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Ismét éjszakai
fürdôzés
Október 2-án, pénteken este 21 és
24 óra között mindenkit szeretettel
vár a Rába Quelle Fürdő a szezon el-
ső éjszakai fürdőzésére! A már jól
megszokott időpontokban, 22  és
23 órakor tartott szaunafelöntések
különleges illatokkal varázsolnak el
mindenkit. Aktualitások és informá-
ciók a www.rabaquelle.hu és a
www.facebook.hu/rabaquelle olda-
lon olvashatóak!

Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává.
Győr minden évben városi ünnepségen köszönti a szépkorúakat.

A győri önkormányzat a zsinagógában ünnepelte a város időseit
csütörtökön. Borkai Zsolt polgármester köszöntőjében úgy fogalma-
zott, Győr kiemelt figyelmet fordít az idősek életminőségének javítá-
sára, amihez több eszközzel, a lakókörülmények javításával, az idő-
seknek szánt magas minőségű szociális szolgáltatásokkal és renge-
teg programlehetőséggel is igyekszik hozzájárulni. Hangsúlyozta, a
szépkorúak tudása, élettapasztalata fontos muníció egy közösség
számára, ezért Győr is számít az időseire. A polgármester kiemelte,
a legkedvesebb visszajelzés, amit az idősek már számtalanszor meg-
fogalmaztak, hogy Győrben jó nyugdíjasnak lenni.

Az ünnepségen a Győri Városháza Ezüst Emlékérmet is átadták
az idős közösségek életében végzett áldozatos munkát végzőknek. A
kitüntetettek névsora a gyorplusz.hu internetes oldalon olvasható.

Az idén alakult Iskolakertekért Alapít-
vány díjat alapított, melyre egy példa-
mutató iskolakertet keresett. Nem kel-
lett sokáig keresniük: Koller Balázs,
Oross Balázs, Pados Adrián és Tar
Krisztián Attila, valamint iskolájuk, a
Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola és pedagógusai – köztük
Szilbekné Cseh Györgyi intézményve-
zető és Bősze Levente tanár úr – alkot-
ják e csapatot. A díjat 2015. szeptem-
ber 18-án, az I. Országos Iskolakert-
hálózati Találkozón vehették át Buda-
pesten. 

Fogadóóra
Diligens Tibor önkormányzati
képviselő fogadóórát tart október
2-án 17 órától Szabadhegyen, a
Konini út 2–4. alatti általános és
középiskolában. 

Fogadóóra
Bárány István önkormányzati képvi-
selő október 5- én (hétfőn) az Audi-
iskolában (Körtöltés utca felől meg-
közelíthető), 6-án (kedden) a kisbá-
csai tagiskolában (Sövény u. 15.), 7-
én (szerdán) a bácsai Gyöngyvirág
Nyugdíjasklub helyiségében (Ist-
ván király u. 11.) 17.00 órától tart fo-
gadóórát, amelyekre minden ér-
deklődőt sok szeretettel vár.

A bevándorlásról tartott sajtótájékoztatót Kara Ákos és Si-
mon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő a győri
vasútállomás előtt szerdán, amelyen egyebek mellett azt
hangsúlyozták, veszélybe kerültek határaink, a törvények
tiszteletére épülő életformánk, veszélyben van Magyaror-
szág és egész Európa is. Simon Róbert Balázs és Kara
Ákos úgy vélekedett, a felelőtlen európai és magyar balol-
dali politikusok a jobb élet reményével kecsegtetve, arra bá-
torítják a bevándorlókat, hogy életük kockáztatásával Euró-
pa felé vegyék az irányt. Felidézték azokat a jogszabályokat,
amelyet az Országgyűlés hozott, a legutóbbit éppen ked-
den, amely felhatalmazást ad arra, hogy a horvát–magyar
határon is létre tudják hozni a jogi határzárat, és így jogi esz-
közökkel meg tudjuk állítani azokat, akik megsértik hazánk
és az unió törvényeit. A képviselők elmondták, a magyar
kormány döntéseit már vezető nyugat-európai politikusok
is elismerik, s a bevándorlás kérdésében jól működik a vi-
segrádi országok együttműködése is. A jövőről szólva ki -
emelték, a problémát annak forrásánál kell kezelni, ezért a
menekülttáborokat az unión kívül kell létrehozni.

Tizennyolc szakmában kétszázharminc mestert avatott a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra  az Egyetemi Csarnokban tartott ünnepségen, amelyen
részt vett Parragh László országos elnök mellett Radnóti
Ákos alpolgármester és Földesi Péter, a Széchenyi István
Egyetem rektora is.

Mihalicz Antal megyei kamaraelnök köszöntő beszédé-
ben rámutatott arra, hogy a mesterek nem a könnyű siker
érdekében vállalták a felkészítést és a vizsgát, hanem
azért, hogy zászlóvivővé váljanak a szakképzésben részt
vevő diákok minőségi oktatásában. Ők a közeli és távolab-
bi jövő gazdasági értékteremtésének és a minőségi mun-
kavégzésnek megalapozói is. Remélhetően ők sok éven
keresztül tanulók százainak, ezreinek adnak át olyan em-
beri és szakmai tudást, amellyel ezek a kisdiákok egy éle -
tet, vagy akár egy egész család életét alapozhatják meg.

Mihalicz Antal szót ejtett még a TÁMOP pályázatról is,
hangsúlyozva, a mesterré válás összecseng azzal a kama-
ra által képviselt, sikerre vitt állásponttal is, hogy jó gazda-
ságban nélkülözhetetlen a duális képzés. 

Győr-Moson-Sopron megye legjobban kereső
dolgozója egy 61 éves férfi volt az elmúlt évben,
ő munkaviszonyból 284,9 millió forintot keresett.
A második helyen egy 169 milliós bérjövedelem
áll, míg a megye harmadik legjobban fizetett
embere 142,2 millió forintot keresett – mondta
el dr. Ladosné Kelemen Éva, a NAV Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Adóigazgatóságának igaz-
gatója sajtótájékoztatóján. Kiderült az is, az egy
főre jutó átlagos havi összevont jövedelem 2014.
évben már 191,1 ezer forintot tett ki, amely or-
szágosan a második legmagasabb, s 7,1%-os
növekedésnek felel meg.

Újabb közterületi térfigyelő kamerák
kerültek ki városunkba, melyről Rad-
nóti Ákos alpolgármester számolt be.
Jelenleg városunkban 75 helyszínen
102 kamera figyeli a közterületet,
amelyből 64 forgatható és 38 fix. 

Az idei évben kamerát helyeztek ki az
I. számú adyvárosi tározótóhoz, az új
várjátszótér mellé, a ménfőcsanaki Hár-
mashatár útra, a Magyar utca és a
Szent Imre út kereszteződéséhez, az 1.
számú főút és a Kardán út keresztező-
désében lévő körforgalomhoz és a Sza-
bolcska Mihály utca–Körkemence ut-
ca–Szigethy Attila út kereszteződésébe. 

A győri önkormányzat ebben az év-
ben nettó 7,8 millió forintot költött a
rendszer bővítésére.

Különleges elismerés
a ménfôcsanaki
Petôfi-iskolának

Bôvült a térfigyelô kamerarendszer
Radnóti Ákos hozzátette, hogy a

városunkban üzemelő kamerarend-
szer jelentős segítséget nyújt a rend-
őrségnek a közbiztonság fenntartásá-
ban és növelésében, a balesetek meg-
előzésének fokozásában, a bűnesetek
számának csökkentésében, a helyi ki-
emelt rendezvények biztonságos le-
bonyolításában és a közlekedési sza-
bálysértések visszaszorításában. 

A forgatható kamerák alkalmasak
arra, hogy optimális, a bizonyítási eljá-
rásban is felhasználható képeket to-
vábbítsanak a kapitányság ügyeletén
elhelyezett fogadó, felügyelő, feldolgo-
zó, archiváló és vezérlő számítógép-
rendszerbe.  A fix kamerák a város köz-
lekedési csomópontjaiban kerültek te-

lepítésre az ott elhaladó gépjárműfor-
galom ellenőrzésére, opcióként rend-
számfelismerő rendszerrel kombinálva.

Győr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a közterületi kamerarendszer
kiépítésére évről évre jelentős összeget
fordít, eddig összesen 124,6 millió forin-
tot. A költségvetés pénzügyi terheinek
optimalizálása érdekében 2014-ben az
önkormányzat 7,6 millió forint egyszeri,
vissza nem térítendő támogatást nyert.

Radnóti Ákos jelezte, hogy a rend-
szer folyamatos bővítésével és kar-
bantartásával biztosítható városunk-
ban a közbiztonságunk fenntartása és
növelése, s szeretnék, hogy jövőre is
hasonló ütemben bővüljön a telepí-
tendő kamerák száma.      

Az idôseket ünnepeltük Csúcsjövedelmek 

Mestereket avattak Menekülthelyzet
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Újabb sikeres pályázat valósult meg a
Széchenyi István Egyetemen, melynek
eredményeiről kedden számoltak be a
Bridge Hallgatói és Oktatói Klubban.

A „Járműipari Regionális Innováció
és Technológiai Tudáscentrum gazda-
sági, társadalmi szerepkörének fejlesz-
tése a Széchenyi István Egyetem bázi-
sán” című projekt céljaként az intézmé-
nyek közötti oktatási és kutatási együtt-
működések kialakítását, a meghatározó
intézmények mentori szerepének erősí-
tését, a hallgatók gyorsabb fejlődését
segítő hálózatok kialakítását, valamint a
felsőoktatás szolgáltató funkcióinak
megerősítését tűzték ki a résztvevők. Dr.
Földesi Péter rektor szerint a mostani
eredmények is szolgálják az intézmény,
a város, sőt, az egész régió érdekeit.

Nagy Dávid projektmenedzser el-
mondta, a projekt keretében dolgozták
ki a Széchenyi Életpálya Programot is,
melynek lényege a hallgatók ösztönzése,
hogy az egyetemi éveik alatt a kötelező
tanulmányokon túl olyan szervezetek,

A Győr-Szol Zrt. felhívja a látogatók figyelmét, hogy a Szauter út és Nagy Imre út
kereszteződésében lévő állami kezelésű körforgalom építése miatt a nádorvárosi
temető főbejáratát autósok átmenetileg nem használhatják, a gyalogos közlekedés
viszont zavartalan. A járművel érkezők a Szentlélek-templom melletti bejáraton köz-
lekedhetnek. Amennyiben a közút-felújítási munka lehetővé teszi, október 20-tól a
szolgáltató ismét megnyitja a főbejáratot az autósok előtt, hogy a kegyeleti ünnep-
hez közeledve, ott is behajthassanak az arra jogosult járművezetők. 

A Kiváló Nyelvoktatásért – Dr. Szenté-
né dr. Vida Éva Díjat idén Gál Ildikó, a
Révai Gimnázium némettanára vehet-
te át az Európai Nyelvek Napján.

Tíz évvel ezelőtt nyilvánította az Eu-
rópa Tanács október 26-át, az Euró-
pai Nyelvek Napjává, hogy felhívja a fi-
gyelmet a nyelvtanulás, az idegen
nyelv ismeretének fontosságára. Eb-
ből az alkalomból a Megyei Europe Di-
rect iroda, a Hatos és Társa Nyelvisko-
la, valamint a megyei kamara kézmű-
ipari tagozata idén 7. alkalommal
szervezte meg a Nyelvek Európai
Napját hétfőn, a kamarában. 

Németh Zoltán, a megyei közgyűlés
elnöke köszöntőjében kiemelte, a kon-
ferencia célja felhívni a figyelmet a
nyelvtanulás fontosságára, hiszen a
mai világban nyelvtudás nélkül nagyon
nehéz létezni. Az Európában élő több
mint félmilliárd ember, 200 európai
nyelvet és 60 regionális, illetve nemze-
tiségi nyelvet beszél. Mindet nem le-
hetséges elsajátítani, de törekedni kell

Nem használhatják autósok a fôbejáratot

A diákok, az egyetem és a gazdaság
érdekeit hangolták össze

öntevékeny körök munkájába kapcso-
lódjanak be, olyan képzéseken vegyenek
részt, amik által az egyetem elvégzése
után a munkaerő-piaci elhelyezkedés so-
rán előnyt szerezhetnek. A projekt három
fő tevékenységi körre fókuszált, amiről
Tahin János, a Universitas-Győr Alapít-
vány projektvezetője beszélt. Fontos cél
volt a nemzetközi tapasztalatok össze-
gyűjtése, világszerte vizsgálták az úgyne-
vezett jó gyakorlatokat, valamint együtt-
működéseket alakítottak ki egyetemek-
kel, gazdasági szereplőkkel.

A konzorciumi partner Mobilis Köz-
hasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Szilasi Péter Tamás elmondta, a pro-
jekt keretében szórakoztató pályaori-
entációs roadshow-kat rendeztek 30
észak-dunántúli iskolában, amelyek
során az egyetemen oktatott szakma-
területeket igyekeztek közelebb hozni
a diákokhoz.

A projekt az Európai Unió és a ma-
gyar állam közel 500 millió forintos tá-
mogatásával valósult meg.

Nyelvek Európai Napja
arra, hogy minél több nyelven beszél-
jünk – hangsúlyozta az elnök.

