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Az újabb fejlesztések éve
Írásaink a 3. oldalon

2017-ben vendégül látjuk Európát
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Együtt köszöntöttük az új évet
Talán még Baross Gábor is elcsodálkozott,
mennyien sétáltak szilveszter éjszaka a Ba-
ross úton, a hideg idő ellenére ugyanis sokan
búcsúztatták az óévet a győri Belváros utcáin,
terein. A Dunakapu téri programok este 10
órakor kezdődtek a Star Machine koncertjével,
majd tűzijátékkal és diszkóval folytatódtak.
Boldog új évet kívánunk mi is olvasóinknak!

Fotó: O. Jakócs Péter, Mezősi Kristóf
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tovább gyarapodhatnak, mint a nemzetközi
hírű Győrkőcfesztivál.

Az Ifjúság körút felújításának folytatása a
győriek közlekedését teszi még rugalmasab-
bá, míg a Szauter utca fejlesztése nem csak
a jobb közlekedéshez, a temető melletti du-
gók megszüntetéséhez, de az ipari területek
könnyebb megközelítéséhez, ezáltal a mun-
kahelyteremtéshez és a gazdaságfejlesztés-
hez is hozzájárul. A három projekt tehát Győr
életének minden területére jó hatással van,
viszont az állami támogatásnak köszönhető-

en, megvalósításuk nem
terheli a város kasszáját.

Kara Ákos, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium ál-
lamtitkára, győri ország-
gyűlési képviselő hozzátet-
te, az együttműködés
újabb fontos eredménye a
döntés. „A kormány elfo-
gadta az érveimet, amelyek

a város és a térség kiegyensúlyozott fejleszté-
sét szolgálják, és amelynek révén a lakótelepi
környezet is tovább fejlődhet” – hangsúlyozta.

A kormányhatározat több mint három-
száz önkormányzatnak biztosít jelentős hoz-
zájárulást a fejlesztéseihez. A térségben
Győr kapta a legnagyobb támogatást.

Újabb, másfél milliárd forintos támo-
gatásról döntött a kormányzat,
amely a Bécsi kapu tér felújítását, a
Szauter Ferenc utca és az Ifjúság kör-
út fejlesztésének folytatását tartal-
mazza. A térségben Győr kapta a leg-
nagyobb támogatást, a Győr-Moson-
Sopron megyének jutó összeg több
mint felét.

„Nagy örömmel tölt el, hogy az állam ismét
támogatásra érdemesnek ítélte beruházási
törekvéseinket,
amely azt is jel-
zi, hogy a kor-
mányzat egyet -
ért Győr hosz-
szú távú fejlesz-
tési elképzelé-
seivel” – fogal-
mazott a kará-
csony előtt
megszületett kormányhatározattal kapcso-
latban Borkai Zsolt. A polgármester hozzá-
tette, a döntés azért is örömteli, mert egy-
részt Győr szívének, a Belváros rehabilitáció -
jának folytatását segíti, hiszen a Bécsi kapu
tér megújításával nem csak tovább szépül a
sétálóövezet, de olyan nagyrendezvények is

Engedjék meg, hogy az új év első nap-
jaiban néhány gondolat erejéig visz-
szatekintsek a mögöttünk hagyott
esztendőre. Bár a világpolitika szá-
mos meglepetést és fordulatot ho-
zott, ha szűkebb hazánkat, Győrt néz-
zük, szerencsére egy nyugodt évet
tudhatunk magunk mögött. Ha nagy szavakat akarnék hasz-
nálni, akkor talán „a kiegyensúlyozott építkezés éve” szlogen-
nel illetném 2016-ot a városunk szemszögéből. Kiegyensúlyo-
zott azért, mert a fejlesztések valamennyi városrészt érintették,
és kiegyensúlyozott, mert a lakókörnyezeteket érintő, a győriek
életminőségét javító intézkedések mellett jelentős saját, állami
és európai forrást tudtunk igénybe venni nagyberuházásaink
megvalósításához is. Mindezek közül kiemelném a 2017-es Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra készülő létesítményeket, a
Radnóti úti sportkomplexumot, vagy éppen a Széchenyi István
Egyetem kollégiumfejlesztését, amelyek ugyan a nyáron sorra
kerülő olimpiai eseményen debütálnak, de utána is itt marad-
nak nekünk, és a győriek szolgálatában állnak. A létesítmény-
fejlesztések mellett említhetném még az infrastrukturális be-
ruházásokat is, mint a keleti elkerülő út folytatását, a Szövetség
utca átépítését, valamint a Bercsényi liget és környezetének fo-
lyamatos fejlesztését.  A fizikális fejlesztéseken túl a 2016-os esz-
tendőből mindenképp kiemelném azokat az élményeket, ame-
lyeket közösen élhettünk át. Említhetném akár a labdarúgó Eu-
rópa-bajnokság mérkőzéseit, vagy a riói olimpia magyar sike-
reit, a felemelő koncertélményeket, mint például Lou Bega, a
WellHello és a Halott Pénz, vagy épp a Voices sztárjainak fellé-
pése, de akár José Cura Győri Filharmonikus Zenekarral való
közös produkcióját is felidézhetem. Éppen azon a csodálatos es-
tén jelentettem be, hogy Győr megpályázza a 2023-as Európa
Kulturális Fővárosa címet. Hiszem, hogy városunk különleges
értékei, szakrális és világi kincsei, nemzetközi szintű társulatai
és színvonalas fesztiváljai jó alapot teremtenek arra, hogy ott-
honunk Európa kulturális fókuszába kerüljön.
A város fejlődése közös sikerünk, a gazdaság dinamikus erő-
södése is egy összefogás eredménye. A 2 százalék körüli
munkanélküliség, a folyamatosan fejlesztő vállalkozások,
az ipari park újabb bővítési szükséglete jelzi, a gazdaság ter-
mékeny talajra talált nálunk. 2018-tól tovább csökkentjük
az iparűzési adót, amellyel újabb lökést szeretnénk adni vá-
rosunk hosszú távú gyarapodásának.
Mindezek valóban csak kiragadott példák voltak a 2016-os év
történéseiből, hiszen annyi minden történt az elmúlt egy év
során. A 2017-es ismét egy különleges esztendő lesz, hiszen a
nyáron Európát látjuk vendégül! Az EYOF méreteiben a felnőtt
téli olimpiához hasonlítható, és számos későbbi sztársportoló
ezen az ifjúsági versenyen alapozza meg pályafutását. Az Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál azonban nem pusztán egy
sportesemény, hanem a kontinens fiataljainak találkozója,
ahol életre szóló barátságok köttetnek, miközben fiataljaink
megismerik egymás kultúráját. Kívánom, hogy akár szurkoló-
ként, akár önkéntesként, akár csak egy-egy az EYOF-hoz kap-
csolódó kísérő rendezvény résztvevőjeként, de vegyék ki a ré-
szüket hazánk első olimpiai eseményéből! Kívánom továbbá,
hogy legyen olyan az Önök számára a 2017-es esztendő, ami-
lyennek eltervezték, továbbra is találják meg számításukat vá-
rosunkban, és építsük együtt tovább Győr jövőjét!

Boldog új esztendőt kívánok mindnyájuknak!

Borkai Zsolt polgármester

Kedves Győriek!

Újabb jelentôs állami
támogatást kapott a város

Másfél milliárd forintot
kapott Gyôr
a fejlesztésekre
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Az Ifjúság körút
felújítása is folytatódik
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A személyes adatok szabályos
kezelése kiemelten fontos lesz a
következő időszakban a vállal-
kozások számára. A Patent Cso-
port adatbiztonsági és adatvé-
delmi jogászát dr. Erős Lászlót
kérdeztük a témáról.

Miért mondják, hogy 2017 az adat-
védelem éve lesz?

Már az előző évek is az adatokról
szóltak. Csak eddig viszonylag kicsi
büntetéssel lehetett megúszni a sza-
bálytalan adatkezelést. 

Ennyire fontosak az adataink?
Személyes adatainkat kezelik a mun-

kahelyre történő belépéskor, egy mun-
kahelyi beléptető vagy kamerarendszer
üzemeltetésénél. Nagyon fontos, hogy
az adatokat szolgáltató is figyeljen arra,
mire, mikor és ki kéri a személyes adata-
it! Ám még fontosabb, hogy az adatok-
kal foglalkozó cégek megfelelően,  a tör-
vény szerint járjanak el.

Mire kell figyelniük adatvédelem te-
rén a vállalkozásoknak 2017-ben?

Nem könnyű a cégvezetők helyzete,
mivel minden személyes adatot kezelő

Az adatvédelmi ellenôrzések
éve lehet 2017

Segít a Patent: Cége milliókat spórolhat, ha van adatvédelmi tanácsadója

vállalkozás esetében el kell kezdeni a
felkészülést a 2018-ban hatályba lépő
európai uniós adatvédelmi rendelet be-
vezetésére. Mivel ez szinte minden vál-
lalkozásánál több hónapot is igénybe
vehet, érdemes idejében lépni!

Mit tegyünk cégvezetőként a
szabályok betartása érdekében?

Még az adatvédelmi audit előtt vizs-
gálják át, kaptak-e dolgozóik bármilyen
tájékoztatást az   adataik kezeléséről.
Van-e adatvédelmi tanácsadójuk, aki
gondoskodik a cégek adatkezelői biz-
tonságáról? Természetesen amennyi-
ben kérdés merülne fel, keressék a Pa-
tent Adatvédelmi Üzletágát, hisz napi
szinten követjük a törvényi változásokat,
így cégük komplett  adatvédelmi straté-
giáját, szabályzatát el tudjuk készíteni.

Dr. Erős László, a Patent adatvédelmi
jogásza: Szakcéggel érdemes elvé-
geztetni az adatvédelmi auditot.

szöveg és fotó: xantus-állatkert

A 2017-es év fehéren köszöntötte a
várost és az állatkertet, január elsején
vékony hótakaró borította be a kifutó-
kat és az utakat, varázslatos hangula-
tot kölcsönözve az újévnek. Az ösvé-
nyeken járva, a csikorgó hidegben,
sok lakónkkal kint találkozhatunk, de
a többség a háza melegét választja
napközben is. Az axisok és a dámszar-
vasok az etető mellett pihennek, itt ta-
lálják meg nyugalmukat.

A váratlan ajándék még sok fiatal ál-
latunknak nyújt új élményt. Azok, akik
még nem találkoztak a hóval, csodál-
kozva szemlélődnek és ismerkednek a
furcsa újdonsággal. A legtöbben persze
már ismerik a telet, ők szívesen játsza-
nak a hóban. Még a melegebb éghajlat-
hoz szokott állatok is vidáman kergetőz-

Fogadóórák. Bárány István Révfalu, Kisbácsa, Bácsa, Sárás önkormányzati
képviselője január 9-én, hétfőn az Audi Hungaria Iskolában (Körtöltés utca fe-
lől megközelíthetően), 10-én, kedden a Tulipános Általános Iskola Kisbácsai
Tagiskolájában (Sövény u. 15.), 11-én, szerdán a Bácsai Gyöngyvirág Nyug-
díjasklub helyiségében (István Király u. 11.) 17 órától tart fogadóórát. • Szabó
Jenő önkormányzati képviselő szintén január 10-én, kedden tart fogadóórát
15–16 óráig  Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ménfőcsa-
naki lakossági információs irodáján. (Ménfőcsanak, Szertári u. 4.)

szöveg: pannon-víz

Fogyasztóink komolyan vették a vízve-
zetékek fagyvédelmét, így a szilvesz-
teri hidegfront nem okozott gondot.
Győrben eddig minden vízmérőt sike-
rült megóvni a fagyoktól. A Pannon-
Víznél eddig két vízmérőfagyásról tu-
dunk. Egy tétszentkúti háztulajdonos
lefedte ugyan az aknáját, de elfeledke-
zett a szigetelésről, Láziban pedig egy
átépítés alatt álló háznál hagyták fi-
gyelmen kívül a szigetelést. 

Január első hetvégéjére még az
eddigieknél is nagyobb hideget vá-
runk. Kérjük olvasóinkat, legalább
olyan jól figyeljenek oda a szigetelé-
sekre, mint eddig. Ha mégis megtör-
ténne a baj – és még nem repedt el a
vízmérő üvege –, akkor a kisebb jég-
dugók házilag is kimelegíthetőek. Na-
gyon óvatosan melegítsék, mert ha el-
pattan a vízmérő üvege, akkor ment-
hetetlenül cseréltetni kell. A csere a
96/311-753-as telefonszámon ren-
delhető meg. A vízmérők fagyvédel-
méről a felhasználónak kell gondos-
kodnia. A fagyott mérő cseréje húsz -
ezer forintos kiadást jelent. 

Csatornadugulásra és szennyvíz -
átemelő szivattyúdugulásra összesen
48 esetben vonultak ki ügyeleteseink.
A lefolyó az ünnepek alatt sem tudott
elnyelni mindent, ami belefér. Az Ikva

Karácsony előtt nem sokkal átadták a
Győrt keletről elkerülő út második sza-
kaszát. Az új út 3,8 kilométer hosszú,
3,3 milliárd forintba került. Győr inf-
rastruktúrája megint fejlődött, a város
gazdasága versenyképességi mutatói
tovább nőttek – adtunk róla hírt de -
cember 23-án megjelent számunkban. 

Vágyainkat fogalmaztuk meg ak-
kor, amikor azt írtuk, akik Bácsáról
vagy Vámosszabadi környékéről Bu-
dapestre indultak, eddig a városon
kellett áthaladniuk, azonban az új
utat használva, gyorsabban eljuthat-
nak céljukhoz, mentesítve Győrt a
forgalomtól.

Bácsáról Budapestre
még Gyôrön át

A pontosítás kedvéért: erre majd
akkor kerülhet sor, ha megépül a kele-
ti elkerülő harmadik szakasza is, új
híddal a Mosoni-Dunán. Bácsáról és
Vámosszabadiból Budapestre egyelő-
re Győrön át vezet az út egészen
2018-ig, amikor várhatóan a harma-
dik szakasz is elkészül. Ennek építése
rövidesen megkezdődik, amint az idő-
járás engedi. 

Nincs messze tehát az idő, amikor
Bácsáról Budapestre nem Győrön át
lehet eljutni, mentesül ezzel a város a
forgalom egy részétől, miközben az
ott élőknek is könnyebb, gyorsabb és
rövidebb lesz az út a fővárosba.

Boldog új évet
kíván az állatkert!

nek, és belehempergőznek a „hideg ta-
karóba”. A legkisebbeknek persze a me-
legben a legjobb. A kistapír és a kislaj-
hár is szépen cseperedik a biztonságos
belső térben. A kisláma viszont a téli hi-
degben is boldogan ugrál az édesanyja
mellett a kifutóban. Ügyesen használja
a hosszú lábait, ahogy rohangál a csa-
patban, de ha elfáradt, azonnal fedél alá
húzódik.

Szeretettel várunk minden látoga-
tót, aki a téli világban is szívesen csa-
tangolna a zúzmarától csillogóan fe-
hér ösvényeken!

Továbbra is figyeljünk
a vízmérô szigetelésére!

Egész liba is került a csatornába az ünnepek alatt

utcában például egy egész libát kel-
lett kiemelni a csatornából. Leggyak-
rabban felmosórongyok, popsitörlők,
papírtörülközők okoztak dugulást. A
legújabb sláger pedig a vécépapír-gu-
riga. Kérjük, ne értsék félre a reklámot,
csak egy bizonyos fajta vécépapír-gu-
riga húzható le a vécén!

További hír, hogy Győrben, a Jere-
váni úti vasúti átjáró térségében félbe
kellett hagynunk az ivóvíz-főnyomóve-
zeték rekonstrukcióját. Ahogy az idő-
járás engedi, befűzzük a csöveket. Új-
városban a Petőfi térnél is rövidesen
folytatódik az új szennyvízátemelő épí-
tése. A Rába túloldalán, a Benczúr ut-
cában pedig csatornajavításra lesz
szükség. Szilveszter napján Győr-Szi-
getben, a Vámbéry u.–Hársfa u. ke-
reszteződésénél javítottunk csőtörést. 

Az év első hibaelhárítására Moson-
szentmiklóson került sor. A háztulaj-
donos éjfélkor kiment megnézni a tű-
zijátékot. Ekkor vette észre, hogy úszik
az udvar. A szerelők fél órán belül ott
voltak, leszivattyúzták a vizet és meg-
javították a sérült csőszakaszt. 

