. A kiállítás
címe Aequilibrium, azaz egyensúly. A
meghívón is szereplő, ég és föld kö-
zött lebegő angyal ihlette a címet. Val-
lom, ha a földi és a spirituá lis dolgok
között egyensúlyban tudunk létezni,
akkor bennünk is rend lesz. 

Tizenkét terem áll a rendelke-
zésére. Hogyan boldogul ezek-
kel a szokatlan méretekkel? 

Valóban nehéz feladat, sokat
gondolkoztam azon, milyen tema-
tika szerint állítsam ki a műveket.
Végül azt hiszem, jól döntöttem. Az
alkotásaim nagy többségét múzeu-
mokból, gyűjteményekből, szállo-
dákból kértem kölcsön a győri tár-
lat idejére.  

Felkérhetem egy rövidke,
előzetes tárlatvezetésre? 

Az első terem a faluról szól. Min-
dig megrendülök a falu szépségétől,
emberi viszonyaitól. A másodikban a
korai romantikám látható, a színház-
hoz, a mozihoz fűződő szerelmem. A
harmadik szobában a megrendülé-
seim mutatkoznak meg, olyan dol-

gok, amelyek megkeserítik a minden-
napokat. 

A negyedikben vannak az an-
gyalok.

Igen, ezt Szent teremnek nevez-
tem el, miután adventi időszakban
nyílik a kiállítás. Angyalok, angyali
gondolatok, hét madonna, azaz a „lé-
lekröptetés” fogadja a látogatókat.
Aztán jönnek a többi termek. A spiri-
tuális, ahol az „elszálltabb” gondola-
taim tükröződnek színes ceruzarajzo-
kon, papírgrafikákon, gobelineken. A
játékos, ahol remélem, mások is el-
mosolyodnak, majd az a szoba, ahol
az egy éven át szőtt, Himnusz című
gobelin látható. Ezután következik
három nagy gobelin, amelyekkel
olyan budapesti helyeket mutatok
meg, melyek már nem léteznek. A
kisterembe a János vitézről készült
akvarellek kerültek, végül olyan gobe-
lin-reprodukciókat mutatok meg,
amelyeknek eredetijei külföldön van-
nak, vagy a beépítés miatt mozdítha-
tatlanok. 

Az utolsó szobában egy tele-
vízió kapott helyet. Az alkotá-
sok mellett az alkotó is szól a
közönséghez? 

Hallható, látható lesz egy velem
készült interjú, de az utolsó benyo-
más, a búcsú a legutolsó kiállított
tárgy, az Életfa című nagy gobelin,
ami a természet és az ember együtt -
éléséről szól. Ha nem tiszteljük a ter-
mészetet, saját élőhelyünket tesszük
tönkre. 

A harmadik szezont
töltöm Salzburgban
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KÖNYVAJÁNLÓ HIRDETÉS

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: illusztráció

Teremtett borvidék címmel hiány-
pótló kötet jelent meg a Pannon-
halmi Borvidékről.

A Pannonhalmi Borvidék teljes történetét,
napjainkig tartó lendületes fejlődését mu-
tatja be az az elegáns kivitelű album, amely
dr. Várszegi Asztrik püspök, főapát ajánló
soraival a Győri Könyvszalonra készült el a
Medius Iroda gondozásában, a Leader-
program támogatásával. 

A Könyvszalon programjaként, vasárnap
13 órára szervezett ünnepélyes bemutató
előtt a sajtó már csütörtökön megismerked-
hetett a hiánypótlónak számító, magyar-
angol nyelvű könyvvel, amelyet szerkesztője
mutatott be. Száraz Lajos elmondta, a „Terem-
tett borvidék” című kötet kiemelten foglalko-
zik a térség 23 meghatározó borászatával, a
teremtő-cselekvő emberek mindennapjaival,
és rövid leírásokból tájékozódhatunk a borvi-
dék 16 településéről, Győr város és a Pannon-
halmi Főapátság, valamint a borvidék turisz-
tikai attrakcióiról is. A szöveget illusztráló közel
200 fotó betekintést enged az idilli szőlőhe-
gyekkel övezet szép tájba, a horgosokban
megbúvó puritán boltíves pincék mélyébe, a
borvidék életébe és értékeibe. 

Kötetben a Pannonhalmi Borvidék lelke
A szerkesztő végül úgy fogalmazott: ez a

könyv hűség a borvidékhez, tisztelgés az
őseinknek, akik megteremtették a fejlett
borkultúra alapjait ezen a tájon. A ma itt élő
borászok törekvéseinek méltatásával, be-
mutatásával a borvidék izgalmas törté-
nelmi múltja, gazdag jelene és ígéretes jö-
vője bontakozik ki. 

Dr. Vaszari László a borvidék egyik ve-
zető borászaként és a Pannonhalmi Borvi-
dék Hegyközsége elnökeként is elismerés-
sel szólt az albumról, amely illeszkedik bo-
rászfilozófiájába, miszerint a borkészítés
folyamatának, a borászok életének megis-
mertetésével erősödhet az a bizalmi ka-
pocs, amely összeköti a fogyasztót a bo-
rásszal. Hozzátette, az album megszületé-
sét már csak az is indokolta, hogy meg-
újult érdeklődés mutatkozik a borvidék
iránt, melynek 16 települését egyre több
hazai és külföldi turista keresi fel. A borkós-
toláson túl érdemes időt szentelni azokra
az értékteremtő gondolatokra, amelyeket
ezerévnyi hit és történelem formált, és
amelyeket továbbadtak egymásnak a ge-
nerációk. A kötet címéről szólva rámuta-
tott, a „Teremtett borvidék” – amely szlo-
genként is szolgál – nem puszta frázis, hi-
szen a térség borászai valóban hisznek a
teremtő ember erejében, az alkotás ko-
molyságában és szépségében. 
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KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

KULTURÁLIS
kínáló ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

FÖLDVÁRI GABRIELLA

ŐSZBÚCSÚZTATÓ helyszíne lesz
szombaton a Városi Művészeti Mú-
zeum. Délelőtt a Csikóca gyermekmű-
hely várja a legkisebbeket, délután négy
órakor Nagy Róbert levéltáros borszak -
értő tart előadást az újbor tiszteletére.
A közönség megkóstolhatja a Babarczy
pincészet nedűit és megismerheti a
Márton-nap néphagyományait. Hat óra-
kor nyílik Péreli Zsuzsa képzőművész ki-
állítása a férj, Tolcsvay László zenés köz-
reműködésével. Az őszbúcsúztatás
este fél nyolckor a Hédervári Női kar fel-
lépésével zárul. A Mártonok és a Szil-
viák ingyen vehetnek részt a nap vala-
mennyi eseményén. 

MEDVECZKY 70 címmel rendezi meg idei jó-
tékonysági hangversenyét a Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetsége. A sorrendben 19. gálaest
november 12-én, szombaton hat órakor kezdő-
dik a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ-
ban. Az Óbudai Danubia Zenekart a hetvenéves
Medveczky Ádám vezényli, fellép Bede Fazekas
Csaba és a Magyar Állami Operaház művészei:
Gál Erika, Sümegi Eszter, Kiss B. Atilla. A hang-
verseny védnöke Pápai Lajos megyéspüspök,
fővédnöke Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár.

DEÁK BILL GYULA ad születésnapi koncertet szombaton
21 órától a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A 63 éves éne-
kes a blues magyar királya, de a legtöbben Bill kapitánynak
vagy egyszerűen csak Billnek szólítják. A Budapest Sportcsar-
nokban 1984-ben adott közös koncertjük után Chuck Berry
a világ legfeketébb hangú fehér énekesének nevezte.

SZIVÁRVÁNY foglalkoztatóra várja a 3–5
éves apróságokat Füzi Rozi a Gyermekek Há-
zában szombaton délelőtt 10 órától. A prog-
ram: játék, ének, mesehallgatás. 

A SZÉKELY MENYECSKE meg az ördög
címmel mutat be bábos népmesét az ESZE
meg a FabókMancsi Bábszínháza vasárnap dél-
előtt 11 órától a Vaskakas-színházban. A törté-
net arról a székely menyecskéről szól, aki a vilá-
gon mindent a visszájára cselekedett. Makacs
dacosságával még az ördögnek is meggyűlt a
baja. Máig nem szabadult volna az asszonynép
fogságából, ha meg nem menti egy huszár.

BEETHOVEN 9. szimfóniája, a ze-
neirodalom legismertebb darabja
csendül fel a Richter Teremben
szombaton 19 órától. Vezényel Ber-
kes Kálmán, közreműködik  Varga
Viktória, Dobay Kinga, Pataki Potyók
Dániel, Bakonyi Marcell,  a Budapesti
Stúdió Kórus, a Honvéd Férfikar és a
Győri Filharmonikus Zenekar. 

OPERA- ÉS OPERETTEST lesz ma, pénteken 18 órakor a Jó-
zsef Attila Művelődési Házban Krasznai Tamás, Karsai Klára,
Mezei Melinda, Némethné Varjas Ildikó, Gara István, Honinger
László énekművészek, valamint a Rába Dal- és Társaskör elő-
adásában. Zongorán közreműködik: Németh Viola, Ott Gergely
és Hódossy József.

DE MI LETT A NŐVEL? címmel Csehov elbe-
széléseinek színpadi változatát mutatják be ven-
dégművészek a győri színház Kisfaludy-termében
november 16-án, szerdán 19 órától. A férfimesét
Kiss Csaba állította színpadra, játszik Gyabronka
József, Horváth Lajos Ottó és Honti György.  

AZ ÚJ AKROPOLISZ Kulturális Közhasznú Egyesület
Egyiptomról rendezett kiállítása november 23-ig tekinthető
meg a Széchenyi-egyetem könyvtárában. November 17-
én a kiállítás mellett filmvetítéssel, valamint az egyiptomi
művészet alapelveiről, illetve a halotti kultuszról szóló elő-
adással várják az érdeklődőket. A belépés díjtalan.

AZ OTTHON MELEGE a Fruh-
mann-házban címmel szombaton
négy órától mesehallgatásra, ját-
szóházra, 18 órától a Hangraforgó
együttes zenés irodalmi műsorára
és kézműves foglalkozásra várják
a családokat. A helyszín a Cserép-
kályha kiállítás új oktatótere a Kiss
János utca 9. szám alatt.
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NOVEMBER 11., PÉNTEK
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Bűvölet 
09:30 Bűvölet 
10:00 Magyarország, szeretlek! 
11:10 Útravaló
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 JudRom 
13:25 Esély 
13:55 Kő, papír, olló
14:25 Natúra
14:55 Lássuk Indonéziát! 
15:10 Angyali érintés  
15:55 Különleges mentőalakulat 
16:45 MM
17:40 Család csak egy van
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés 
20:15 Poén Péntek
21:10 Mindenből egy van
22:05 Az Este 
22:40 Családom és egyéb 

emberfajták 
23:05 A hivatal 
23:40 Két szív 
00:35 Sporthírek 
00:45 Család csak egy van 
01:30 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:45 Top Shop 
06:10 Infománia
06:45 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Második esély 
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
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 A Halál a Ragadozó ellen 

00:05 Reflektor
00:20 Törzsutas
00:50 Ments meg! 
01:45 Autómánia

04:00 Segíts magadon! 
04:25 Animációs filmek
05:00 Műsorszünet 
05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop 
11:00 Szegény embert az 

Amish húzza 
13:10 Eva Luna 
14:10 EZO.TV
15:10 Rex felügyelő 
16:10 Második élet 
17:15 Update Konyha 
17:20 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:35 Jóban Rosszban 
21:20 ÖsszeEsküvők 
23:10 Aktív
23:40 Esküdj! 
00:15 Tények Este
00:50 EZO.TV
01:50 Hősök 
02:40 Murphy törvénye

05:20 Ki ez a lány? 
06:05 Joey 
06:30 Joey 
06:55 Vészhelyzet 
07:50 Őrangyal 
08:50 Nyomtalanul 
09:50 Egy kis ravaszság 
11:50 Topmodell leszek! 
12:40 Lehetetlen küldetés 
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 Mátrix
00:05 Az utolsó órában 
01:50 Veszélyes vágyak vonzásában 
03:20 Az utolsó órában

NOVEMBER 12., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Winx Klub  
10:30 Asztro Show 
11:35 Házon kívül
12:05 Autómánia
12:40 Törzsutas 
13:10 Míg a halál el nem választ 
13:40 Forma-1
15:25 Míg a halál el nem választ 
15:50 Döglött akták 
16:50 Jackie, a jó fiú 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 X-Faktor 
22:00 ValóVilág
23:05 Bérgyilkosok kézikönyve 

00:55 Egy call girl titkos naplója 
01:25 Fókusz Plusz

04:15 Alexandra Pódium
04:40 Animációs filmek
05:15 Műsorszünet 
06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
10:20 Egyik kutya, másik nem! 
10:50 Bajnokok Ligája magazin 
11:20 Babavilág 
11:50 Tűsarok 
12:20 9 hónap 
12:55 Gyilkos számok  
13:50 Autóguru 
14:20 Xena 
15:20 Bűbájos boszorkák 
16:20 13-as raktár 
17:25 Hawaii Five-0 
18:30 Tények
19:00 Magellán
19:35 Valami Amerika
22:00 A gyűjtő 
00:15 Kincsvadászok 
01:55 EZO.TV
02:55 Kalandjárat 
03:20 Teleshop 
03:50 Animációs filmek