Hatos Hajnalka, a Hatos és Társa
nyelviskola ügyvezetője elmondta,
nyelviskolájuk nagy hangsúlyt fektet a
nyelvtanárok folyamatos szakmai kép-
zésére, a nyelvtanulás fontosságának
tudatosítására. A szokásos tovább-
képzéseik mellett, már 11 éve szervez-
nek nyelvtanári konferenciákat, 8 éve
ezeket az alkalmakat a Nyelvek Euró-
pai Napjára időzítik. A Hatos és Társa
Nyelviskola Vida Éva családjával közö-
sen alapította a „Kiváló Nyelvoktatá-
sért – Dr. Szenténé dr. Vida Éva Díjat”
azon nyelvtanárok számára, akik
nyelvoktatói munkájukkal, szakmai
odaadásukkal, tanítványaik érdekei-
nek szem előtt tartásával, innovatív te-
vékenységükkel nagymértékben hoz-
zájárulnak az idegen nyelvek megked-
veltetéséhez, népszerűsítéséhez, és
esetleg olyan új módszereket alkal-
maznak, amelyek minden nyelvoktató
számára példaértékűek lehetnek.
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FOGYATÉKKAL ÉLÔK, FIGYELEM!
A GYÔRI LIONS ALAPÍTVÁNY JÓTÉKONYSÁGI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁST TETT KÖZZÉ, 

A GYÔRI ÉS GYÔR KÖRNYÉKI,  SZOCIÁLISAN IS RÁSZORULT, SÚLYOS
FOGYATÉKKAL ÉLÔ MAGÁNSZEMÉLYEK, CSALÁDOK ÉS AZ ÔKET SEGÍTÔ

INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VAKOKRA 
ÉS A GYENGÉN LÁTÓKRA.

Pályázni egy részletes adatlap kitöltésével lehet, melyet az interneten
keresztül több honlapról is letölthetnek a pályázni szándékozók.

A pályázati felhívás és az adatlap elérhetô:
www.lions.gyor.hu

(a bal oldali „A Gyôri Lions Alapítvány” fül alatt)
www.mvgyosz.hu

(a bal oldali „Pályázatok” fül alatt)
www.gyorplusz.hu

(a honlap oldalsávjában a „Lions Alapítvány pályázata” címszó alatt)

Beküldési határidô: 2015. október 31.

Postacím: Gyôri Lions Alapítvány 9012 Gyôr, Zsellér u. 5. E-mail cím: kl@different.hu

KEDVES TÁMOGATÓINK!
A 23 éve sikeresen mûködô Gyôri Lions Alapítvány továbbra is tisztelettel várja és szívesen
fogadja a segíteni akaró magánszemélyek és vállalkozások pénzadományait az Alapítvány

10103379-47313700-01004006 számú bankszámlájára.
A közhasznú alapítvány, igény esetén adóigazolást ad támogatóinak!

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A XXII. Akadémiai Nap fő témá-
ja az egyetem bővülése volt, hi-
szen hamarosan a győri intéz-
ményhez csatlakozik a Nyugat-
magyarországi Egyetem Mező-
gazdaság- és Élelmiszer-tudo-
mányi Kara, valamint az Apá -
czai Csere János Kar is. 

Az Akadémiai Nap legfontosabb ese-
ménye az idén is az egyetem szenátu-
sának ünnepi ülése volt, amelyen dr.
Földesi Péter rektor úgy fogalmazott,
a Széchenyi István Egyetem a hagyo-
mányosnak tekinthető egyetemi fel-
adatai mellett az egész felsőoktatásra
is döntő befolyással bíró programot
indított el, a XXI. század egyetemi-fel-
sőoktatási modelljének kialakításán
dolgoznak. „A felsőoktatás átalakítá-
sának folyamatában egyetemünk egy
újabb mérföldkőhöz ért. Az Emberi
Erőforrások Minisztériumának dönté-
se értemében, 2016. január 1-jétől
csatlakozik hozzánk a győri székhelyű
Apáczai Csere János Kar és a moson-
magyaróvári Mezőgazdaság- és Élel-
miszer-tudományi Kar.” A rektor kie-
melte, az intézmény a híd szerepét töl-

Akadémiai Nap: Bôvül a Széchenyi Egyetem
ti be az egyes generációk között, ösz-
szeköti az alapkutatásokat az alkalma-
zott kutatásokkal és az ipari K+F és in-
novációs folyamatokkal. Emellett pe-
dig összeköti a különböző tudomány-
területeket is, mindez lehetővé teszi,
hogy a magyar felsőoktatási rendszer-
ben az Észak-dunántúli Régió felsőok-
tatási pólusa legyen a győri intézmény.

Kara Ákos államtitkár, győri ország-
gyűlési képviselő kiemelte, az első az
öröm, amiről most beszélni kell, hiszen
az egységes egyetem létrejötte egy óri-
ási lehetőség, amellyel élni kell. „Sokan
dolgoztak azért, hogy ez megvalósul-
hasson, és fontos, hogy az átalakulás
után is egy irányba mutassanak a szán-
dékok, mert akkor lehet szép ez a közös
jövő. A győri országgyűlési képviselő az-
zal zárta, a nagy múltú tudományegye-
temekhez képest a győri sok évtizednyi
hátrányt hozott be az elmúlt időszak-
ban, és lehetőséget kapott, hogy a leg-
meghatározóbb intézmények egyike le-
gyen hazánkban.

„Ha áttekintjük az elmúlt napok, he-
tek híreit, többek között, hogy elké-
szült az Audi újabb logisztikai köz-
pontja, átadhattuk a keleti elkerülő el-
ső szakaszát, felavatták az Audi-isko-
lát, vagy éppen azt, hogy két új karral
bővül a Széchenyi István Egyetem, ak-

kor a fejlődés azon jeleit látjuk, ame-
lyek a jövő irányait határozzák meg” –
emelte ki Fekete Dávid alpolgármes-
ter, aki hozzátette, a város, az egyetem
és a gazdasági élet szoros együttmű-
ködése olyan gyümölcsöző kapcsolat,
amely minden szereplő, a város és az
egész térség gyarapodására szolgál. 

Dr. Knáb Erzsébet, az Audi Hunga-
ria Motor Kft. személyügyekért felelős
ügyvezető igazgatója az egyetemet,
mint a vállalat stratégiai partnerét kö-
szöntötte. Kifejtette, kapcsolatuk egy-
idős az Audi Hungariával, hiszen a kez-
detektől együttműködnek, ma pedig
már komplett tanszékcsoport műkö-
dik az intézményben, ahol a hallgatók
a legmodernebb technikákkal és
technológiákkal ismerkedhetnek.
„Közös törekvésünk a város fejlődésé-
nek szolgálata” – mondta, és hozzátet-
te, a jövő Győrben épül, de nem csak
Győrnek.

Az ünnepségen PhD doktorokat,
habilitált doktorokat avattak, majd át-
adták a Pro Universitate Díjakat, a He-
gedűs Gyula Tudományos Ösztöndí-
jakat, a címzetes egyetemi docensek
díszokleveleit. A gyémánt- és arany-
diplomások köszöntése után méltat-
ták a nyugdíjba vonuló egyetemi okta-
tók, munkatársak életútját.
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szöveg: gy. p. 
fotó: marcali gábor

A folyópartok, sétányok
szépen kiépültek a folyók
városában. Csak éppen alig
van víz a medrekben. A kor-
mány most olyan kezdemé-
nyezésre készül, amely vá-
rosunkban is megteremtené
az élénk vízi élet lehetősé-
gét, s a Szigetköz ökológiai
értékeit is megmentené. 

A rendszerváltás óta elsősorban
politikai okok miatt elodázott víz-
lépcső miatt folyamatosan szom-
jazik a Szigetköz. Győr, a folyók
városa pedig éppen ezt az adott-
ságát kénytelen nélkülözni. Híre-
ink szerint a magyar kormány ki-
egyezni készül Szlovákiával. A
zöldek már most haragosak, a
kabinet szemére vetik, hogy a
mostani elképzelés alig különbö-
zik a szlovák bősi vízi erőmű veze-
tőjének, Julius Bindernek az ere-
deti terveitől. Biztosra vehető,
hogy a rendszerváltás időszaká-
hoz képest jelentősen meggyen-
gült, elszürkült zöldek még így is
képesek lesznek harsány, ha
nem is hatékony ellenállásra.

Három éve ugyanis 82 ezren
írtak alá népi kezdeményezést a
térségben azért, hogy ne kelet-
kezzenek súlyosabb ökológiai ká-
rok. Akkor vitanapot is rendeztek
a parlamentben, az országgyűlé-
si képviselők támogatták az el-
képzelést, aztán nyilvánosan

A folyók városának kell a víz

Vízpótlás: a kormány lépni készül 
nem történt semmi. Az aláírás
gyakorlatilag egy olyan megol-
dásra vonatkozott, melyet a jelek
szerint a kormány most akar be-
terjeszteni Szlovákiának. 

A Szigetközben élők többsé-
ge teljesen egyetért azzal, hogy
keresztgátak építésével pótolják
az Öreg-Duna és a mellékágak
vízhiányát. 

Az Öreg-Duna annyira bele-
mélyesztette magát a medrébe,
hogy onnan nem tud kifolyni a víz
sem a szigetközi, sem a csallókö-
zi mellékágakba. A hiányzó víz
évtizedek óta okoz súlyos ökoló-
giai károkat, Győrt pedig meggá-
tolja a vízi élet kialakulásában.

A vízpótlásra sokan szültek öt-
leteket. A „haragos zöldek”  hajt-
hatatlanok abban, hogy a szlová-
kok adják át az elterelt folyó víz-
mennyiségének a felét, mert az
nekünk törvény szerint jár, s meg-
oldja a vízhiányból eredő gondok
jelentős részét. Sajnos ez model-
lezetten nem igaz. A vízügyi szak-
emberek állítják: nem a fél, de a
teljes vízhozam sem volna elég
ahhoz, hogy az Öreg-Duna, a Szi-
getköz és a Csallóköz között élő-
vízi kapcsolatot hozzon létre. Eh-

hez tetszik, nem tetszik, műszaki
megoldásra van szükség. 

A Győrt átszelő Mosoni-Du-
nát, valamint a Rábát sem tudja
vízzel ellátni a főfolyó. Ezért volna
szükség olyan duzzasztóra Gö-
nyű előtt, mely a kishajóforgal-
mat is lehetővé teszi, de a műtár-
gyat kis, energiatermelő turbi-
nákkal is össze lehetne kötni.

Borkai Zsolt, Győr
polgármestere lapunk-
nak megerősítette a há-
rom évvel ezelőtt aláírt
népi kezdeményezés ér-
vényességét. A Duna
gönyűi szakaszánál épí-
tett műtárgy visszaduz-
zasztaná a városba a fo-

lyót, s élénk vízi életet élhetne a
település, állítja a város első em-
bere. Ez ökológiai károsodással
nem járna. 

A keresztgátas duzzasztásra
van már jó példa a térségben. A
Dunakilitinél kialakított fenékkü-
szöb, mely nem más, mint egy
kőből rakott keresztgát, melyen
átbukik a víz, annyira visszaduz-
zasztja, megemeli a folyót, hogy
a mellékágakba is kifolyik az élő-
világot tápláló víz. 

A kormány által most favorizált
terv az Öreg-Dunába épített
újabb három keresztgáttól hason-
ló eredményekre számít. A megol-
dásra állítólag pénz is rendelke-
zésre áll, s mind a két ország
egyet ért vele. Kérdés, hogy a
rendszerváltás után negyedszá-
zaddal, győzhet-e a józan ész? 

Ez ökológiai
károsodással
nem járna

Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

Kamarai programajánló

Önismeret és stílus

Október 15-ig a kimagasló tanulmányi 
eredményű szakmunkástanulók, csanaki
Jerfy Antal-díjra pályázhatnak. Ez kétéves
ösztöndíjat, pénzbeli
támogatást jelent. 
Tavaly 3 tanuló már
megkapta. Telefon: 
+36/96-520-250 

Jó tudni
Online marketing: a jövő már jelen
Október 20-án, kedden e témában rendezett 
konferenciára várják a vállalkozásvezetőket
és munkatársaikat. A konferencia ideje alatt 
az OpenOnline csapata Facebook
és SEO gyorselemzéssel várja a részvevőket. 

18 szakmából, kétszázharminc 
frissen avatott mester  is vállalja a jövendő 

szakembereinek gyakorlati oktatását. 

Pályázati felhívás 

Frissen avatott  mesterek

GYMSMKIK Női Klub minden érdeklődőt vár
október 21-én Győrben a kamarai székházban
10 órakor kezdődő Önismeret és stílus témájú
rendezvényére. Jelentkezni a kamarai
honlapon lehet.
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A közvilágítás „okosításától” a
városüzemeltetést segítő appli-
káción át a napelemes termelé-
sig számos újdonsággal gazda-
godik Győr, és válik a világ egyik
újabb „okos városává”.

Az „okos város” projektek legszéle-
sebb palettáját mutatta be a napok-
ban az E.ON Hungária Zrt. a városve-
zetéssel és partnereikkel közösen.
„Több különböző helyszínen fejeződ-
tek be, illetve vannak folyamatban
olyan fejlesztések, amik nem csak
azonnali előnyöket biztosítanak az itt
élők számára, hanem hatásosan de-
monstrálják egy modern európai vá-
ros jelenlegi és jövőbeni lehetőségeit”
– fogalmazott Borkai Zsolt polgármes-
ter, aki hangsúlyozta, az önkormány-
zat az okos energiafelhasználás mel-
lett több más területen, így a gazda-
ság, a környezeti fejlesztés, a lakossá-
gi szolgáltatások, vagy épp a közleke-
dés terén is a jövőbe mutató megoldá-
sokat preferálja. 

A város és az E.ON Hungária Zrt.
éppen két évvel ezelőtt írta alá azt az
együttműködési megállapodást,
amelynek célja, hogy a 2017-ben meg-
rendezendő Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál idejére már „okos városként”
fogadhassa a fiatalokat Győr. „Ennyire
sokoldalú Smart City-fejlesztés az or-
szágban máshol nincsen jelenleg, itt,
Győrben, az önkormányzat partnersé-
gével egyszerre tudjuk bemutatni és
tesztelni a Smart City különböző terü-
leteit. Olyan méréseket folytathatunk,
amik kifejezetten Magyarország-speci-
fikus adatokkal gazdagíthatják a nem-
zetközi benchmarkokat” – mondta
Ilyés Péter, az E.ON Hungária Zrt. igaz-
gatóságának tagja.