Papírforma, hogy az év végi ünne-
pek alatt nagyon kevés víz fogy. Győr-
ben és környékén a téli hónapok átla-
gos harminc-, harminckétezres vízfo-
gyasztása lényegesen csökkent. A ne-
gatív rekord január elsején született
meg, 27.393 m3 víz fogyott.
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szerző: papp zsolt
fotó: kadarkuti péter

www.gyoresarepules.hu

Az előzetes számok alapján a 25
milliárd forintot is meghaladja a
város 2016-os adóbevétele, ami
minden eddiginél magasabb
befizetést jelent, valamint a
győri gazdaság további erősö-
dését mutatja.

„A város gazdasága jelentősen fejlő-
dött a mögöttünk hagyott esztendő-
ben is, erről tanúskodnak ezek a szá-
mok” – fogalmazott lapunknak Borkai
Zsolt. A polgármester hozzátette, a ko-
rábbi döntés helyessége évről évre
igazolódik, hiszen az iparűzési adó
mértékének 2 százalékról 1,8-ra csök-
kentése ellenére 2014 óta adóbevételi
rekordokról beszélhetünk. „A kisebb
adókulcs nagyobb teret enged a vállal-
kozások számára a beruházásra, ezzel
pedig a munkahelyteremtésre is. Ép-
pen ezért hoztuk meg az újabb dön-
tést, amely szerint 2018-tól már csak
1,6 százalékos lesz az iparűzési adó
mértéke. A csökkentés bejelentésekor
úgy fogalmaztam: „A kétmilliárd forint,
amit a vállalkozásoknál hagyunk, nem
kevés, és arra számítunk, hogy ezt in-
novációra, fejlesztésre fordítják. Bí-
zunk benne, hogy az intézkedés hoz-
zájárul a munkabérek magas színvo-
nalának fenntartásához, a győriek
munkájának megfelelő megbecsülé-
séhez, tehát például béremeléshez is.”
Kiemelte, 2014 és 2018 között tehát
mintegy 20 százalékos tehercsökken-
téssel számolhatnak a vállalkozások.
„Köszönet a gazdasági élet szereplői-
nek, hiszen együttműködésünk révén
érhetjük el ezeket az eredményeket.
Győr gazdasági környezetének még
vonzóbbá tétele a város hosszú távú
fejlődését segíti, az önkormányzat a
bevételeket a város fejlesztésére, az itt

Ismét rekordot döntött a gyôri adóbevétel
élő polgárok életkörülményeinek javí-
tására, a cégek lehetőségeinek növe-
lésére forgatja vissza.”

Az előzetes számok alapján
25.754.978.000 forint folyt be a város
kasszájába. A legnagyobb tétel termé-
szetesen ezúttal is az iparűzési adó,
amely 21.915.677.000 forint, és ami
több mint 2,5 milliárddal magasabb
szám, mint az egy évvel korábbi (az
előzetes adatok a cégek feltöltéseit
tartalmazzák, így az esetleges túlfize-
tések miatt a számok változhatnak).

Fekete Dávid, pénzügyekért felelős
alpolgármester hangsúlyozta, az ipar -
űzési adó a korábbiaknál nagyobb
mértékben növekedett, ami valóban a
győri gazdaság továbberősödését,
egyúttal a töretlen befektetői bizalmat

is jelzi. Az építményadó több mint 3,2
milliárdos mértéke 150 milliós növe-
kedést mutat, és 15 millióval, közel
485 millióra emelkedett a gépjármű -
adó-bevétele is (ennek az adónemnek
a 40 százaléka marad az önkormány-
zatoknál – a szerk.). „Jelentős, több
mint 15 százalékos növekedés tapasz-
talható az idegenforgalmi adó terén,

amelyből 2016-ban közel 140 millió
forint folyt be. A gazdaság mellett te-
hát a város idegenforgalma is bővült
a mögöttünk hagyott esztendőben.”

Az önkormányzat 2017-ben is ezt
az utat szeretné folytatni, vagyis szo-
ros együttműködésben dolgozni a
gazdasági élet szereplőivel, közösen
tenni a Győrben problémaként jelent-
kező munkaerőhiány ellen, tovább fej-
leszteni a gazdasági infrastruktúrát,
javítani az ipari területek megközelít-
hetőségét, bővíteni a gyakorlatilag
mára teljesen megtelt ipari parkunkat
– zárta az alpolgármester, Borkai Zsolt
pedig még hozzátette, 2017 a gazda-
ságfejlesztés mellett a város idegen-
forgalma szempontjából is kiemelt év
lesz, hiszen a nyáron rendezzük ha-

zánk első olimpiai eseményét, amely-
re közel négyezer sportoló, szakveze-
tő, valamint a résztvevők családja,
barátai érkeznek. A sikeres bemutat-
kozás révén felkelthetik a Győrben
még nem járt turisták érdeklődését
városunk iránt, míg az elkészülő léte-
sítmények a sportcélú turizmust erő-
síthetik tovább.
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Autóban az ember

Az idén 580 milliárd forinttal ja-
vul a hazai vállalkozások hely-
zete az adóváltozásoknak kö-
szönhetően.

Január 1-jétől 27-ről 22 százalékra
csökkent a szociális hozzájárulási adó.
A minimálbér 15, a szakmunkás bér-
minimum 25 százalékkal emelkedett,
és megállapodás született arról is,
hogy 2018-tól további 8, illetve 12
százalékos növekedés jön. A hat évre
szóló bérmegállapodás lényege, hogy
a reálkeresetek a következő hat évben
40 százalékkal növekedjenek Magyar-
országon.  

A társasági adó egységesen 9 szá-
zalékra csökken. Ezzel a magyar vállal-
kozói adókulcs lett a legalacsonyabb
Európában, amitől komoly befektetési
hatásokat várnak.

A kis- és középvállalati (kkv) körben
a kisadózók tételes adójának (kata) ösz-
szeghatára 6 millióról 12 millió forintra
emelkedett. Jelentős könnyítés az áfa
alanyi mentesség értékhatárának 6 mil-
lióról 8 millió forintra emelése is. 

A kisvállalati adó (kiva) az eddigi
500 millió forint helyett 1 milliárd fo-
rint árbevételig, és az eddigi 25 he-
lyett 50 foglalkoztatottig választható,
és mindaddig a kiva hatálya alatt lehet
maradni, amíg a foglalkoztatottak szá-
ma nem haladja meg a százat. A kiva
kulcsa 16-ról 14 százalékra csökkent.

A munkaerő-mobilitást segítendő is
több kedvező döntés született, amelyek
révén mintegy 9 milliárd forintot fognak
megtakarítani a vállalkozások. Az egész-
ségügyi hozzájárulási adó (eho) 27 szá-
zalékról 22 százalékra való mérséklésé-
vel további 5 milliárd forintot takaríthat-
nak meg a vállalkozások. A cafeteria
adóterhe összességében 49,8-ról
43,66 százalékra mérséklődik.

Nô a minimálbér,
csökken
a társasági adó 

Folyamatosan bővül
az ipari park
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TAVASZ
A városi közgyűlés elfogadta a

2024-es olimpiát támogató nyilatko-
zatot, amely rögzíti Győr elkötelezett-
ségét a nagy olimpia megrendezésé-
vel kapcsolatban. Az év közben az is
kiderült, városunkban labdarúgó- és
kosárlabda-mérkőzéseket rendezné-
nek a világesemény keretein belül.

Nagyszabású útfejlesztés kezdő-
dött Révfaluban. A Szövetség utca fel-
újítása és a 14-es számú főútra törté-
nő kikötése révén egy újabb közleke-
dési tengely jön létre.

Megkezdődött a 2017-es Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál fő helyszíné-
nek, a Radnóti úti sporttelepnek az
építése. Az Aqua Sportközpont szom-
szédságában egy atlétikacentrumot –
8 sávos versenypályával és futófolyo-
sóval –, teniszcentrumot 9 pályával,
melyből négyet lefednek, egy torna-
csarnokot, egy további csarnokot a
küzdősportok számára, illetve egy
multifunkcionális sportcsarnokot hoz-
nak létre.

A Bécsi kapu tér és környezeté-
nek felújítása is megkezdődött,
amelynek keretében először a tér kö-
rüli utcák, majd maga a tér is telje-
sen megújul.

Igazi kuriózumnak tekinthető az a
városunkban megnyílt olimpiatörté-
neti kiállítás, amely több mint száz év

olimpiai sikereit eleveníti fel a győri
sportolók relikviái segítségével a Dr.
Kovács Pál Megyei Könyvtár és Kö-
zösségi Tér Herman Ottó úti kiállító-
terében.

Győr az éves kínálatát ezúttal is a
Budapesti Utazási Kiállításon mutat-
ta be elsőként, ahol a középpontba
már az EYOF-ra való felkészülés ke-
rült. Városunk Pannonhalmával kö-
zös standon demonstrálta a térségi
összefogást.

Ez volt a 2016-os év
Nemzeti ünnepünkön, március 15-

én felavatták a teljesen megújult vá-
rosházi dísztermet, amely az átalakí-
tást követően a terem eredeti állapo-
tát idézi. Megváltozott a terem tájolá-
sa és színvilága is, miközben a techni-
kát is korszerűsítették.

Teljes egészében magyar fejleszté-
sű az a kültéri edzőpark, amely az ön-
kormányzat beruházásában, az Audi
Hungaria Motor Kft. támogatásával
épült meg a Barátság Parkban. Az Ac-
tive Body System (ABS) a különböző
izomcsoportok erősítésére, nyújtásá-
ra, a mozgáskoordináció, stabilizáció
fejlesztésére és az állóképesség növe-
lésére szolgál.

A Turizmus Trend által immár tizen-
egyedik alkalommal meghirdetett ver-
senyén a győri EYOF-film a „PR meg-
oldások a turizmusban”, míg a Győri
Meséskönyvem harmadik része a „Te-
lepülésmarketing” kategóriában ért el
első helyezést.

Rendkívül látványos módon újult
meg a Megyeháza téri szökőkút, ahol a
vízsugarak táncát meghatározott idő-
pontokban zenei aláfestés is kíséri. A
látványterasszal, fényjátékkal és izgal-
mas vízképekkel újjászületett szökőkút
hamar népszerű látványossággá vált.

A világhírű José Cura vezényelte a
Győri Filharmonikus Zenekart. Az Au-
di Aréna Győr-ben Verdi mesterműve,

az Otelló koncertszerű változata csen-
dült fel a szerző, Shakespeare halálá-
nak 400. évfordulóján. Borkai Zsolt
polgármester az előadás előtt jelen-
tette be, hogy városunk megpályázza
a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa
címet. Mint mondta, Győr olyan kultu-
rális értékekkel bír, amelyek érdemes-
sé teszik erre a címre – ezt bizonyítot-
ta maga a koncert is.

A magyar állam és az önkormány-
zat kétharmad-egyharmad arányban

finanszírozza azt a mintegy kilencmilli-
árd forintos beruházást, amely az egye-
temi kollégium fejlesztésére és bővíté-
sére vonatkozik. A kampuszon egy tel-
jesen új, tízszintes kollégium épül, kö-

zel húszezer négyzetméteres alapterü-
leten. Ez 550-nél is több új kollégiumi
szobát, vagyis több mint 1100 férőhe-
lyet eredményez.

NYÁR
Az idén a megszokott, népszerű

fesztiválokon kívül is számos izgalmas
program várta a győrieket és a turistá-
kat városunkban. A nyárnyitón Fred-
die fellépése után a Best of LGT-t hall-
hatta a közönség, és a nyáron óriási si-
kerrel lépett fel a Wellhello és a Halott
Pénz is. Hallhattuk a Habana Social
Clubot, és a Voice’s sztárjainak csodá-
latos éneklését is.

A Győri Nemzeti Színház egész na-
pos programokkal búcsúztatta törté-
nete egyik legsikeresebb előadását, a
Portugált a Széchenyi téren, a Portu-
gála keretében.

A Győri Balett az idén is óriási siker-
rel rendezte meg a Magyar Táncfesz-
tivált, míg a Vaskakas Bábszínház a
Győrkőcfesztivál idejére varázsolta
meseországgá Győrt.

A labdarúgó Európa-bajnokság
idején zsúfolásig megtelt a Rába-parti
olimpiai terasz, ezért a város a Duna-
kapu téren is kivetítőt állított. A nyarat
végigkísérte a sportláz, hiszen az Eb
után nem sokkal az olimpiát szurkol-
ták végig a győriek is.

2015-ben négy győri városimázst
építő attrakció szerezte meg a rangos
gyémánt díjat, 2016-ban pedig ötből öt
kategóriában nyert városunk, ezzel az
Országos Városmarketing Díj Gyémánt
ranglista első helyezettje lett. Mint a dí-
jakból kiderült, az „Egy város, ezer él-

mény” óriásplakát-kampány, a Szent
László Napok, a GyőrBike kerékpárköl-
csönző hálózat, a Győri Audi ETO KC
és a Győri Filharmonikus Zenekar is
fontos építőköve a város imázsának. 

A sokak által látogatott Bécsi udvar
új külsőt kapott, az Arrabona udvar
pedig – a változtatásnak köszönhető-
en – rendezett körülményeket biztosít
az itt parkolóknak. 

Újabb látványossággal bővült a ko-
rábbi években teljesen felújított pihe-
nőövezet, az Adyvárosi tó közepére a
Csapásirány elnevezésű köztéri szo-
bor került. Marcalváros II szintén köz-
téri alkotással gazdagodott, Kereszt-
ablak címmel. A Radó-szigeti hősi em-
lékmű után a révfalui temetőben és a
Győrszentivánon található világhábo-
rús műemléket is restaurálták.

A Megyei Jogú Városokat látta ven-
dégül városunk. Mivel egy évvel ko-
rábban Győr nyerte meg a Megyei Jo-
gú Városok Sporttalálkozóját, meg-
szerezte ezzel a jogot a 2016-os ren-
dezésre. A találkozóra mintegy négy-
száz vendég érkezett az ország szá-
mos pontjáról.

A Bornapok ideje alatt ismét meg-
telt a város, a nyár pedig nagysikerű
szuperkoncerttel zárult. A Hermes
House Band és Lou Bega lépett fel. A
mambó királya legnagyobb slágereit
adta elő, mint a Mambo No. 5, vagy az
I got a girl.

ŐSZ
A győri önkormányzat 2016-ban is

ingyenes füzetcsomaggal segítette az
iskolakezdést. Összesen 1498 kezdő
csomagot ajándékozott a város az el-
sősöknek.

Négy állomással bővült a Győr Bike
rendszer. Új dokkoló állomás létesült
az Aqua Sportközpont mellett, a

Megkezdődött a 2017-es EYOF fő helyszínének,
a Radnóti utcai sporttelepnek az építése

A Wellhello és a Halott Pénz koncertjére
hallótávolságon belül 45 ezren buliztak



2016 HIRDETÉS

2017. január 6.   / + / 7

Szabadrév utcában, a Győr-Szol Zrt.
Orgona utcai telephelyénél, valamint
az adyvárosi Kuopio Parknál. Teszt jel-
leggel elektromos kerékpárokat is a
felhasználók szolgálatába állítottak.

Az ősz folyamán is izgalmas progra-
mokat rendeztek városunkban. A Mo-
bilitási Hét, a Magyar Hagyományok
Fesztiválja, a Pálinkafesztivál is meg-
mozgatta a győrieket, míg az irodalom
szerelmesei számára a Könyvszalon
tartogatott felejthetetlen élményeket.

A tavaly megújult partszakaszo-
kon hangulatos sétányokat alakítot-
tak ki. Ősz elején például a Széche-
nyi híd és a Jedlik híd között – a bel-
városi oldalhoz, illetve a Rába folyó
partjaihoz hasonlóan – épült ki a
közvilágítás, történt fásítás és kerül-
tek ki új utcabútorok is.

Innovatív elemmel bővült a közte-
rületi kamerarendszer elsőként a Ra-
dó szigeten. A rendbontókat hangszó-
rón keresztül is figyelmeztetheti a
rendőrség.

Három iskola diákjainak és a kör-
nyéken élők mozgáslehetőségét bőví-
ti az a rekortán borítású, 380 méter
hosszú futópálya, amelyet a Bem té-
ren létesítettek. Az átadást követően
megkezdődött a Bem tér Zrínyi út, és
a park nyugati oldala közti utcaszaka-
szának faltól falig történő átépítése

kétoldali parkolással és kétirányú for-
galommal.