05:15 Dinotópia - Őslények szigete 
06:05 A szépség és a szörny 
07:05 Gordon Ramsay Indiában! 
08:05 Zsírégetők 
09:05 Trendközelben
09:35 Szex és New York light 
10:10 Greek, a szövetség 
11:05 Luxusdoki 
12:00 Szívek szállodája  

12:55 Szívek szállodája 
13:55 Vérmes négyes 
14:25 Mike és Molly 
14:55 Két pasi - meg egy kicsi 
15:25 Beugró Plusz
16:30 Lucky Luke 
17:55 Lucky Luke 
19:00 Columbo: Nehéz ügy
20:55 Monk - Flúgos nyomozó  
21:50 Manhattanre leszáll az éj 
00:00 Idegen közöttünk 
02:10 Trendközelben
02:35 Manhattanre leszáll az éj

VIASAT3

VIASAT3

06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:35 Kisváros 
07:10 Megyejáró 
07:30 Híradó - 7:30 
07:35 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Angyalbőrben 
10:00 Család-barát
11:00 Slovenski Utrinki
11:25 Kvartett
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Költők társaságában 
12:20 Kívánságkosár 
14:10 Törvény által védve 
14:40 Pannonia 3 keréken 
15:10 Lyukasóra 
15:40 Szerelmes földrajz 
16:15 Ízőrzők: Bárdudvarnok 
16:45 II. János Pál pápa - Félelem 

nélkül 
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 De Luca felügyelő 
23:25 Dunasport
23:30 A raszta vallás, avagy 

Bob Marley misztikája 

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
14:00 Erdőjárók 
14:30 Valaki 
15:00 A természet csodái - 

Különleges állatkölykök 
15:55 Rudi malac újra száguld 
17:35 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Hallgass velem
21:55 Egy szoknya, egy nadrág 
23:35 „Esély a lángok között” 

jótékonysági koncert 
00:25 Sporthírek 
00:35 Koncertek az A38 hajón 

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 
11:25 Határtalanul magyar 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Nyelvőrző
12:45 Vannak vidékek 
13:15 Felfedező úton a Robinson 

család 
13:40 Felfedező úton a Robinson 

család 
14:15 Törzsasztal
15:10 Talpalatnyi zöld
15:40 Veszélyben 
16:10 Magas Sierra 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Pannonia 3 keréken 
19:00 Gene Stone - Ray Cooney: 

Miért nem marad reggelire?
21:30 A csendes amerikai 
23:10 Dunasport
23:25 Elég a sötétből 
00:55 Vers
01:00 Himnusz 
01:05 A lovak festője 

Viasat3, november 11., péntek, 22:15

Mátrix Amerikai fantasztikus akciófilm

Két valóság létezik. Az egyik mindennapi életünk – a másik az, ami mögötte
van. Az egyik álom. A másik a mátrix. Neo kétségbeesetten kutatja az igazsá-
got a mátrixról, amiről csak mendemondákból hallott – de biztos benne, hogy
ez az elképzelhetetlen dolog rosszindulatú, és titokban irányítja az életét. 

M1, november 11., péntek, 10:00

Magyarország, szeretlek!
Show-műsor

Látványos show-műsor rólunk, nekünk, amelyben ismert és elismert
művészek, hírességek mérik össze tudásukat Magyarország kultúrájá-
ról, történelméről és hagyományairól. A show műsorvezetője Szente
Vajk, a csapatok állandó csapatkapitányai pedig Jakupcsek Gabriella és
Csiszár Jenő – kik oldalukon 3-3 hírességgel vágnak neki a küzdelemnek.

Viasat3, november 12., szombat, 21:50

Manhattanre leszáll az éj
Amerikai filmdráma

Sean Casey ígéretes jogi karrier előtt áll –
a kerületi államügyész asszisztenseként
dolgozik. Édesapja, Liam még egyszerű
rendőrtiszt, aki társával, Joey-val éppen

Harlem egyik legnagyobb drogkereskedőjén készül rajtaütni. Egy rej-
télyes tévedés folytán azonban minden balul üt ki: három rendőr
életét veszti az akció során, Liam életveszélyes sérülést szenved, a
drogkereskedőnek pedig sikerül kereket oldania. A kerületi ügyész
Seant, a hős rendőr fiát bízza meg az időközben politikai botránnyá
terebélyesedett üggyel. A kezdő jogásznak nincs könnyű dolga: el-
lenfele a félelmetes hírű sztárügyvéd, Sam Vigoda, aki nem keveseb-
bet állít, mint hogy a rendőrséget szoros szálak fűzik a kábítószer-
kereskedelemhez.
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NOVEMBER 13., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:35 Teleshop 
11:35 Theodora Vízilabda Magyar 

Kupa - Döntő 
12:40 Robin Hood 
13:15 Magyar autósport-magazin 
13:35 Forma-1 
16:10 Míg a halál el nem választ 
16:35 Mindent bele, fiúk! 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 ValóVilág
21:25 Heti hetes
22:45 Sziriana

01:10 Portré
01:45 Egy call girl titkos naplója

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Az idő örvényében 
06:45 Tv2 matiné
09:50 Nagy Vagy! 
10:40 Ability - a képességek próbája
11:10 Stahl konyhája 
11:40 Kalandjárat 
12:10 Borkultusz 
12:40 Talpig nő 
13:10 Több mint TestŐr 
13:40 Simlis Jack, a karibi 

szuperkém 
14:05 ÖsszeEsküvők 
15:10 Bűbájos boszorkák 
16:05 Valami Amerika 
18:30 Tények
19:00 Napló
20:05 A múmia 
22:30 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:30 TotalCar
00:00 Célkeresztben 
00:50 Sivatagi álom 
03:00 EZO.TV
03:30 Napló

NOVEMBER 14., HÉTFŐ
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Bűvölet
09:30 Bűvölet 
10:00 Déltenger kincse 
10:55 Az emlékezet helyszínei 
11:30 Napirend előtt
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Roma Magazin 
13:30 Domovina
14:00 Társbérletben a tárgyakkal 
14:30 Budapest természeti értékei 
14:55 Lássuk Indonéziát! 
15:10 Angyali érintés 
16:00 Különleges mentőalakulat 
16:45 MM
17:40 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Kékfény
21:10 Hacktion 
22:00 Az Este 
22:35 Átok 
23:05 Aranymetszés
00:00 HungarIQ
00:30 Sporthírek 
00:40 Család csak egy van 
01:25 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:45 Top Shop 
06:10 Fókusz Plusz
06:45 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok 
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Második esély 

10:20 Top Shop 
12:10 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:15 A virginiai férfi 
16:15 Sarokba szorítva 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 Showder Klub
23:10 Minden, amit mindig is tudni 

akartál a Pókerről... 
23:50 Reflektor
00:05 Odaát

05:25 Ki ez a lány? 
06:10 Joey 
06:35 Joey 
07:00 Vészhelyzet 

07:55 Őrangyal 
08:55 Nyomtalanul 
09:50 Azt beszélik
11:45 Topmodell leszek! 
12:40 Lehetetlen küldetés 
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 Batman 
23:45 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 
00:40 Az utolsó órában 
01:35 A romantika hullámhosszán - 

Zavaros vizeken 
03:15 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály

05:10 Egy kórház magánélete 
06:00 Egy kórház magánélete 
06:55 A szépség és a szörny 
07:55 Szex és New York light  
08:30 EgészségŐr  
09:00 SZéptestben 
09:30 Édes kísértések  
10:00 MaxxMotion Autós Magazin 
10:30 A nagy házalakítás 
11:30 A nagy házalakítás 
12:25 Lucky Luke 
13:50 Lucky Luke 
15:00 Négy Esküvő 2. 
16:05 ÁlomÉpítők 2. 
17:10 Azt beszélik 
19:05 Harmadik műszak
20:05 CSI: A helyszínelők  
21:00 Született detektívek 
21:55 Kamukém 

23:45 Mátrix 
02:20 EgészségŐr 
02:45 SZéptestben 
03:10 Édes kísértések 
03:40 CSI: A helyszínelők

VIASAT3

VIASAT3

04:15 Törzsasztal 
05:15 Gazdakör
06:05 A nagy ho-ho-horgász  
06:15 Télapó pirossapkás koboldjai 
06:45 Kolumbusz Kristóf 
07:10 Szimba, az oroszlánkirály 
07:35 A mesemondó 
08:05 Daktari 
09:00 Isten kezében 
09:30 Élő egyház
10:00 Római katolikus szentmise 

közvetítése Gödöllőről 
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 Rákóczi nótája 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték!
20:00 Mága Show 
21:30 Klubszoba 
22:25 Dunasport
22:40 Élet a Marson 
23:35 Luther 
00:25 Trans-Formation - Véda kertje 

05:30 Hajnali gondolatok 
05:34 Magyar gazda
06:00 Esély 
06:25 KorTárs
06:55 Opera Café
09:00 Engedjétek hozzám 
09:05 Így szól az Úr! 
09:10 Katolikus krónika 
09:40 Cigány pasztoráció 
10:05 A Biblia a magyar 

képzőművészetben 
10:15 Kérdések a Bibliában 
10:30 Református magazin 
10:55 Református ifjúsági műsor 
11:05 Látogatóban Gryllus Vilmosnál 
11:30 Az utódok reménysége
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Zegzugos történetek
12:35 Anno
13:05 Winston Churchill 
14:10 Balázs Fecó 60 éves 
14:40 Elsietett házasság 
16:00 Telesport
16:30 Apócák a pácban 
18:05 Déltenger kincse 
18:55 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek! 
21:30 A zsaruk becsülete
23:40 Apocalypto 
01:50 Sporthírek 

04:20 Animációs filmek
04:40 Műsorszünet 
05:25 Teleshop 
06:00 Magellán
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 Teleshop 
11:15 Ki hitte volna? 
13:10 Eva Luna 
14:10 EZO.TV
15:10 Rex felügyelő 
16:10 Második élet 
17:15 Update Konyha 
17:20 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:35 Jóban Rosszban 
21:20 NCIS 
22:20 NCIS: Los Angeles 
23:20 Aktív
23:50 Esküdj! 
00:25 Tények Este
01:00 EZO.TV
01:35 Orvgyilkosság 
03:00 Magellán
03:25 Animációs filmek

04:15 Önök kérték! 
05:15 Gazdakör
05:40 Híradó - 5:40 
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó - 7:30 
07:40 MacGyver
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Végjáték 
10:00 Család-barát
10:50 Élő egyház 
11:30 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
16:15 Híres zeneszerzők nyomában 
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 Gyökerek 
23:00 Dunasport
23:10 Sportaréna 
00:05 Kosáry Domokos olvasónaplója
00:45 Vers

M1, november 13., vasárnap, 23:40

Apocalypto
Amerikai kalandfilm

Jaguár Mancs törzse békében él a Közép-Amerikai
dzsungelben. A férfinek gyönyörű felesége van és
kisgyermeke. Egyik nap maja harcosok támadják
meg a falut. Sok embert lemészárolnak, sokat rab-
szíjra fűznek. Köztük van Jaguár Mancs, akinek a
családját még sikerült egy mély üregben elrejtenie.
A maják a városukba viszik a foglyokat, hogy fölál-

dozzák őket az is-
teneknek, akik el-
fordultak tőlük.
Jaguár Mancs-
nak sikerül meg-
szöknie...

Duna Televízió, november 13., vasárnap, 16:15

Rákóczi nótája Fekete-fehér, magyar történelmi dráma

Oltay Krisztinka cigányasszonynak öltözve kémkedik, szervezkedik, intézke-
dik Rákóczi fejedelem megsegítésére és szerelmese, Szakmári Péter kiszaba-
dítására. A fáradt kuruc csapatokat dallal, Rákóczi nótájával lelkesíti.

Viasat3, november 14., hétfő, 9:50

Azt beszélik
Amerikai vígjáték

Sarah (Jennifer Aniston), a New York-i újság -
író már menyasszony, de halogatja a házas-
ságot és nem szívesen utazik haza vidékre,
a húga esküvőjére. Ám a vendégség másképp alakul, mint hitte. Megismer-
kedik egy milliomos sármőrrel, Beau Burrough-val (Kevin Costner) és bár ele-
inte úgy néz ki, szerelem lesz a dologból, a románc balul sül el. 

RTL Klub, november 14., 
hétfő, 14:15

A virginiai férfi
Amerikai western 

A Virginiai (Bill Pullman) számára
semmi sem fontosabb a becsület-
nél, még a barátja Steve (John Sa-
vage) sem, akit felakasztat marha-
lopásért, vagy kedvese, Molly
(Diane Lane), akit elhagy az eskü-
vőjük napján. Amikor a bíró kine-
vezi munkafelügyelővé, az amúgy
is kiélezett helyzet a két háborús-
kodó birtok között végleg elmér-
gesedik. Egyedül a Virginiai vál-
lalja, hogy rendet tesz a városban.