Fejlesztések sora formálja
Ilyen fejlesztés, hogy jelentős szaka-

szon készült el a városban az okos köz-
világítás. „A 150 lámpatest ’okosításával’
a projekt megteremtette egy olyan két-
irányú kommunikációs hálózat kiépíté-
sét is, mely a világítás vezérlésén kívül
sok minden másra is képessé teszi a há-
lózatot a későbbiekben” – mondta Szap-
panos Sándor, az E.ON Energiatermelé-
si Kft. ügyvezető igazgatója. Napelemek
kerültek a Radó Tibor Általános Iskola és
Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény, valamint az Újvárosi Művelődési
Ház tetejére. A környezetbarát villamos-
áram-termelés mellett ezeken a helyszí-
neken folyamatos adatgyűjtést is végez-
nek az E.ON szakemberei, amely arra ad
válaszokat, hogy a napenergia magyar-
országi kihasználása az átviteli hálózatra

milyen hatást gyakorol. Ugyancsak
hasznos műszaki eredménnyel jár
együtt a város új uszodájában, az Aqua
Sportközpontban elvégzett komplex
épületi energiamenedzsment rendszer-
fejlesztés, amely jelentős energiamegta-
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„smart city-vé” Gyôrt
karítást eredményez a létesítmény üze-
meltetése során. 

A lakosság számára talán a legizgal-
masabb fejlesztés a Városszerviz appli-
káció lesz, amelyet Android, Windows
és iOS operációs rendszerű okostelefo-
nokra letöltve, a város bármely pontján
tehetünk bejelentést olyan problémák-
ról, amelyek elhárításában a városüze-
meltetési szolgáltatóknak van illetékes-
sége. A Városszerviz applikációból érke-
ző jelzések interaktív kezelésében a vá-
ros partnere, az E.ON mellett a Vill-Korr
Hungária Kft., a Győr-Szol Zrt., a Pan-
non-Víz Zrt. és a győri Útkezelő Szerve-
zet is. Sérült kuka, lógó vezeték, szivárgó
tűzcsap, balesetveszélyes játszótéri esz-
közök vagy bármi más könnyen és gyor-
san bejelenthető az alkalmazás révén,

ami a GPS-koordináták segítségével
pontosan rögzíti a bejelentés helyét is. A
szakember az okos megoldások közé
sorolta a Révai utcai és a Dunakapu téri
parkoló elektromos autók töltésére al-
kalmas gyorstöltőit is. Elkészült a Buda-

pesti Műszaki Egyetemmel és a győri
polgármesteri hivatal szakembereivel
közösen összeállított Városindex audit
rendszer is, ami 220 indikátor mentén
vizsgálja, hogy egy adott város hol tart
az okos várossá válás folyamatában. 

Polgári István, a polgármesteri hiva-
tal stratégiai csoportvezetője kifejtette,
az önkormányzat számos más területen
is dolgozik az okos megoldásokon. A
gazdaság területéről megemlítette az
önkormányzat, az AUDI és az egyetem
stratégiai együttműködését, valamint a
Győri Járműipari Életpályamodell létre-
hozását. A jövőbeni fejlesztések között a
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési
Központ létrehozását, a turizmus, vagy
éppen az ipari park további fejlesztését.
A környezet területéről a vizek, vízpartok

revitalizációját, az épületenergetikai fej-
lesztéseket, a csapadékvíz-elvezetési
projekteket, a jövő feladatai közt pedig a
megújuló energiát a távhőellátásban és
az intelligens közvilágítási rendszer fej-
lesztését említette. A társadalom téma-
körben az újvárosi szociális városrehabi-
litáció folytatását, az óvodai és bölcső-
dei, valamint a szociális és egészségügyi
fejlesztéseket hangsúlyozta, a kormány-
zás témaköréből az e-ügyintézés továb-
bi fejlesztését, vagy az olyan szolgáltatá-
sok bevezetését emelte ki, mint a már
említett applikáció. A közlekedés tekin-
tetében a keleti elkerülő megépítésének,
a Radnóti utca kikötésének, a kerékpárút-
hálózat továbbfejlesztésének, vagy épp
az intermodális csomópont megvalósítá-
sának lehetőségére világított rá. A felek
azzal zárták, a közös munka folytatódik,
és a következő jelentős cél az EYOF, mint
zöld olimpia megrendezése fenntartható
beruházásokkal, a megújuló energia
használatával, a hulladék minimalizálásá-
val és szelektív gyűjtésével.
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A HOOLIGANS meghatározó
rockzenekara hazánknak. Im-
már majd két évtizedes pályafu-
tásuk töretlenül halad felfelé.
Súlyos gitárcentrikus hangzá-
suk ellenére szívesen sugároz-
zák a rádiók, nem véletlenül, hi-
szen dallamos melódiáik köny-
nyen rögzülnek a hallgatók fejé-
ben. Október 10-én 20 órától
Győrben koncerteznek a szenti-
váni Molnár Vid Bertalan Műve-
lődési és Sportközpontban.

Közel negyedmilliónyi rajongó köve-
ti munkásságotokat a facebookon.
Ezzel a legnagyobbak közé tartoz-
tok Magyarországon. Mit gondol-
tok, meddig lehet emelkedni a hazai
színtéren? – kérdeztük a srácokat.

Csipa: Ez számomra egy teljesen
új információ, mivel én és az internet
nem létezünk egymásnak, illetve töké-
letesen megvagyunk egymás nélkül.

Endi: Hála az égnek, sokan követ-
nek minket, nem csak a közösségi olda-
lakon, hanem a koncerteken is. Az idei
turnénk a 19-es járat néven vált ismert-

Hiába, HOOLIGÁNOK 
té a közönség számára, mivel jövőre ju-
bilálunk, akkor leszünk 20 évesek, és
talán idén éreztük úgy, hogy mindenhol
többen voltak a koncertünkön, mint ta-
valy, vagy az ezt megelőző években.

Utolsó albumotok a közel két éve
megjelent HISTORIA, így idén nagy-
korúak lettetek és rengeteg élő kon-
certen vagytok túl. Mik az év hátra-
lévő részében a feladatok, és mikor
jön a várva várt új album?

Tibi: A História után, tavaly ősszel
egy különlegességet, egy duettle-
mezt adtunk ki Társasjáték címmel,
kedvenc magyar énekeseinket, elő-
adóinkat hívtuk meg egy-egy dalra
ezen a lemezen.

Endi: Idén októberben újra kiadásra
kerül a Hooligans legelső lemeze, így ju-
tunk el a jubileumi évhez, hogy tisztel-
günk az alapkövünk előtt. Egy különle-
ges koncerten fogjuk bemutatni és
plusz egy CD jár az első lemezünkhöz,
amin 4 vadiúj dal lesz hallható.

Mit árulhattok el a következő le-
mez dalairól, egyik-másik dal meg-
jelenés előtt bekerül-e a győri kon-
cert repertoárjába?

Zsolti: Pontosan egy héttel előzi
meg a győri koncert az első lemez be-
mutatóját, valószínű, hogy egy-egy dal
ízelítőül már Győrben el fog hangzani.

Motiváció szempontjából mi a
különbség a nyári fesztiválszezon ál-
talában sok ezer néző előtti fellépé -
sek és csak saját koncertes, zárt he-
lyes koncertek között?

Csipa: Valójában lényegi különbség
nincs, mivel még talán most is tudunk
belülről úgy izgulni, mint legelőször. Ru-
tinosak vagyunk a színpadon, de ezt
nem lehet megváltoztatni egy ember-
ben, előadóban akárhány ezerszer is csi-
nálta már. A közönség mindig inspirál
minket, és persze mi is őket. A lényeg,
hogy hamisítatlan HOOLIGANS show-
val szórakoztassuk a nagyérdeműt.

Bizonyára sokakat érdekel, hogy
a családon és a zenekaron kívül mi-
re jut időd hobbi, kikapcsolódás
szinten?

Endi: Nálam köztudott, hogy a csa-
lád és a zene köti le a legnagyobb idő-
met, de nagyon szeretünk közösen
koncertekre utazni. Idén jártunk pél-
dául Milánóban az Extreme zenekar

koncertjén, és a repülőtéren sikerült
is velük találkozni egy fotó erejéig.

Tibi: Szabadidőmben is a zenének
élek, jelenleg amikor csak időm van, a
jövő tavasszal megjelenő jubileumi le-
mezen dolgozok.

A szomszédos Csallóközből is
sokan érkezhetnek a győri koncerte-
tekre. Milyen gyakorisággal szokta-
tok fellépni a határon túli magyar te-
rületeken, és mit éreztek, ha kisebb-
ségi magyar sorsba kényszerült kö-
zönség előtt játszotok?

Zsolti: Idén is voltunk három alkalom-
mal a Felvidéken. Talán jobban ki vannak
éhezve a magyar zenekarokra, mert
olyan szeretettel fogadnak bennünket,
ha náluk koncertezünk, hogy sok bevált
magyar fesztiválon nincs olyan hangulat.

Az október 10-i győri koncert
szerintem tuti nagy buli lesz, várunk
mindenkit, ne hagyja ki senki!

„Ma is úgy izgulunk a koncert elôtt, mint a kezdet kezdetén”

Az október 17-ére, a győri Audi Arénába meghirdetett
István, a király előadásra már augusztusban elfogyott
a több mint ötezer belépő, ezért a szervezők meghir-
dettek egy plusz előadást is! Az októbertől decembe-
rig tartó turné óriási sikerrel járja végig hazánk nyolc
nagyvárosát. A legismertebb magyar rockopera elő-
ször indul vidéki előadás-sorozatra, aminek aktualitá-
sa, hogy a szerzőpáros, Szörényi Levente és Bródy Já-
nos a 2015–2016-os színházi évadban ünnepli hetve-
nedik születésnapját, és ezúttal ők maguk is a színpad-
ra lépnek az immáron klasszikus műben. A rendező

Óriási siker az István, a király Gyôrben is

Október 17-én az Audi Arénába érkezik a turné

Novák Péter, aki önmaga is többször szerepet kapott
már a rockoperában, és édesapja nevéhez fűződik a
darab több klasszikus rendezése is. 

A parádés szereposztás részben visszanyúl, a má-
ra már klasszikussá érett előadások szereplőgárdájá-
hoz, ezért újra láthatjuk, hallhatjuk Varga Miklóst Ist-
ván szerepében, Táltosként Deák Bill Gyulát és Labor-
cot alakítva Nagy Ferót. De a fiatalabbak névsora is
impozáns: Feke Pál (Koppány), Keresztes Ildikó (Sa-
rolt), Radics Gigi (Réka), Danics Dóra (Gizella), Serbán
Attila (Asztrik), Kocsis Tibor (Vecelin lovag). A Boldi-

zsár Miklós Ezredforduló című drámája alapján ké-
szült mű, ezúttal élő rockzenekari kísérettel és kórus-
sal csendül majd fel. A második előadás ugyanaznap
kerül megrendezésre, délután négy órakor, míg az es-
ti felvonás nyolc órakor kezdődik. Kapunyitás után
Szörényi Levente mind a két alkalommal dedikálást
is tart, hiszen nem régen jelent meg a róla szóló élet-
rajzi könyv Rohan az idő címmel.

Jegyek a www.tex.hu weboldalon és az ismert
jegyirodákban korlátozott számban, de még kap-
hatók!
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szerző: f. g.

Négy helyszínen, 35 program
várja október 2. és november 5.
között a Múzeumok Őszi Feszti-
válja programjaira a győrieket,
szakembereket és pedagóguso-
kat a Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum.

A programsorozat pénteken a Nagy raj-
zolással kezdődik az Apátúr-ház udva-
rán, ahol egy monumentális kapu instal-
lációra lehet rajzolni, festeni hagyomá-
nyos vagy a street art technikákkal. A
sorozat zárásaként pedig egy elfeledett
mesterséggel, a könyvkötészettel is-
merkedhetnek meg az érdeklődők.  

A fiatalokat őszi koncertkavalkádra
hívják, a  Rómer-ház színpadán fellép
többek között a Fish!, a Kelemen Ka-
bátban, a Pál Utcai Fiúk, a Hiperkar-
ma, a Belga, a Soerii és Poolek, a Ho-
neybeast, az Intim Torna Illegál.  Az

Múzeumok Ôszi Fesztiválja:
Rómer, Galla, Harcsa

Esterházy-palotában Harcsa Veronika
ad koncertet.

A Rómer Emlékév kapcsán négy
hétvégén keresztül ismerkedhetnek
meg az érdeklődők Rómer munkássá-
gával, ismeretterjesztő előadások és
foglalkozások keretében. A tematika
szerint a programok a múzeumpeda-
gógia, az építészet és műemlékvéde-
lem, valamint a művészettörténet és
muzeológia témakörökhöz kapcsolód-
nak. A Lámpás én vagyok címmel pe-
dagógusokat invitálnak a tanárok éj-
szakájára, a múzeumpedagógiai évnyi-
tóra. A fesztivál keretében a barokk bel-
város kulturális tereivel ismerkedhet-
nek meg a városnéző sétára indulók.   

Az őszi programkavalkád kiemelke-
dő eseménye Galla Miklós kiállítása,
mely október 16-án, a Rómer-házban
nyílik Megtörtént ecsetek címmel. A
megnyitót a humorista önálló estje kö-
veti az Esterházy-palotában Poénzu-
hatag! címmel. 

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Tolnay Imre képzőművész kiállítása
nyílt az Esterházy-palotában. A látoga-
tók a földszinten egy installációval ta-
lálkozhatnak, melynek a művész az
Exodus – sorsok egy csónakban cí-
met adta.