Győr országosan is élenjáró az ön-
kormányzati lakások számában,
amely most Sáráson, a Medvei utcá-
ban bővült tovább, és ahol 18 család
találhatott kényelmes otthonra. A

mint egy 50 négyzetméteres, 1,5 szo-
bás lakások bérleti díja nem éri el a
húsz ezer forintot.

Két-két tanteremmel bővült a Győr-
ménfőcsanaki Petőfi-iskola Kisdobos
utcai épülete, valamint a győrszentivá-
ni Móricz Zsigmond Általános Iskola
épülete is. Mindkét városrészben a
növekvő gyermeklétszám indokolta a
fejlesztést.

Győrben is méltó megemlékezése-
ket rendeztek az 1956-os forradalom
hatvanadik évfordulóján. A központi
ünnepségek mellett rendhagyó közté-
ri kiállítás nyílt a Városháza előtt, ahol
a lengyel és a magyar eseményeket
egyaránt bemutatták – a kiállítás
Győrben és a testvérvárosi Poznan-
ban egyszerre volt látható. Máté Má-
ria, Halász Ödön, Szabó Béla – az
1956-os forradalom győri mártírjai a
börtönépület előtt kaptak halálos talá-
latot. Rájuk emlékeztet a szemközti
ház falán elhelyezett emléktábla,
amely egy '56-os bajtárs, dr. Kolozsy
Sándor alkotása.

Gőzerővel folynak az EYOF előké-
születei. Miközben épül a Radnóti úti
sporttelep, az egyetem új kollégiuma
és – külső beruházásban – a 201 la-
kást magában foglaló lakóövezet az
olajgyár helyén, a szervezői munka is
zajlik. Októberben az 1000 főt is átlép-

te az önkéntesek regisztrációja. A
szervező bizottság Minszkben, az Eu-
rópai Olimpiai Bizottság (EOC) köz-
gyűlésén prezentálta a felkészülés je-
lenlegi állását, majd az EOC delegátu-
sa városunkban is megtekintette az
előkészületeket.

Az idei faültetési program keretében
újabb ezer fával gyarapszik az állomány.
A program 2014-es indulása óta mint -
egy 3000 fát ültettek el városszerte.

A 2014-es adócsökkentés után
újabb adókönnyítés jön a győri gazda-
sági élet szereplői számára. Borkai

Zsolt bejelentése, majd a közgyűlés
támogatása után biztossá vált, a né-
hány éve még 2 százalékos adónem
2018-tól 1,6 százalékra mérséklődik.
A gazdaságélénkítő intézkedések kö-
zé tartozik, hogy jövőre az ipari park
bővítése is folytatódhat.

Létrejött a Foglalkoztatási Paktum
Győrben, amelynek résztvevői közö-
sen lépnek fel a foglalkoztatással kap-
csolatos kérdésekben, többek között
a munkaerőhiány csökkentése érde-
kében.

TÉL
Megkezdődött a Győri Advent

programsorozat, felgyúltak az ünnepi
fények, megnyílt a Dunakapu téri kor-
csolyapálya és Közép-Európa egyik
legszebb karácsonyi vására is.

Az Audi Hungariánál legördült az
egymilliomodik autó a gyártósorról,
melyet a harmincmilliomodik győri
motor hajt. A jubileumi autót, amely
egy catalunya piros Audi TT RS mo-
dell, a vállalat munkatársai köszöntöt-
ték Borkai Zsolt polgármesterrel és
Peter Kösslerrel, az Audi Hungaria
ügyvezető igazgatójával közösen.

Helyére kerültek a Loyolai Szent Ig-
nác bencés templom  harangjai. A
Széchenyi téri templom egyetlen

meglévő harangjának négy társát 100
éve vitték el, most a kezdeményező
Bogisich Ferenc, a QP Zrt. tulajdonos-
elnök-vezérigazgatója, a győri önkor-
mányzat, több helyi vállalkozás, a ben-
cés perjelség, a templomi hívek, a
bencés öregdiákok és a győri polgá-

rok adakozása révén az innsbrucki
Grassmayr Harangöntödében öntöt-
ték újra őket, sőt, további kettőt is ké-
szítettek. A harangokat Rómában Fe-
renc pápa áldotta meg, ezután érkez-
tek Győrbe, ahol ünnepélyes keretek
között emelték be őket a helyükre.

Átadták a keleti elkerülő út máso-
dik, Vonal út és 1-es út közötti szaka-
szát. A keleti elkerülő teljes hossza
13,4 km, amely az M1-es autópályát
köti össze a 14-es főúttal. Eddig elké-
szült az első és a második szakasz,
előbbi 4,4 km, utóbbi 3,8 km. A har-
madik szakasz 5,2 kilométer hosszú
lesz, amelynek részeként új híd épül a
Mosoni-Dunán. Ezt várhatóan 2018-
ban vehetik használatba a közlekedők.

Karácsony előtt újabb, másfél mil-
liárdos támogatásról döntött a kor-
mányzat, amely a Bécsi kapu tér felújí-
tását, a Szauter Ferenc utca és az Ifjú-
ság körút fejlesztésének folytatását
tartalmazza.

Ismét közösen zárták az évet a győ-
riek. A Dunakapu téren rendezték a
Szilveszteri Városi Vigasságokat, ame-
lyen a népszerű Star Machine szóra-
koztatta a közönséget, akik a „Rock-
golyó Diszkóban” is mulathattak. Az
éjszakát a látványos tűzijáték tette
még emlékezetesebbé.

Elérhetőségek: www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem 9024 Győr, Hunyadi utca 2. 06-96/550-240

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények
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Hangulatos sétányok várják 
a győrieket és a turistákat

Elkészült a keleti elkerülő
második szakasza is
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Nádorváros frekventált részén új építésű lakások eladók!
Nádorvárosban, 24 lakásos, liftes, mélygarázsos, új épí-

tésű társasházban 32–80 nm-es és penthouse lakások le-
köthetőek. Ehhez a földszinti, 32,82 nm-es garzonlakás-
hoz 9,66 nm terasz tartozik. Várható átadás: 2017. ősz.

Ár: 14,4 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718.

Győr-Sziget legjobb részén, karnyújtásnyira a termálfür-
dőtől és a Belvárostól, új építésű, liftes társasházban el-

adó ez a 1. emeleti, 50 nm-es, egyedi kialakítású lakás
5,4 nm-es erkéllyel, amerikai konyhás nappalival + 1 há-
lószobával, de az elrendezésen még módosíthat.

Ár: 20,5 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718.

Nádorvárosban, 24 lakásos, liftes, mélygarázsos, új
építésű társasházban 32–80 nm-es és penthouse la-

kások leköthetőek. Ehhez a földszinti, 71,69 nm-es la-
káshoz 17,84 nm terasz tartozik, melynek elosztása:
amerikai konyhás nappali + 2 szoba. A ház 30 cm-es
Leier téglából épül, 15 cm-es hőszigeteléssel, 3 rétegű
üvegezésű műanyag nyílászárókkal.

Ár: 31 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718.

Győr-Ménfőcsanakon, a Mediterrán lakópark kis társas-
házában eladó egy földszinti, kertkapcsolatos, 65 nm-es,

nappali + 2 szobás, 2006-os építésű lakás, 14 nm-es te-
rasszal (zárható), kamrával, beépített szekrényekkel.

Ár: 22 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020.

Pér csendes, kedvelt utcájában kínálom eladásra ezt az
igényesen kialakított családi házat. A 2003-ban épült ház
1058 nm-es telken helyezkedik el. A 123 nm-en 3 háló-

szoba, nappali, valamint konyha-étkező került kialakítás-
ra. A szobák szalagparkettával, az előszoba, konyha-étke-

ző pedig járólappal burkolt. Fűtését gázkazán látja el ra-
diátorokkal. A nappaliban a kémény kiépítése megtör-
tént, igény esetén van lehetőség kandalló kiépítésére is.

Ár: 23,4 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794.

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban, 15 lakásos
társasházban eladó ez a emeleti, 38 nm-es, 1 szoba +

nappalis lakás. A lakáshoz tartozik egy 7 nm-es er-
kély is. A társasházat magas szintű kivitelezés jellem-
zi, 30-as POROTHERM téglából, 10 cm-es szigetelés-
sel épül, a műanyag nyílászárók 3 rétegűek. A fűtést
és a melegvíz-ellátást kondenzációs gázkazán bizto-
sítja, radiátorral vagy padlófűtéssel. 

Ár: 12,5 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903.

Marcalváros I-en, tízemeletes, liftes társasházban, 49
nm-es, 2 szobás, 5. emeleti panellakás eladó. A szo-
bák parkettásak, a többi
helyiség járólapos. Fű-
tése távhő. A felújítás
öt éven belül zajlott,
melynek során a burko-
latok cseréje, az előszo-
ba lambériázása, a für-
dőszoba felújítása és új
konyhabútor beépítése
is megtörtént.

Ár: 12,5 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020.

Gyárváros kedvelt utcájában, 49 nm-es, nappali + 1
szobás, teljes körűen felújított, második emeleti, ala-
csony rezsijű téglalakás eladó, családi házas környezet-
ben. A WC és a fürdő külön helyiségben található. Tá-
rolási lehetőségről az előszobai beépített szekrény gon-
doskodik, illetve a lakáshoz tartozik egy 8 nm-es alag-

sori tároló. A lakás fűtése egyedi gázfűtés, konvektorral
(kondenzációs kazán gépészeti előkészítése megtör-
tént). A nyílászárók műanyagból készültek, minden ab-
lakra redőny és szúnyogháló került. Parkolási lehetőség
az elektromos kapuval zárt udvarban adott, továbbá ga-
rázs vásárlására is van lehetőség. 

Ár: 15 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020.

Győr-Pinnyéden, új építésű, 6 lakásos társasházban
amerikai konyhás, nappali + 3 szobás, 74,34 nm-es,

első emeleti lakás eladó 4,32 nm terasszal. A lakás
két garzonná alakítható, befektetésnek is kiváló!
MOST ajándék gépkocsibeállót kap lakása mellé!

Ár: 22,9 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020.

Nádorvárosban, új építésű társasházban, 1. emeleti,
61,3 nm-es, amerikai konyhás, nappali + 2 szobás la-

kás eladó 14,5 nm-es erkéllyel. Átadása 2017. 1. ne-
gyedévben várható.

Kulcsrakészen: 25,8 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718.

Győr egyik legnépszerűbb lakóparkjában, a Pacsirta la-
kóparkban, új építésű társasházi lakások eladók. Ez a

62 nm-es lakás az első emeleten található. Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 2 hálószoba. A nappaliból
nyílik a 7 nm-es erkély. CSOK + ÁFA IGÉNYELHETŐ!

Ár: 18,8 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794.

Győr egyik legnépszerűbb lakóparkjában, a Pacsirta
lakóparkban, új építésű, ikerházi lakások eladók. A
73 nm-es házhoz tartozó telekrész 400 nm. Elosztása:

amerikai konyhás nappali + 3 hálószoba, valamint
gardrób. Nagyméretű, 12 nm-es terasz tartozik hozzá!
Kiváló minőség, megbízható kivitelezés!

Ár: 21,5 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794.

AJÁNDÉK GÉPKOCSIBEÁLLÓ! Győr-Kisbácsán, a
Pacsirta lakóparkban, 15 lakásos, új építésű társas-
házban 35–77 nm-es lakások eladók! Ez a 68,39 nm-

es lakás a földszinten található, melyhez tartozik egy
6 nm-es terasz. Elosztása: amerikai konyhás nappali
+ 2 szoba, fürdő, külön nyíló WC. 

Ár: 18,8 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903.

Győr rohamosan fejlődő részén, Vízivárosban, új
építésű, liftes társasházi lakások eladók. Ez a 44,68

nm-es lakás az első emeleten található. Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 1 hálószoba. Nyugati tá-
jolásának köszönhetően, rendkívül világos.

Ár: 16,8 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718.

Győr-Pinnyéd dinamikusan fejlődő részén új építésű, 6 la-
kásos társasházban eladó ez a földszinti, 63,69 nm-es lakás,

5,8 nm-es terasszal, privát használatú kerttel (68 nm), ame-
rikai konyhás nappalival + 2 tágas szobával, kamrával.

Ár: 18,6 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718.

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban, 15 laká sos
társasházban eladásra kínálom ezt a 61 nm-es, 1. eme-

leti lakást! Elosztása: amerikai konyhás nappali + 2
szoba, melyhez egy 5 nm-es erkély is tartozik!

Ár: 18,4 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903.

Irányítsa otthonát távolból! Aki most lakást vásárol,
annak mobiltelefonnal irányítható, okos fűtést
adunk ajándékba! Győr-Szabadhegy új építésű ré-

szén épül ez a 33 lakásos, liftes társasház. 39–107 nm
alapterületű lakások közül választhat, a földszinten
kertkapcsolattal! Ez a 60,2 nm-es lakás az első eme-
leten található, elosztása kiváló, amerikai konyhás
nappali + 2 hálószoba található benne. A nappaliból
a nagyméretű, 11,32 nm-es erkélyre léphetünk.

Ár: 22,5 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794.
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Új év, új élet – mondják sokan. Mi nem szeretnénk
új életet kezdeni, hiszen cégünk nagyon sikeres évet
tudhat maga mögött, viszont rengeteg újdonsággal
várjuk ügyfeleinket. Az Édes Otthon Ingatlan Iroda
egyedülálló a győri ingatlanpiacon, hiszen olyan
komplex szolgáltatást nyújtunk, melyet más ingatlan-
közvetítő cég nem mondhat el magáról. 

Cégünk az ingatlanközvetítésen kívül kiemelten
és professzionálisan foglalkozik hitel- és CSOK-ügy-
intézéssel is, amit az OTP Banknál elért országos 3.
helyezésünk is bizonyít. Ez persze nem azt jelenti,
hogy más pénzintézetekkel nem állunk kapcsolat-
ban, mert nálunk a hitelügyintézés teljesen bankfüg-
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getlen, mindenki számára segítünk kiválasztani a
legmegfelelőbbet.

Az iroda másik pillére a kivitelezés, ezen a terüle-
ten is már sokéves múltra tekinthetünk vissza, renge-
teg referenciával és elégedett ügyféllel. Ma már el-
mondhatjuk, hogy éves szinten 40-50 lakást és 10-15
családi házat adunk át.

Idén tovább bővítettük cégünk profilját, most már
magánszemélyeknek és cégeknek is vállalunk saját
eszközökkel gépi földmunkát, fuvarozást, gépi vako-
lást és estrich betonozást.

Mi valóban a tervezéstől a kivitelezésen át a lakberen-
dezésig megteremtjük az Édes Otthont mindenki számára.

Otthon, Édes Otthon

Sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy mi várható
2017-ben  az ingatlanpiacon?

Szakemberek szerint csúcson lesz ebben az évben,
ami azt is jelenti, hogy még nagyobb választékot kíná-
lunk, hiszen rengeteg az új beruházás. Pont ezért, a
mi irodánk kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy kizá-
rólag megbízható kivitelezőkkel és beruházókkal dol-
gozik együtt, akik mögött többéves tapasztalat áll. Azt
gondolom, hogy ennek a széles repertoárnak és az ál-
lami támogatásoknak is köszönhetően, egyre többen
megtalálják a számukra ideális ingatlant.

Ne vesszen el a CSOK és áfa labirintusában, hagy-
ja, hogy kézenfogva végigvezessük ezen az úton. Tel-
jes körű hitel-, CSOK- és áfa-igénylést bonyolítunk
minden ügyfelünk számára.

Számunkra azok az ügyfelek is nagyon fontosak,
akik eladni szeretnék ingatlanukat, ez esetben ingyen
készítünk egy helyszíni ingatlanértékelést. Nálunk le-
hetőség van egyéni sikerdíj megállapítására is, mert ne-
künk az az elsődleges, hogy eladjuk az ingatlant, olyan
áron, ami az ügyfél számára is a legkedvezőbb.