2011. november 11. / + / 17

NOVEMBER 15., KEDD
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Bűvölet
09:30 Bűvölet 
10:00 Mindenből egy van
11:05 Kékfény
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Srpski Ekran
13:30 Unser Bildschirm
14:00 Álmok mai álmodói - 

tudós fiatalok
14:30 Csavargások Afrikában 

dr. Livingstone ürügyén 
14:55 Lássuk Indonéziát! 
15:10 Angyali érintés 
16:00 Különleges mentőalakulat 
16:45 MM
17:40 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A Kennedy család 
21:00 DTK 
22:10 Az Este 
22:45 Tudorok 
23:45 A rejtélyes XX. század
00:15 Esély 
00:40 Sporthírek 
00:50 Család csak egy van 
01:40 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Teleshop 
06:00 TotalCar
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 Teleshop 
11:15 Ki hitte volna? 
13:10 Eva Luna 
14:10 EZO.TV
15:10 Rex felügyelő  
16:10 Második élet 
17:15 Update Konyha 
17:20 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 S.W.A.T. - Különleges 

kommandó  
23:40 Aktív
00:10 Esküdj! 
00:45 Tények Este
01:20 EZO.TV
01:55 Történetek az elveszett 

birodalomból 
02:55 TotalCar
03:20 Animációs filmek

04:00 Az utolsó órában 
05:00 Műsorszünet 
05:25 Ki ez a lány? 
06:10 Joey 
06:35 Joey 
07:00 Vészhelyzet 
07:55 Őrangyal 
08:55 Nyomtalanul 
09:50 Columbo: Nehéz ügy 
11:45 Topmodell leszek! 
12:40 Lehetetlen küldetés 
13:40 Őrangyal  
14:40 Doktor House 
15:35 Nyomtalanul 
16:30 Gyilkos számok  
17:25 Gyilkos számok 
18:20 Jóbarátok 
18:50 Jóbarátok 
19:20 Két pasi - meg egy kicsi
19:50 Két pasi - meg egy kicsi  
20:15 Doktor House 
21:15 Nyomtalanul 
22:10 Négy Esküvő 2. 
23:10 Esküdt ellenségek: 

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

Különleges ügyosztály 
02:40 Az utolsó órában 
03:25 Vészhelyzet

NOVEMBER 16 ., SZERDA
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Bűvölet 
09:30 Bűvölet 
10:05 DTK 
11:10 A Kennedy család 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Hrvatska kronika
13:30 Ecranul nostru
14:00 Tudástár 2011 
14:30 Válogatás az Országos 

Természetfilm-fesztivál 
filmjeiből

14:55 Lássuk Indonéziát! 
15:10 Angyali érintés 
16:00 Különleges mentőalakulat 
16:45 MM
17:40 Család csak egy van
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők 
21:10 On The Spot: Sri Lanka 
22:00 Az Este 
22:35 KorTárs
23:05 A gyerek sztárgyár 
00:00 Zegzugos történetek
00:30 Sporthírek 
00:40 Család csak egy van 
01:25 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:10 Lehetetlen küldetés 
05:00 Műsorszünet 
05:30 Ki ez a lány?   
06:15 Joey 
06:40 Joey 
07:05 Vészhelyzet 
08:00 Őrangyal 
09:00 Nyomtalanul 
09:55 Kamukém 
11:45 Segítség, szülő vagyok! 
12:40 Lehetetlen küldetés 
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 Batman: Kezdődik 
23:55 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 
00:50 Az utolsó órában 
01:45 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály  
02:30 Az utolsó órában 
03:15 Vészhelyzet

05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:25 Stahl konyhája
09:30 Babapercek
09:35 Teleshop 
11:10 Az Ezüst-tó kincse 
13:10 Eva Luna 
14:10 EZO.TV
15:10 Rex felügyelő  
16:10 Második élet 
17:15 Update Konyha 
17:20 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:35 Jóban Rosszban 
21:20 Doktor House
22:20 Szellemekkel suttogó 
23:20 Aktív
23:50 Esküdj! 
00:25 Tények Este
01:00 EZO.TV
01:35 A csodatévő 
03:05 Babavilág 
03:30 Animációs filmek

VIASAT3

VIASAT3

05:15 Gazdakör
05:40 Híradó - 5:40 
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó - 7:30 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 A férfi a legjobb orvosság 
10:00 Család-barát
11:00 Roma Magazin 
11:30 Domovina
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Napok, évek, századok 
14:45 Határtalanul magyar 
15:15 Sportaréna 
16:15 Divathét 
16:40 Homo faber - A kézműves: 

Kaskötők és kosárfonók 
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 A lány a tét 
23:15 Dunasport
23:25 Kosáry Domokos olvasónaplója 
00:05 Emlékezés egy művész-tanárra

05:45 Top Shop 
06:10 Trendmánia 
06:45 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Második esély
10:20 Top Shop 
12:10 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:20 A Little Richard sztori 
16:15 Sarokba szorítva 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 Házon kívül
22:40 XXI. század - a legendák 

velünk élnek 

23:20 Reflektor
23:35 Családi bűnök

05:15 Gazdakör
05:40 Híradó - 5:40 
06:00 Közbeszéd (ism.)
06:30 Híradó - 6:30 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó - 7:30 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Mad Men - Reklámőrültek 
10:00 Család-barát
11:00 Unser Bildschirm
11:30 Srpski Ekran
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:10 Utókor 
14:40 Törzsasztal 
15:40 Önök kérték! 
16:35 Floyd Olaszországban 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Kis Dorrit 
21:20 Hírek 
21:30 Randi az oltárnál 
23:00 Dunasport
23:05 Kosáry Domokos olvasónaplója 
23:50 10. Lamantin Jazz Fesztivál 
00:40 Vers
00:45 Himnusz 

M1, november 15., kedd, 21:00

DTK
Talk show

Új szerepben tér vissza Magyar-
ország egyik legkedveltebb tele-
víziós személyisége. A kedd es-
ténként jelentkező DTK – D.
Tóth Kriszta Show a talkshow
műfaját hozza vissza a képer-
nyőre. A szórakoztató műsor
olyan, mint Kriszta maga: barátságos, jókedvű, tartal-
mas és érdekes. Nem szemtelen, de nem is udvarias-
kodó. Nem tudományos, nem unalmas, de nem is kö-
zönséges vagy hivalkodó. Magyar és külföldi sztárven-
dégekkel és civil példaképekkel, megindító vagy
éppen mulatságos történetekkel.

Duna Televízió, november 16., szerda, 21:30

Randi az oltárnál
Amerikai vígjáték

Miközben Anderson elveszíti álmai nőjét, meg van győ-
ződve róla, hogy soha nem lesz többé szerelmes. Egy
nap barátja ráveszi, hogy egy elégedetlen pincérnőnek,
Katie-nek udvaroljon. Az ártatlannak tűnő flörtnek
azonban beláthatatlan következményei lehetnek.

M1, november 16., szerda, 23:05

A gyerek sztárgyár Amerikai dokumentumfilm

Minden évben több ezer gyermek érkezik Hollywoodba az Egyesült Álla-
mokból és azon kívül eső területekről, hogy megvalósítsa az álmát. A gye-
rek sztárgyár című dokumentumfilm 8 gyerek sorsát követi végig, miként
küzdik át magukat a hírnév és szerencse felé vezető út akadályain.

Duna Televízió, 
november 15., kedd, 21:30

A lány a tét
Amerikai vígjáték

Egy napon rendkí-
vül vonzó új pénz-
táros (Amy) kerül a
szupermarketbe,
akinek mind Vince, mind pedig Zack
el akarja nyerni a kegyeit, s azt hiszik,
hogy „A hónap dolgozója” címen át
vezet az út a lány szívéhez. Mindent
bevetnek a győzelem eléréséért: sár-
mot, baráti segítséget, törvénytelen
eszközöket, de a szerencsét mindket-
ten kihagyják a számításból.

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 Második esély 
10:20 Top Shop 
12:10 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 

14:15 Boldogító igen (vagy nem?) 
16:15 Sarokba szorítva 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 ValóVilág 
23:05 Vámpírnaplók 
00:10 Reflektor
00:25 Könnyen jött pénz

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

• ÖSD, TársalKODÓ, ECL, EURO, Zöld Út, BGF nyelv-
vizsgára felkészítés magánbérletes rendszerben is 

• Angol, német nyelvû felkészítés állásinterjúra
• Spanyol, olasz, francia, orosz páros bérletek kedvezménnyel 
• Nyelvtanfolyamát üdülési csekkel is fizetheti
• Munkavállalást segítô nyelvi felkészítôk szakmunkások számára is! 
• Idegenforgalmi szaknyelvi tréningek
• Hivatalos fordítást vállalunk

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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összeállította: földvári gabriella 

Idén is számos helyi, győri és
Győr környéki szerző időzítette
új kötetének megjelenését a
Győri Könyvszalonhoz. Listánk
ízelítő a gazdag kínálatból, a
teljesség igénye nélkül.

VILLÁNYI LÁSZLÓ:
ÁMULAT
A költő kötete a szerelemé és a szemé-
lyes sorsé. Létérzékelés, közérzet, em-
lékképek foglalata. A rendhagyó
könyvbemutató szombat 19 órakor
kezdődik a volt zsinagógában. Közre-
működik Ittzés Gergely fuvolaművész. 

HÁMOR VILMOS: 
MOSOLYSZÜRET 3
A kötet napjaink, gondjaink, életérzé-
sünk krónikája humorosan vagy éppen
elgondolkodtatva, úgy, ahogyan azt
Hámor Vilmos író, újságíró tollából meg-
szokhattuk. A kötet bemutatója vasár-
nap 10 órakor a Pódiumszínpadon lesz. 

HORVÁTH ILDIKÓ:
VARJÚNÁTHA 
A gyerekeknek szóló verseskötet be-
mutatójára vasárnap 10 órakor kerül

Helyi termés a könyvszalonon
sor. Az előadóművész tanítónő szív-
ügyének tekinti az olvasóvá nevelést,
a vidám, humoros írások játszva tanít-
ják a kis olvasót.

FÁTAY TAMÁS: GYŐR
A „Városépítés és városrendezés
1945 és 1986 között” alcímű könyv-
ben a szerző Győr városrendezési ter-
veit gyűjtötte össze. Bemutatója va-
sárnap 14 órakor kezdődik a Kisfa-
ludy-teremben. 

MEDIUS IRODA:
TEREMTETT BORVIDÉK
Az album kétszáz fotóval, légi felvéte-
lekkel illusztrálva mutatja be a Pan-
nonhalmi Borvidék jellegzetességeit,
tizenhat települését, huszonhárom ki-
emelkedő pincészetét, a mai borá-
szok törekvéseit. Bemutató: vasár-
nap 13 órakor. 

CSEKE J. SZABOLCS:
ÁLDATLAN ARATÁS
A költő szerzője és szerkesztője a
Győri Antológiának. Élénk indulatú,
küzdésre született, nagy tapasztalatú
alkotó, nyugdíjas tanár. A kötet be-
mutatója: szombaton 12 órakor a Pó-
diumszínpadon. 

KECSKÉS RÓZSA:
SZIVÁRVÁNYHÍDON 
Ez a költőnő negyedik kötete. A volt
tanár és könyvtáros versben, prózában,
képekben mutatja meg a múltat és a
jelent. Találkozhatunk vele szombaton
10 órakor a Kisfaludy-teremben. 

ARANY PIROSKA:
FÖLDKÖZELBEN 
A novellák önéletrajziak, élményszerű tör-
ténetek, az írónő hitvallását tükrözik. Az
olvasót arra ösztönzik, gondolja végig a
saját életét. Vasárnap 12 órakor a Pódi-
umszínpadon mutatják be a kiadványt. 

BARTA JÁNOS ÉS KLOSS
ANDOR LEVELEZÉSE
Az útkeresés évei címmel Kloss
Andor egykori győri újságíró és szer-
kesztő saját levelezését adja közre
professzorával, Barta János akadé-
mikussal. A téma Kafka, de a levelek
képet adnak a hatvanas, hetvenes
évek Magyarországáról is. 

NEMZEDÉKEK NEVELŐI
A Hungaro-Dalton egyesület Kárpát-
medencében élő tanítócsaládokat
mutat be legújabb kiadványában. A kö-
zönség szombaton 17 órakor, a Pódi-

umszínpadon ismerkedhet meg a győri
pedagógusokkal is foglalkozó kötettel. 

TELEPÜLÉSTÖRTÉNET 
ÉS HITÉLET
Biczó Zalán könyvtáros és Zsebedics
József plébános közös munkája a
Győr-Pinnyéd történetét és hitéletét
bemutató kötet. Dr. Pápai Lajos az elő-
szóban ezt írja: „Számunkra múltunk
ismerete – jövőnk alapja és reménye!”

PERGER GYULA:
GYŐR-ÚJVÁROS
A Győri Tanulmányok Füzetek
2011/14-es száma Újváros II. József
uralkodása alatti népességével fog-
lalkozik. A kötetet Nemes Gábor egy-
házmegyei főlevéltáros mutatja be. 

DOMINKOVITS PÉTER:
REGESZTÁK VII.
A sorozat hetedik darabja az 1631
és 1637 közötti Győr városi tanács -
ülési és törvénykezési jegyzőköny-
vek feldolgozása. A Városi Levéltári
Füzetek új kötetét Székely Zoltán
művészettörténész mutatja be. A
városi levéltár kiadványai vasárnap
17 órakor a Pódiumszínpadon is-
merhetőek meg.  