Tolnay Imre a viharvert, közleke-
désre már nem alkalmas csónakot
másfél éve találta, és szedte ki a Mo-
soni-Duna árterében az iszapból, a la-
dik régi tulajdonosa hozzájárulásával,
segítségével. A csónak megihlette a
művészt és először a komáromi
Media wave-en tavaly készített belőle
installációt, akkor civilizációnk tárgyi
és szellemi termékeit, testi és szellemi
táplálékainkat mutatta be, hozta sajá-
tos helyzetbe a segítségével. A mos-
tani kiállítás installációján a mai „nép-

Pannon partok
vándorlást” dolgozta fel úgy, hogy az
emberi drámát mutatja meg a mű-
vész, de egyben utalni kíván a Föld
ökológiai gondjaira, csökkenő, pusz-
tuló életterünkre is. Az Esterházy-pa-
lota emeleti termeiben mutatja meg
az elmúlt hat évben készült munkái-
nak legjavát Tolnay Imre.

Az első teremben a 2009-ből szár-
mazó festmények sorakoznak. Termé-
keny időszak volt ez a művész éle -
tében, két hónapot töltött a Római
Magyar Akadémia ösztöndíjasaként
Rómában. A színekkel telített római
tartózkodás és meleg színű képsoro-
zat után majdnem fekete-fehér, hűvö-
sebb koloritú képeket festettem, a
fénytelen és fényes felületek társítása
mellett homokot, gyapjút és különbö-
ző durvaságú széndarabokat hordok
fel a vászonra – meséli a művész.

Legújabb alkotásai a keréknyomos
képek. A befestékezett autógumit gör-
geti végig a vásznon. Fotókat is látha-
tunk a tárlaton. Tolnay Imre azt mond-
ja, az utóbbi években egyre komolyab-
ban foglalkozik a fotózással, egyre éle-
sebb szemmel, a fényképezőgép lehe-
tőségeit egyre jobban kiaknázva,
megismerve dolgozik. Vannak egé-
szen szín- és fénygazdag fotói, és van-
nak grafikus, a festményeivel rokon,
rusztikus hatást mutató képei is.

A kiállítás október 25-ig látható,
hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra
között.

szerző: fejes-tóth judit
fotó: orosz sándor – békésfotó

Két hét múlva szombaton megnyílik az es-
küvői szezon első kiállítása Győrben. A
győri Esküvő Kiállítás és Vásár hagyo-
mányteremtő szándékkal ettő az évtől
kezdve októberben kerül megrendezésre
a Duna Centerben, megkönnyítve ezzel a
házasulandó párok eküvő előtti szervezési
előkészületeit. A széles kiállítói palettán
mindenki megtalálhatja a számára leg-
megfelelőbb szolgáltatókat. A programot
esküvői TopTéma előadások színesítik
majd, melyek több kérdéskört vetnek fel
és válaszolnak meg szakmailag kompe-
tens előadók közreműködésével az eskü-
vő szervezésével kapcsolatban. És ami na-

gyon is fontos, ám sok esküvőn megfeled-
keznek e kérdésről: mivel tehetjük a gyere-
kek és egyben szüleik számára is igazán
emlékezetessé az esküvőt? Erre is kínál
megoldást a győri Esküvő Kiállítás és Vá-
sár. A színpadon divatbemutatók, esküvői
frizuratrend bemutató és menyasszonyi
torta bemutató lesz, valamint zenekarok
bemutatkozását láthatják és hallhatják az
érdeklődők. A belépés ingyenes, ám aki a
helyszínen jegyespárként regisztrál, azon-
nali ajándékot kap és nyereménysorsolá-
son vesz részt, ahol több nyeremény kö-
zött gazdára talál egy nászutas hétvége és
egy gyémánttal foglalt arany karikagyűrű
is. Hamarosan, két hét múlva, október 17-
18-án Esküvő Kiállítás és Vásár Győrben
a Duna Centerben. A belépés ingyenes.

ESKÜVŐ
Kiállítás és Vásár

Győr, Duna Center, Csipkegyári út 11.

2015. október 17–18.

Az esküvôd 

itt kezdôdik
eskuvokiallitasgyor.hu

Kontakt, információ:

Fejes-Tóth Judit

+36-30/399-1188

Esküvô a láthatáron



A „Buena Vista”, mint életérzés
tovább folytatódik. 

A kubai nép kedvenc
zenekarának

Habana Social Club
felejthetetlen  elôadói estje
elôször Gyôrben.
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Aki járt már Kubában, átélhette azt a
páratlan életérzést, amit egy-egy kubai
zenekar élő fellépése nyújt: felejthetet-
len, semmihez sem hasonlítható, külön-
leges élmény. A rendkívül sok megpró-
báltatáson átesett nép életösztöne – a
rengeteg könny és fájdalom ellenére –
töretlen, minden pillanatban az élet fel-
tétlen szeretetét, a boldogság keresé-
sét hirdetik, és a kubaiaknak a zene és
a tánc jelentik az utat a boldogsághoz.
Minden daluk egy élet igaz története,
olyan egyedülálló előadásmódban,
amely minden nézőt magával ragad és
elrepít a Karibi szigetre. 

A kubai mulatók forró, szivarfüstös
éjszakáinak sztárja, a kubai nép első
számú kedvence, a HABANA SOCIAL
CLUB zenekar 2016 januárjában egy
80 állomásos latin-amerikai turnéra
indul, de előtte – 2015 telén – Magyar-
országon is koncertezik. 

Habana Social Club 
REALMENTE CUBA

A győri fellépés 2015. november
21-én 15 és 19 órai kezdettel az újon-
nan átnevezett Vaskakas Művészeti
Központban (volt BBMMK) lesz.

A HABANA SOCIAL CLUB a kubai
és a latin-amerikai sajtó szerint is mél-
tó utódja a Buena Vista Social Club-
nak, legalább annyi fülbemászó slá-
gerrel, mint elődje. A Buena Vista So-
cial Club 2014-ben az Adios Tour ke-
retében búcsúztatta el a közönségét,
melyet követően még inkább meg-
nőtt a Habana Social Club népszerű-
sége.  A több mint fél évszázados
múlttal rendelkező Habana Social
Club alapító tagjai közül már páran el-
távoztak az élők sorából, így a jelenleg
11 fős zenekar az évtizedek során
többször megújult, fiatal virtuóz zené-
szek is csatlakoztak az idősebb tagok
mellé. Clemente Hechevarria és Ru-
bén Gonzalez alapítók szerint: „A ku-

bai nép életéhez,
sorsához, emlékei-
hez egy-egy dal  kö-
tődik, amelyek a vi-
lág minden embe -
réhez szólnak, kivétel
nélkül mindenki ma-
gáénak érezheti a mi
bánatunkat és bol-
dogságunkat. Ez a ze-
nei örökség óriási alá-
zatot és felelősséget
kíván tőlünk, elő-
adóktól.”

A magyar kon-
certturné alatt, a
különleges show
nézőiként meg-
tapasztalhatjuk
a kubai életér-
zést: a HABANA
SOCIAL CLUB dalai

mellett számos latin-
amerikai világsláger

akusztikus átdolgozását is
meghallhatjuk. A zenei uta-

záson felcsendülnek a leg-
nagyobb kubai slágerek:
Flor palida, Chan-Chan, Ba-
ilando, Vivir Mi Vida, Che
commandante, Guantana-
mera, Caballo viejo, Repre-
sent Cuba, vagy a Se que te

amo, amit Ricky Martin is fel-
dolgozott. 

A koncert minden kor-
osztály számára páratlan
zenei csemege, az autenti-
kus díszlet, a kubai tánco-
sok, a színes jelmezek, a
havannai hétköznapok
hangulatát felidéző vetí-

tés is felejthetetlenné
varázsolják az estét. 

Jegyek: a Gyôr+ Média Baross úti pavilonjában, a helyszínen és a www.jegy.hu oldalon.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: orosz sándor

Az elképesztő reakciók és siker
után továbbra is színpadon ma-
rad a Győri Balett felkavaró, csa-
ládon belüli erőszakról szóló elő-
adása, közben a társulat már a
leg újabb premierjére készül: az
Egyensúly című est két egy felvo-
násos darabja izgalmasnak ígér-
kezik, a produkciókban testi és
lelki állapotunk változásait ábrá-
zolják a táncosok meglepő inter-
pretációban. Az együttes 37. éva-
da kezdődött el.

A Ne bánts! májusi bemutatkozása
után 35 segítségkérő, a családon belüli
erőszakot valamilyen formában feldol-
gozó rajz született a Győri Speciális Is-
kola előkészítő osztályainak diákjaitól.
A megrendítő alkotások is bizonyítják a
helyzet súlyosságát, s azt, nincsenek
kis tettek – hangsúlyozta Velekei László
művészeti vezető, a darab koreográfu-
sa. A sokszor hosszú évek alatt kiala-
kult, beszűkült, tehetetlenségérzettel
és szégyennel teli állapotban gyakran

Továbbra is mûsoron a Ne bánts!

Egyensúlyozás az évadban
nem jön szóba a segélykérés, pedig az
Európa Tanács adatai szerint minden
ötödik gyerek abúzus áldozata, vala-
mint az erőszakos tettek elkövetőinek
70 százaléka családtag. „Az érzelmi
zsarolástól a verbálison át a fizikai bán-
talmazásig többféle erőszakról kell be-
szélnünk, amiknek ha bármelyike meg-
történik, elbillen valami, és attól kezdve
elindul a lejtőn a kapcsolat, vagy éppen
a család” – nyilatkozta és hozzátette, a
14 éves kortól ajánlott darabbal hang-

súlyozni szeretné, hogy ne legyünk kö-
zönyösek a családon belüli erőszakkal,
a nők bántalmazásával szemben – ez
közös társadalmi ügy. A darab fogadta-
tásának hála, már külföldi bemutatók-
ról is tárgyal a társulat vezetése.

Az együttes közelmúltbeli évadnyitó
ülésén kiderült, a rövid nyári szünet után
már augusztusban megkezdődött a
munka a színfalak mögött: november
14-én a két egyfelvonásból álló estben
– melynek címe Egyensúly – mutatják be

koreográfiáikat. „Mindig azt szeretnénk,
hogy meglepődjön a publikum, illetve
szórakoztatni és gondolkodtatni aka-
runk egyszerre. Mind a két mű az embe-
ri egyensúlyvesztésről szól, vagyis a testi
és a lelki állapot változásairól” – mondta
el Kiss János igazgató. Az elsőt, Uneven,
vagyis Kizökkent című előadást Cayeta-
no Soto koreográfus állítja színpadra, s
a kizökkent, túlfeszített szellemi állapo-
tot, fizikai egyensúlyvesztést ábrázolja a
táncosokkal és David Lang Pulitzer-dí-
jas minimalista zeneszerző intenzív ze-
néjével. A második rész Velekei László, A
terem című koreográfiája lesz ismert slá-
gerekkel, melyről az alkotó elbeszélésé-
ből kiderült: a mély drámától az elenge-
désen át a felszabadult életszeretetig
széles spektrumon kap érzelmi impulzu-
sokat a közönség. „A Ne bánts! annyira
drámai volt, illetve körülnéztem a hazai
repertoárban és úgy éreztem, szükség
lenne felszabadultabb előadásra is. Az
új darab témája meghökkentő lesz, az
emberek egy olyan csoportjáról szól,
akik egy másik világ küszöbén mozog-
nak, s ott táncolják el, mennyire szeretik
az életüket” – tette hozzá végül a Haran-
gozó-díjas koreográfus.

A Ne bánts! következő elő-
adása október 10-én 19
órakor kezdődik a Vaska-
kas Bábszínház új otthoná-
ban, a volt BBMMK-ban. 

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Az ember komédiája után William Shakes-
peare egyik legnépszerűbb vígjátékával, a
Vízkereszt, vagy bánom is én című darabbal
folytatódott a Győri Nemzeti Színház be-
mutatóinak sora az elmúlt hétvégén.

Ez Shakespeare legutolsó vígjátéka, remélem, sokat
fognak nevetni a nézők – kezdte Valló Péter, Kossuth-
díjas rendező a beszélgetést. – De minél jobban ha-
lad az ember a korban, annál inkább válnak a dolgok
komplikálttá. Amin felhőtlenül derülni tudott eleinte,
ahhoz az évtizedek során annyi emlék, érték adódik,
hogy egyre nehezebb a nevetés. Ezzel az előadással
is így lesz, nagyon rögös az út a happy endig.

Mit üzenhet a ma emberének ez a vígjáték?
A darab különössége, hogy Shakespeare nem

kevesebbet állít, mint hogy valami nagyon különös
szerencse, véletlen kell ahhoz, hogy az ember
meglelje a párját, akit neki szánt a sors. De a sze-
rencse és a véletlen is vak, és találomra osztogat
jót és rosszat, korra, nemre való tekintet nélkül. A
filozofikus vígjáték azt a témát járja körül, hogy mi-
lyen nehéz is az embernek meglelnie a boldogsá-
got: hogyan és mennyit tévedünk a párválasztá-
sunkban, a saját értékítéleteinkben, és milyen ne-
héz az életet szeretni.

A nemi identitás kérdése mennyire domboro-
dik ki a darabban?

Valló Péter: Rögös az út a happy endig
Soha semmiféle szélsőséget nem utasítottam

el, úgy álltam mindenhez, hogy az embertől ne le-
gyen semmi idegen, ami emberi. Ugyanakkor
mégsem tartozom azok közé, akik nagy szenve-
déllyel ábrázolják ezeket a szélsőségeket. Nyilván
becsületesen, a szerző elvárása szerint megjele-
nítem a felcserélt nemi identitásokat, de megma-
radok azokon a kereteken belül, amiket egy polgá-
ri közönség magáénak érez. Fontos, hogy a nézők
a sok nevetés közben ne csak mint valami különös
idegenként, tőlük távol álló történetként szemlél-
jék a színpadi eseményeket, hanem megpróbálják

a maguk sorsára is vonatkoztatni. Hiszen akkor
lesz élő a színház, ha van valami különös lelki in-
teraktivitás benne.

A lelki ábrázoláson túl a díszlettel is segíti a
megértést. Hová álmodta Shakespeare hőseit?