Érezhetően egyre nagyobb igény mutatkozik az albér-
letek iránt is, ebben  a szegmensben nem érzékelhető az
áremelkedés, már jó ideje stagnál. A legnagyobb kereslet
80–120 ezer forint/hó közötti albérletekre van, természe-
tesen ebben is állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Búza Tímea
ingatlanreferens

Győr-Belvárosban, új építésű, liftes tár-
sasház 2. emeletén kiadó ez a 44 nm-es
lakás. Elosztása: amerikai konyhás nap-
pali + 1 hálószoba, fürdő, külön nyíló
WC. A konyha gépesített, sütő, főzőlap,
páraelszívó, mosogatógép és hűtő talál-
ható benne. Az előszobában, nappali-
ban, hálószobában beépített szekrények
találhatók.

Ár: 129 E Ft/hó. 
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903. 

Győr-Belvárosban kiadó ez a 64 nm-es,
3. emeleti, erkélyes lakás. Elosztása:
konyha, kis kamrával, 3 külön szoba,
fürdő, külön nyíló WC-vel. A lakásban
kicserélték a nyílászárókat, valamint a
fűtés is egyedileg szabályozható lett. A
konyhában gáztűzhely, mosogatógép ta-

ALBÉRLETBÖRZE
lálható, a szobák bútorozatlanok, par-
kettásak! KISTESTŰ KUTYA HOZHA-
TÓ! A lakás azonnal költözhető!

Bérleti díj: 100 E Ft/hó
+ rezsi + 2 havi kaució. 

Tomena Ildikó: +36-20/669-3903.

Győr-Nádorvárosban kiadó ez az 50
nm-es, 2. emeleti, erkélyes lakás. El-
osztása: amerikai konyhás nappali, 1
hálószoba, fürdő, WC. A lakás igénye-
sen berendezett, bútorozott, klímával
rendelkezik.

Ár: 100 E Ft/hó.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903.

Győr-Ménfőcsanakon kiadásra kíná-
lom ezt a 75 nm-es, 1. emeleti, újszerű

lakást. Elosztása: amerikai konyhás
nappali, 2 szoba, fürdő, WC. A lakás bú-
torozatlanul kiadó, a konyhában főző-
lap, sütő, páraelszívó található. 

Ár: 100 E Ft/hó.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903.

Győr-Szabadhegy frekventált részén
kiadó ez a 124 nm-es, kertes, családi
ház. A ház elosztása: 3 szoba, étkező,
konyha, kamra (2 nm), fürdő, WC. Az
ingatlan bútorozott, a szobák parkettá-
sak, a többi helyiség járólapos. A
konyha gépesített (hűtő, mikro, fa-
gyasztó), a fürdőszoba zuhanyzós, mo-
sógéppel felszerelt.

Ár: 140 E Ft/hó.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903.

Győr-Szabadhegyen kiadó ez a 49 nm-
es, 2 szobás, 2. emeleti lakás. Az ingat-
lan frissen felújított, részben bútorozott,
melyen igény szerint lehet változtatni.
A parkolás az utcán megoldott. 

Bérlet díj: 85 E Ft + rezsi + 2 havi kaució. 
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903.

Győr-Marcalváros II-n kiadó ez a 2. eme-
leti, 70 nm-es, erkélyes lakás. Elosztása:
1 + 2 fél szoba, nappali konyhával, fürdő,
külön WC. A lakás bútorozottan kiadó, a
konyha teljesen gépesített, a fürdőben
mosógép is található. Az ingatlan rendkí-
vül alacsony rezsiköltségű, fűtés, villany,
víz egyedi mennyiségmérővel!

Ár: 110 E Ft/hó.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet  (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu). 
A programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

PROGRAMkínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

AUCH IM JANUAR WERDEN DIE FILM-
VORFÜHRUNGEN im Rómer Ház (Teleki
László u. 21.) fortgesetzt. Der untertitelte Do-
kumentarfilm „Die Gesichter von David Bowie”
wird am 8. Januar um 17 Uhr gezeigt. Ab 19
Uhr gibt es dann das südkoreanische Roman-
tik-Drama „das Zimmermädchen” zu sehen.

WEGEN RENOVIERUNGSARBEITEN
ISTdas Szent László Besucherzentrum und die
Győrer Kirchenkomitats-Schatzkammer und
Bibliothek von 9. Januar bis 29. Januar ge -
schlossen. Während dieser Zeit können weder
der Bischofsburg-Aussichtsturm, die Apor Vil-
mos Ausstellung, noch die Präsentationsräume
von Schatzkammer und Bibliothek besichtigt
werden. Mit einem zuvor vereinbarten Termin
können das Bazilikamuseum und das Káptalan-
haus besichtigt werden (Tel: +36 20 368 8561). 

„KLEIDEN WIR UNS IN WEISS” – Ausstellung der Illustratorin Ro-
fusz Kinga im Csikóca Kunstatelier und Ausstellungsraum (Győr, Apor
Vilmos püspök tere 2.). Mittels der Werke der Illustratorin Rofusz Kinga
betreten wir eine Welt, deren sehr wichtiger Schaffenselement die weiße
Farbe bildet. Die Sammlung ist bis 26. Februar täglich ausser
montags, von 10 bis 18 Uhr zu sehen. 

UNTER DEM
MOTTO „PITY-
PANG” findet am
13. Januar ab 16:30
Uhr das Konzert zur
Vorstellung der neu-
en CD der Band
Aranykapu in der
Kisfaludy Károly
Bibliothek. (Baross
Gábor út 4.) statt.

PITYPANG CÍMMEL az Aranykapu zenekar lemezbe-
mutató koncertje lesz január 13-án 16 óra 30-tól a Kisfa-
ludy Károly Könyvtárban (Baross Gábor út 4.).

NYITOTT KAPUK NAPJA a Széche-
nyi-egyetemen. Január 11-én 8 és 14
óra között várják az érdeklődőket a Szé-
chenyi István Egyetemre (Győr, Egyetem
tér 1.). A látogatóknak lehetőségük nyílik
előadásokat meghallgatni a képzésekről,
tevékenységekről, emellett laborlátoga-
tásokat, könyvtári látogatást és egyete-
mi körsétát is szerveznek a számukra.

EX POZÍCIÓ CÍMMEL nyílik Fülöp Péter fo-
tográfiáiból tárlat január 6-án 18 órakor a VO-
KE Arany János Művelődési Házban (Révai
utca 5.). Közreműködnek: Dallos István fotó-
művész, Román Iván hegedű, Villányi Péter
cselló. A megnyitó után: Fény(kép)filmek vetí-
tése – beszélgetés az alkotóval. 

JANUÁRBAN IS FOLYTATÓDNAK A FILMVETÍTÉSEK a
Rómer Házban (Teleki László u. 21.). Január 7-én 17 és 19 órakor
a #Sohavégetnemérős című zenés játékfilmet láthatják az érdek-
lődők, melyet a Fluor Tomi és Diaz alkotta WellHello slágerei ins-
piráltak. A David Bowie arcai feliratos dokumentumfilmet 8-án 17
órától vetítik. 19 órától pedig A szobalány című dél-koreai roman-
tikus drámát nézhetik meg az érdeklődők. Az Engedem, hadd
menjen magyar dokumentummozit 12-én 17 órakor nézhetik meg
a rajongók. Vendég a rendező: Lévai Balázs.  

FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK MI-
ATT a Szent László Látogatóközpont és
a Győri Egyházmegyei Kincstár és
Könyvtár január 9-től 29-ig zárva tart.
Nem látogatható a Püspökvár-torony ki-
látó és az Apor Vilmos-kiállítás sem.
Egyeztetett időpontban a Bazilika Múze-
um, Káptalanház látogatható. A LEVELEK AZ ÉGBE című esttel Pingi -

czer Csabára emlékeznek a Zichy-palotában
(Liszt F. u. 20.) január 12-én, csütörtökön 17
órakor. Közreműködik: Janisch Éva, Menczel
Andrea, Mózes Anita, Sík Frida, Bede Faze-
kas Csaba, Fejszés Attila, Maszlay István,
Nagy Balázs, Sárközi József, Szigethy Gábor,
Török András és Ungvári István.

DR. SZILÁGYI GYÖRGY nyugal-
mazott földrajztanár Az inkák nyomá-
ban címmel tart vetítéses előadást ja-
nuár 11-én 17 órakor a Kisfaludy Ká-
roly Könyvtár rendezvénytermében
(Baross G. u. 4.). A belépés díjtalan.
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Borozó
szolo, pince, bor´́ ´́

A mellékletet szerkeszti: Wurmbrandt András

Értékelések és elôrejezések Vince-nap elôtt
Pannonhalmi borvidék

Izgalmasan alakult a tavalyi év a szőlő
és a bor szempontjából. A tavaszi fa-
gyok és a meleg száraz ősz mind meg-
határozták az évjárat mennyiségét és
minőségét. A Pannonhalmi borvidék
három borászát kértük arra, értékeljék
saját pincészetük és a borvidék szem-
pontjából a 2016-os évet, és mesélje-
nek kicsit arról, mit várnak az előttünk
álló esztendőtől. Itt hívjuk fel a figyel-
met arra, hogy január 20. és 22. között
Vince-napi pincejárásra várják az ér-
deklődőket a helyi pincészetek.

Babarczi Zsuzsa szerint nehéz volt a
2016-os év. Bár az április végi nagy fa-
gyokat kiheverték az ültetvényeik, bi-
zonyos fajták kevesebb termést hoz-
tak. Hozzátette ugyanakkor, hogy jó
beltartalmú, szép borok ígérkeznek.
Egyik legkedveltebb fajtaboruk, az ir-
sai már piacon van, míg a Babarczi-fé-
le sauvignon blanc és a rozé január-
februárban kerül a polcokra.

Ami a forgalmukat illeti, a Babarczi
Pincészetnek nem lehet oka panaszra,
hiszen Győrön és Budapesten kívül ma
már az ország számos pontján sokan
töltik boraikat a poharaikba, és külföl-
dön, Lengyelországban és Japánban is
egyre jobban cseng a Babarczi, illetve
gyöngyöző borukra gondolva, a Bu-

Hangyál Balázs: évrôl évre kismértékben nô a borvidék területe
Hangyál Balázst kettős minőségében
kérdeztük, így nemcsak a Hangyál Pin-
cészet tulajdonosaként, hanem a Pan-
nonhalmi borvidék hegybírójaként is ér-
tékelte a tavalyi évet. Mint mondta, a
2016-os év érdekesen alakult, hiszen ta-
vasszal itt is károkat okozott a fagy, amely
a borvidék 1/3-át érintette, a nyár viszont
kárpótolta a gazdákat, jól cukrosodott a
szőlő. Az ősz Hangyál Balázs szerint ma-
ga volt a csoda, mint mondta, a régi öre-
gek sem emlékeznek, mikor volt utoljára
ilyen, hogy nem kellett megállni a szüret-
ben. Így jó mustfokkal rendelkező szőlő
került a feldolgozókba, amelyekből re-
mek borok készülnek, érlelődnek. 

A hegybíró a tavalyi év kapcsán el-
mondta azt is, évről évre kismérték-

ben nő a borvidék területe, a gazdák
folyamatosan újítják meg az ültetvé-
nyeiket, a terület 75 százaléka 10 éven
aluli növény. A termésátlag a még
nem jól termő új telepítések miatt kö-
zepesnek mondható. 

De nemcsak a terület, hanem a pa-
lackozott borok mennyisége is növek-
szik. Az itteni borokat országosan is el-
ismerik, de Győr és környéke is egyre
több pannonhalmi bort fogyaszt. 

Hangyál Balázs bízik abban, hogy
idén is marad az ültetvénycserékre jel-
lemző lendület, és a jövőben még
jobb minőségű szőlőt és bort ad majd
a vidék. 

A borász, aki maga is telepített új
szőlőket tavaly, szűkebb környezetével,

azaz a saját pincészetével kapcsolat-
ban elmondta, szerencsére őket elke-
rülte a fagykár, és nagyon jó termés ke-
rült a pincébe. A 2016-os évjáratból
gyümölcsös, üde fehérborokat lehet
készíteni. Hozzátette, az itteni területek
alkalmasak arra, hogy a nemzetközi
trendeknek megfelelő borok szülesse-
nek. Saját fajtái közül kiemelte az olasz-
rizlinget, amelyet novemberben szüre-
teltek, és várhatóan szép, nagy testű fe-
hérbor lesz belőle. Emellett nagy alko-
holtartalmú vörösborok kerülnek majd
ebből az évjáratból a palackba.

Az előttünk álló évtől azt várja,
hogy amit a természet 2014-ben el-
vett, azt a ’15-ös, ’16-os évhez hason-
lóan, visszaadja. 

Babarczi Zsuzsa: országszerte egyre nagyobb 
a pannonhalmi borok elismertsége

borczi név. A borásztól megtudtuk, piaci
oldalon jók a kilátásaik az előttünk álló
évre, 2017-ben tovább erősítenék az
amúgy is emelkedést mutató exportpi-
acaikat is. Folyamatosan nő palackozott
boraik mennyisége, évről évre mintegy
15 százalékkal, a favoritnak számító ir-
sai esetében hússzal is. 

Zsuzsa szerint sikereik alapja a jó bor,
és hogy a borvidéknek egyre nagyobb
az elismertsége országszerte, de kie-
melte azt a jelentős marketingmunkát,
kóstolóról kóstolóra járást, amely nélkül
elvesznének a nagy versenyben. 

De nemcsak a kereslet-kínálati ol-
dalra, hanem a szőlőre is figyelnek a bo-
rászatnál, a metszési munkákat is meg-
kezdték már decemberben. A pincé-

szetnél fontosnak tartják, hogy évről év-
re ne csak megtartsák, hanem javítsák
is boraik minőségét. Hogy jó irányba
mennek, mutatja, hogy több fővárosi,
jól menő étteremben is volt már kiemelt
bor Babarcziék irsaija vagy sauvignon
blanc-ja. Rajnai rizlingjükből is évről év-
re több fogy, míg a chardonnay-ra ki-
csit megosztóbb fajtaként tekint Zsu-
zsa. A 2015-ös évjáratból egyébként
már szinte minden bor elfogyott. 

A Babarczi Pincészet mindezek
mellett hét hektáron újratelepíti a sző-
lőt idén, és egy kertészeti géppályáza-
ton is elindulnak, hiszen ahogy az el-
múlt 5-6 évben mindig, 2017-ben is
fejleszteni szeretnének, sőt új munka-
társat is felvesznek. 
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Összességében eredményes évet hagyunk a hátunk
mögött mind az ismertség, az új piacok, partnerek,
mind pedig az évjárat, illetve a borok tekintetében –
mondja Cseri Norbert borász. A Cseri Pincészet tulaj-
donosa szerint a 2016-os évjárat nem lesz kiemelkedő,
de jó minőséget vár: „Az látszik, hogy nem fogunk tud-
ni annyi nagy vörösbort készíteni, mint a 15-ös évjárat-
ból – ezekkel egyébként idén májusban jövünk ki a pi-
acra –, a 2014-eshez képest viszont jóval több és
szebb hordós érlelésű vörösborra lehet majd számíta-
ni.” Cseri Norbert szerint az ősszel leszedett szőlőből
komplex, jól érlelhető, időtálló vörösborok születhet-
nek, kisebb probléma csak a szín mélységével lehet. A
fehérek tekintetében azonban a szín sem jelent prob-
lémát, és az időjárás a savszerkezeten sem rontott. 

A tavalyi évben egyébként az Archeus Cuveé volt
a Cseri Pincészet legkedveltebb bora, de fajtabora-
ik iránt is nőtt a kereslet. Sokat dolgoztak például
azon, hogy a rajnai rizling jobban menjen, és tavaly
sikerült is vele jelentősebb áttörést elérni. De a
sauvignon blanc is jól fogy, olyannyira, hogy nem is
jut mindenhova. Tovább szemezgetve a fajták kö-
zött, a borász szerint a tramini visszafogott fejlődést

Cseri Norbert: komplex, jól érlelhetô, 
idôtálló vörösborok születhetnek

mutat a piacon, hiszen egy speciális fogyasztói ré-
teg keresi, míg a pinot blanc kuriózumnak számít,
kevésbé ismerik az emberek. Az irsai olivérből viszont
évről évre többet adnak el – persze ez a nemzetközi
trendek ismeretében egyáltalán nem meglepő.

A rozé tekintetében sem lehet oka panaszra a
családi pincészetnek, megduplázták ugyanis a slá-
gertermék forgalmát. 