NOVEMBER 17., 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 Második esély 
10:20 Top Shop 
12:10 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:15 Robert Kennedy 
16:15 Sarokba szorítva 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 Dr. Csont

23:15 Kemény zsaruk 
00:15 Reflektor
00:30 Infománia

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

állatfajták 
14:55 Lássuk Indonéziát! 
15:05 Angyali érintés 
15:55 Különleges mentőalakulat 
16:45 MM
17:40 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Szóbeszéd 
22:00 Az Este 
22:35 Valaki 
23:05 Múlt-kor
23:35 Angi jelenti 
00:05 Zöld Tea
00:30 Sporthírek 
00:40 Család csak egy van 
01:30 MM

04:05 Lehetetlen küldetés 
05:00 Ki ez a lány? 
05:45 Joey 
06:10 Joey 
06:35 Vészhelyzet 
07:30 Őrangyal 
08:25 Nyomtalanul 
09:15 Batman 
11:45 Segítség, szülő vagyok! 
12:40 Lehetetlen küldetés 
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 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 
00:10 Az utolsó órában
01:05 CSI: New York-i helyszínelők 
02:00 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály  
02:45 Az utolsó órában 
03:30 Vészhelyzet

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:10 Stahl konyhája 
09:15 Babapercek 
09:20 Teleshop 
10:50 Sabrina 
13:10 Eva Luna 
14:10 EZO.TV
15:10 Rex felügyelő  
16:10 Második élet 
17:15 Update Konyha 
17:20 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:35 Jóban Rosszban 
21:20 Üvegtigris 
23:35 Aktív
00:05 Esküdj! 
00:40 Tények Este
01:15 EZO.TV
01:50 A blogger 
02:40 A szörny 1-2.

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

nyomában 
16:50 Virágzó Magyarország 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Angyalbőrben 
21:25 Hírek 
21:30 Kútfejek 
23:15 Dunasport
23:20 Puskás Ferenc - Egy legenda 

életre kel

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

M1, november 17., csütörtök, 20:15

Szóbeszéd
Amerikai romantikus vígjáték

Grace King Bichon (Julia Roberts)
álomvilágban él. Minden tökéletes kö-
rülötte: a férj, a gyerek, a ház. Egy nap,
amikor megpillantja férjét, amint egy
másik nővel csókolózik, rá kell jönnie,
hogy ő csak egy baba a játékboltban.
Húga, Emma (Kyra Sedgwick) segítsé-
gével valódi nőt farag magából.

TV2, november 17., csütörtök, 14:15

Robert Kennedy
Amerikai filmdráma

Robert F. Kennedy szenátor (Linus Ro-
ache) az USA 37. elnöke lehetett volna,
ha nem lövik le 1968-ban. Ugyan bátyja
árnyékától nehezen tud szabadulni, és talán nem is
akar igazán, mégis bebizonyítja, hogy a legnehezebb
helyzetekben is legalább ugyanolyan nagy formátumú
politikus tud lenni, mint a szintén merénylet áldoza-
tává vált testvére, John F. Kennedy (Martin Donovan).

Duna Televízió, november 17., csütörtök, 23:20

Puskás Ferenc –
Egy legenda életre kel
Színes, fekete-fehér, magyar portréfilm

1953. november 25-én került sor az
évszázad mérkőzésére az angliai
Wimbledonban: a legendás ma-
gyar csapat 6–3-ra győzte le az
angol válogatottat. A film emléke-
zés az 50 évvel ezelőtti esemé-
nyekre és a legendás futballistákra.
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A SZEBBIK NEM HÖLGYVILÁG

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Piros ruhában hívják fel egy
mozgalom tagjai a figyel-
met arra, hogy a nők is ha-
sonlóan veszélyeztetettek,
mint a férfiak a szív- és ér-
rendszeri betegségeket ille-
tően. A Pirosban A Nőkért
(PAN) mozgalom vallja,
hogy a kockázati tényezők
kiiktatása megelőzheti a
bajt. Több magyar híresség
is csatlakozott a kezdemé-
nyezéshez, például Piros Il-
dikó, aki személyesen is
érintett az ügyben.

A PAN mozgalom egy globális
program része, amely szerte a vi-
lágban hirdeti, hogy nemcsak a
férfiak életét, hanem a nőkét is el-
sősorban a szív- és érbetegségek
veszélyeztetik. Az Amerikai Egye-
sült Államokból elindult mozgalom
szimbóluma a piros ruha a követ-

szerző: simon barbara
fotó: szigethy teodóra

Az aerobik és a futás mellett elkezdtem a férjemmel te-
niszezni is. Mindig szeretem más sportágban is kipró-
bálni magam, egyedül a lovaglást nem merem még
megkockáztatni – mondja Rubint Réka, akivel a Shell
győri rendezvényén beszélgettünk az ETO Parkban.

Család, gyerekek, siker, ismertség...
Mindez neked megadatott. Mi a legfonto-
sabb érték az életedben?

Az egészség a legnagyobb érték, hiszen anél-
kül a siker és a gazdagság sem élvezhető.

Az egészség alapja, garanciája a te értel-
mezésedben és életmódodban elsősorban
a mozgás. Melyik korosztálynak milyen
mozgásformát ajánlasz?

A fiatalok számára mindegyik sportot ajánlom, ami-
ben örömüket lelik. Az idősebbeknek akár a kismama-
torna is megfelelő lehet. Édesanyám 53 évesen kez-
dett el mozogni, s 40 kilót fogyott. Én az aerobik és a
futás mellett elkezdtem a férjemmel teniszezni. Szere-
tem más sportágban is kipróbálni magam, egyedül a
lovaglást nem merem még megkockáztatni.

A saját gyerekeitekkel megszerettetté-
tek az egészséges életmód örömeit?

Ők ebben élnek, születésüktől fogva ezt látják
tőlünk, így számukra természetes a mozgás és az
egészséges táplálkozás. Lányom, Lara lovagol, a
kis Norbi jól fut, a legkisebbiknél pedig majd elvá-
lik, hogy milyen sportot választ.

Győrben is lefutottad a 8 és fél kilomé-
tert? Neked is van izomlázad?

Igen, mindig van.

A sportra ne kényszerként,
hanem örömforrásként tekintsünk

Hány éves korodig szeretnél futni?
Hatvanöt évesen az

unokáimmal együtt is
futni szeretnék. Ez
azonban szerencsére
még odébb van.

Sokunkban kialakultak a rossz
szokások, melyeken nehéz változtatni
az egészség érdekében. Hogyan lehet
életmódot váltani, mi kell hozzá?

Ez rossz megközelítés. Nem életmódot
kell váltani, hanem egészségesen élni, s ez
váljon a saját életmódunkká. A mozgás olyan
rutin kell legyen, mint a reggeli fogmosás. A moz-
gás olyan, mint egy reggeli zuhany: távoznak a mé-
reganyagok, a mozgás a depressziót is feloldja. El-
ismerem, az elindulás mindig nehéz, én sem min-
dig ujjongva indulok el futni, de megéri, mert
utána jól érzem magam a bőrömben.

A helytelen táplálkozást nem lehet kom-
penzálni a mozgással.

Nem is lenne gazdaságos. Egy zacskó chips,
vagy két deci kóla 50 perc, teljes erőből való futást
követelne meg. Egyébként pedig az élelmiszeripar
vonható felelősségre azért, hogy egyre többen és
egyre fiatalabb korban válnak cukorbeteggé. Saját
termékeinket azért terjesztjük országszerte, hogy
azok hozzájáruljanak a testsúlycsökkenéshez, és
ezáltal a túlsúly okozta problémák megszüntetésé-
hez. Az egészségtudatos életmódot 70 százalék-
ban a táplálkozás, 30 százalékban pedig a sport
határozza meg. Fontos, hogy a sportra és az
egészséges táplálkozásra ne kényszerként,
hanem örömforrásként tekintsünk.

Szívügyek: a nők is veszélyeztetettek
kező felirattal: „Ez nem piros ruha.
Ez riadó!” Az ügy valóban fontos:
magyarországi adatok szerint a
nők 57 százalékának halálát a szív-
és érbetegségek okozzák.

Körülbelül 300 kockázati té-
nyezőt gyűjtöttek össze a szak-
emberek, melyek szerepet játsz-
hatnak a betegségegyüttes kiala-
k u l á s á b a n .
Ezek közül a
l e g v e s z é l y e -
sebbek például
a magas vér-
zsírszint, do -
hány zás, ma -
gas vérnyomás,
cukorbetegség,
elhízás, túlzott alkoholfogyasztás,
mozgásszegény életmód, egész-
ségtelen táplálkozás, illetve a sok
stressz. Ezek nagy részét befolyá-
solhatnánk életmódváltással.

A mozgalomhoz több magyar
divattervező és híresség is csat-
lakozott, köztük Piros Ildikó szí-
nésznő. A mosolygós művésznő

lapunknak elmondta, személyes
érintettsége miatt is állt a jó ügy
mellé: korábban ő is szívproblé-
mákkal küzdött, a másik ok
pedig: gyerekkori célja, hogy se-
gítsen.

Szerinte akkor tehetnénk a
legtöbbet egészségünkért, ha
nem kampányszerűen figyelnénk

oda magunkra, hanem végigkí-
sérné életünket a kockázati té-
nyezők kiiktatása, kontrollja.

A PAN mozgalmat természe-
tesen szakemberek koordinálják,
hazánkban a Magyar Kardiológu-
sok Társasága, illetve a Magyar
Nemzeti Szívalapítvány szervezik.

Ez nem piros ruha.
Ez riadó!

Az ügy valóban fontos.
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Ősz van, jólesett finom teát
szürcsölgetve felmelegíteni
testünket, lelkünket. A belvá-
rosi Teapagodában a tea tit-
kairól, a teázás fortélyairól is
mesélt a tulajdonos, Csaná-
diné Gabriella.

A szakember elöljáróban azt
mondja, felejtsük el az ovis meg a
kórházi cukrozott citromos teákat,
ezek ugyanis a teakultúra kerti tör-
péi. A filteres teákat is jobb elke-
rülni, hiszen a filter rontja az ital ízét,
s a kis zacskókba általában a rossz
minőségű tealevelek morzsalékát
töltik bele. Csanádiné Gabriella a
szálas teákra, keverékekre eskü-
szik, s azt mondja, érdemes megta-
pasztalni a különbséget.

Az sem mindegy, mikor mit fo-
gyasztunk. Délelőtt inkább fekete
és zöld teát igyunk, ezek frissítenek,
serkentenek. Délután, este, amikor
együtt a család, vagy a baráti társa-
ság, illatos, gyümölcsös, esetleg
vörös rooibost válasszunk, mert
ezek lazítanak, nyugtatnak.

A télre való felkészülés, a megfá-
zás, az influenza elkerülése jegyé -
ben most érdemes immunerősítő
kúrát tartanunk, ehhez a lapacho
ajánlott. Ezt a teát a dél-amerikai in-

A tea
dicsérete

Serkent,
nyugtat,
gyógyít

és melegít 

diánok az élet fájának, az istenek fá-
jának nevezik, a kérgéből készült
italt inka teaként ismeri a világ. Jó-
tékony hatását annak köszönheti,
hogy ásványi anyagokban rendkí-
vül gazdag.

A szakember szerint napi haszná-
latra a zöld tea és annak ízesített vál-
tozatai a legmegfelelőbbek, fo-
gyasztásuk már egyéves korban el-
kezdhető. Az igazi teaivók ilyenkor
ősszel elsősorban a fahéjas, a gesz-
tenyés, a narancsos, a karamellás, a
csokoládés és az erdei gyümölcsös
keverékeket választják a pagodában
fellelhető százhetven íz közül.

Meglephetjük párunkat férfierőt
növelő vagy női aktivitást serkentő
teával, míg vizsgaidőszakban, szel-
lemi megterhelés idején fogyasz-
szunk matét, amely koffein- és C-
vitamin-tartalma miatt legalább
úgy élénkít, mint a kávé, s bármeny-
nyit ihatunk belőle.

Nagyon kell figyelnünk a tea el-
készítésére is. Ha tehetjük, forrásvi-
zet, lágy vizet használjunk, forraljuk
fel, hagyjuk visszahűlni, s csak
ekkor tegyük bele a teát. A levele-
ket egy-három percig áztassuk,
majd szűrjük le. Ha tovább hagyjuk
ázni, megkeseredik az italunk. 

A gyümölcsteák annál finomab-
bak, minél tovább áznak, így akár
10-12 percig is hagyhatjuk a kan-
nában, mielőtt leszűrnénk. 
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OKTATÁS FELHÍVÁS

szerző: gégény istván
fotó: konczosné dr. szombathelyi márta

A Széchenyi-egyetem összesen tizenkét tanára
nyert el nemzetközi vendégoktatói ösztöndíjat a
TÁMOP 4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0005 uniós
pályázati konstrukció keretében. Az ösztöndíj
célja a győri egyetem tudásbázisának új ismere-
tekkel és tapasztalatokkal való felfrissítése volt,
a tanárok egyszerre oktattak és tanultak is a part-
nerintézményeknél, ráadásul az ösztöndíj elnye-
résnek egyik feltétele volt a külföldi pozitív ta-
pasztalatok és új módszerek beépítése a hazai
képzési tevékenységbe.