Valahol egy tengerparton, gyakran zuhogó
esőben vagyunk, egy billegő mólón. De nem csak
a vihar miatt ingatag a helyszín, hánykolódó sor-
sokat látunk, továbbá a szereplők egy része notó-
riusan be van rúgva. Egy nagyon különös, instabil
világ veszi körbe a szereplőket, s közben a vízke-
reszttel elkezdődik a farsang. Komolyan vettem a
szerző címadását: különös, komor, gondterhelt
aurát ad a vízkereszt az előadásnak, amit ugye
Magyarországon jól ismerünk. Ezeken a kontúro-
kon belül kell tehát a derűt, vidámságot és hu-
mort felszikráztatni.

A premiersorozat ezen a hétvégén sem ér vé-
get, Ken Ludwig Primadonnák című darabját
mutatják be a Kisfaludy Teremben. A bohó-
zat fantasztikus jutalomjátéknak ígérkezik a
színház két népszerű színészének, Járai Má-
ténak és Nagy Balázsnak. Utóbbi művész
kettős szereposztásban lép színpadra, a da-
rab rendezőjével, Simon Kornéllal váltják
egymást. Címlapunkon a Primadonnákból
láthatunk részletet. Fotó: O. Jakócs Péter
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

IN DER ERSTEN AUFFÜHRUNG DES
VASKAKAS PUPPENTHEATERS in der Sa-
ison 2015-16 gibt es am 4. Oktober um 11 Uhr
im ehemaligen BBMMK das Stück „Die neue
Omi” zu sehen. Vor der Prämiere werden die Kin-
der ab 10 Uhr mit einstimmenden Spielen er-
wartet.

Am 7. Oktober ab
18:15 Uhr mesen sich
in der Futsal Meister -
schaft die Mannschaf-
ten des RÁBA ETO
FC und der aus Veszp-
rém in der Magvassy
Mihály Sporthalle.

Frauenbasketball -
meisterschaftsbegeg
nung CBM-CARGO
UNI Győr–PEAC
Pécs am 3. Oktober
ab 18 Uhr in der Uni-
versitätssporthalle.KAUF LOKALES,

KAUF AUS DER
T R A N S D A N U B I  -
SCHEN TIEFEBENE!
– Am 4. Oktober wird
von 10-18 Uhr die
Programmreihe fortge-
setzt, bei die Urerzeu-
ger und Handwerker
der Transdanubischen
Tiefebene nun bereits
zum zweiten Mal ihre
Paletten präsentieren.
Ebenso erwarten den
Besucher den ganzen
Tag lang Konzerte.
Wo? Győr, Dunakapu
Platz. 

TANZHAUS am 3. Oktober um 19
Uhr in der Kozi Drink Bar (Városház
tér 3.) unter Mitwirkung des Rába
Volkstanzvereins. Mit Német Dénes
und seiner Band wird das Tanzbein
zum Schwingen gebracht. Der Eint-
ritt ist frei!  

H I R N L O S E
MÄRCHEN –
a r g e n t i n i s c h -
spanische Ko-
mödie in Farbe
und mit Unterti-
teln am 4. Okto-
ber um 17:30
Uhr im Rómer
Ház (Teleki Lász-
ló u. 21.).

„ D A L M A D A -
RAK- LIEDER-
VÖGEL” – das ge-
meinsame Konzert
von Lanczendorfer
Zsuzsanna und der
Hangraforgó Band
am 3. Oktober um
18 Uhr im Újváro-
ser Bildungshaus
(Liget u. 55.).

DER NÄCHSTE VORTRAGENDE DER
TRADITIONELLEN ORGELKONZERT-
REIHE in der Heiligengeistkirche (Szentlé-
lek templom) wird Soós Gábor sein. Das kos-
tenlose Programm des hoch ausgebildeten
Györers kann am 4. Oktober um 18 Uhr ge-
hört werden.    

BELVÁROSI BETYÁ-
ROK Herbstkonzert
am 9. Oktober um 16
Uhr in der Kisfaludy Ká-
roly Bibliothek. Der Eint-
ritt ist frei! 

DAS ORIATORIUM VON J. HAYDN: die
Schöpfung, am 9. Oktober ab 19 Uhr im Rich-
ter Saal (Aradi vértanúk u. 16.).Es spielt: das
Győrer Philharmonieorchester unter Leitung
von Vásáry Tamás. Unter Mitwirkung von: Cse-
reklyei Andrea, Varga Donát, Bakonyi Marcell
und dem Nationalchor. 

Egyetemi
hangversenyterem,
volt győri Zsinagóga

OKTÓBER

09.1900

Belépő vásárolható: jegy.hu, Tourinform,
Győr+pavilon. Kisalföld Pavilon
(előfizetőknek kedvezménnyel)

Jegyár: 4900 Ft/db
Bérletvásár (Index, jazzagoga.hu)
a koncertsorozatra  6 előadásra 
kedvezménnyel! 

Fôtámogató: II. elôadás: A gitáros jazz

LÁSZLÓ
Attila
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MŰSORA

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!

KULTURÁLIS kínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

YU-YING ÉS HELIAN ZEHETMAIR
CSELLÓMŰVÉSZ AD KONCERTET a
győri Orosz–Magyar Egyesület meghívásá-
ra október 10-én, szombaton 15 órától a Szé -
chenyi István Egyetem Hangversenytermé-
ben, a volt zsinagógában. Az anya–fia párost
zongorán kíséri az orosz Filipp Szubbotyin.

A PALETTA HÉTVÉGI VIZUÁLIS MŰ-
HELY XIX. CSOPORTOS KIÁLLÍTÁ-
SA október 5-én 17 óra 30-kor nyílik a
Hotel Konferenciában. A tárlatot Barna
Borbála rajztanár, művészetpedagógus, a
győri P.H.V. Műhely alapítója és vezetője
nyitja meg. Közreműködik Bognár Dóra
és Gyurasits Emma Léna. A kiállítás októ-
ber 31-ig látogatható.

A VASKAKAS BÁB-
SZÍNHÁZ 2015–2016-

os évadának első bemuta-
tóján Az új nagyi című előadást

láthatják az érdeklődők október 4-
én 11 órai kezdettel, a volt
BBMMK-ban. A premier előtt 10
órától előadásra hangoló játékok-
kal várják a gyerekeket.

DALMADARAK címmel Lanczendorfer Zsu-
zsanna és a Hangraforgó Együttes közös kon-
certjét hallgathatják meg az érdeklődők október
3-án 18 órakor az Újvárosi Művelődési Házban.

A GYŐR ARRABONA LIONS KLUB JÓTÉ-
KONYSÁGI SÉTÁJA október 3-án, szombaton
lesz.Gyülekező a Hefter Üveggalériánál 9 és 10 óra
között. A táv nyolc kilométer, a gyaloglókat félúton
frissítő, a táv végén pedig ebéd várja. A befolyt ösz-
szeget az Arrabona Klub, az általuk két éve alapított
Beregszászi Lions Klub javára ajánlja fel.

AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL
ÖRÖKZÖLD DALLAMOK – címmel zenés elő-
adói estet hallhatnak az érdeklődők október 5-én
18 órakor a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár Jó-
zsef Attila Művelődési Házában. Fellépnek a kö-
zelmúlt sztárjai, Koós János és Dékány Sarolta.

A VÁNDORESEMÉNYKÉNT ÉLETRE HÍ-
VOTT MEGYÉK DÖNTŐJE KETTES FOGAT-
HAJTÓ BAJNOKSÁG október 4-én kerül meg-
rendezésre. Ez alkalommal a dunántúli megyék
és Dél-Szlovákia  fogathajtói mérik össze tudá -
sukat Győrújbaráton, a Lovasbarát fogadó ven-
dégeiként.

J. HAYDN: A TEREMTÉS című oratóriumát hall-
hatja, aki ellátogat október 9-én 19 órakor a Richter
Terembe. Zenél: a Győri Filharmonikus Zenekar. Ve-
zényel: Vásáry Tamás. Közreműködnek: Csereklyei
Andrea, Varga Donát, Bakonyi Marcell és a Nemzeti
Énekkar (karigazgató: Antal Mátyás).

„CSENDÜL A NÓTA" címmel a
Megyei Nótaegyesület cigányze-
nés nótadélutánt szervez Jákó Vera
emlékére október 4-én 15 órai kez-
dettel a PÁGISZ Általános Művelő-
dési Központban. Vendégprímás:
Ifj. Déki Lakatos Sándor.

A SZENTLÉLEK-TEMPLOM HA-
GYOMÁNYOS ORGONAKONCERT-
SOROZATÁNAK következő előadómű-
vésze Soós Gábor lesz. A győri magasan
képzett orgonaművész díjnyertes műso-
rát október 4-én 18 órakor hallgathatják
meg az érdeklődők. 

EPIZÓD | COLOR címmel Győr közismert
improvizációs társulata színes előadással várja
az érdeklődőket október 3-án 19 órakor a Ró-
mer Házban. 

VÉDD A HELYIT, VEDD A KISALFÖLDIT! –
október 4-én vasárnap, 10 és 18 óra között foly-
tatódik a rendezvénysorozat, ahol a kisalföldi ős-
termelők és kézművesek immár második alka-
lommal mutatják be portékáikat. Az érdeklődő-
ket egész napos vásár várja koncertekkel. Hely-
szín: Győr, Dunakapu tér.

NAGYBOLDOGASSZONY ZARÁNDOKVONAT CSÍK-
SOMLYÓRA” címmel, filmbemutatóval egybekötött úti be-
számolót hallhatnak az érdeklődők október 7-én 16 órai kez-
dettel az Újvárosi Művelődési Házban. Dr.Schmidt Péter, a
Győr-Szigetiek Baráti Köre elnöke, az orvostudomány kandi-
dátusa meséli el élményeit. A műsorban közreműködnek a
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola növendékei.
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• Győr, Kálvária utca 27/A. • 06-70/866-7424 • 06-30/640-8794 
• 06-70/866-7426 • 06-20/579-1037
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AZ IDEÁLIS MUNKATÁRS:
• felhasználói szintű számítógépes ismerettel rendelkezik,
• precíz, önálló, eredményorientált,
• kiváló kommunikációs képessége van,
• kezdeményező, ambiciózus, nyitott

a folyamatos fejlődésre.

Egyre nagyobb népszerűségnek ör-
vend Győr-Pinnyéd, ami nem is csoda,
hiszen a Belváros közelsége, a gyönyörű
zöld övezeti elhelyezkedése is ezt indo-

kolja. Az olimpiai fejlesztések nagymér-
tékben kihatnak Pinnyédre is. Érezhető,
hogy az ingatlanárak itt is folyamatosan
emelkednek, ezért bárkinek kitűnő vá-
lasztás lehet, akár befektetés szempontjá-
ból is. Most szeretnénk megragadni az al-
kalmat és figyelmükbe ajánlani pár pro-
jektet. Pinnyéd új részén, pár lépésre a
buszmegállótól kerül kivitelezésre ez a
csodálatos sorház, ami kitűnő választás
lehet a nagy családosok, illetve a tágas te-
reket kedvelők számára. Az ingatlan el-
rendezése 4 szoba + nappali, alapterüle-

KÖZÉPPONTBAN PINNYÉD
te a garázzsal együtt 140 nm. A belső két-
szintes ingatlanban helyet kapott 2 für-
dőszoba is.Külső megjelenésében is visz-
szaköszön a magas minőség, hiszen gyö-
nyörű faburkolattal lesz díszítve a ház. A
lakásokhoz nagy méretű telekrész is tar-
tozik. Itt a befejezéssel sem kell bajlód-
nia, mert kulcsrakészen is megvásárolha-
tó az ingatlan, így az ára 34.990.000 Ft.
Természetesen minden burkolat, falszín
az Ön ízlésének megfelelően kerül kiala-
kításra.

Akik kisebb méretben gondolkodnak,
azoknak ajánljuk ezt az ikerházat, mely
teljesen külön álló, közös fala nincs a

szomszéddal. Az alapterülete 90 nm,
melyhez tartozik garázs és 350 nm telek-

rész. UTOLSÓ HÁZ AKCIÓS ÁRA:
22.990.000 Ft, emelt szintű fűtéskészen.
Várható átadás: 2015. december.

A minimál stílus kedvelőit sem
hagynánk ki a sorból, számukra lehet
ideális választás ez a sorház. Elrendezé-

se 3 szoba+nappali, mely 90 nm-en he-
lyezkedik el. Természetesen ehhez az
ingatlanhoz is tartozik saját kertrész és
gépkocsibeálló is.

Ha Önnek a 2 szoba + nappali is
megfelelő, ez lehet az ideális ingat-

lan. Négy lakásos sorházban élheti
mindennapjait elérhető áron, mert
már 21.160.000 Ft-ért az Öné lehet
ez az ingatlan, emelt szintű fűtéské-
szen. 

Végül, de nem utolsósorban
ajánljuk figyelmükbe ezt a 6 lakásos
társasházat, melyből már a második
ütemet áruljuk a nagy sikerre való te-
kintettel. Még 2 lakás maradt azok szá-
mára, akik nem a hatalmas méretű in-

gatlanokat keresik. Az egyik 56 nm, 2
szoba+nappali, saját kerttel BOMBA
ÁRON: 15.600.000 Ft. A másik 3 szo-
ba + nappali 16.800.000 Ft, emelt szin-
tű fűtéskészen.

AZ ÉDES OTTHON GYŐR

INGATLANÉRTÉKESÍTŐKET keres

Fényképes önéletrajzokat ide várjuk:
info@edesotthongyor.hu

AMIT KÍNÁLUNK: 
• anyagi befektetés és üzleti kockázat nélkül megalapozható vállalkozás
• önálló időbeosztás
• folyamatos elméleti és gyakorlati ingyenes képzés
• egyedülálló teljesítmény alapú jutalék-rendszer felső korlát nélkül
• már a betanulás időszakában is elérhető jövedelem

Mi szeretnénk megtalálni Önnek is az Édes Otthont, ezért bármilyen kérdése lenne, állunk rendelkezésére egyéb ingatlanokkal is.
Érd.: Pozsgai Éva +36-70/866-7424 • Budai Mónika +36-30/640-8794.