A vörösborokban rejlő lehetőségeket azonban
még a meglehetősen gyengének számító 2014-es
évjárat határozta meg, hiszen a hordós érlelés után
ez került '16-ban a piacra.

Annál jobbnak ígérkezik viszont az előttünk álló év
a testes vörösborok és a válogatás fehérek tekinteté-
ben, hiszen ezek a kiemelkedőnek mondható 2015-
ös évjárat „gyümölcsei”. A tavaly szüretelt rozé és sau -
vignon blanc is az idei év első felében kerül piacra. 

Cseri Norbert úgy véli, nemcsak mennyiségben,
árban is tudnak nőni 2017-ben, és újabb partnerek-
re, megrendelőkre is számít, hiszen Győr mellett
már most számos budapesti borkereskedés és ét-
terem kínálja a Cseri-borokat, emellett pedig külföl-
di meghívásaik is vannak.



GASZTRO CREATIVE CHEF

creative chef

Nagy Eszter, az RTL Klub Konyhafônök 2 címû adásának harmadik
helyezettje 2017-ben egy-egy vendéggel fôz a Gyôr+ Televízión futó
mûsorában. Az év elsô meghívottja Járai Máté, a Gyôri Nemzeti Színház
népszerû mûvésze volt, akivel egy év eleji menüsort állítottak össze.

A hagymát az aprított kápiával és
a kockázott baconnel összepirítjuk,
hozzáadjuk a vörös lencsét és fel-
engedjük annyi vízzel, hogy ellepje.
Sózzuk-borsozzuk, és teljesen pu-
hára fôzzük, majd vajjal krémesre
turmixoljuk. Utólag hígítjuk vízzel
és megsózzuk. A baconszeleteket
két sütôpapír közé fektetjük és két
tepsi között lesúlyozva, 170 fokon
15 percig sütjük. Ha szeretnénk, a
levest díszíthetjük tejföllel is.

Kétszer sült császárh
karalábékrémmel  
és kakukkfüves
burgonyával

300 g vörös lencse (nem muszáj
áztatni) • 1 nagy vöröshagyma
• 10 dkg kockázott bacon • 1
db kápia paprika • 2 gerezd fok-
hagyma • 15 dkg vaj • 5-6 sze-
let baconszalonna

Füstös vöröslencse-
krémleves bacon-
chipsszel

Gazdag konyhai évnyitó
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Járai Máté nem teljesen kezdô a kony-
hában, az utóbbi idôben gyakran fôzött
a barátaival. De általában csak társaság-
ban készít ételt, a fôzés szerinte
mûvészet, amire a színház mellett nem
jut ideje. Elárulta, a felesége sem egy
„konyhaguru”, viszont születésnapjára
elkészítette a színész kedvenc ételét, a
rakott kelt. Nagy Esztert meglepte, hogy
a nemzet színésze, Törôcsik Mari Máté
nagymamája. Tulajdonkáppen néhány
éve ez az egész országot meglepte, a
színész ugyanis csak akkor beszélt róla,
amikor már ô is elért eredményeket. A
mûsorban azt is elmondta, Mari mama —
ahogy a család szólítja — nem süt-fôz, Já-
rai nagyi viszont igen, minden vasárnap
háromfogásos ebéddel várja a rokono-
kat. Az adás premierjét pénteken, 19.30
órakor láthatják a Gyôr+ Televízió nézôi,
amit késôbb a www.tv.gyorplusz.hu
weboldalon is visszanézhetnek.



CREATIVE CHEF HIRDETÉS

A Creative Chef fogásaihoz
a Borháló ezt ajánlja:

Gyôr, Pálffy u. 3. Nyitvatartás: hétfô—szombat 10—20 óra
www.borhalo.com/gyor Facebook: borhalogyor 

aprósütemény • fél li-
ter natúr joghurt • 4-5
ek. méz • fahéj

Mézes-joghurtos-fahéjas 
pohárkrém

Bizonyára mindenkinek maradt az ünnepekrôl néhány szem aprósüte-
ménye. Na ez az a desszert, amivel a kidobásra ítélt, kissé száradt sütik
is megmenthetôk. A megmaradt aprósütit felaprítjuk vagy lemorzsoljuk
és egy pohár aljára szórjuk. A joghurtot a mézzel alaposan elkeverjük
és a pohárba rétegezzük. A desszert tetejét fahéjjal megszórjuk. Érde-
mes néhány órát hûtôben pihentetni, hogy az ízek összeérhessenek.

A hús bôrét bevagdossuk, sóval alaposan bemasszí-
rozzuk és egy tepsi aljába helyezzük a félbe vágott
fokhagymákat, rá helyezzük az elôkészített császár-
húst. A tepsibe beleöntjük a húslevest, és az egészet
fóliával lefedve, 170 fokon 3-4 óráig sütjük. Mikor kész,
langyosra hûtjük, majd a bôr tetejére helyezünk egy
darab folpackot, és a húst egy másik tepsivel lesúlyoz-
zuk, hogy szép lapos és vágható legyen. A teljesen
hideg húst tudjuk majd egyenletesen, szépen szele-
telni. A kólát felforraljuk a szegfûszeggel és egészen
addig fôzzük, amíg körülbelül egy dl nem lesz. Ekkor
belekeverünk egy-két evôkanállal a zsíros húslébôl, és
a szegfûszeget eltávolítva, megkenjük ezzel a raga-
csos mázzal a szalonnabôrt. Így helyezzük vissza a
sütôbe 180 fokra, míg a bôr teljesen ropogósra nem
sül. Az édes- és a lilaburgonyát felaprítva összeforgat-
juk egy kis olívaolajjal, kakukkfûvel, sóval, és 180 fo-
kos sütôben körülbelül 20 percig sütjük. A karalábét
néhány gerezd fokhagymával sós vízben puhára fôz-
zük, majd vajjal összeturmixoljuk.

1,5 kg császárhús • 2 fej fokhagyma, gerezdekre
szedve • fél liter húsleves • 4 fej karalábé • 15 dkg
vaj • 1 db édes és néhány szem lilaburgonya • ka -
kukk fû • 1 liter kóla (cukros!) • 3-4 szem szeg fû szeg

hús

2490 Ft 1660 Ft/1 liter

Egy szösszenetnyi információ
a pincészetrôl...

A Vojtek Pincészet egy kis családi vál-
lalkozás, ahol a szôlôtermesztésnek és
borkészítésnek több évtizedes múltja
van. A borászat Villány egyik leghíre-
sebb dûlôjénél, a Jammerthal lábánál
fekszik.

Kékoportó-, cabernet sauvignon-,
kékfrankos- és olaszrizling-ültetvénye-
iken folyik szôlôtermelés, ezenkívül
chardonnay és tramini fajtákat vásá-
rolnak fel.

A pincészet a hagyományos eljárást öt-
vözve, a korszerû borászati technoló -
giával készíti vörös- és fehérborait.

Ez a Cabernet Cuvée boruk cabernet
franc, cabernet sauvignon és merlot bo-
rok házasításából készült. Illatában a fe-
kete ribizli és az erdei szeder aromái fe-
dezhetôk fel. Mély bíborszínével, mar-
káns tanninjaival kielégítô nedû lehet a
testes vörösbort kedvelôk számára. 

Baráti beszélgetések,
családi és társasági összejövetelek
remek kísérôje.

Vojtek Pincészet
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Cabernet
Cuvée
2011

Kiszerelés: 1,5 literes PET palack
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JANUÁR 7., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:05 Odaát  00:50 Odaát  01:35
Odaát Fájó szívek  02:25 CSI: Mia-
mi helyszínelők  03:05 Döglött ak-
ták  04:10 Tűzön-vízen 04:50 Tű-
zön-vízen  05:35 Na végre, itt a
nyár!  06:05 Televíziós vásárlás
06:40 Kölyökklub  09:55 Televíziós
vásárlás 10:45 Nyugi, Charlie! 
11:05 Nevelésből elégséges  11:25
Nevelésből elégséges  11:50 Au-
togram  12:15 Pokoli áramszünet 
15:40 Majd elválik  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Fókusz Plusz  19:15
Alvin és a mókusok 3.  20:45 Sher-
lock Holmes 2. – Árnyjáték  23:00 A
rítus 

06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné
09:45 Maci Laci  10:15 Tom és
Jerry gyerekshow  10:45 Trendmá-
nia  11:15 Babavilág  11:45 Az Év
Háziasszonya  12:15 Poggyász
12:45 A Miller család  13:15 Tarzan
 14:15 Gyilkos sorok  15:10 Gyil-
kos sorok  16:15 Madagaszkár 
18:00 Tények 18:55 Amerikába jöt-
tem  21:25 Vejedre ütök  23:55
Kertvárosi kommandó  02:00
Sportos 02:05 Az elnök árnyékában
 02:50 Az elnök árnyékában 
03:30 Lángoló Chicago  04:15 Lán-
goló Chicago 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Creative chef 08:00 Híradó
08:25 Sporthírek 08:30 Kulisszák
mögött 09:00 Híradó 09:25 Sporthí-
rek 09:30 Hello Győr! 10:00 Vény nél-
kül  10:30 Képújság 18:00 Credo
18:30 Creative chef 18:45 Bankvilág
19:00 Győri7 19:45 Konkrét 20:00
Építech 20:30 Üzleti negyed 21:00
Gázfröccs 21:30 Creative chef 21:45
Made in Hungary 22:00 Győri7
22:45 Konkrét 23:00 Credo

GYŐR+ TV

JANUÁR 8., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:50 Az elnök árnyékában  03:30
Lángoló Chicago  04:15 Lángoló
Chicago  04:55 A Miller család 
05:15 Oltári szervezők  06:00 Ast-
ro-Világ 07:00 Tv2 matiné 09:10 Ma-
ci Laci  09:40 Tom és Jerry gyerek -
show  10:10 Nagy Vagy, Auchan ku-
pa!  10:40 Tűsarok  11:10 Több
mint TestŐr  11:40 SpeedZone 
12:10 Super Car  12:40 Falforgatók
 13:10 A Miller család  13:40 Tar-
zan  14:40 Gyilkos sorok Halottak
napja  15:45 Junior  18:00 Tények
18:55 Jurassic Park  21:30 Üvegtig-
ris  23:50 Rockhajó 

07:00 Test-lélek-szellem 09:00 35 év
10:00 Üzleti negyed 10:30 Képújság
18:00 Győri7 18:45 Konkrét 19:00
Üzleti negyed 19:30 Hello Győr!
20:00 Kulisszák mögött 20:30 Zooo+
21:00 Nyugdíjas Egyetem 22:00
Győri7 22:45 Konkrét 23:00 Üzleti
negyed

GYŐR+ TV

JANUÁR 9., HÉTFŐ
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:20 Sportos 02:25 Zsaruvér 
03:05 Franklin és Bash  03:45
Franklin és Bash  04:25 Mennyei
tippek  04:50 Mennyei tippek 
05:10 Csapdába csalva  05:35 Az
uralkodónő  06:20 Mokka  09:00
Ékszer TV 10:45 Astro-Világ 12:00
Tények Délben  12:30 Knight Rider
Az elrabolt kamion  13:35 Walker, a
texasi kopó  14:40 Magánnyomo-
zók  15:45 Ana három arca  16:50
Megtört szívek  18:00 Tények
19:25 Az 50 milliós játszma  20:35
A szultána  21:10 Idővonal  23:30
Bűnös Chicago 

07:00 Test-lélek-szellem 09:00 35 év
10:00 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Kulisszák mögött
20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Kulisszák mögött 21:00 Hír-
adó 21:20 Sporthírek 21:30 Konkrét
21:45 Bankvilág 22:00 Híradó 22:20
Sporthírek 22:30 Credo 23:00 Hír-
adó 23:20 Sporthírek

GYŐR+ TV

JANUÁR 10., KEDD
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

01:20 Sportos 01:25 Teleshop 01:50
Haláli testcsere 02:35 Felejthetetlen
03:15 Balfékek 03:35 Walker, a te-
xasi kopó  04:20 Knight Rider 
05:10 Csapdába csalva  05:35 Az
uralkodónő  06:20 Mokka  09:00
Ékszer TV 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:30 Knight Rider Jel-
mezbál  13:35 Walker, a texasi kopó
 14:40 Magánnyomozók  15:45
Ana három arca  16:50 Megtört szí-
vek  18:00 Tények 19:25 Az 50 milli-
ós játszma  20:35 A szultána 
21:10 Argo 2  23:10 Sherlock és
Watson 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Építech 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Kulisszák mögött
09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 09:45 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Hello
Győr! 20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Hello Győr! 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Zooo+ 22:00
Híradó 22:20 Sporthírek 22:30 Vény
nélkül 23:00 Híradó 23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

JANUÁR 11., SZERDA
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

01:00 Sportos 01:05 Teleshop 01:35
Látogatás 03:10 Walker, a texasi ko-
pó  03:55 Knight Rider  04:45
Csapdába csalva  05:10 Csapdába
csalva 05:35 Az uralkodónő 06:20
Mokka  09:00 Ékszer TV 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
Knight Rider  13:35 Walker, a texasi
kopó  14:40 Magánnyomozók 
15:45 Ana három arca  16:50 Meg-
tört szívek  18:00 Tények 19:25 Az
50 milliós játszma  20:35 A szultána
 21:10 Lara Croft: Tomb Raider 2. –
Az élet bölcsője 23:30 A törvény em-
bere 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Hello Győr! 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Zooo+ 09:00
Híradó 09:20 Sporthírek 09:30 Konk-
rét 09:45 Képújság 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Üzleti ne-
gyed 20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Gázfröccs 21:00 Híradó 21:20
Sporthírek 21:30 Konkrét 21:45 Ma-
de in Hungary 22:00 Híradó 22:20
Sporthírek 22:30 Építech 23:00 Hír-
adó 23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

05:00 Barátok közt  05:30 Televíziós
vásárlás 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:35 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:10 Televíziós vásárlás 11:55
BabaKalauz  12:20 Story Extra 
12:45 Anyám borogass  13:10 Éjjel-
nappal Budapest 14:20 Szívek dokto-
ra 15:20 A kis menyasszony 15:55
A kis menyasszony  16:10 Szulejmán
 17:25 Story Extra  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz 19:30 Éjjel-nap-
pal Budapest  20:45 Barátok közt 
21:20 Castle  Castle 22:20 XXI. szá-
zad – a legendák velünk élnek  22:50
RTL Klub Híradó 23:20 Magyarul Baló-
val

00:05 A Sakál napja  02:25 Szabo-
tőr  04:10 Duna anzix 04:25 Szel-
lem a palackból  04:55 Noé barátai
05:20 Lélek Boulevard  05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:00
Rome Reports – Vatikáni híradó
06:25 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:30 Család-barát 09:05 King Cre-
ole  11:00 Noé barátai 11:25 Tér-
kép 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:50 Ízőrzők: Hidas 13:30 Kelet-
Európa vadonjai 14:25 Hazajáró
15:00 Magyar Krónika  15:30 Mit
csinált felséged 3-tól 5-ig?  17:00
Gasztroangyal  18:00 Híradó 18:35
SzerencseSzombat  19:35 Mr. Ma-
goo  21:05 A királyság  22:55 Ke-
nó  23:00 Love Story 

05:20 Lélek Boulevard  05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Végtelen szerelem  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:25 Srpski Ekran
07:55 Unser Bildschirm 08:25 Feke-
tén-fehéren  09:15 Elfeledett szere-
lem  10:00 Család-barát  11:35
Jamie 15 perces kajái 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:50 Colum-
bo  14:05 Világörökség Portugáliá-
ban 14:30 A császárság kincse 
15:35 Elfeledett szerelem  16:15
Charly, majom a családban  17:10
Ridikül  18:00 Híradó 18:35 Végte-
len szerelem  19:25 Maradj talpon!
 20:25 Önök kérték!  21:25 Velvet
Divatház  22:10 Kenó  22:20
Grand Hotel  23:10 Nagyok 
23:40 Kékfény 

05:00 Barátok közt  05:30 Televíziós
vásárlás 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:35 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:10 Televíziós vásárlás 11:55
StílusKalauz  12:20 Story Extra 
12:45 Anyám borogass  13:10 Éjjel-
nappal Budapest 14:40 Szívek dokto-
ra 15:20 A kis menyasszony 15:55
A kis menyasszony  16:10 Szulejmán
 17:25 Story Extra  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz 19:30 Éjjel-nap-
pal Budapest  20:45 Barátok közt 
21:25 Szulejmán  22:30 Házon kívül
 22:55 RTL Klub Híradó Késő 23:25
Magyarul Balóval 