Konczosné dr. Szombathelyi Márta, a Marke-
ting és Menedzsment Tanszék docense Angliá-
ban töltött közel fél évet a London South Bank
University és a Leeds Metropolitan University
vendégeként. Az oktató elmondta, a legfonto-
sabb különbség a hazai felsőoktatáshoz képest
a hallgatók összetételében fedezhető fel, 70%
ugyanis a külföldiek aránya, 50% ráadásul Euró-

Győri oktatók külföldi
katedrákon

pán kívülről érkezett. Ez az interkulturális kör-
nyezet nagyfokú toleranciát eredményez, ami
azonban – főleg a fizetős képzések esetében –
tág teret nyit a hallgatói érdekképviselet túlzá-
sainak, ami a képzés minőségére is kihathat.
Nagyon színvonalas az angol egyetemek nyilvá-
nossági tevékenysége – rengeteg időt, pénzt,
energiát áldoznak a kommunikációra, a jó hír-
név megteremtésére és megőrzésére – tette
hozzá. A győri oktató megítélése szerint a ma-
gyar felsőoktatás minősége nemigen marad el
a szigetországitól, épp csak nem tudjuk még
elég hatékonyan „eladni” a nyilvánosság felé az
értékeinket. 

A vendégoktatói ösztöndíj odaítélésére a „Tér-
ségi munkaerő-piaci alkalmazkodás és előrejelzés
intézményi döntéshozatali szervezeti rendszerrel
összefüggő fejlesztése, valamint nemzetközi ver-
senyképesség javítása a Széchenyi István Egyete-
men” projekt részeként, az Európai Unió és a Ma-
gyar Állam 590.702.244 Ft összegű támogatásá-
nak köszönhetően került sor.

Nyílt napot szervez a GYŐR-SZOL Zrt. no-
vember 19-én, szombaton délelőtt 10 órától
Győrben, a sashegyi hulladékkezelő köz-
pontban. Az érdeklődők egy bejárás kereté-
ben megismerkedhetnek a Győr Nagytér-
ségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás központi létesítményének munkájá-
val, a hulladékfeldolgozás menetével, a hul-
ladékhasznosítás korszerű formáival.

A bejárás november 19-én, szombaton
reggel 10 órakor indul, az érdeklődők már

A Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított
„Kisebbségekért” díj adományozására évente egy al-
kalommal december hónapban kerül sor.

A kitüntetésre vonatkozó javaslatot olyan személyekre vagy
közösségekre lehet tenni, akik/amelyek kisebbségi területen
– elsősorban a győri kisebbségek érdekében – a nyelvi, szel-
lemi, tárgyi kultúra megőrzése, kutatása, gyarapítása és az
egy-egy kisebbséghez kötődő hagyományok ápolása, meg-
ismertetése, kisebbségi közösségek összetartása, kisebbségi
önkormányzatok munkájának segítése, támogatása révén, va-
lamint szociális, illetve egészségügyi területen a kisebbségek-
hez kötődően tartósan kiemelkedő munkát végeztek.

A díj odaítélésére javaslatot tehetnek Győr Megyei Jogú
Város képviselő-testületének tagjai, a Győrben működő ki-
sebbségi önkormányzatok testületei, a győri székhellyel mű-
ködő kisebbségi közösségek és szervezetek, valamint Győr
Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményei.

A javaslat beadási határideje: 2011. november 25.
Postacím: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,

Jogi és Önkormányzati Osztály, 9021 Győr, Városház tér 1. 
A javaslat benyújtására nyomtatványon van lehetőség,

amely átvehető Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
talának portáján – Győr, Városház tér 1. –, vagy letölthető a
www.gyor.hu honlapról.

A vonatkozó helyi rendelet alapján évente hat díj átadására
kerülhet sor. A beérkezett javaslatok közül csak a határidőig be-
nyújtott, tartalmilag hiánytalan javaslatok vehetők figyelembe.

A „Kisebbségekért” díjat Győr Megyei Jogú Város Közgyű-
lésének felhatalmazása alapján a város polgármestere ado-
mányozza.

Felhívás
„Kisebbségekért” díj
adományozására

A GYŐR-SZOL Zrt. tájékoztatja a tisztelt lakókat, hogy a részvénytársaság üzemelteté-
sében lévő hulladékudvarok nyitva tartása november 14-től megváltozik. A győri hulla-
dékudvarok a téli nyitvatartási rend szerint a megszokott napokon, de 8 és 16 óra között
lesznek látogathatók. A pontos nyitva tartás a www.gyorszol.hu weboldalon megtekint-
hető. A jogosultság igazolása után a hulladékudvarokban a szabályoknak megfelelően
továbbra is térítésmentesen és környezetbarát módon lehet lakossági – nem vállalko-
zási tevékenységből adódó – hulladékot szelektív módon elhelyezni.

Téli időszámítás
a hulladékudvarokban

Lakossági nyílt nap Sashegyen
9.30-tól gyülekezhetnek a sashegyi hulla-
dékkezelő központ főépülete előtti téren.

A részvételhez előzetes regisztráció
nem szükséges! A GYŐR-SZOL Zrt.
három ajándékcsomagját sorsoljuk ki
azon érdeklődők között, akik november
16-án 16 óráig nevük, lakcímük, tele-
fonszámuk megadásával jelzik részvé-
teli szándékukat a 96/511-629-es tele-
fonszámon vagy a media@gyorszol.hu
e-mail címen.
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

Szerző: Gaál József
Recept: Sipos Tamás
Fotó: O. Jakócs Péter

Hétfő óta Mártont ünnepel
az ország,  a kezdő háziasz-
szonyoktól a legmenőbb sé-
fekig mindenki libalakomá-
val kedveskedik kosztosai-
nak. Régi hagyományról
van szó, hiszen Szent Már-
ton napja a tél küszöbe, no-
vember 11-én véget ér a pa-
raszti munka. A feljegyzé-
sek szerint a cselédek ilyen-
kor kapták meg éves bérü-
ket, amihez ráadásként egy
nyáron kövérre hízott liba
és némi újbor is dukált.  

Szent Mártonról számos
legenda maradt ránk, s
szinte valamennyiben sze-
rephez jutottak a ludak. A
legismertebb szerint Már-
ton, aki nemcsak jó, hanem
szerény ember is volt, püs-
pökké szentelése elől a
ludak óljában keresett me-
nedéket. A madarak gágog-
tak, a felszentelés 371-ben
megtörtént. A Savariában
született egykori római ka-
tona haláláig Tours városá-
ban szolgált főpapként. 

Márton már Szent Ist-
ván zászlaján is helyet ka-
pott, a magyarok Szűz Má ria
mellett az ország patrónusa-
ként tisztelik. Állítólag a ben-
cések is azért építettek apát-
ságot a mai Pan nonhalmán,
mert azt hitték, ott született
Szent Márton. Akárhogy is
van, a hagyományok ápo-
lása kötelességünk, ami, 
li ba  lakomáról és újborról
lévén szó, kellemes elfoglalt-
ságnak ígérkezik.

November séfje:
Sipos Tamás 

Libalakoma 

Hozzávalók a leveshez: Két-két darab libaszárny, liba-
nyak és libazúza, far-hát, három darab sárgarépa és petre-
zselyemgyökér, egy kisebb karalábé, egy kisebb zeller, egy-
két szál zellerzöld, fél csokor petrezselyem, két gerezd fok-
hagyma, egy fej vöröshagyma. Hozzávalók a derelyé-
hez: 15 dekagramm liszt, tojás, csipet só. Hozzávalók a
lencsekrémhez: 15 dekagramm lencse, kisebb fej sár-
garépa, kisebb fej vöröshagyma, babérlevél, só.

A libaaprólékból és a zöldségekből húslevest készítünk.
A lencsét is feltesszük főni, hozzádaraboljuk a sárgarépát,
a vöröshagymát, s annyi vizet öntünk rá, hogy ellepje. Íze-
sítjük sóval, babérlevéllel. Fedő alatt puhára főzzük. Ha
kész, leöntjük róla a főzőlevet, eltávolítjuk belőle a babér-
levelet, s botmixerrel pürére krémesítjük. Mixelés közben
a főzőlevet visszaöntve beállíthatjuk a lencsekrém állagát,
ügyelve arra, hogy ne hígítsuk túl. 

A derelyetészta hozzávalóiból gyúrt tésztát készítünk, s
lisztezett deszkán kinyújtjuk. Derelyevágóval feldaraboljuk,
a kis lapok felére lencsepürét halmozunk. (A püré hidegen
jól kezelhető.) Minden pürés kockára fektessünk egy üres
kis lapot, hajtsuk  be az oldalukat, jól nyomjuk össze, végül
sós vízben három-négy perc alatt főzzük készre. Az elké-
szült libalevest leszűrjük, a lencsederelyével tálaljuk.

Hozzávalók: Egy kiló libamellfilé,
egy fej vörös káposzta, ízlés szerint
vörösborecet, három evőkanál cukor,
két evőkanál méz, só, bors, olaj, két
darab Granny Smith alma. (Savany-
kás ízű, tömör húsú, gömb alakú
alma, színe éretten is élénkzöld.) Hoz-
závalók a burgonyalepényhez: Fél kiló
burgonya, 15 dekagramm liszt, egy
tojás, egy deciliter olaj, só. 

Amíg a pucolt burgonya fő, elké-
szítjük a lekvárt. A vörös káposztát

Libaleves
lencse-
derelyével

Libamell vöröskáposzta-
lekvárral, burgonyalepénnyel,
sült almával

csíkokra vágjuk, sózzuk, 20 percig pi-
hentetjük, majd a levét kinyomkodva
forró olívaolajon egy-két percig pirít-
juk. Ízesítjük vörösborecettel, mézzel,
ízlés szerint cukorral. Fedő alatt lassú
tűzön addig pároljuk, míg lekvár ál-
lagú nem lesz. 

A főtt, kihűlt burgonyát összetör-
jük, összedolgozzuk liszttel, tojás-
sal, sóval. Lepényeket formázunk
belőle és kevés zsiradékban kisüt-
jük. A libamellet lehártyázzuk, a fe-

lesleges bőrdarabokat levágjuk róla.
Az előkészítés után a bőrt kockará-
csosra vagdossuk, sózzuk, borsoz-
zuk. A libamell bőrös oldalát előre
hevített, forró serpenyőben, erős
tűzön 2-3 percig sütjük, majd meg-
fordítjuk és megpirítjuk a másik ol-
dalát is. Végül sütőben 170 fokon
fél óra alatt készre sütjük. 

A Granny Smith almát kettévágjuk,
magházát eltávolítva cikkekre dara-
boljuk, olívaolajon puhára sütjük. 
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

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

SUDOKU

Egy vásárló töprengései

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

Részletfizetési kedvezményt vagy fizetési hala-
dékot kaphatnak a Győri Közszolgáltató és Va-
gyongazdálkodó Zrt. díjhátralékos ügyfelei, ha
november 20-ig befizetik aktuálisan fennálló tar-
tozásuk legalább felét. Akik ellen már végrehaj-
tás indult, az adósság 50 százalékának befize-
tése esetén átmenetileg mentesülhetnek az el-
járás befejezése alól.

A GYŐR-SZOL Zrt. a társaság kintlévőség-
állományának csökkentése érdekében fizetési
kedvezménnyel összekapcsolt fizetési felszólí-
tási akciót kezdeményezett november 20-i fize-
tési esedékességgel.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják,
hogy a hátralék mérséklésére az évben utolsó
alkalommal november közepén van érdemi le-
hetőség. A karácsonyi kiadások és a fűtési
szezon beindulása miatt az ügyfelek nagyobb
részének a december és február közötti idő-
szakban komoly nehézséget okoz a korábban
határidőre meg nem fizetett szolgáltatási díjak
kiegyenlítése. 

A napokban kiküldött levelekben az érintett
magánszemélyek szolgáltatásfajtánként (távhő,
hulladékkezelési közszolgáltatási díj, ingatlan-
bérleti díj) felvilágosítást kapnak a teljes tőketar-
tozásukról, függetlenül attól, hogy velük szem-
ben valamilyen kintlévőség-kezelési eljárás in-
dult-e már. 

Értékhatártól függően részletfizetési kedvez-
ményt vagy fizetési haladékot az az ügyfél kap-
hat, aki a tőkekövetelés 50%-át a levélhez mel-
lékelt csekken vagy az ügyfélszolgálati irodában
befizeti, és a csatolt adategyeztető táblázatot a
GYŐR-SZOL részére kitöltve visszaküldi.

A részletfizetés legfeljebb 6 hónapig terjed-
het, a fizetési haladék pedig a meg nem térített
rész megfizetésének esedékességét 2012. feb-
ruár 15-re tolja ki.

Amennyiben az ügyfél a korábbi tartozása
miatt már végrehajtási eljárás alá esik, a tőke-
követelés 50%-ának befizetése esetén a társa-
ság intézkedik a végrehajtási eljárás felfüg-
gesztéséről. 

A GYŐR-SZOL Zrt. azt reméli, hogy minél
több ügyfél él a társaság kínálta lehetőséggel,
és így a kisebb, egyösszegű befizetésekkel
sok esetben elkerülhetővé válik a fizetési meg-
hagyásos, adóvégrehajtási vagy bírósági eljá-
rás indítása.