HA SZERETNÉL EGY JÓ HANGULATÓ CSAPAT RÉSZE LENNI EGY DINAMIKUSAN FEJLŐDŐ CÉGNÉL, 
AKKOR ITT A HELYED! CSAK A SZORGALMADON ÉS A KÉPESSÉGEIDEN MÚLIK A SIKERED!
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Borozó
szolo, pince, bor´́ ´́

A mellékletet írja és szerkeszti: Wurmbrandt András

A hónap borászata

A Huszár Pincészet

egy hagyományôrzô pincébôl
Hagyományos fajták

Már a kora őszi időjárás is produ-
kált olyan délutánokat, amikor elkelt
a tűz melege a pázmándfalui Huszár
Pincészet régi családi pincéjének
kandallójában. Így volt ez ottjártunk-
kor is. Az ódon téglafalak előtt őrt ál-
ló fahordók szomszédságában
nosztalgiáztunk Huszár Leventével,
egy üveg muskotály társaságában.
Könnyű volt a bor, könnyen előjöttek
az emlékek is, s mintha tudta volna,
hogy mese következik, a tarka cir-
mos a gazdája ölébe ugrott.

A mi családunkban a borászat min-
dig is meghatározó volt – kezdte a bir-
tok jelenkori ura. „Nagyszüleim vidéki
emberek voltak, ahol teljesen termé-
szetes volt, hogy a férfiembernek van
szőlője, pincéje és bora. Én ebbe nőt-
tem bele itt kint Pázmándon, nagyapá-
mékkal mentünk a kertbe dolgozni, és
a pincébe is levittek minket: 12 éves
koromban már hordót mostam, a szü-
ret pedig családi élmény volt. Tehát
gyerekként is tetszett ez az egész mi-
liő, az itteni munka és a borkészítés.”

Aztán 2003-ban vette át a pincét
és a birtokot, ám még csak hobbi-
ként, meglévő munkája mellett. Ak-
kor még csak pár száz négyszögöl
szőlő volt a Pannonhalmi Apátság
területei alatt húzódó dűlőkön, az új
tőkéket ezután telepítették. 
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„450 négyszögöl, kis vidéki szőlő-
birtok voltunk kezdetben, amit először
0,6 hektárral bővítettünk, ma pedig
közel 5 hektáron gazdálkodunk. Bor-
ral egyébként 2010-től foglalkozom
komolyabban, miután elvégeztem
egy borászképzést, azóta csak erre
koncentrálok. A borainkat is ekkor
kezdtük el megmutatni a nagyközön-
ségnek, kinyitottuk a pincét, borkós-
tolókat tartottunk és elkezdtünk kite-
lepülgetni.”

Huszár Leventének fontosak a ha-
gyományok, ültetvényét is úgy állítot-
ta össze, hogy a borvidékre jellemző,
könnyed száraz fehérbort adó fajták
legyenek a meghatározók. Fő fajtá-
juk a rajnai rizling és a chardonnay,
amelyek borválasztékuk 50 százalé-
kát teszik ki. Ezek mellett a szürkeba-
rát és a muskotály adja a termés 30
százalékát. A fennmaradó részt a
kékfrankos nyújtja, amelyből rozé és
vörösbor készül.

„Szeretnénk továbblépni, egyrészt
a fehér állományt bővíteni, másrészt a
látogatói igények miatt további rozé-,
illetve vörösborra is szükség lenne a
kínálatban. Ezért a kékfrankos mellett
merlot és cabernet franc telepítésén
gondolkodunk még.”

Persze egy borász élete nemcsak
az évjáratok és az új telepítések körül
forog. A jogi szabályozások például
több savat tudnak csinálni a pince urá-
nak, mint egy nem megfelelően kezelt
olaszrizling.

„Rengeteg az adminisztráció, és
annak stimmelni kell, mert ha az em-
ber egy kicsit vét, akkor ugyanúgy
kapja a büntetést, mint egy nagyobb
cég. Kisebb pincénél ugyanúgy oda
kell figyelni, mint egy nagynál, ez elég-
gé igénybe veszi az embert. Sokan azt
gondolják a borászról, milyen jó neki,
mert lemegy a pincébe, tesz-vesz, el-
készíti az újbort, és már kész is az évi
munka. De mi mellette azért szőlé-
szek is vagyunk, vállalatvezetők va-
gyunk, marketingesek vagyunk stb.
Tehát annak, aki egy személyben visz
egy pincészetet, rengeteg mindenre
oda kell figyelnie, és tegyük hozzá,
hogy a marketing ma már elég komo-
lyan kiemelkedik ezek közül.”

Nem csoda, ha Huszár Levente ak-
tívan részt vesz a Pannonhalmi Borvi-
dék közös marketingjében is, céljuk,
hogy az Egri vagy Villányi Borvidékek-
hez hasonlóan, Pannonhalma is fel-
építse a saját brandjét. Persze ennek
irányvonalán minden kis pince építi a
saját arculatát is. 

„Ahogy már említettük, a rajnai
rizling, az olaszrizling és újabban az
irsai olivér az olyan fajták, amelyek a

Pannonhalmi Borvidékre jellemző-
ek. Ezek mellett próbálunk választé-
kokkal dolgozni. Egy kis pincékből
összeálló borvidék azért jó, mert
mindenhol más a választék, mind-
egyik pincének más a hangulata, és
ha valaki ellátogat mondjuk 3-4 nap-
ra a mi vidékünkre, akkor mindenhol
mást kap. Ezek a családi pincésze-
tek a helyi értékeket közvetítik to-
vább, én magam is a helyi hagyomá-
nyokat szeretném megmutatni, pél-
dául azt, hogy hogyan működtek a
pincék korábban, milyen volt a Pan-
nonhalmi Borvidék anno. A miénk
egy régi téglapince, és ehhez mér-
ten szeretnénk a továbbiakban is
működni. Nálunk ez a családias, vi-
dékies hangulat a jellemző, itt mász-
kál a macska, kijön a szomszéd ku-
tyája, kapirgálnak a tyúkok a zöld-
ben... Ezért a nyugalomért, környe-
zetért szeretnek a vendégeink ide-
jönni. Persze emellé kiváló minőségű
pannonhalmi borokat is kapnak.”

Huszár Levente tehát a minőségi
borkészítés mellett tette le a voksát,
így alapvető az is, hogy a hagyomány -
őrzés nem mehet a minőség rovására.
A pannonhalmi fajták feldolgozásá-
nak ugyanis a reduktív technológia
sok esetben jobban megfelel, mint a
régi, hordós érlelés. A Huszár Pincé-
szetnél is használják a kóracél tartá-
lyokat alapboraik, a könnyű száraz fe-
hérek elkészítéséhez. De évjárattól
függően, előkerül az ászokhordó is, a
házigazda különösen büszke a 2013-
as, késői szüretelésű, hordós érlelésű
chardonnay-ra. S ha már a büszkélke-
désnél tartunk, ejtsünk szót a legelső
borról is. 

„A legelső borunk, amire egyéb-
ként a legbüszkébb is vagyok, egy ki-
rályleányka volt 2003-ban, ami mind-
járt arany minősítést kapott egy meg-
mérettetésen. De a későbbiekben is
voltak szép szerepléseink a különböző
versenyeken könnyű rozénkkal, mus-
kotályunkkal, illetve jó minősítéseket
szereztünk a borvidékre oly jellemző
rajnai rizlingünkkel is. Ebből a fajtából
egyébként kitűnő folyóbort lehet ké-
szíteni, nem hiába írták egyszer egy
szaklapban, hogy az ország legjobb
folyóborai Pannonhalmán találhatók.”

Jó bor mellett, jó társaságban re-
pül az idő, a tarka macska is odébb
állt már, talán egerészik valahol, Hu-
szár Levente pedig kolbászt és szalon-
nát tesz az asztalra, mert ahogy
mondja, a gasztronómia és a borászat
mára teljesen összefonódott. Igaza le-
het, hiszen egy borvidék ízeit nem-
csak pohárban, tányéron is illik meg-
kóstolni. 



Nagyon gyenge tavalyi év után va-
gyunk, amely után gyorsan kiürültek
a pincék, ezért nagy a várakozás az
idei évjárattal szemben.

Véleményem szerint érdekes szü-
ret a 2015-ös, amely után sokszínű
borokra lehet majd számítani. A tava-

szi és a nyári időjárásnak köszönhető-
en, viszonylag alacsony ráfordítással
lehetett művelni a szőlőt, keveset kel-
lett például permetezni, nyár végéig
pedig gyönyörű termés mutatkozott.
Ezt a kedvező képet árnyalja azonban
néhány tényező, ami leginkább a be-
takarítás után látszik, és ami miatt azt
mondom, hogy az évjárat megítélésé-
ben el fog válni egymástól a kisterme-
lők által készített bor és a tudatosabb
munkát végző, megfelelő technológiá -
val rendelkező pincészetek bora, hi-
szen úgy tűnik, időben reagálni kell
majd különböző kihívásokra. Miért
mondom ezt?

A tavaszi–nyári időjárás miatt na-
gyon magas cukortartalomra lehetett
számítani, aztán kiderült, hogy ez a
túlzó hőség nem volt optimális a sző-
lőnek. Így mérsékelten magas cukor-
és alacsony savtartalomról beszélhe-

Borászok közt

Milyen lesz az idei évjárat?
Javában zajlik az idei szüret, a fehér szőlőket jellemzően már betakarították, a kék szőlő
szedése viszont változó képet mutat. Állandó szakértőink arra válaszolnak, hogy milyen-
nek ígérkezik a 2015-ös évjárat a Pannonhalmi, illetve a Soproni Borvidéken? 

Liptai Zsolt, a Pannonhalmi Apátsági Pincészet fôborásza 
tünk, amiből viszont arra lehet követ-
keztetni, hogy veszít a bor az aroma-
képleteiből. Kellő odafigyelés nélkül
az illat- és ízvilága nem lesz tökéletes,
illetve az alacsony savtartalom későb-
bi borbetegségeknek is kiváltó oka le-
het. A számok nyelvén szólva, míg pél-
dául a fehér fajtáknál 6,5–7,0
gramm/liter savtartalom jellemző szü-
retkor, addig ez most egyes fajtáknál
akár 5 gramm alatti, ami felvetheti bi-
zonyos kedvezőtlen mikrobiológiai fo-
lyamatok lehetőségét. A bor egy élő
anyag, és ez az 1-1,5 gramm/liter sav-
tartalom hiányzik a mustból, ezért fo-
lyamatosan oda kell figyelni, mert aki
nem méri időről időre az egyes jelző-
ket, illetve nem szentel folyamatos fi-
gyelmet a borra, azt az új évben kelle-
metlen, nagy meglepetések is érhetik.

Az Apátsági Pincészetnek a hónap-
fordulón a késői szüretelésű rajnai riz-
lingje, valamint a kiváló vörösbort adó
merlot-ja és a cabernet francja van
még a tőkéken. Ez azt jelenti, hogy az
ültetvények erős harmada vár még a
szüretre.

A mennyiségről szólva, az idei évjá-
rat mintegy 20 százalékkal többet ho-
zott, mint egy átlagos év, a rendkívül
gyenge 2014-esnek pedig a dupláját
tudtuk a pincébe rakni. Mindez egyéb-
ként általánosan a szőlő felvásárlási
árában érződik is, hiszen az nem éri el
még a tavalyi szintet sem.

Az idei évben is célunk, hogy mi-
nél előbb megmutathassuk a borfo-
gyasztó nagyközönségnek az idei ter-
mést. Mi az idei esztendőben is ki-
rályleánykából és fűszeres traminiból
készítjük az adott évjárat újborát. En-
nek alapanyagait szeptember első fe-
lében szedtük, és hagyományosan
november 11-re, Szent Márton ünne-
pére kerülhet palackozott formában
az asztalra.

Borászszótár

Bor-
virág

A
borvirág a bor felületén megje-

lenő, kezdetben vékony, majd fokoza-
tosan vastagodó speciális penészfajta.

Megjelenésének oka a bor levegővel való
érintkezése. Általában akkor jelenik meg, ha

hosszabb ideig olyan helyen tároljuk a bort, ahol
felülete levegővel érintkezhet. Jellemzően a nem
telt hordóban vagy palackokban jelenik meg. En-
nek a penésznek feltétlenül szüksége van oxigén-
re, így könnyen megelőzhető a megjelenése, ha

megakadályozzuk a bor levegővel való talál-
kozását. A megkezdett hordót ezért érde-

mes folyamatosan feltölteni.

(Forrás: vinopedia.hu)

2015 jó évjáratnak mutatkozik. Jég-
kár nem volt az év első kilenc hónapjá-
ban a Soproni Borvidéken, a szárazság
viszont okozott problémákat: a levelek
felgöngyölődtek, a szőlőszemek héja pe-
dig egyes fajtáknál megvastagodott,
ezért nehezebb a préselés; de olyan is
előfordult, hogy a szemek, melyek a kül-
ső állású fürtökön voltak, megégtek. A
szárazság következménye, hogy a ter-
més, illetve a kipréselt must mennyisége
átlagosnak mondható, nem lett kiugró. 

A fehér fajtáknál egyébként megle-
pően jó, átlag 18-19-es cukorfokot
mértünk, ami 12 - 12,5 alkohol térfogat-
százalékot eredményezhet. A kék szőlő-
nél jó színanyagokra és szintén magas
cukorfokra számítunk, a kékfrankost
még nem szedtük le, a cukorfokát vi-
szont megmértem, 19,5-ös, illetve e fe-
letti, azaz testes vörösborok várhatók. 