05:00 Barátok közt  05:30 Televíziós
vásárlás 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz
 08:35 Magyarul Balóval 09:15 Aszt-
ro Show 10:10 Televíziós vásárlás
11:55 Fókusz Plusz 12:20 Story Ext-
ra  12:45 Anyám borogass  13:10
Éjjel-nappal Budapest 14:20 Szívek
doktora 15:20 A kis menyasszony 
16:10 Szulejmán  17:25 Story Extra
 18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fó-
kusz 19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:45 Barátok közt  21:25 Dr. Csont
 22:20 Glades – Tengerparti gyilkos-
ságok  23:20 RTL Klub Híradó 
23:50 Magyarul Balóval 

07:25 Will és Grace  07:50 Jóbará-
tok  08:15 Jóbarátok  08:40
Chuck  09:30 Chuck  10:20 Szí-
vek szállodája  11:10 Amerikai mes-
terszakács junior  12:05 Monk –
Flúgos nyomozó  13:00 Monk – Flú-
gos nyomozó  13:55 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  14:50 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  15:50
Castle  16:45 Castle  17:40 Gor-
don Ramsay – A pokol konyhája 
18:40 Az élet csajos oldala  19:05
Az élet csajos oldala  19:35 Nyugi,
Charlie!  20:05 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:00 Elrabolva 22:55 Lakás-
talkshow 23:55 Éjjeli féreg 

07:30 Will és Grace  07:50 Jóbará-
tok  08:20 Jóbarátok  08:45
Chuck  09:35 Chuck  10:20 Szí-
vek szállodája  11:10 Amerikai mes-
terszakács junior  12:05 Monk –
Flúgos nyomozó  13:00 Monk – Flú-
gos nyomozó  13:55 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  14:50 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  15:50
Castle  16:45 Castle  17:40 Ame-
rikai mesterszakács junior  18:40
Az élet csajos oldala  19:05 Az élet
csajos oldala  19:35 Nyugi, Charlie!
 20:05 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Riddick – A sötétség krónikája
23:25 Lakástalkshow 

07:25 Will és Grace   07:50 Jóbará-
tok  08:15 Jóbarátok  08:40
Chuck  09:30 Chuck  10:20 Szí-
vek szállodája  11:10 Amerikai mes-
terszakács junior  12:05 Monk –
Flúgos nyomozó  13:00 Monk – Flú-
gos nyomozó  13:55 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  14:50 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  15:50
Castle  16:45 Castle  17:40 Ame-
rikai mesterszakács junior  18:40
Az élet csajos oldala  19:05 Az élet
csajos oldala  19:35 Nyugi, Charlie!
 20:05 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Pitch Black – 22 évente sötét-
ség 23:15 Lakástalkshow 

05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Refor-
máció hétről hétre 06:00 Rome Re-
ports – Vatikáni híradó  06:25 „Így
szól az Úr!” 06:30 A sokszínű vallás 
06:40 Kérdések a Bibliában 06:55
Kenó  07:00 Híradó 07:30 Család-
barát 09:00 Isten kezében 09:25 Ke-
reszt-Tények 09:35 Katolikus krónika 
10:05 Református ifjúsági műsor 
10:10 Evangélikus ifjúsági műsor
10:25 Úton-útfélen  10:30 Reformá-
tus magazin 11:00 Római katolikus mi-
se 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:50 Rúzs és selyem 13:20 Múzeum-
túra 13:50 Riói kaland 15:45 Töké-
letes férfi  17:00 Hogy volt!? 18:00
Híradó 18:35 Miss Fisher rejtélyes ese-
tei  19:30 Magyarország, szeretlek!
21:05 Kártyavár  21:50 Kenó 
22:00 Kísérleti gyilkosság  23:55 Az
utolsó cowboy 

05:20 Lélek Boulevard  05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Végtelen szerelem  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:25 Roma Magazin
07:55 Domovina 08:25 Feketén-fe-
héren 09:15 Elfeledett szerelem 
10:00 Család-barát 11:35 Jamie 15
perces kajái 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:50 Columbo 
14:05 Világörökség Portugáliában
14:30 A császárság kincse  15:30
Elfeledett szerelem  16:15 Charly,
majom a családban  17:10 Ridikül
 18:00 Híradó 18:35 Végtelen sze-
relem  19:25 Maradj talpon! 
20:25 Kékfény  21:25 Hawaii Five-
0  22:10 Kenó  22:20 SOKO – Al-
pesi nyomozók  23:10 Cowboy az
aranyásók között 

05:15 Lélek Boulevard  05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Végtelen szerelem 06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:25 Hrvatska kronika
07:55 Ecranul nostru 08:25 Feketén-
fehéren 09:15 Elfeledett szerelem 
10:00 Család-barát  11:35 Jamie
15 perces kajái 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:50 Columbo: Feke-
te etűd  14:30 A császárság kincse
 15:35 Elfeledett szerelem  16:15
Charly, majom a családban  17:10
Ridikül  18:00 Híradó 18:35 Végte-
len szerelem  19:25 Maradj talpon!
 20:20 Skandináv lottó sorsolás 
20:30 Zsaruvér  21:25 Brit követi je-
lentések, 1956 21:30 A fehér királyné
 22:30 Kenó  22:40 A nagy
Gatsby 

01:20 Irány Dakar – Africa Race 01:30
A kartell 03:00 Döglött akták 04:05
Tűzön-vízen  04:50 Tűzön-vízen 
05:30 Na végre, itt a nyár! 06:05 Tele-
víziós vásárlás 06:30 Kölyökklub 
09:45 BabaKalauz  10:15 Televíziós
vásárlás 11:05 Nyugi, Charlie!  11:25
A Muzsika TV bemutatja  11:50
EgészségKalauz  12:15 StílusKalauz
 12:40 Havazin  13:10 XXI. század –
a legendák velünk élnek 13:40 Házon
kívül  14:10 Dallas  15:00 Dallas 
Utána: 15.55 Hatoslottó-sorsolás 15:55
A pláza ásza  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Különösen veszélyes  20:45
Holtpont 22:45 Szex és New York 

05:50 Televíziós vásárlás 06:20 Csen-
getett, Mylord? 07:15 Csengetett,
Mylord? 08:05 Will és Grace 08:30
Will és Grace  08:55 Jóbarátok 
09:30 Jóbarátok  09:55 Amerikai
mesterszakács 10:45 Amerikai mes-
terszakács  11:35 Akadémia Itália
 12:05 Szalonskicc 12:35 Monk –
Flúgos nyomozó  13:25 Monk – Flú-
gos nyomozó  14:15 NCIS: Los An-
geles  15:05 NCIS: Los Angeles 
15:50 Castle  16:40 Castle  17:30
Supergirl 18:20 Supergirl 19:15 Zű-
rös viszonyok  20:05 Zűrös viszo-
nyok   21:00 Átkozott boszorkák 
23:00 Végső állomás

05:30 Televíziós vásárlás korhatárra
tekintet nélkül megtekinthető 06:00
Csengetett, Mylord? 06:55 Csenge-
tett, Mylord? 07:45 Akadémia Itália
 08:15 Will és Grace  08:40 Will
és Grace  09:05 Jóbarátok  09:30
Jóbarátok  10:00 Amerikai mester-
szakács  10:50 Amerikai mester-
szakács  11:40 Top Forma  12:10
Monk – Flúgos nyomozó  13:00
Monk – Flúgos nyomozó  13:55
Castle  14:45 Castle  15:35 Zűrös
viszonyok  16:25 Zűrös viszonyok
 17:15 Hajrá csajok, újra!  19:00
Átkozott boszorkák  21:00 Szakíts,
ha bírsz  23:05 Casanova  
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HIRDETÉSKorhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 év
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JANUÁR 13., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

01:10 Sportos 01:15 Teleshop 01:40
Gyilkos hajsza  03:10 Ügynöklista
 03:55 Walker, a texasi kopó 
04:40 Négy férfi, egy eset  05:05
Sportos 05:10 Csapdába csalva 
05:35 Az uralkodónő  06:20 Mokka
 09:00 Ékszer TV 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben  12:30 Knight
Rider  13:35 Walker, a texasi kopó
 14:40 Magánnyomozók  15:45
Ana három arca  16:50 Megtört szí-
vek  18:00 Tények 19:25 Az 50 mil-
liós játszma  20:35 A szultána 
21:00 Elrabolva 3  23:10 Backst-
rom nyomozó 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Vény nélkül  08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Üzleti ne-
gyed 09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 09:45 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Gáz-
fröccs 20:00 Híradó 20:20 Sporthí-
rek 20:30 Creative chef 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Konkrét
21:45 Bankvilág 22:00 Híradó 22:20
Sporthírek 22:30 Hello Győr! 23:00
Híradó 23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

JANUÁR 12., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

03:20 Rebecca bírónő  03:45 Wal-
ker, a texasi kopó  04:30 Négy férfi,
egy eset  04:50 Négy férfi, egy eset
 05:10 Csapdába csalva  05:35
Az uralkodónő  06:20 Mokka 
09:00 Ékszer TV 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben  12:30 Knight
Rider  13:35 Walker, a texasi kopó
 14:40 Magánnyomozók  15:45
Ana három arca  16:50 Megtört szí-
vek  18:00 Tények 19:25 Az 50 mil-
liós játszma  20:35 A szultána 
21:10 NCIS: Los Angeles  22:15
1/1 Azurák Csabával  23:15 Backst-
rom nyomozó

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Üzleti negyed 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Gázfröccs
09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 09:45 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Vény
nélkül 20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Vény nélkül  21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Üzleti ne-
gyed 22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Kulisszák mögött 23:00 Hír-
adó 23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

05:00 Barátok közt  05:30 Televízi-
ós vásárlás 06:00 Jó reggelt, skacok!
 07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fó-
kusz  08:35 Magyarul Balóval 09:15
Asztro Show 10:10 Televíziós vásár-
lás 11:55 Havazin 12:20 Story Extra
 12:45 Anyám borogass  13:10 Éj-
jel-nappal Budapest  14:20 Szívek
doktora  15:20 A kis menyasszony
 15:55 A kis menyasszony  16:10
Szulejmán  17:25 Story Extra 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz
 19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:45 Barátok közt  21:25 Válótár-
sak  22:30 CSI: A helyszínelők 
23:30 RTL Klub Híradó 

07:50 Jóbarátok  08:15 Jóbarátok
 08:40 Chuck  09:30 Chuck 
10:20 Szívek szállodája  11:10 Gor-
don Ramsay – A pokol konyhája 
12:05 Monk – Flúgos nyomozó 
13:00 Monk – Flúgos nyomozó 
13:55 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  14:55 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  15:50 Castle  16:45
Castle  17:40 Gordon Ramsay – A
pokol konyhája 18:40 Az élet csajos
oldala  19:05 Az élet csajos oldala
 19:35 Nyugi, Charlie!  20:05 Két
pasi – meg egy kicsi   20:35 Két pa-
si – meg egy kicsi  21:00 Észbontók
22:00 Lakástalkshow 23:00 Pop, csa-
jok satöbbi 

07:20 Will és Grace  07:45 Jóbará-
tok  08:10 Jóbarátok  08:40
Chuck  09:30 Chuck  10:20 Szí-
vek szállodája  11:10 Gordon Ram-
say – A pokol konyhája  12:05
Monk – Flúgos nyomozó  13:00
Monk – Flúgos nyomozó  13:55
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  15:50 Castle  16:45 Castle 
17:40 Gordon Ramsay – A pokol
konyhája  18:40 Az élet csajos olda-
la  19:05 Az élet csajos oldala 
19:35 Nyugi, Charlie!  20:05 Két pa-
si – meg egy kicsi   20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 Végső állo-
más 2. 22:55 Elrabolva

05:20 Lélek Boulevard  05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Végtelen szerelem  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:25 Slovenski Utrinki
07:55 Rondó 08:25 Feketén-fehéren
 09:15 Elfeledett szerelem  10:00
Család-barát  11:35 Jamie 15 per-
ces kajái 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:50 Columbo  14:05 A
császárság kincse  15:10 Elfeledett
szerelem  16:00 Charly, majom a
családban  16:50 Szerencse Híradó
 17:10 Ridikül  18:00 Híradó
18:35 Végtelen szerelem  19:25
Maradj talpon!  20:25 A Bagi Nacsa
Show  21:25 Munkaügyek  21:50
Kenó  22:00 Csobbanás  23:50
Az ember, aki nappal aludt 

05:15 Lélek Boulevard  05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Végtelen szerelem  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:25 Életkerék 07:55
Öt kontinens 08:25 Feketén-fehéren
 09:15 Elfeledett szerelem  10:00
Család-barát 11:35 Jamie 15 perces
kajái 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:50 Columbo: A döntő játszma
 14:05 Világörökség Portugáliában
14:30 A császárság kincse  15:35
Elfeledett szerelem  16:15 Charly,
majom a családban  17:10 Ridikül
 18:00 Híradó 18:35 Végtelen sze-
relem 19:25 Maradj talpon!  20:25
Superman 3.  22:25 Kenó  22:35
A védelem ára: Bűnbak 

05:00 Barátok közt  05:30 Televíziós
vásárlás 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:35 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:10 Televíziós vásárlás 11:55
EgészségKalauz 12:20 Story Extra 
12:45 Anyám borogass  13:10 Éjjel-
nappal Budapest 14:20 Szívek dokto-
ra 15:20 A kis menyasszony 15:45
A kis menyasszony  16:10 Szulejmán
 17:25 Story Extra  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz 19:30 Éjjel-nap-
pal Budapest  20:45 Barátok közt 
21:20 Halálos fegyver  22:10 Gyilkos
elmék  23:10 RTL Klub Híradó 23:40
Magyarul Balóval
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Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

Alma Idared 1 kg

179 Ft/kg

Narancs
1 kg

199 Ft/kg

Pecsenyekacsa „A” minôségû

Áfa-csökkentés! 899 Ft helyett

749 Ft/kg

Magyar tojás 10 db, „M” méretû
54—60 g
Áfa-csökkentés! 359 Ft helyett

302 Ft/db

Magyar PET friss tej 
2,8%, 1 l

Áfa-csökkentés!
199 Ft helyett

179 Ft/db

Sertés elsôköröm     599 Ft/kg

Óvári ömlesztett
trappista sajt 1 kg

999 Ft/kg

KOCSONYÁNAK VALÓ 
húsrészek kaphatók!

Sertéslapocka
1 kg

Akció: 2017. január 6—12.

749 Ft/kg

Sertés zsírszalonna   699 Ft/kg

Álláshirdetés
A Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyon-
gazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet

munkakör betöltésére

Munkakörhöz tartozó feladatok: • Szállítói számlák
könyvelése • Egyeztetési, zárási feladatokban való rész-
vétel • Egyéb adminisztrációs tevékenység. Foglalkoz-
tatás jellege: Teljes munkaidő, határozatlan idejű szer-
ződéssel. Munkakör betöltésének feltétele: • Szak-
irányú végzettség • Felhasználói szintű számítógépes
ismeretek • Pontos, precíz munkavégzés

Jelentkezési határidő: 2017. január 16.

Szakmai önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt.
Munka-Bérügyi Osztály, 9024, GyŐr, Orgona utca 10. vagy
munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az
e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör megnevezését.

könyveló́

A Győr-Szol Zrt. január végéig
gyűjti a fenyőfákat városszerte,
összesen 94 helyen, ingyene-
sen. A pontos helyszíneket a
megszokottak szerint táblák
és gyűjtőketrecek jelölik.

A városunkban összesze-
dett mintegy 35-40 ezer fenyőt
a Győr-Szol darálás és előkeze-
lést követően a komposzt-elő-
állítás egyik alapanyagaként
hasznosítja, ezért is fontos,
hogy a díszek, szaloncukros pa-
pírok és fényfüzérek ne marad-
janak a fákon. Az említett deko-
rációk nagyban megnehezítik a
volt karácsonyfák feldolgozá-
sát. Rontja a köztisztaságot, ez-
zel együtt rengeteg munkába
és sok pénzbe kerül azon fe-
nyők összegyűjtése, amelyek
nem a Győr-Szol által kijelölt
gyűjtőhelyekre kerülnek.