Egyébként 2011 második negyedévének vé-
géhez képest a GYŐR-SZOL-nál a díjhátralékok
az ingatlanbérleti díjak kivételével valamennyi
szolgáltatási fajtában csökkentek. A 2011. szep-
tember 30-án számított kintlévőségi állomány a
távhőszolgáltatásban közel 600 millió, hulladék-
szállításban majdnem 350 millió, ingatlanbérleti
díjak esetében több mint 235 millió, az egyéb
vevői tartozások között pedig 122 millió forint
volt. Így negyedév alatt a GYŐR-SZOL Zrt. kint-
lévősége 1,39 Mrd Ft-ról 1,3 Mrd Ft-ra csökkent.
A kintlévőség-kezelési intézkedések következté-
ben év végéig további mintegy 150 millió forin-
tos csökkenést prognosztizál a szolgáltató. 

Kedvezmény
a fizető díjhát-
ralékosoknak

Csőcsere a belvárosban

szerző: tóth lászló
fotó: pannon-víz

Az Apáca utcában folytatódik a belvá-
rosi közműcsereprogram, tudtuk meg
Biczó Lászlótól, a Pannon-Víz műszaki
ellenőrétől. A Kenyér köz és a Teleki út
közti szakaszon még a fagyok beállta
előtt szeretnék kicserélni a vízvezetéket
és a csatornát. 

Az Apáca utcai vezeték megérett a cserére. A
munkát az utca felső szakaszán már tavaly el-
végezték, az alsó szakasznak most állnak neki
a szakemberek. A közel 80 éves, 3-4 méter
mélységű betoncsatorna helyére korszerű, idő-
álló kőagyag csövek kerülnek.

Az utóbbi évtizedekben a takarékos vízhasz-
nálat miatt töményebb szennyvíz kerül a csator-
nákba, emiatt a korróziós hatások felerősödtek,
a betoncsövek egyre kevésbé felelnek meg az
elvárásoknak. A most fektetett kőagyag csövek
a jelenleg elérhető legjobb színvonalat képvise-
lik. A csere természetesen a bekötéseket és a
tetővízlefolyókat is érinti.

A munkálatok idején az ivóvízellátás és a
szennyvízelvezetés folyamatos lesz, a Pannon-Víz
ideiglenes föld feletti vezetékeket épít. A szakem-
berek a Kenyér köztől haladnak a Teleki út felé. A
munkálatok idején csak az útfelbontással érintett
szakaszt nem lehet használni, az áruszállító autók
mozgását biztosítják. A Pannon-Víz a lakók és a
közlekedők türelmét, megértését kéri, a munkála-
tok várhatóan november végére fejeződnek be. 

Tavaly tavasszal az Apáca
utca felső szakaszán dolgoz-
tak a csatornaépítők. Hama-
rosan a Kenyér köz és a Te-
leki út között kell hasonló lát-
ványra számítanunk. 

Éjjel sepri a falevelet a GYŐR-SZOL
Éjszaka sepri a GYŐR-SZOL Zrt. a belváros utcáit – tájékoztatott a társaság, amely  az elvégzett
munka hatékonyságának megtartásával indokolta, hogy miért térnek vissza a nyári gyakorlatra. A ki-
sebb forgalomban, kevesebb parkoló jármű között dolgozva eredményesebb a falevelek gépi seprése.
Az éjszakai munkavégzés esetenként, rövid időre a megszokottnál nagyobb zajhatással járhat például
a Pálffy, Árpád, Czuczor utcákban, ám a szolgáltató a lehetőségein belül mindent megtesz, hogy a
belvárosban élők éjszakai pihenését a beavatkozás a lehető legkisebb mértékben zavarja.
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APRÓ HIRDETÉS

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

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

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

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

Autóülés- és bébihordozó-vásár! Kis -
ágyak, babakocsik, etetőszékek, gyö-
nyörű téli gyermekruhák, cipők, játé-
kok. Alacsony árak. Mini Bizi Győr,
Déry T. u. 16.

ÜZLET

Marcalváros II-n bevezetett,
30 nm-es, kirakatos üzlethe-
lyiség bérleti joga átadó. Ala-
csony rezsi, két bejárat. 06-
20/573-7122.

Győr-Szigetben, a Semmelweis
utca 8. sz. alatti bérházban utca-
fronti, 50 m2-es üzlethelyiség ke-
reskedelmi, szolgáltatói tevékeny-
ségre vagy irodának hosszú távra

ÁLLÁS

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

EGYÉB

Lomtalanítást vállalok, kitakarítom pin-
céjét, padlását, akár ingyen. Veszélyes
hulladék szállítását is vállalom. 06-
70/639-1088.

Kertásás, fakivágás, gyökér-
kivétel, sövényvágás, met-
szés, kerttakarítás, kerti mun-
kák! 96/826-322, 06-
30/403-6810

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.

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

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

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

Győr, Kálvária utcában 120 m2-es kon-
ferenciaterem hosszú távra vagy alkal-
makra kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420. 

INGATLAN

Győrben, a belváros szívében
lévő, liftes téglaépületben eladó
egy 54 m2-es, 2 szobás, erké-
lyes, jó állapotban lévő, IV. eme-
leti lakás tulajdonostól, tavaszi
kiköltözéssel. Érd.: 96/336-
551 (15 óra után).

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

Albérleteket keresek újonnan Győrbe

költöző, megbízható ügyfeleim részére!
Érd.: 06-70/977-7838.

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

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

Belvárosi, 50 m2-es, 2 szobás, komfor-
tos, gázfűtéses, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne elsősorban
belvárosi, 2,5–3 szobás lakásra, vagy
Győr közeli tulajdonra (hird. szám: 89).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, komfortos, 32 m2-es, 1 szobás,
konvektoros, szép állapotú, határozat-
lan bérleti szerződéses, 2 erkélyes la-
kást cserélne 40–50 m2-es, másfél
szobás lakásra maximum 3. emeletig

(hirdetésszám: 83). 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 

Matematika-fizika korrepetálást válla-
lok Nádorvárosban! Tel.: 96/320-548
vagy 06-20/432-7787.

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 

SÚLY(FEL)EJTÔK KLUBJA
Kardirex Egészségügyi Központ

és SPEEDFIT Fitnesz Stúdió szervezésében

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

Következô ingyenes tájékoztató elôadásunk:
2011. november 14., 18 óra

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

A győri Kung Fu iskola 
felvételt hirdet kezdők részére!

Edzések helye:
Hild József Építőipari Szakközépiskola
(Győr, Szent István út 1.)

Időpontja:
FELNŐTT: Hétfő-csütörtök: 18–20.00
GYEREK (5 éves kortól): Csütörtök: 17–18

Az edzések szabadon megtekinthetők.
További felvilágosítás: Cser István 06-30/650-7257

www.kisalfoldikungfu.hu

SHAOLIN
KUNG FU

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.

MILITARIA 
gyûjtôtalálkozó

GYÔRBEN

2011. november 13-án, 8.00—12.30-ig

A KRISTÁLY ÉTTEREMBEN.
Cím: 9024 Gyôr, Bartók Béla út 9.

FIGYELEM!

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

Márton-Napi 
Libanapok

Márton-napi,
libahúsból készült ínyencségekkel,

kiváló borokkal várjuk
kedves vendégeinket!

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

Libatál: 1900 Ft /  fő: 
Sült libacomb  – Libamell  – Töltött libanyak
 – Baconba göngyölt libamáj  – Főtt burgonya  

– Újboros párolt káposzta

Tárkonyos libaraguleves: 500 Ft/adag
A fenti libatál elvitelre is érvényes!

Asztalfoglalás, előrendelés elvitelre is: 96/431-330
Marcal Étterem Győr, Déry T. u. 4/a.

www.marcal-etterem.hu   – www.marcal-vendeglo.hu
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A GYŐR-SZOL Széchenyi Egyetem csa-
pata az ötödik helyen áll az NB I/B-s
férfi kosárlabda-bajnokságban. A fia-
tal együttes nyáron rutinos játékossal
erősödött Pankár Tibor személyében.
A korábbi válogatott bedobó 21 pontos
átlagával csapata egyik húzóembere.

A GYŐR-SZOL-Széchenyi Egyetem férfi kosár-
labdacsapata a viszontagságos tavalyi szezon
után nyáron a játékoskeretet és a szakmai stá-
bot is megerősítette. Azóta az egyetemieket
erősíti az 57-szeres válogatott Pankár Tibor, akit
húzóembernek szerződtetett a szakvezetés. A
35 éves játékos beváltotta a hozzá fűzött remé-
nyeket, rendre csapata egyik legjobbja volt az
eddigi mérkőzéseken. Pankár Tibor nem ván-

dormadár típus, tizenhét sze-
zonon át kosárlabdázott

Szombathelyen a Falco
csapatában, a győri pá-
lyafutása mindössze
második klubja. 

– Úgy éreztem, hogy
eljött az ideje a váltásnak,

hiszen harmincöt évesen
az egyre sűrűsödő egyéb
elfoglaltságaim mellett
nem tudnék már a ma-
gamtól elvárt szinten telje-
síteni az A-csoportban. A
nyár második felében a
győri klub megkeresett és

nagyon szimpatikus volt,
amit felvázoltak. Az itteni

helyzet és a célkitűzések em-
lékeztettek arra, ahogy a kilenc-

venes évek elején a Falco is fel-
épült Szombathelyen.  Persze más

az itteni közeg és meg kellett szokni
az ingázást is Szombathely és Győr

között, de sikerült beilleszkednem, jól
megtaláltuk az összhangot a többiek-

kel. Még alakul a csapatunk,
folyamatosak a változások, de

minden változásban megtalál-
juk a pozitívumot – mondta a

győri kezdetekről a játékos.
Az NB I/B-ben szereplő győri

együttest javarészt fiatal játéko-
sok alkotják, így Pankár Tibor a
maga tapasztalatával és tekin-
télyt parancsoló eredményeivel akarva-aka-
ratlanul vezérszerepet tölt be a csapatban.

– Hallgatnak rám a társaim, de az ember-
nek a tetteivel kell kiharcolnia a tekintélyt,
nem a hangjával. Először nekem kell megten-
nem valamit, hogy aztán a többiektől is elvár-

Kettős szerepben
a válogatott
kosárlabdázó

hassam ugyanazt. Edzői képesítésem is van,
később majd szeretnék fiatalokkal foglalkozni,
így nem okoz gondot megtalálni a közös han-
got a feleannyi idős játékosokkal, tetszik
nekem ez a szerepkör. Persze pszichológus
végzettségem is sokat segít a pályán – fogal-
mazott Pankár Tibor, aki közgazdászdiplomá-
val is rendelkezik, így személyes példával
tudja szemléltetni, hogy nem összeegyeztet-
hetetlen a sportolói karrier és a tanulás.

– Szerencsére a csapatunk nagy része tanul,
nem kell erőltetni, hogy így legyen. Az A-cso-
portban sok olyan játékossal találkoztam, akik
nem törődtek ezzel,  pedig a tanulás nem lehe-
tőség, hanem kötelesség. Magyarországon
csak a topjátékosok tudnak egzisztenciát te-
remteni maguknak a kosárlabdából, így gon-
dolni kell a jövőre is. Jelenleg sportpszicholó-
gusi szakképzésre járok a Semmelweis Egye-
tem Testnevelési és Sporttudományi Karára,
abban biztos vagyok, hogy az aktív kosárlabdá-
zás befejezésével is jelentős szerepet fog betöl-
teni az életemben a sport és a pszichológia is. 

A sportpszichológia hazánkban még
mindig nem terjedt el elég széles körben,
holott a lélektan eszközeit az 1950-es évek
óta használják az élsportban. 

– Ha nem lenne hasznos, aligha lenne ilyen
elterjedt a világ többi részén. Nem kérdés,
hogy szükséges a sportpszichológia, és
előbb-utóbb itthon is egyre jobban kinyílik az
emberek szeme. Rájönnek, hogy a fizikai fel-
készítés nem elég, és hogy már utánpótláskor-
ban el kell kezdeni foglalkozni a sportolókkal.
Akkor is hasznos a felkészítés, ha nem élspor-
toló lesz a fiatalokból, mert az élet más terüle-
tén is hasznosítani tudják az elsajátítottakat. 

A csapat sokat lépett előre, jelenleg a kö-
zépmezőny stabil tagja, pénteken 19 órakor
pedig az azonos mérleggel álló pécsiek
ellen komoly összecsapás vár a győriekre.

– Vannak helyezésbeli elvárások, az első
nyolcban szeretnénk végezni, de fontosabb,
hogy többek legyünk a szezon végére. Ha a
győri kosárlabdázás felfedez három-négy fia-
talt, már nyertünk. Ez is kimondott cél, a szak-

vezetés azért is erősített nyáron, hogy plusz
hozzáadott értéket jelentsünk a fejlődés szem-
pontjából is, tudásunkat, tapasztalatunkat át
tudjuk adni a fiataloknak. A hosszú távú terv-
ben szerepel a feljutás az A-csoportba, így
megismétlődhet a szombathelyi sikertörténet.