A helyzet tehát pont a fordítottja a
tavalyinak, azt az évjáratot a nagy sa-

Linzer Sámuel, a fertôrákosi Winelife Pincészet borásza
vak és az alacsony cukorfok jellemez-
te, az ideit pedig a magas cukorfok és
az alacsony savtartalom – a meleg mi-
att sok esetben elégtek a savak. Tehát
míg tavaly 7,9–8,2 gramm/liter titrál-
ható savtartalmat mértünk, addig
idén 5 és 6 gramm/liter között mozog
az átlagos savtartalom például a zöld
veltelininél és a sauvignon blanc-nál. 

Mivel a bor ízvilágát – sok más mel-
lett, de mégis – leginkább a cukor és
a sav határozza meg, ezért harmóniá-
ba kell hozni őket, azaz kicsit korrigál-
ni kell, ha jó bort akarunk készíteni.
Ilyenkor vékony jégen táncol a borász,
de ha megtesszük a megfelelő lépés-
eket, akkor, ha kiemelkedő nem is, de
szép évjárat lesz a 2015-ös. 

Egyébként a már említett időjárási
adottságoknak köszönhetően, érdekes
aromákat hoz a szőlő, például a zöld vel-
telini esetében, amelynél volt egy 1-2 he-
tes olyan időszak is, amikor megállt a cu-
kortermelés, a szemek megráncosodtak,
aztán jött rá egy eső, a szemek ismét
megteltek, és végül zamatos, ízes szőlőt
szüreteltünk. A kékfrankos tekintetében
jó évjáratban bízom, nagyon szép szín-
anyagok mutatkoznak, és laza fürtű a sző-
lő, ami gyümölcsös borokat ígér. Amúgy
szerintem ez most az európai trend, a
gyümölcsösebb boroknak nő a fogyasz-
tása. S ha már itt tartunk, zöld veltelinink
három héten belül piacképes lehet, ez
egy gyors reduktív technológiával készü-
lő, lendületes, friss savakkal rendelkező
bor, azoknak ajánlom, akik az ízletes bo-
rokat kedvelik. A Winelife a meglévő bor-
fogyasztók mellett a fiatalokat is szeretné
a kulturált borfogyasztás felé terelni ezek-
kel a könnyen érthető minőségi borokkal. 
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A hónap bora

Lisicza Sándor Rosé 2015

Friss, légies bor, az idei rosék hírnöke, a legkorábban szüretelhető fajtákból.  Egyértelmű
bizonyítéka annak, hogy egészen kimagasló évjárat lesz a 2015-ös év a borok tekinte-
tében. A korai rosékra jellemzően tutti fruttis-epres aromavilág köszön vissza, elképesz-
tő intenzitással. 50 százalék Nero, 50 százalék Menoire, ezzel az összetétellel igazi ku-
riózum a hazai rosék között.

Csak a Borhálónál kapható, amíg a készlet tart!

Magnum palack

1.690 Ft 
/ 1,5 L 



2015. október 2.  / + / 19

HIRDETÉS

Minden hónap elsô vasárnapján ôstermelôi 
és kézmûves piac a Dunakapu téren!

Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata, a Győr-
Szol Zrt. és a Kisalföld cí-
mű napilap „VÉDD A HE-
LYIT! VEDD A KISAL-
FÖLDIT!” szlogennel szer-
vezett szeptember 6-án a
Dunakapu téren nagy si-
kerű rendezvényt. Az ese-
mény rengeteg érdeklő-
dőt vonzott, a termelők
portékái pedig a sokszínű-
séget és a magas minősé-
get képviselték, és a vá-
sárlók megelégedésére is
szolgáltak. 

A szervezők a nagy siker-
re való tekintettel a jövő-
ben is folytatni kívánják a
programot. Céljuk, hogy
minden hónap első vasár-
napján olyan színvonalas
őstermelői és kézműves
vásárral örvendeztessék
meg az érdeklődőket és a
vásárlókat, amelynek ha-
táron innen és túl is híre
megy. Szeretnék, ha ez a
régióban egyedülálló piac
hosszú távon turisztikai
attrakcióként is szolgálna. 

Az idei évben a következő
időpontokat tűzték ki a
Védd a helyit! Vedd a ki-
salföldit! rendezvény foly-
tatására:

2015. október 4. (vasárnap) 
10.00–18.00 óra 

2015. november 8.
(vasárnap) 10.00–18.00 óra

A helyszín továbbra is 
a megújult Dunakapu tér.
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

OKTÓBER 3., SZOMBAT
DUNA TV
04:20 Hazajáró 04:45 Zegzugos tör-
ténetek 05:15 Akadálytalanul 05:40
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
05:55 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 06:25 Hazajáró 07:00 Híradó
07:25 Család-barát 08:55 Szájkosa-
ras kosaras 10:35 Mesélő cégtáblák
11:00 Noé barátai 11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Ízőrzők: Magyarszék 13:20 Ha-
zajáró 13:50 Magyar Krónika 14:20
Másfélmillió lépés Magyarországon
 14:50 Szerelmes földrajz 15:20
Férjhez menni tilos!  17:00 Gasztro-
angyal  18:00 Híradó 18:30 Szeren-
cseSzombat  19:30 Anna Karenina
 21:20 Éjfélkor Párizsban  22:55
Éjféli cowboy  02:30 MüpArt 03:55
Magyar elsők 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Gálvölgyi-show  04:35 Pasik
 05:00 Pasik  05:25 Tuti gimi 
06:10 Top Shop 06:40 Kölyökklub
10:00 Ízes élet  10:25 Teleshop
11:20 Kalandor 11:45 Brandmánia 
12:15 Street Kitchen 12:50 Glee –
Sztárok leszünk!  13:45 A harc tör-
vénye  14:50 A harc törvénye
15:55 Piszkos tizenkettő: A máso-
dik küldetés  18:00 Híradó 18:50
Fókusz Plusz  20:00 Vigyél el! 
21:20 Gyertek át szombat este! 
22:25 Vissza a jelenbe  00:20 Vakí-
tó fehérség  02:20 Gyertek át szom-
bat este!  03:10 Gálvölgyi-show 

04:00 Életfogytig zsaru  04:50 Ba-
bavilág  05:15 Super Car  05:40
Aktív  06:00 Időnyomozó 06:25 Tv2
matiné 08:50 Astro-Világ 10:00 Állati
dokik  10:30 Babavilág  11:00 Ott-
hon a kertben  11:30 Balto  13:00
Knight Rider  14:05 Kuzey Güney –
Tűz és víz  15:05 Kuzey Güney – Tűz
és víz  16:05 Spartacus  18:00 Té-
nyek 19:00 Fogtündér  21:10 God-
zilla  00:00 Különleges indíték 
02:00 Sportos 02:15 Rúzs és New
York  03:00 Mrs. Klinika  03:45
Mrs. Klinika 

04:10 Jackie nővér  05:35 Trendkö-
zelben  06:00 TV-Shop  06:35 Szívek
szállodája  07:25 Szívek szállodája
 08:15 Sütimester  09:30 Sütimes-
ter  10:50 Monk – Flúgos nyomozó 
11:50 A S.H.I.E.L.D. ügynökei 
12:50 A S.H.I.E.L.D. ügynökei 
13:45 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  14:45 NCIS: Los Angeles 
15:45 NCIS: Los Angeles  16:45 A
Niebelungok kincse  19:15 Csu-
pasz pisztoly  21:00 Halálosabb
iramban  23:15 Támad a Mars! 
01:20 Harmadik műszak  02:15
Harmadik műszak  03:00 NCIS:
Los Angeles  03:50 Monk – Flúgos
nyomozó 

07:45 Konkrét (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Hello Győr! (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Hello
Győr! (ism.) 10:00 Híradó (ism.)
10:20 Sporthírek (ism.) 10:30 Konk-
rét (ism.) 10:45 Képújság 18:00 Cre-
do  18:30 Hello Győr! (ism.) 19:00
Győri7 19:45 Konkrét (ism.) 20:00
Hello Győr! (ism.) 20:30 Konkrét
(ism.) 20:45 Csak az ETO (ism.)
21:00 Konkrét (ism.) 21:15 Made in
Hungary (ism.) 21:30 Vény nélkül 
(ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45
Konkrét (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 4., VASÁRNAP
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Ro-
me Reports – Vatikáni híradó 06:20
„Így szól az Úr!” 06:25 Református ri-
portok  07:00 Híradó 07:30 Család-
barát 09:00 Isten kezében 09:25 En-
gedjétek hozzám 09:35 Katolikus
krónika 10:05 Új nemzedék 10:35
Baptista magazin 11:00 Evangélikus
riportok 11:30 Tanúságtevők 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:50 A
világörökség kincsei 13:10 Pardaillan
lovag  14:40 A hölgy egy kissé bo-
garas  16:05 A vörös ár – A vörös -
izsap katasztrófa 5. évfordulója 
17:00 A muskétások  18:00 Híradó
18:35 Hogy volt!? 19:35 Magyaror-
szág, szeretlek! 21:00 Arsene Lupin
 23:10 Ha ölni kell  01:40 Éjfélkor
Párizsban  03:10 Magyar elsők
03:30 Hogy volt!? 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Vigyél el!  05:05 Pasik 
05:30 Fókusz Plusz  06:20 Top
Shop 06:50 Kölyökklub 10:10 Egész-
ségKalauz  10:30 Teleshop 11:40 A
Muzsika TV bemutatja!  12:10
4ütem  12:40 XXI. század – a legen-
dák velünk élnek  13:15 Házon kívül
 13:50 Szabadítsátok ki Willyt! – A
Kalóz-öböl akció  15:50 Mindent
bele, fiúk!  18:00 Híradó 18:50 A
Karib-tenger kalózai 2. – Holtak kin-
cse  21:40 Sebhelyek  23:40 Port-
ré  00:15 A Karib-tenger kalózai 2.
– Holtak kincse  03:15 Gálvölgyi-
show 

04:30 Knight Rider  05:15 Kuzey
Güney – Tűz és víz  06:00 Időnyo-
mozó 06:25 Tv2 matiné 07:00 Fog-
tündér  09:00 ÁllatoZOO  09:30
Több mint TestŐr  10:00 Astro-Vi-
lág 11:10 Tűsarok  11:40 Stahl
konyhája  12:10 Otthontérkép 
12:40 Falforgatók  13:45 Apaütők
 14:10 Walker, a Texas-i kopó 
15:10 Godzilla  18:00 Tények 18:55
Sztárban sztár  21:15 Összezárva
Friderikusszal  22:45 Ügynöklista 
23:45 Mária út  00:55 Sportos
01:05 A szépség és a szörnyeteg 
01:55 Mrs. Klinika  02:40 Mrs. Kli-
nika  03:25 Walker, a Texas-i kopó


05:00 Peren kívül  05:45 TV-Shop
06:20 Sütimester  07:25 Szívek szál-
lodája  08:15 Szívek szállodája 
09:10 Will és Grace  09:40 Will és
Grace  10:10 Will és Grace 
10:40 Trendközelben 11:15 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  12:10
NCIS  13:10 NCIS: Los Angeles 
14:10 Hajsza a végzet lándzsája után
 16:35 Halálosabb iramban 
18:50 Támad a Mars!  21:00 Dredd
bíró  22:55 A gömb  01:50 Nikita
 02:35 Trendközelben  03:00 Har-
madik műszak 

08:00 Credo (ism.) 08:30 Vény nélkül
 (ism.) 09:00 Konkrét (ism.) 09:15
Hello Győr! (ism.) 09:45 Konkrét
(ism.) 10:00 Nyugdíjas Egyetem
(ism.) 11:00 Képújság 18:00 Győri7
(ism.) 18:45 Konkrét (ism.) 19:00
Nyugdíjas Egyetem (ism.) 20:00 Ka-
marai Magazin (ism.) 20:30 Hello
Győr! (ism.) 21:00 Erzsébet út (ism.)
21:45 Hello Győr! (ism.) 22:15 Győri7
(ism.) 23:00 Képújság (ism.)