A GYHG Győri Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. köz-
szolgáltatási hulladékszállítási
működési területén a családi
házas övezetekben, illetve a bio
hulladékgyűjtővel rendelkező in-
gatlanok esetében a díszek nél-
küli fenyőfa apróra aprítva a bar-
na fedeles kukában is elhelyez-
hető. A volt karácsonyfák a
díszek nélkül, a jogosultság
igazolása után a győri hulla-
dékudvarokba is beszállítható-
ak. A győri hulladékudvarok
nyitva tartása a www.gyhg.hu
weboldalon olvasható.

Január végéig gyûjtik a fenyôket
Fenyőgyűjtő helyek
Belváros: Bisinger J. sétány hálós konténer he-

lye, Szent István út 18. sz. ház mögött, Szent István út
– „bivalyosnál”, I. sz. park, volt Kisalföld szerkesztőség
mellett, I. sz. park, játszótér mellett, Lukács Sándor
u.– Árpád út sarok, Megyei Önkormányzat, parkoló
melletti járda az Árpád út felől, Árpád út–Teleki László
u. sarok, Árpád út–Nagy Jenő u. sarok (zsákutca ele-
je), Zechmeister u. – Virágpiaccal szemközti informá-
ciós tábla melletti terület, Batthyány park Gárdonyi u.
felőli oldalán, a trafó mellett, Király u.–Bécsi kapu tér
sarok, Petőfi híd alatti ingyenes parkoló, Sík Sándor
u.–Dsida Jenő út sarok, Móricz Zsigmond rkp.–Újka-
pu u. sarok, a korzó felől, a parkolónál.

Adyváros: Szigethy A. út–Nádor u. sarok Nádor
u. 1. sz. előtti, úttest melletti zöldterület, Táncsics M.
út 46. sz. melletti szelektív sziget mögött, Szigethy At-
tila út 70–72. sz. közötti zöldterület (tízemeletes épület
mellett), Magyar u. 19. sz. mögötti szelektív sziget mö-
götti zöldterület, Tihanyi Á. út 55. sz. mögött, Szigethy
A. út 90–92. sz. közötti zöldterület, Barátság park mö-
gé vezető szervizút sarkán található szelektív sziget
mögött, Földes Gábor u. 9. sz. mellett, Bán A. utcai
belső szervizúton, a sótároló láda mellett, a játszótér
felőli zöldterületen, Ifjúság krt. 38. sz. mellett, Ifjúság
krt. 63. sz. melletti szelektív sziget mellett, Ifjúság krt.–
Kodály Zoltán u. sarok szelektív sziget előtti zöldterü-
leten, Kodály Z. u. 2. sz. előtt, a Kuopió park délkeleti
sarka, Kodály Z. u.–Földes Gábor út sarok, a Kuopio
park északnyugati sarka, Kassák L. u. 7. sz. melletti
szelektív sziget mögött.

József Attila-lakótelep: Zöld u.–Soproni u.
buszfordulónál, Jereváni u.–Erfurti út sarok, Soproni
u. (az ABC mellett), József Attila u.–Rózsák tere, Páva
u. 49. sz. előtti szelektív sziget mögötti téren.

Marcalváros I: Lajta út–Cuha u. északi oldal, Cu-
ha u. déli oldal végén, Cuha u.–Lomnic u. sarok, Lajta
út–Cuha u. déli oldal,  Répce u.–Lomnic u. sarok,  Rép-
ce u.–Lajta u. sarok északi oldal, Répce u.–Lajta u. sa-
rok déli oldal, Répce u. vége déli oldal, Ikva u.–Mónus
Illés u. sarok, Ikva u.–Lajta út sarok északi oldal, Ikva u.–
Lajta út sarok déli oldal, Ikva u. vége déli oldal, Gerence
úti parkoló, Ikva u. 13. sz. előtti szelektív sziget mögött.

Marcalváros II: Déry Tibor u. 16. sz. ház előtt,
Illyés Gyula u. (MÁV-DAC-pálya mellett), Kovács Mar-
git u.–Kormos István u. sarok, Pátzay Pál u.–Öveges
József u. sarok, Horváth Árpád u. (Spar felől).

Nádorváros–Jancsifalu: Galamb u.–Kálvá-
ria u. sarok, Bartók Béla út–Roosevelt u. sarok, Zrí-
nyi u.–Lomnic utcai parkoló, Álmos u.–Corvin u.
sarok, Török István u. 7–9 sz. közötti terület, Kar-
tács u.–Kacagány u. sarok, Török István u.–Sza-
bolcska u. sarok.

Gyárváros: Nagysándor József u.–Stadion u.
sarok (Trafó felőli oldal), Ipar út–Nagysándor Jó-
zsef u. sarok (Stadion, parkoló felőli oldal), Tompa
u.–Bolyai Farkas u. sarok, Kiskúti u.–Ipar út sarok
(sportpálya mellett), Szeszgyár-lakótelep.

Sziget–Újváros: Liget u.–Botos Lőrinc u. sa-
rok (játszótér mellett), Radnóti Miklós u.–Köztelek
u. sarok, Botond u.–Márvány u. sarok, Petőfi tér–
Rába u. sarok, Dankó Pista tér, Bercsényi liget, kis-
piac, Kossuth L. u.–Liget u. sarok, szelektív melletti
közterület, Nép u.–Liget u.–Somos u. sarok.

Pinnyéd: Buszforduló, szelektív sziget melletti
közterület, Kunszigeti u.–Újsor u. sarok, szelektív
sziget mellett.

Révfalu: Dózsa rakpart 3. számmal szembeni,
árvédelmi töltés melletti parkolóállás, Dózsa György
rakpart 47. sz.–Árvíz u. sarok, töltés felőli oldal, Víz-
tükör u.–Új Bácsai út sarok, Szabadrév u.–Új Bácsai
út sarok, Körtöltés u. játszótérrel szembeni közterület,
Votinszky u.–Bácsai út sarok, Hédervári út, Zempléni
úttal szembeni buszmegálló mellett, Dózsa Gy. rkp.–
Árvíz u. sarok, töltés felőli oldal.

Kisbácsa: Boglárka u.–Bácsai út sarok, Sö-
vény u.–Bácsai út sarok.

Ergényi lakótelep: Csonkaér út–Fenyőszer
u. sarok, buszforduló melletti terület, Vámosi u.–
Csonkaér út sarok, buszforduló melletti terület.

Ménfőcsanak: Galgóczi E. u.–Hóvirág u. sa-
rok, Garam J. u.–Forráskút u. sarok, Vadvirág u. 5.

Gyirmót: Tavirózsa u.–Szent László u. sarok.
Győrszentiván: Kör téri szelektív sziget mögött.
Likócs: Római út–Kövecses út sarok, játszó-

tér melletti szelektív sziget.

A szilveszteri mulatságokat kö-
vető tűzijáték után a Győr-Szol
Zrt. elvégezte a belvárosi ren-
dezvények helyszínein a szük-
séges takarítást. Jelentős
mennyiségű hulladékot kellett
összegyűjteni a sétálóutcákból
és a terekről. Műanyag poha-
rak, üvegek, szerpentinek,
trombiták voltak abban a mint -
egy 30 köbméter szemétben,
amelyet a Győr-Szol Zrt. dolgo-
zói gyűjtöttek össze.

A Belváros mellett termé-
szetesen a lakótelepeken is
ünnepeltek az emberek. Ezen
városi zöldterületeken az eldo-
bált hulladékok összegyűjtésé-
re a Győr-Szol Zrt. külön prog-
ramot indított.

A tûzijátékot
takarítás követte

Óvatosan 
a vízpartokon!
A tartós hidegnek köszönhetően,
befagytak az állóvizek. A Győr-
Szol Zrt. felhívja a figyelmet,
hogy városunkban a közterületi
tavak és folyók jegére tilos rá-
menni, és a természetes vizek je-
gén sem szabad csúszkálni, kor-
csolyázni. Utóbbi népszerű téli
sportág kizárólag a műjégpályá-
kon űzhető biztonságban. 

A Mosoni-Duna és a Rába-
parti új közösségi terek esetében
is óvatosságra int a Győr-Szol Zrt.
A víz állandó jelenléte miatt a
többfunkciós padkán lefagyás, je-
gesedés alakulhat ki, ami csú-
szásveszélyt eredményezhet. A
saját felelősségre használt vízpar-
ti közterületen táblák is felhívják a
figyelmet a csúszásveszélyre.
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Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás az étteremben, vagy a 96/431-330-as telefonszámon!
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

Pótszilveszteri Évköszöntő
Nótaest a Marcal étteremben

Lepje meg szeretteit egy Újévköszöntő műsorral!

Fellépnek:
Dóka Zsuzsanna és
Bősi Szabó László

Zongorán kísér:
Szórádi Árpád

A belépő ára vacsorával együtt 3900 Ft/fő helyett 2990 Ft/fő

2017. január 14-én, szombaton 19 órai kezdettel

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás az étteremben, vagy a 96/431-330-as telefonszámon!
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

AJÁNDÉKBA adunk!

Kedves Vendégeink!

EBÉDJEGY-VÁSÁRLÁSI akció 
Január 11-én és 12-én (szerda, csütörtök) 

1 darabot 3 darabot

20 db jegy vásárlása esetén10 db jegy vásárlása esetén

+ +

ÁLLÁS 

Pénteken megjelenő
hetilap 1 napos terjesz-
tésére keresünk mun-
katársakat. Jelentkezni lak-
cím és telefonszám megadásá-
val, az ugyintezes@laphir.hu e-
mail címen lehet.

SZOLGÁLTATÁS

Vásárolok festményeket,
porcelánokat, ezüsttárgyakat, órákat,
régi bútorokat, hagyatékot! Németh
Csaba: +36-20/937-9671.

Festést, kőművesmunkát, burko-
lást, külső szigetelést vállalunk. Tel.:
06-20/546-1450.

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk felesle-
ges holmiját pincéjéből, padlásáról, la-
kásából, illetve udvaráról. Hívjon bizalom-
mal! Non-stop tel.: 06-70/675-0654.

Tetőfedést, tetőjavítást,
bádogozást, lapostető-
szigetelést, falak javítá-
sát, festését, garanciával,
engedménnyel vállalom.
Tel.: 06-30/376-2712.

Mindennemű kárpito-
zást vállalok ingyenes felmé-
réssel, vidéken is. Tel.: 06-
20/239-9198.

MOZGÁS GYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK,
SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 

GERINCBÁNTALMAK, 
IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

Samodai +36-30/754-3112 
www.egeszseg-ovo.hu

Villanyszerelést vállalok
Győrben és környékén. Tel.: 06-
70/384-6557.

Hívjon bizalommal! Teljes kö-
rű lomtalanítást vállalok. Tárolóját,

garázsát kitakarítom. Feleslegessé
vált holmiját ingyen elszállítom. Stu-
ka Tibor: 06-30/217-0848.

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki ter-
mék szállítása kedvező áron,
2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

OKTATÁS

MASSZŐRKÉPZÉS in-
dul Győrben, három-
nyelvű, munkavállalás-
ra alkalmas oklevéllel,
január 22-től. Svéd fris-
sítő masszázs: 39.000
Ft. Nyirokmasszázs:
42.000 Ft. Reflex talp-
masszázs: 42.000 Ft.
Részletfizetés + ked-
vezmények. Tel.: +36-
70/369-8655. www.stu-
diumiroda.hu. Fnysz:
00777/2012.

EGYÉB

Gázkazán, gázbojler, öntvényra-
diátorok, műanyag redőny, felnőtt pe-
lenkák, járókeret, fürdető ülőke el-
adók. +36-30/302-6149

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort, 

festményt, herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, 

kristályokat, ezüsttárgyakat, 
ékszert,  régi órákat, könyveket, 

dísztárgyakat, hagyatékot 
vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101

Bélyeget, képeslapot, pénzt, ki-
tüntetést (náci, Waffen-SS is), jel-
vényt, könyvet, egyéb régiséget vá-
sárol magángyűjtő. Pál István. Tel.:
06-20/947-3928.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása, beváltása.
Nádorvárosban lakás kiadó. 06-
70/564-2280

Győrben, a Szent Imre úton 70 nm-
es irodakomplexum eladó. Garázs,
udvari parkolók, utcafronti bejárat.
Ár: 29 M Ft. +36-20/972-3694.
www.ingatlan.com/2251
5131

Győri, bútorozott, földszinti, teljesen
berendezett, igényes 52 nm-es lakás
kiadó. Ár: 135 E Ft/hó. +36-20/222-
3388 www. ingatlan.com/
22850933

INGATLAN

Marcalváros II központjá-
ban 2. emeleti, parkra né-
ző, kétszoba-hallos, erké-
lyes panellakás eladó. Ár:
13,2 M Ft. Azonnal költöz-
hető! +36-30/282-5101

Győr-Belvárosban két-
szoba-hallos, távfűtéses, első
emeleti téglalakás eladó. +36-
20/243-3965

Nádorvárosban téglalakás,
Bükfürdőn apartman kiadó vagy el-
adó SZÉP KÁRTYÁÉRT is. +36-
30/302-6149.

LAKÁSCSERE

Érd.: 06-96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 39 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 60–80
nm-es, 3-4 szobás, határozott-hatá-
rozatlan idejű bérleményre. Belváros,
Bercsényi liget előnyben. (Hirdetés -
szám: 587.)  

Újvárosi, 2 szobás, 41 nm-es,
gázfűtéses, téglaépületben lévő,
határozott bérleti szerződéses la-

kást cserélne 20-30 nm-es, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses la-
kásra. Újváros kizárva. (Hirde-
tésszám: 262.) 

Szabadhegyi, 1 szobás, 41 nm-
es, parkettás, szilárd tüzelésű, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakás cse-
rélne adyvárosi, marcalvárosi, 1 + fél
vagy 2 szobás bérleményre. (Hirde-
tésszám: 263.) 

Szigeti, 52 nm-es, 2 szoba + hal-
los, erkélyes, távfűtéses, határozat-
lan idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne 36 nm-es, 1 szobás, szigeti,
belvárosi, nádorvárosi lakásra. (Hir-
detésszám: 268.) 

Szigeti, 2 szobás, 44 nm-es, fél-
komfortos, téglaépítésű, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 2-3 szobás 50-60 nm-es, szi-
geti vagy újvárosi határozatlan bér-
leti szerződéses lakásra. (Hirdetés -
szám: 274.) 

Gyárvárosi, 2 szobás, 54
nm-es, gázfűtéses, határozott bér-
leti szerződéses, téglaépületben lé-
vő lakást cserélne 1 szobás, 36-42
nm-es, belvárosi, szigeti vagy gyár-
városi bérleményre. (Hirdetés -
szám: 275.) 

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda: 
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu

Küldje el fényképes önéletrajzát 2017. január 13-ig
az allas@somogyi.hu e-mail címre vagy

a 9027 Győr, Gesztenyefa u. 3. posta címre.

A Somogyi Elektronic kft. 
győri központjába keres munkatársakat

a következő pozíciókra:

kereskedelmi asszisztens
Feladatok:

• Árajánlatok kiküldése • Számlareklamáció kezelése
• Visszáru-ügyintézés • Kimutatások és beszámolók készítése

• Partnerekkel való napi kapcsolattartás.
Elvárások:

• Emelt szintű MS Office számitógépes szaktudás
• Integrált vállalati rendszer ismeretének elsajátítása

• Aktív rendszerszemlélet, precíz, önálló mun  ka végzés 
• Kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség

raktári munkatárs
NYUGDÍJASOK 

ÉS MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK
jelentkezését várjuk!

Feladatok:
• Háttérmunka • Matricázás • Csomagolás, bliszterezés.

Elvárások:
• Preciz, pontos, megbízható munkavégzés

• Jó állóképesség, fizikai teherbírás • Monotóniatűrés
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a győri uszodákban minden korosztálynak
(bébi, óvodás, gyermek, diák, felnőtt, vízitorna)
kezdőknek és haladóknak

Az úszófoglalkozások a győri Aqua- Magyar Vilmos-,
Móra és Sátoros Uszodában zajlanak.
Időpontok: hétfőtől péntekig 16:00– 20:00 között uszodánként különböző beosztásban.
Részletek a honlapon: www.vidrauszoiskola.hu
Beiratkozás: 2017. január 13-án pénteken a győri Sátoros Fedett
Uszodában 15:00–18:00 között.