A tanulás
nem lehetőség, hanem

kötelesség
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Az Ácsi Kinizsi SC vendé-
geként lépett pályára a
SZESE Győr a Magyar
Kupa harmadik fordulójá-
ban. A hazaiak nem ijed-
tek meg a magasabb osz-
tályban játszó ellenfelüktől,
és ötven percig jól tartot-
ták magukat, közel álltak a
továbbjutáshoz. Végül a
hajrá már nem tartogatott
izgalmakat, a jobb erőkből
álló győri csapat érvénye-
sítette a papírformát és
40–32-re győzött. Deáki
István együttese szomba-
ton 18 órakor az Alba
Regia KSE vendégeként
Székesfehérváron játszik
bajnoki mérkőzést.

Teke. A Sopronban megrende-
zett megyei férfi tekebajnok-
ságra négy GYŐR-SZOL TC-s
versenyző kvalifikálta magát. A
pálya sajátosságai miatt esély
sem volt arra, hogy a hazaiakon
kívül más győzhessen, így a reá-
lis célkitűzés csak az lehetett,
hogy a győriek jussanak tovább
a területi versenyre. Ezt a célt
maximálisan teljesítették, sőt, a
legtöbb fát ütő nem soproni ver-
senyző a GYŐR-SZOL TC játé-
kosa, Akurátni Károly lett. Ered-
mények: Akurátni Károly 552 fa,
Kristyán István 526 fa, Gosztola
Gábor 524 fa, Pintér-Péntek
Imre 515 fa.  

A férfi teke NB I. legutóbbi for-
dulójában a GYŐR-SZOL TC te-
kecsapata a listavezető Pápa ott-
honába látogatott. Az ifjúsági já-
tékosok szoros versenyben ver-
ték meg a riválisukat, és így to-
vábbra is komoly esélyesei a baj-
noki címnek. Eredmények: Elek -
thermax Vasas SE–GYŐR-SZOL
TC 0:4, Kiss Norbert: 544 fa,
Babos Tamás 499 fa. A felnőtt
versenyzők kicsit tompábbak vol-
tak, és nem tudtak megbirkózni
az osztály színvonalának nem
megfelelő pályával. A pápai játé-
kosok a hat egyéni pontból ötöt
megszereztek, és a több ütött
fáért járó 2 pontnak köszönhe-
tően 7:1-re győztek. Eredmé-
nyek: Elekthermax Vasas SE–
GYŐR-SZOL TC 7:1, Kristyán Ist-
ván 525 fa, Nagy Antal 518 fa,
Gosztola Gábor 500 fa, ifj. Bran-
csek János 537 fa, Németh
Gábor 540 fa, Kázár Tibor 493 fa.

A Pannon-Flax SE női csapata
a 8. fordulóban ismét Szombat-
helyre látogatott, a Horváth-Gra-
vitáció TK vendégeként. Az ifjú-
sági mérkőzésen biztosan győz-
tek a vendégek fiataljai. Eredmé-
nyek: Horváth-Gravitáció TK–
Pannon-Flax SE 0:4, Hősi Ra-
móna 468 fa, Frank Noémi 483
fa. A felnőtteknél a magabiztosan
játszó hazaiak megérdemelten
nyerték a mérkőzést. Eredmé-
nyek: Horváth-Gravitáció TK-
Pannon-Flax SE 6:2, Csizmazia
Katalin 499 fa, Németh Ildikó 479
fa, Anduska Beatrix 505 fa,
Schwarcz Klaudia 495 fa, Kop-
pányné Simon Csilla 543 fa, Ko-
vács Réka 466 fa.

UNI Seat Győr:
szokják a légkört

Továbbjutott a SZESE a kupában

Nehéz volt a kötelező
A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem férfi kosárlabdacsapata
Érdre látogatott a bajnokság sereghajtójához. Mindkét csapat
sok hibával játszott, a győriek végül a záró negyedben 3-4 percre
megtalálták a megfelelő ritmust, amivel a maguk javára döntötték
el a küzdelmes találkozót. A csapat nehéz mérkőzésen van túl,
amit nagyrészt saját magának tett nehézzé. Az összecsapás po-
zitívuma mindenképpen az, hogy a saját nevelésű Baruta Richárd
letette névjegyét a bajnokságban, huszonöt ponttal a csapat leg-
jobbja volt, és pályafutásának eddigi legeredményesebb mérkő-
zését zárta. Kozma Tamás edző elmondta, személyében vélhe-
tően megtalálta kezdőcsapata ötödik tagját. A GYŐR-SZOL–Szé-
chenyi Egyetem  pénteken 19 órakor a PTE–PEAC PVSK csapa-
tát fogadja az egyetemi csarnokban. A pécsiek elleni mérkőzést
követően kéthetes bajnoki szünet következik.  

Az UNI Seat Győr még is-
merkedik az Euroliga elvárá-
saival, az újonc győri csapat
két vereséget könyvelhetett
el a sorozat legutóbbi játék-
napjain. A Galatasaray elleni
hazai vereség papírforma-
eredménynek mondható, a
török sztárcsapat 106–82-
re győzött az egyetemi csar-
nokban. A győri lányok re-
mekül helytálltak a világ -
klasszisok ellen, és a dobott
pontok száma jelzi, hogy egy
pillanatra sem adták fel a
küzdelmet. Litvániában az tán

valós tudása alatt játszott a
csapat, így az addig nyeret-
len Kaunas 71–51-re tudott
győzni. Csütörtökön 18 óra-
kor újabb komoly erőpróba
vár a győriekre, amikor a pat-
inás USK Praha látogat a
Rába partjára. A bajnokság-
ban továbbra is hibátlanok a
zöld-fehérek, hétvégén a
Szekszárd ellen 108–50-re
diadalmaskodott Fűzy Ákos
együttese. Az NB I-ben
szombaton 17 órakor a Va -
sas vendégeként lép pályára
a csapat. 
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A Győri ETO FC hazai pályán 3–2-re
legyőzte a Pápát az OTP Bank Liga
15. fordulójában, és ezzel a bajnok-
ság felénél járva a táblázat második
helyét foglalja el a Debrecen mögött.
A Rába-partiak Ahjupera, Trajkovic
és a csereként beállt Koltai góljával
már 3–0-ra vezettek, de végül Steva-
novic kapus bravúrja is kellett ahhoz,
hogy mindhárom pont Győrött ma-
radjon. Az ETO a megszerezhető
pontok hetvenöt százalékát begyűj-
tötte, tizenegy győzelem mellett
mindössze egy döntetlent és három
vereséget kellett elkönyvelnie Cser-
tői Aurél együttesének. Ilyen eredmé-
nyes fél szezont még sosem produ-
káltak a zöld-fehérek a klub 107 éves
történelme során. A bajnokság tava-
szi szezonjából két fordulót még idén
lejátszanak a csapatok, de az már
most biztos, hogy a győriek a táblá-

A két ünnep között sem maradnak labdarú-
gás nélkül a sportszerető győriek, decem-
ber 28-án a Fehér Miklós Emlékgála az
Egészséges Újszülöttekért várja az érdeklő-
dőket a Magvassy Mihály Sportcsarnokba.
Az eddigiektől elétérően közös szervezés-
ben rendezik meg a korábban különálló tor-
nákat. Peczár László, az Egészséges Újszü-
löttekért Alapítvány elnöke elmondta, sze-
retné, ha a rendezvény meghatározó sport-
esemény lenne Győr életében. Fehér Mik-
lós szülei hozzátették, örömmel álltak a kez-
deményezés mellé, hogy fiuk emlékét
ápolva nemes célért tudjanak közösen
tenni. A torna teljes bevételét a koraszülött-
mentésre fordítják.

A klubtörténet legeredményesebb ősze
zat első két helyének valamelyikén te-
lelnek majd. 

Diósgyőr–Győri ETO FC párosítás-
sal folytatódik az idei Magyar Kupa-so-
rozat. A nyolcaddöntő első mérkőzése
Miskolcon lesz november 30-án 18
órakor, míg a visszavágót december 3-
án 15 órakor rendezik Győrött. 

A másodosztályban századik mérkő-
zését játszotta az ETO B, a jubileumot
azonban elrontotta az ajkai klub, amely
3–1-re nyert a zöld-fehérek árnyékcsa-
pata ellen. Klement István és Galambos
Zoltán együttese szombaton 13.30 óra-
kor a Kozármislenyt fogadja. A Gyirmót
hektikus mérkőzésen 5–3-ra győzött a
Budaörs ellen. A gólokon Laki (2), Varga
L., Cseri és Homonyik osztoztak. A csa-
patban kezdőként lépett pályára az újon-
nan igazolt Molnár Balázs. Soós Imre ta-
nítványai vasárnap 13.30 órakor a Video -
ton B-nél vendégeskednek.  

Fehér Miklós Emlékgála
lesz decemberben

A Magvassy Mihály Sportcsarnok
négycsapatos öregfiúk-tornának, gyerek-
gálának, és a Barátság Parkban korábban
megrendezett, nevezéses torna négyes
döntőjének ad helyet december 28-án. A
rendezvény további érdekessége, hogy erre
a napra számos relikviával a Magvassyba
települ a Fehér Miklós Emlékmúzeum. Az
öregfiúk-tornán a Ferencváros, az Újpest,
az MTK és a Győri ETO FC legendái vesz-
nek részt, a szurkolók többek között Illés
Béla, Kuttor Attila, Halmai Gábor, Szanyó
Károly, Lipcsei Péter vagy épp Hajszán
Gyula megoldásainak tapsolhatnak. A ren-
dezvényt a Questor, a GYŐR-SZOL Zrt. és
a város önkormányzata is támogatja. 

Az utolsó fordulóra
maradt a döntés
A Győri Audi ETO KC szombati győzelmével megteremtette
magának a lehetőséget, hogy csoportjának élén végezzen
a Bajnokok Ligájában. A parádés játékkal elért Randers el-
leni 35–20-as sikerről lapunk 10–11. oldalán képriportban
is beszámoltunk. Szerda este azzal a tudattal léphettek pá-
lyára a zöld-fehérek Bécsben a Hypo NÖ vendégeként,
hogy egy győzelemmel az utolsó forduló eredményétől füg-
getlenül eldöntik a csoportelsőség kérdését. A várt siker
azonban elmaradt, a győri lányokból ezúttal hiányzott a fris-
sesség és az a lendület, melyet a Metz és a Randers elleni
hazai mérkőzéseken láthattak a szurkolók. A Hypo nagy küz-
delemben és kiélezett végjátékban végül 29–27-re nyert a
sokat hibázó zöld-fehérek ellen. Így az utolsó fordulóra ma-
radt a döntés, melyben a Győri Audi ETO KC vasárnap
17.15 órakor ismét a Hypóval csap össze – de ezúttal már
a Magvassy Mihály Sportcsarnokban. Sokféle forgatókönyv
létezik, Konkoly Csaba együttese azonban nem akar szá-
molgatni, hiszen a győriek sorsa saját kezükben van:
amennyiben nyernek a Németh András által dirigált osztrák
bajnok ellen, megnyerik a csoportot és bejutnak a legjobb
nyolc közé a Bajnokok Ligájában.
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Judt László, edzőtermünk rang-
idős, 70 éves vendége hét éve
küzd a rákkal. Jól olvasták, bizony
ennyi ideje és ennyi idősen. Mikor
megjelent nálunk, és megismer-
tem történetét, alig hittem a fü-
lemnek, de edzés közben látva a
küzdeni tudását, már nem kétel-
kedtem. Miután diagnosztizálták
nála a rákot, az orvosok nem
akarták megműteni, így nem volt
mit tenni, saját kezébe vette sor-
sát, mondván, unokái esküvőjét
még látni szeretné. A hit volt, ami
segített neki: a vallásban, saját
magában, az agykontrollban és a
COD gyógyteában. Szeptember-
ben jött el hozzánk, hogy még az
edzéssel is megpróbálkozna, így
elkezdtük közös munkánkat.
Előtte a Kardirexben orvosi vizs-
gálatra jelentkezett, túlsúlyára ét-
rend-összeállítást kapott. Heti há-
romszor szorgalmasan sportol,
kardiózik, a kondicionáló gépe-

A Rába ETO jövő héten Portugáliában
szerepel az UEFA Futsal Cup elitköré-
ben. A győriek a legjobb tizenhat közé
jutással teljesítették előzetes célkitű-
zésüket, a lisszaboni tornán már min-
den egyes megszerzett pont hab
lenne a tortán. Szerdán 16 órakor a
grúz Iberia Star Tbiliszi, csütörtökön
18 órakor a házigazda Sporting CP,
míg szombaton 15 órakor a City US
Tirgu Mures ellen lép pályára a csapat.