Érdeklődés, jelentkezés:
Rákosfalvy Ferenc 06-30/272-2064
Kovács Aliz 06-70/947-9409

ÚSZÁS
erő, egészség,
edzettség

Szeretettel várunk minden régi és új tanítványunkat!

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!

NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATAI ALAPJÁN

RÁGÓTABLETTA

Keresse a gyógyszertárakban vagy a www.drdezsi.hu webáruházban
INGYENES házhozszállítással!

A rágótabletta nem gyógyszer! Nem helyettesíti a mindennapos kiegyensúlyozott táplálkozást! 
Panaszos egyén esetén nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot és nem váltható ki vele a szakemberek

által elôírt gyógyszeres kezelés!

Mg
magnézium

q10

Ez nem csak egy magnéziumtabletta! 
30 év felett szinte mindenkinek ajánlható!
Cukorbetegek is biztonsággal szedhetik!

Laktóz-
MENTES

termék!

EB6
vitamin vitamin

4 hatóanyag 1 tablettában

Jó szívvel ajánljuk!

®
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szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor, o. jakócs péter

Január
Vízilabdasikerrel indult az év. A ma-

gyar női válogatott megnyerte a belg-
rádi Európa-bajnokságot, ezzel kihar-
colta a részvételt a riói olimpiára. A
torna legjobb kapusának Gangl Edi-
nát választották, akinek pályafutása
Győrből indult. Közben óriási elisme-
résként élhette meg a Rába ETO fut-
salcsapata, hogy sztárját, Dróth Zol-
tánt leigazolta a világ egyik legjobb
klubja, a kazah BL-győztes Kairat.

Február
A Rába ETO Dróth nélkül is folytat-

ta sikersorozatát, hiszen története so-
rán hatodszor is elhódította a futsal
Magyar Kupát. A zöld-fehérek a dön-
tőben a Dunaferrt győzték le. 

Győr rendezte a 10 méteres
sportlövő Európa-bajnokságot,
ahol a futócéllövők 40 vegyes szá-
mában a Patent LK színeiben induló
Sike József egyéniben ezüstérmes
lett, míg csapatban harmadik he-
lyen végzett, klubtársával, Boros
Lászlóval együtt.

A hagyományokhoz híven, ezúttal
is díjazták a város legjobbjait a Sport-
csillagok Gáláján. A női sportolók kö-
zött Takács Kincső, a Győri Vízisport
SE kenusa nyert, a legjobb férfispor-

Ilyen volt a 2016-os év a sportban
tolónak a kajakos Kammerer Zoltánt
választották. A győri csapatok rangso-
rában a Rába ETO férfi futsalegyütte-
se végzett az élen, az év edzője pedig
a kenusokkal foglalkozó Szabados
Krisztián lett.

Az év női felfedezettjének járó díjat
két kajakos, Homonnai Luca és Mayer
Keán érdemelte ki. A Magyar Sportúj-
ságírók Szövetsége különdíját Heidi
Löke, az Audi ETO KC kiválósága ve-

hette át, Győr polgármesterének kü-
löndíja ezúttal egy amatőr sportoló-
hoz, Fügi Andreához került. A Győr
Sportjáért életműdíjat Várnagy And-
rás testnevelő tanár és labdarúgó
szakedző kapta.

Március
Elhunyt a Mágus. Verebes József,

az ETO nyolcvanas évekbeli aranycsa-
patának edzője, a magyar labdarúgó-

válogatott egykori szövetségi kapitá-
nya 75 éves volt.

A Graboplast Győri VSE kajakosá-
nak, Homonnai Lucának teljesítmé-
nyét nem csak idehaza díjazták elis-
merésekkel, ő lett ugyanis az év junior
sportolója a barcelonai World Paddle
Awardon. Aranyérmet szerzett a győri
Bercsényi-iskola lánycsapata a közép-
iskolások kézilabda-világbajnoksá-
gán. A játékosok közül többen már az
Audi ETO felnőtt együttesében is be-
mutatkoztak.

Április
Edzőt váltott az ETO FC Győri NB

III-as labdarúgócsapata. Preszeller Ta-
más helyére Bekő Balázs ült le a kis-
padra. Az előző évi harmadik helyet fe-
lülmúlva, ezüstérmes lett a női kosár-
labda NB I-ben a CMB Cargo-UNI
Győr. A zöld-fehérek remek teljesít-
ménnyel jutottak el a fináléig, ahol a
Sopronnal szemben maradtak alul há-
rom vesztes mérkőzéssel.

Május
Sűrű hónapja volt az Audi ETO ké-

zilabdázóinak. A csapat zsinórban ti-
zenkettedik alkalommal nyerte meg a
Magyar Kupát, miután legyőzte az Ér-
det. A lányok a Bajnokok Ligája buda-
pesti Final4-jában is a döntőig jutot-
tak, ahol hétméteresekkel kaptak ki a
román CSM Bucurestitől.

Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Csipes Tamara és a győri
Fazekas-Zur Krisztina a kajak négyessel nyert olimpiát

A Gyirmót FC Győr  bajnok lett az NB II-ben
így feljutott az első osztályba
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Görbiczék a bajnokságban vigasz-
talódtak, itt a Ferencvárost múlták felül
a fináléban kettős győzelemmel. Az
ETO női futsalosai a második, a fér-
ficsapat az első helyen végzett az élvo-
nalbeli bajnokságban. A Gyirmót FC
Győr labdarúgócsapata pedig aranyér-
mes lett az NB II-ben, amely sikerével
kiharcolta az első osztályú tagságot.

A tavasz végén minden eddiginél
sikeresebb Európa-bajnokságot zár-
tak a magyar úszók, akik összesen ti-
zenkilenc érmet, ebből tíz aranyat sze-
reztek Londonban. A győriek közül Ja-
kabos Zsuzsanna és Balog Gábor is
két-két bronzéremmel térhetett haza.

Június
A magyar labdarúgó-válogatott a

nyolcad döntőig jutott a franciaor-
szági Európa-bajnokságon. Bernd
Storck együttese – amely 44 év után
szerepelt újra kontinensviadalon – a
csoportkörben az osztrákok 2–0-ás
legyőzésével kezdett, majd az izlan-
diak elleni 1–1-es döntetlennel foly-
tatta szereplését. A harmadik fordu-
lóban már biztos továbbjutóként lé-
pett pályára a torna későbbi győzte-
se, a portugál válogatott ellen, s az
Eb egyik legjobb mérkőzésén 3–3-
as döntetlent ért el. A legjobb 16 kö-
zött a világranglistán második belga
csapattal került szembe az együttes,
az ellenfél végül 4–0-ás győzelmet
aratott. A siker részese volt több,
egykori győri futballista, így Priskin
Tamás, Lang Ádám és Németh
Krisztián is. Győrben több helyen is
szurkolói teraszon, nagyszerű han-
gulatban drukkolhatott mindenki a
nemzeti csapatnak. Az Eb-t Portu-
gália nyerte.

A magyar válogatott öt arany-, öt
ezüst- és négy bronzérmet szerzett a
moszkvai kajak-kenu Európa-bajnok-
ságon. A győriek közül aranyérmes
lett a kajak négyessel Fazekas-Zur

Krisztina, ezüstérmet szerzett a Szo-
molányi Máté–Horváth Dávid kajak
kettes, és harmadikként zárt a Balla
Virág, Devecseriné Takács Kincső ke-
nu páros. 

Ebben a hónapban rendezte
Győr a IX. Serdülő Judo Európa-ku-
pát, valamint a VIII. Nemzetközi
Győrkőcolimpiát.

Július
A Graboplast VSE kajakosa két

aranyérmet szerzett a ponteverdai
maratoni Eb-n, klubtársa, az U23-as
korosztályban induló Obert Ákos pá-
rosban szintén első lett. A GYAC csel-
gáncsozója, Sipőcz Richárd pedig Eu-
rópa-bajnoki címet ünnepelhetett
Finnországban. A Győri Patent LK két
versenyzője, Boros László és Sike Jó-
zsef is egy-egy ezüst és bronzérmet
szerzett a németországi sportlövő-vi-
lágbajnokságon.

Augusztus
A magyar küldöttség nyolc arany-,

három ezüst- és négy bronzéremmel
a 12. helyen zárt az éremtáblázaton
a Rio de Janeiró-i olimpián. Az úszó
Hosszú Katinka és a kajakos Kozák
Danuta egyaránt három aranyérmet
nyert, előbbi 400 méter vegyesen,

200 méter vegyesen és 100 méter
háton diadalmaskodott, utóbbi pe-
dig egyesben, párosban és a négyes
tagjaként is a csúcsra ért 500 méte-
ren – egyesben és négyesben meg-
védve címét. Párosban Szabó Gabri-
ella, a kvartettben pedig Szabó Gab-
riella, Csipes Tamara és a győri Faze-
kas-Zur Krisztina volt a versenyzőtár-
sa. Rajtuk kívül két vívó, Szász Eme-
se és Szilágyi Áron nyakába került
még a legfényesebb medál – utóbbi
sportoló Kozákhoz hasonlóan, meg-
ismételte négy évvel korábbi sikerét.
Ezüstérmet szerzett vívásban Imre
Géza, valamint az úszók közül Hosz-
szú Katinka és Cseh László. Bronzé-
remmel tért haza az úszó Kenderesi
Tamás és Kapás Boglárka, a súlylökő
Márton Anita, valamint a Boczkó Gá-
bor, Imre Géza, Rédli András, Somfai
Péter összeállítású férfi párbaj-
tőrcsapat.

Szeptember
A magyar küldöttség egy arany-,

nyolc ezüst- és kilenc bronzérmet
szerzett a Rio de Janeiróban rende-
zett paralimpián.

A felnőttek között öt arany-, két
ezüst- és két bronzérmet nyertek a
magyarok a brandenburgi maratoni
kajak-kenu világbajnokságon. A győ-
ri versenyzők közül győzött egyes-

ben a kenus Lakatos Zsanett, vala-
mint a kajakos Csay Renáta, utóbbi
párosban is nyert Bara Alexandrával.
Csay Renáta a pályafutása során
megnyert 18 világbajnoki arannyal
minden idők legsikeresebb sportoló-
jává vált a szakágban. 

A hónap elején Győr adott otthont
a női junior röplabda Európa-bajnok-
ság csoportkörének, amelyen a ma-
gyar válogatott is szerepelt, és ugyan-
csak Győrben rendezték a tőrözők ju-
nior világkupáját.

Október
Az Audi ETO női kézilabdacsapa-

tának vezetőedzője, Ambros Martín
lett a román válogatott szövetségi
kapitánya.  

November
A magyar női kosárlabda-váloga-

tott öt győzelemmel és egy vereség-

gel, csoportgyőztesként kijutott a
2017-es csehországi Európa-bajnok-
ságra. A CMB Cargo-UNI Győr együt-
teséből Simon Zsófia és Varga Zsófia
volt tagja a csapatnak.

Az Audi Arénában rendezték a
Mesterfokú tornászbajnokságot,
amelyen a közönség a sérüléséből
visszatérő olimpiai bajnok Berki Krisz-
tiánt is láthatta versenyezni.

December
A 12. helyen végzett a magyar női

kézilabda-válogatott a svédországi
Európa-bajnokságon. Az Audi ETO-
ból Görbicz Anita, Kiss Éva és Bódi
Bernadett szerepelt az Eb-n.

Kiváló helyszíne volt az Audi Aréna
a Gerevich-Kovács-Kárpáti kard világ-
kupa versenynek a fegyvernem egyik
legrangosabb megmérettetésének,
amelyen a magyarok közül egyéniben
bronzérmes lett Szatmári András. A
magyar válogatott Szilágyi Áron, Szat-
mári András, Decsi Tamás, Gémesi
Csanád összeállításban a hatodik he-
lyet szerezte meg.

A magyar labdarúgó-válogatottnak
óriáskivetítő előtt szurkolhattunk Győrben

Az Audi ETO bajnokságot 
és Magyar Kupát nyert,
a Bajnokok Ligájában 
második lett

Az Audi Aréna kiváló helyszíne volt 
a kard világkupának
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KEDVEZMÉNY

Benetton Shop & Outlet az ETO Parkban

Ráadás decemberi 

januárban!

MINDEN
gyermek, nôi és férfi

RUHÁZATRA
engedmény

%

A fenti megállapítást dr. Szabó Tünde
sportért felelős államtitkár tette az MTI-
nek adott év végi interjújában. „Tovább-
ra is fontos szerepet tölt be a magyar
sportban az olimpiai bizottság, de fel-
adatai átalakulnak, ami a szakmai mun-
ka kiemelését jelenti” – fogalmazott az
államtitkár, aki hozzátette, ha az olimpiai
és élsportot nézi, akkor a Magyar Olim-
piai Bizottság így sokkal jobban fóku-
szálhat az Olimpiai Chartában ténylege-
sen megfogalmazott feladataira. „S ne
feledjük: 2024-ben olimpiát szeretnénk
rendezni, márpedig a pályázati felada-
tok ellátása is óriási munka. Feladatai
közé tartozik még a 2017. évi győri ren-
dezésű EYOF lebonyolítása, valamint a
magyar csapatok felkészítése a téli
olimpiai játékokra, az ifjúsági, illetve az
európai olimpiára is.” 

„Az új sporttörvény előkészítése és
az egyeztetések több hónapig zajlottak,
és a változtatásokat az új olimpiai ciklus
megkezdésére időzítették, tehát a dön-
tést a riói eredmények nem befolyásol-
ták” – szögezte le az államtitkár. „A
sportágazat még soha nem részesült
ilyen kiemelt támogatásban, mint most,
viszont a szakmának is tudnia kell élnie

A MOB továbbra is kiemelt szerepet tölt be
a magyar sport életében

ezzel a páratlan lehetőséggel, most ez
a legfontosabb feladat” – mondta és
hozzátette, ez az esztendő azért is kie-
melten fontos éve a magyar sportnak,
mert a több nemzetközi esemény közül
két nagy világbajnokságot rendezünk, a
cselgáncs vb-t és a vizes világbajnoksá-
got. Szeptemberben pedig a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság határoz arról, ki
rendezheti a 2024-es nyári játékokat a
versenyben maradt három pályázó, Bu-
dapest, Los Angeles és Párizs közül.

Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság elnöke újévi köszöntőjében ér-
tékelte a mögöttünk hagyott eszten-
dőt. A sikerek között említette a lille-
hammeri téli ifjúsági olimpián szerep-
lő magyar csapatot, a labdarúgó-vá-
logatott Eb-szereplését, a riói olimpi-
át, ahol 15 érmet, köztük 8 aranyat
nyertünk, ezzel a több mint 200 nem-
zet éremtáblázatán a 12. helyen vé-
geztünk. Megemlítette a paralimpia
sikereit, valamint a felnőtt világ- és Eu-
rópa-bajnokságokon megszerzett ér-
meket is. Az elnök köszönetet mon-
dott a kormányzatnak, amiért straté-
giai ágazatként kezeli a sportot, a
sportági szakszövetségeknek, az

egyesületeknek, az edzőknek és min-
den szakembernek a tavalyi munkáját,
akik a magyar sportért dolgoznak. „És
itt van nekünk Budapest 2024-es
olimpiai pályázata, egy hazai rendezé-
sű olimpia lehetősége. Magyarország,
ez a világviszonylatban kicsi ország
már pusztán a pályázatával megmu-
tatta magát, felhívta a világ figyelmét
arra, hogy számolni kell vele.” Hozzá-
tette, számos hazai rendezésű nem-
zetközi sportesemény, kvalifikációs
verseny és a 2024-es pályázat újabb
mérföldkövei állnak előttünk, amelyek
sikeréhez a széles körű összefogás ve-
zethet csak el. 

Borkai Zsolt az MTI-nek nyilatkoz-
va korábban úgy fogalmazott, az olim-
piai sportágakkal és élsporttal foglal-
kozó köztestület, a MOB a jövőben is
minden segítséget megad a hazai
sportirányítás sikerességéhez. El-
mondta, a sportszakmai munkára fó-
kuszálnak. Az elnök azt is nyilvánvaló-
vá tette, hogy újraindul az elnöki tiszt-
ségért, mert a jövőben is a magyar
sportéletet szeretné szolgálni, amely-
nek 2017-re újabb sikereket és kevés
konfliktust kívánt.

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u



HIRDETÉS   

24 / + / 2017. január 6.

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u