– Mivel úgy adódott, hogy saját
hazámban fogunk vendégszere-
pelni, szeretném bebizonyítani az is-
merőseimnek, barátaimnak, hogy a

A horgászok között egyre többen
vannak azok, akik kedvelt hobbijuk-
nak egész éven át hódolnak. Az ősz
beköszöntével nem szükséges elcso-
magolni a horgászbotokat, hiszen az
álló- és folyóvizek lehűlésével kezde-
tét veszi a ragadozó halak horgásza-
tának szezonja, ami eltart egészen a
tavaszi halnász kezdetéig. Jól fog-
ható immár a csuka, horgászcsapa-
tunk pergetve több példánnyal is ösz-
szeakadt a múlt héten a Rábcán. A
csukák a visszahúzódó növényzet

széleinél álltak lesben. Ugyanitt több
horgásszal is találkoztunk, mindany-
nyian szép fogásokról számoltak be.
A hétvégi szép napos időt a Holt-
Marcalon is többen kihasználták, a
víz Pápai úti oldalán egymás mellett
bukdácsoltak a csukázó úszók. A
sporttársak büszkén újságolták az
őszi szezon eddigi legnagyobb csu-
káját, melynek súlya meghaladta a
három kilogrammot. Ennél kisebbe-
ket naponta fognak. Egy beállóval ar-
rébb süllő is akadt már horogra. Szin-
tén a múlt héten kaptuk hírül: a Rába
városi szakaszán, a várfal alatti húzós
vízben halfejjel megfogták az első
menyhalakat, méghozzá nem is kicsi-
ket, negyvencentiseket. A menyhal a
tőkehalfélék családjába tartozik,
hideg vizet kedvelő halfaj. Szereti a
hideg folyókat, patakokat. A felmele-
gedő vizekben nyári álmot alszik,
ilyenkor csapatostul vonul a mélyebb
mederrészekre, táplálkozása tavasz-
tól őszig szinte szünetel. Az éjszakai
életmódot folytató menyhalak no-
vemberben élénkülnek meg újra, ak-
tivitásuk a decemberben kezdődő és
februárig tartó halnászig tart. To-
vábbi érdekesség, hogy leghidegebb,
mindössze kettő–öt fokos vízben sza-
porodik. Ívni évről évre a megszokott
helyeire vonul, ha ilyen részt találunk,
szép élményekben lehet részünk a
legnagyobb téli hidegekben is. Húsa
az egyik legnemesebb karácsonyi
csemege, elkészítésének módjairól
olvasóink hamarosan recepteket ta-
lálnak a www.gyorplusz.hu weboldal
Gasztronómia rovatában.

AJÁNLJUK

NOVEMBER 11., PÉNTEK
Férfi kosárlabda
19.00 GYŐR-SZOL–Széchenyi Egye-
tem–PTE-PEAC PVSK (NB I/B-s
mérkőzés, Egyetemi csarnok)

NOVEMBER 12., SZOMBAT
Labdarúgás
13.30 Győri ETO FC B-Kozármisleny
(NB II-es mérkőzés, ETO Park)

NOVEMBER 13., VASÁRNAP
Női kézilabda
17.15 Győri Audi ETO KC–Hypo NÖ
(Bajnokok Ligája-mérkőzés, Mag-
vassy-csarnok)

NOVEMBER 15., KEDD
Labdarúgás
13.00 Győri ETO FC–Pápa (Liga-
kupa-mérkőzés, ETO Park)

NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK
Női kosárlabda
18.00 UNI SEAT Győr–USK Praha (Eu-
roliga-mérkőzés, Egyetemi csarnok)

Csukák
és az első
menyhalak

Európa legjobbjai ellen
Rába ETO egy nagyon jó és profi
csapat. Megérdemeljük, hogy ott le-
gyünk a legjobbak között. Szeret-
nénk tisztességesen helytállni és
megfelelni a kihívásnak. A határ a
csillagos ég, és ki tudja, hogy mit
hoz a sors, ha igazán hiszünk benne.
Nagy álmunk már a pontszerzés is,
ha hideg fejjel és reálisan gondolko-
dunk, sokkal erősebb és tapasztal-
tabb ellenfelekkel állunk szemben,
de küzdeni megyünk Portugáliába,
és nem adjuk olcsón a bőrünket –
fogalmazott Artur Melo, a zöld-fehé-
rek portugál vezetőedzője. 

Hazai színtéren felemásan sike-
rültek a legutóbbi mérkőzések. A
bajnokságban már három meccs
óta nyeretlen a Rába ETO, hétfőn a
Haladás ellen játszottak 3–3-as
döntetlent a táblázat negyedik
helyé re visszacsúszott győriek. A
Magyar Kupában viszont 5–2-re
nyertek az Aramis ellen Lódiék, akik
a négy közé jutásért a Rákosmenti
FC-vel csapnak össze. A portugál
torna előtt még egy bajnoki vár a
csapatra, pénteken 19.30 órakor a
DEAC-Armada vendégeként szere-
pel Artur Melo együttese. 

Szembeszállva a rákkal
ken egyre fürgébben mozog. Cu-
korbetegségében, magas vér-
nyomásában javulás állt be,
gyógyszereinek mennyiségét egy

hónap után már csökkenthette.
Elsorvadt combizmai megerő-
södtek, átvéve a terhet kopott csí-
pőízületeiről. Edzések közben
jókat beszélgetünk. Azért vállalta
a nyilvánosságot, hogy erőt adjon
sorstársainak, és bizonyítsa:
nincs lehetetlen, ennyi idősen is
újrakezdhetjük a sportolást, vál-
toztathatunk életmódunkon. Ha
segítségre van szüksége, ke-
resse fel személyi edzőinket! Vár-
juk szeretettel stúdiónkban! Bő-
vebb információt a www.speed-
fit.hu honlapon talál!
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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.

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.

Horoszkóp
KOS
A Kos szülöttek ne idegesítsék magukat fe-
leslegesen, csak az erejüket, idejüket vesztegetik,
legyen szó a munkahelyükről vagy magánéletük-
ről. Az emberek irigységével ne foglalkozzanak.
Párkapcsolatukra koncentráljanak inkább, beszél-
gessenek sokat, menjenek el szórakozni.

BIKA
A Bika szülöttek gyűjtsenek erőt ezen a
héten, ne kezdjenek semmi új feladatba. Érté-
keljék az előző időszakok eredményeit, és tűzze-
nek ki új célokat. A barátaikkal sok szép percet
tölthetnek el, szervezzenek közös programokat.
Pénzügyeik is rendben vannak, most ne költe-
kezzenek feleslegesen.

IKREK
Az Ikrek szülöttek ragadjanak meg min-
den lehetőséget a fejlődésre. Pénzügyileg nagyon
kedvező ez az időszak, új dolgokba is belekezdhet-
nek. Párjukkal nem mindig értenek egyet, érde-
mes meghallgatniuk egymás érveit. Figyeljenek
egészségükre, a sok stressz nem tesz jót önöknek.

RÁK
A Rák szülöttek hete kissé feszült, ide-
ges. Ne hagyják ezt a hangulatot eluralkodni,
mondják ki, ami zavarja önöket, így enyhíthe-
tik a benső feszültséget. Támaszkodjanak bará-
taikra, menjenek bulizni, sportolni, csak ne es-
senek depresszióba.

OROSZLÁN
Az Oroszlán szülöttek életébe bekö-
szönthet a szerelem. Járjanak nyitott szemmel,
legyenek minél többet barátaikkal, nyissanak a
külvilág felé. Foglalkozzanak többet a feltöltő-
désükkel, és tegyék azt, ami jólesik. 

SZŰZ
Most nehezen megy a munka a Szűz
jegyűeknek, de szerencsére ellensúlyozza ezt
pozitív magánéletük. Ne törődjenek a munka-
helyi hatalmi harcokkal, csak az energiájukat
veszítik ezzel. A tanulás mindig motiválja
Önöket, most is bízhatnak ebben. Térdükre vi-
gyázzanak.

MÉRLEG
A Mérleg szülötteket sok irigy veszi most
körül, nem mondanak önöknek igazat. Járjanak
nyitott szemmel, ne engedjék magukat becsapni.
Lehet, hogy így csak pár barátjuk marad, de ők leg-
alább igazi, megbízható barátok. Munkájukban si-
keresek, de a stresszt meg kell tanulniuk kezelni.

SKORPIÓ
A Skorpió szülöttek fantáziája most ki-
meríthetetlen. Olyan tervek, ötletek jutnak most
eszükbe, amiből később sokat profitálnak. Ha
munkát akarnak váltani, most tegyék, illetve leg-
alább tervezzék meg a lépéseiket. Barátaik sokat
segítenek most, fogadják el a támogatást.

NYILAS
A Nyilas szülöttek párkapcsolata ebben
az időszakban nagyon jó, el is kötelezhetik ma-
gukat szerelmük mellett. Ezzel persze irigyeik
száma is nő, de nem érdemes ezzel sokat foglal-
kozniuk. Egyre érdekesebb feladatokat kapnak
munkahelyükön, adjanak bele most mindent.

BAK
A Bak szülöttek vigyázzanak pénzükre,
de ha pluszmunkát akarnak vállalni, most meg-
tehetik. Párkapcsolatuk most nagyon jó, dobják
fel az együtt töltött időszakot: menjenek kirán-
dulni, moziba, bulizni. Azonban figyeljenek job-
ban egészségükre, vérnyomásuk most rendesen
ingadozik. 

VÍZÖNTŐ
A Vízöntő szülöttek foglalkozzanak em-
beri kapcsolataikkal, ahol konfliktus van, pró-
báljanak minél egyszerűbb megoldást találni.
Különben munkájuk rovására megy az ideges-
ség. Epéjükre, vérnyomásukra most jobban fi-
gyeljenek oda. A vidámság jó gyógyszer.

HALAK
A Halak szülöttek most nagyon boldogok
lehetnek, rendben van magánéletük, családjuk.
Munkájukra kell jobban odafigyelniük, ne le-
gyenek figyelmetlenek. Kollégáik segítenek, de
akkor is kerüljék a kínos helyzeteket. Egészsé-
gük jó, gondoskodjanak a sok vitaminról.

Időhatározó
Az előrejelzések szerint pénteken a szá-
raz, hideg levegő miatt megszűnik a
köd, a legmagasabb nappali hőmérsék-
let –1 és 7 fok között alakul. A hétvégén
napos, de hideg idő valószínű térsé-
günkben, éjszakánként fagyni fog. A
jövő héten is folytatódik az évszaknak
megfelelő párás, hideg időjárás. Az au-
tóval közlekedők ne felejtsék el a nyári
gumikat téliekre cserélni.

A Győri Nemzeti
Színház Györgyike
drága gyermek című
előadására nyerhet
jegyet, aki velünk ját-
szik. A www.gyor -
plusz.hu oldalon kell
válaszolni a darabbal
kapcsolatban feltett
három kérdésre. A
válaszadásban segít-
séget nyújt a www.
gyoriszinhaz.hu oldal.
A helyes megfejtők
között belépőket sor-
solunk ki. A válaszo-
kat november 16-ig
az online@gyor plusz.
hu címre várjuk.

A Győr + támogatja azt a társadalmi gyűjtést,
amely a Nemzeti Segélyvonalon keresztül fo-
lyik az egyiptomi buszbaleset áldozatainak hoz-
zátartozói, illetve annak sérültjei számára. Ol-
vasóink a 1752-es telefonszám felhívásával
egyszeri 250 forintnyi pénzadományt juttathat-
nak el számukra az öt legnagyobb magyar se-
gélyszervezeten keresztül. Kérjük, hívják a
1752-es Nemzeti Segélyvonalat!

kép és szöveg:
xántus-állatkert 

A farksodrók, más
néven mézmedvék Dél-
Amerika esőerdeinek
lakói, így a kiskúti állat-
kertben élő szülőpár is
átköltözik a belvárosi
Füles-bástya Amazónia
élővilágát bemutató,
hamarosan megnyíló
kazamatáiba.

A mézmedvék éjszakai életet
élnek, ezért állatkertekben rit-
kábban láthatóak, mint a mo-
sómedvék, vagy a szintén
rokon ormányos medvék. Az
érdeklődő természetű, kedves
állatok Dél-Amerika egyes in-
dián népeinek kedvencei. El-

Felhívás

Nappal lesz éjjel
a Füles-bástyában

sősorban növényekkel, gyü-
mölcsökkel táplálkoznak, de
gerincteleneket, illetve kisebb
gerinceseket is zsákmányul
ejthetnek. Nevüknek megfele-
lően nagyon szeretik a mézet.

Éjszakai állatok lévén sö-
tétben aktívak, ezért a Füles-
bástya majdani látogatói is
éjszakai fények mellett talál-
kozhatnak velük. Lakóter-
mükben este, záráskor „kel
fel a Nap”, hogy a mézmed-
vék nyugovóra térhessenek,
s reggel, nyitáskor kezdődik
számukra az aktív éjszaka.

Napi életritmusuk normális
lesz, s a látogatók is zavarta-
lanul megfigyelhetik, hogyan
viselkednek ezek az állatok
az éj leple alatt.

A Füles-bástyába költöző
szülőpár 2009 óta él a győri
Xántus János Állatkertben,
ahol az elmúlt évek során két
kölykük született. A Füles-
bástya turisztikai célú hasz-
nosítása című projekt az Eu-
rópai Unió 85 százalékos fi-
nanszírozásával valósul meg.
Az önrészt az önkormányzat
és az állatkert állja.

Győrplusz.hu:
nyerjen
színház-
belepőket!

+ 36 30/203-2222

PATENT EXTRA AJÁNDÉK
csak az Árkád Biztonságtechnikai Napokon:

Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen, vagy az információs telefonunkon.

Ha november 11-én és 12-én az ÁRKÁD GYŐR bevásárlóközpontban rendeli
meg otthonvédő távfelügyeleti szolgáltatásunkat a Biztonságtechnikai Napo-
kon a Security Patent kiállító standjánál, akkor a 0 forintos kedvezmény mellé
ráadásnak egy többfunkciós Nimbusz kávéfőző gépet adunk Önnek ajándékba.

PATENT 
TÁV-

FELÜGYELET 

0FT-ÉRT!