GYŐR+ TV

OKTÓBER 5., HÉTFŐ
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  07:00 Hír-
adó 07:20 Roma Magazin 07:50 Do-
movina 08:20 A múlt fogságában 
09:10 A hegyi doktor – Újra rendel 
10:00 Család-barát 11:30 Sophie
szerint a világ  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:40 Időjárás-jelentés
12:45 Kapán innen, kaszán túl 13:15
Kívánságkosár 15:15 Feketén-fehé-
ren  16:05 Rex felügyelő  17:00 Ri-
dikül  18:00 Híradó 18:30 Időjárás-
jelentés 18:40 A hegyi doktor – Újra
rendel  19:30 Maradj talpon! 
20:30 Kékfény  21:30 J.A.G. – Be-
csületbeli ügyek  22:25 Bábel 
23:15 Cafe Budapest – Fesztiválhír-
adó  23:25 Magyar Krónika 23:55
Cérnaszálon  00:50 Arsene Lupin 
02:55 Magyar elsők 03:10 Magyar
történelmi arcképcsarnok 03:25 Sze-
relmes földrajz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Ízes élet
04:35 Barátok közt  05:05 Fókusz
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:35 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Reflektor 
12:55 Éjjel-nappal Budapest 
14:05 1 perc és nyersz! 15:10 A sze-
relem foglyai  16:20 A mentalista 
17:25 Fókusz  18:00 Híradó 18:55
A Konyhafőnök  20:15 Éjjel-nappal
Budapest  21:30 Barátok közt 
22:05 Dr. Csont  23:00 Híradó
23:30 Magyarul Balóval 00:05 A fő-
nök  01:15 Reflektor  01:30 A
harc törvénye  02:25 A harc törvé-
nye  03:15 A bosszú angyala 

04:15 Walker, a Texas-i kopó  04:45
Stahl konyhája  05:10 Csapdába
csalva  05:35 Családi Titkok 
06:20 Mokka  09:25 Stahl konyhája
 09:30 Babapercek  09:40 Tele -
shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:30 Aktív  12:55 Családi
Titkok  13:55 Magánnyomozók 
15:00 Az én bűnöm  16:00 Veroni-
ca aranya  17:00 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Ezek megőrültek!  21:35 A
milliomos szakács  22:40 Az ősi
prófécia  23:45 Doktor D  00:45
Tények Este 01:35 Aktív  01:55
Sportos 02:10 Ezo.TV 03:15 Elit egy-
ség 

06:20 Will és Grace  06:45 Jóbará-
tok  07:05 A nagy svindli 07:55
Monk – Flúgos nyomozó  08:50
Szívek szállodája  09:45 Sütimester
11:00 A célszemély  11:55 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  12:55
A nagy svindli 13:55 CSI: A helyszíne-
lők  14:50 CSI: A helyszínelők 
15:45 NCIS: Los Angeles  16:40
NCIS: Los Angeles  17:40 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  18:40
Jim szerint a világ  19:05 Jim sze-
rint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:10 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:00 NCIS: New Orleans 
21:55 NCIS: New Orleans  22:50
Váltságdíj  01:20 A célszemély 
02:15 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  03:00 Szívek szállodája 
03:50 Jackie nővér 

08:00 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
09:00 Vény nélkül  (ism.) 09:30 Hel-
lo Győr! (ism.) 10:00 Képújság 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Üzleti negyed 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Üzleti negyed (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Üzleti negyed (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Üzleti negyed (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Konkrét (ism.) 13:45 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 6., KEDD
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
Srpski Ekran 07:50 Unser Bildschirm
08:20 A múlt fogságában  09:10 A
hegyi doktor – Újra rendel  10:00
Család-barát 11:30 Sophie szerint a
világ  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:40 Időjárás-jelentés 12:45
Jamie 15 perces kajái 13:15 Kíván-
ságkosár 15:15 Feketén-fehéren 
16:05 Rex felügyelő  17:00 Ridikül
 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelen-
tés 18:40 A hegyi doktor – Újra ren-
del  19:30 Maradj talpon!  20:30
Önök kérték! 21:30 Szívek doktora 
22:15 A Nagyok  22:40 Cafe Buda-
pest – Fesztiválhíradó  22:50 Müp -
Art Classic – Barokk dívák párbaja
01:00 A médium  01:45 Cyrano de
Bergerac  03:35 Magyar elsők
03:50 Határtalanul magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:35 Barátok közt  05:05 Fókusz 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:35 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Éjjel-nap-
pal Budapest  13:55 A Konyhafő-
nök  15:15 A szerelem foglyai 
16:20 A mentalista  17:25 Fókusz
 18:00 Híradó 18:55 A Konyhafő-
nök  20:15 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt  22:10 Castle 
23:05 Híradó 23:35 XXI. század – a
legendák velünk élnek  00:10 Ma-
gyarul Balóval 00:45 Nevelésből elég-
séges  01:15 Nevelésből elégséges
 01:45 Reflektor  02:00 Egészség-
Kalauz  02:35 A Muzsika TV bemu-
tatja: Mi muzsikus lelkek 03:00 A
bosszú angyala  03:40 Gálvölgyi-
show 

04:00 Életfogytig zsaru  04:45 Ak-
tív  05:10 Csapdába csalva 
05:35 Családi Titkok  06:20 Mokka
 09:25 Stahl konyhája  09:30 Ba-
bapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:30 Aktív  12:55 Családi Titkok 
13:55 Magánnyomozók  15:00 Az
én bűnöm  16:00 Veronica aranya
 17:00 Fiorella  18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban  20:15 Ezek
megőrültek!  21:35 A titkok könyv-
tára 22:40 Hawaii Five-0  23:45
Franklin és Bash  00:45 Tények Es-
te 01:35 Aktív  01:55 Sportos
02:10 Ezo.TV 03:15 Pálosok nyomá-
ban 

06:15 Will és Grace  06:40 Jóbará-
tok  07:05 A nagy svindli 07:55
Monk – Flúgos nyomozó  08:50 Szí-
vek szállodája  09:45 Sütimester
11:00 A célszemély  11:55 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  12:55
A nagy svindli 13:55 CSI: A helyszíne-
lők  14:50 CSI: A helyszínelők 
15:45 NCIS: Los Angeles  16:40
NCIS: Los Angeles  17:40 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  18:40
Jim szerint a világ  19:05 Jim sze-
rint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:10 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:00 London Boulevard
23:10 NCIS: New Orleans  00:05
NCIS: New Orleans  01:00 A célsze-
mély  02:15 Esküdt ellenségek: Bű-
nös szándék  02:45 Szívek szállodá-
ja  03:35 Jackie nővér 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Üzleti negyed (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Üzleti negyed (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 17:15
ETO FC Győr–MTE 1094 18:45 TV-
torna 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Hello Győr! 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Hello
Győr! (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Hello
Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Hello
Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt.  Parkolóüzemeltetési Üzletága felvételt hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

PARKOLÁSI ELLENOR´́
Feladat: • a győri felszíni fizetőparkoló hálózatba tartozó parkolóhelyek jogszabályban meghatá-
rozott feltételek szerinti használatának ellenőrzése. Munkavégzés helye: Győr, Jókai parkolóház,
fizetőparkoló-hálózat. Munkaköri státus: • 8 órás • főállású. Feltétel: • mobiltelefonon elérhető
internetes felület felhasználói szintű kezelése • precíz, pontos munkavégzés • tiszta, jól olvasható
íráskép • kifejezetten jó állóképesség • jó kommunikációs és konfliktuskezelő készség • szombati
napokon történő munkavégzés vállalása. Előnyt jelent: • idegen nyelv ismerete • érettségi.

Jelentkezési határidő: 2015. október 12.

Szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály 9024
GyŐr, Orgona utca 10. A borítékra kérjük, írja rá a „parkolási ellenŐr” jeligét. 

OKTÓBER 7., SZERDA
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
Hrvatska kronika 07:50 Ecranul nost-
ru 08:20 A múlt fogságában  09:10
A hegyi doktor – Újra rendel  10:00
Család-barát 11:30 Sophie szerint a
világ  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:40 Időjárás-jelentés 12:45
Jamie 15 perces kajái 13:15 Kíván-
ságkosár 15:15 Feketén-fehéren 
16:05 Rex felügyelő  17:00 Ridikül
 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelen-
tés 18:40 A hegyi doktor – Újra ren-
del  19:30 Maradj talpon!  20:30
Szabadság tér '89 21:15 Munka-
ügyek  21:50 Római helyszínelők –
Árulkodó nyomok  22:50 Cafe Bu-
dapest – Fesztiválhíradó  22:55
Aranymetszés 23:50 A rejtélyes XX.
század 00:20 George Harrison: Élet az
anyagi világban 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Ízes élet 
04:35 Barátok közt  05:05 Fókusz 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:35 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Éjjel-nap-
pal Budapest  13:55 A Konyhafő-
nök  15:15 A szerelem foglyai 
16:20 A mentalista  17:25 Fókusz
 18:00 Híradó 18:55 A Konyhafő-
nök  20:15 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt  22:10 Szulej-
mán  23:15 Híradó 23:45 Házon kí-
vül  00:25 Magyarul Balóval 00:55
Reflektor  01:15 Halálos kitérő 3. 
03:00 A bosszú angyala 

04:10 A titkok könyvtára  04:50 Ak-
tív  05:10 Csapdába csalva  05:35
Családi Titkok  06:20 Mokka 
09:25 Stahl konyhája  09:30 Baba-
percek  09:40 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
Aktív  12:55 Családi Titkok  13:55
Magánnyomozók  15:00 Az én bű-
nöm  16:00 Veronica aranya 
17:00 Fiorella  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban 20:15 Ezek meg-
őrültek!  21:35 Hazudj, ha tudsz! 
22:40 Lángoló Chicago  23:45 Élet-
fogytig zsaru  00:45 Tények Este
01:35 Aktív  01:55 Sportos 02:10
Ezo.TV 03:15 Kis nagy színész 

05:00 Igazgyöngy  05:45 TV-Shop
06:20 Will és Grace  06:40 Jóbará-
tok  07:05 A nagy svindli 07:55
Monk – Flúgos nyomozó  08:50 Szí-
vek szállodája  09:45 Sütimester
11:00 A célszemély  11:55 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  12:55
A nagy svindli 13:55 CSI: A helyszíne-
lők  14:50 CSI: A helyszínelők 
15:45 NCIS: Los Angeles  16:40
NCIS: Los Angeles  17:40 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  18:40
Jim szerint a világ  19:05 Jim sze-
rint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:10 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:00 A Zodiákus  00:25 Ka-
tonai akadémia  02:15 A célsze-
mély  03:00 Esküdt ellenségek: Bű-
nös szándék  03:50 Szívek szállo-
dája 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Hello Győr! (ism.) 10:00 ETO FC
Győr–MTE 1094  11:30 Képújság
18:45 Konkrét 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Csak az ETO 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Csak az ETO (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Csak az ETO (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Csak az ETO (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 9., PÉNTEK
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
Életkerék 07:50 Öt kontinens 08:20
A múlt fogságában  09:10 A hegyi
doktor – Újra rendel  10:00 Család-
barát 11:30 Sophie szerint a világ 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Jamie
15 perces kajái 13:15 Kívánságkosár
15:15 Feketén-fehéren  16:05 Rex
felügyelő  17:00 Ridikül  18:00
Híradó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40
A hegyi doktor – Újra rendel  19:30
Maradj talpon!  20:30 Fölszállott a
páva 21:30 Columbo: Végzetes gya-
korlat  23:00 Cafe Budapest – Fesz-
tiválhíradó  23:10 Apró gyilkossá-
gok a családban  00:45 Zsiványok
 02:35 Magyar elsők 02:50 Magyar
történelmi arcképcsarnok 03:25 Sze-
relmes földrajz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Ízes élet 
04:35 Barátok közt  05:05 Fókusz 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:35 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Éjjel-nap-
pal Budapest  13:55 A Konyhafő-
nök  15:15 A szerelem foglyai 
16:20 A mentalista  17:25 Fókusz
 18:00 Híradó 18:55 A Konyhafő-
nök  20:15 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt  22:10 Showder
Klub  23:20 Híradó 23:50 Magyarul
Balóval 00:25 Vámpírnaplók  01:30
Reflektor  01:45 Street Kitchen 
02:15 Kalandor 02:35 4ütem 
03:00 A bosszú angyala  03:40 Gál-
völgyi-show 

05:10 Csapdába csalva  05:35 Csa-
ládi Titkok  06:20 Mokka 09:25
Stahl konyhája  09:30 Babapercek
 09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 Aktív 
12:55 Családi Titkok  13:55 Ma-
gánnyomozók  15:00 Az én bűnöm
 16:00 Veronica aranya  17:00 Fi-
orella  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 Ezek megőrültek!
 21:35 G. I. Joe: A kobra árnyéka 
23:55 Charlie angyalai  00:55 Té-
nyek Este 01:45 Sportos 02:00
Ezo.TV  03:05 Aktív  03:25 Élet-
fogytig zsaru 

05:00 Igazgyöngy  05:45 TV-Shop
06:20 Will és Grace  06:45 Jóbará-
tok  07:05 A nagy svindli 07:55
Monk – Flúgos nyomozó  Szívek
szállodája  09:45 Sütimester 11:00
A célszemély  11:55 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  12:55 A nagy
svindli 13:55 CSI: A helyszínelők 
14:50 CSI: A helyszínelők  15:45
NCIS: Los Angeles  16:40 NCIS:
Los Angeles  17:40 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  18:40 Jim sze-
rint a világ  19:05 Jim szerint a világ
 19:35 Két pasi – meg egy kicsi 
20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Csupasz pisztoly 2 1/2 : A der-
mesztő rémület  22:50 A Zodiákus
 02:00 Nikita  02:45 Nikita 
03:35 Szívek szállodája 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 10:00 Ké-
pújság 18:45 Konkrét 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Hello Győr!
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Hello Győr! (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Hello Győr! (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Hello Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 8., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  07:00 Hír-
adó 07:10 Időjárás-jelentés 07:20
Slovenski Utrinki 07:50 Alpok-Duna-
Adria 08:20 A múlt fogságában 
09:10 A hegyi doktor – Újra rendel 
10:00 Család-barát 11:30 Sophie
szerint a világ  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:40 Időjárás-jelentés
12:45 Jamie 15 perces kajái 13:15
Kívánságkosár 15:05 Feketén-fehé-
ren  15:55 Rex felügyelő  16:45
Szerencse Híradó  17:00 Ridikül 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:40 A hegyi doktor – Újra rendel
19:30 Maradj talpon!  20:30 Szó-
rakoztató műsor 21:30 Zorro legen-
dája  23:40 Cafe Budapest – Fesz-
tiválhíradó  23:45 kult.hu 00:15
Álombrigád  02:00 Éjjel-nappal jazz
 03:20 Magyar elsők 03:40 Magyar
történelmi arcképcsarnok 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Ízes élet 
04:35 Barátok közt  05:05 Fókusz 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:35 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Éjjel-nap-
pal Budapest  13:55 A Konyhafő-
nök  15:15 A szerelem foglyai 
16:20 A mentalista  17:25 Fókusz
 18:00 Híradó 18:55 A Konyhafő-
nök  20:15 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt  22:10 CSI: A
helyszínelők  23:10 Híradó 23:45
Magyarul Balóval 00:20 Brandmánia
 00:55 Reflektor  01:10 Miss Már-
cius  02:55 A bosszú angyala 

04:50 Aktív  05:10 Csapdába csal-
va  05:35 Családi Titkok  06:20
Mokka 09:25 Stahl konyhája  09:30
Babapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:30 Aktív  12:55 Családi Titkok 
13:55 Magánnyomozók  15:00 Az
én bűnöm  16:00 Veronica aranya
 17:00 Fiorella  18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban  20:15 Ezek
megőrültek!  21:35 Frizbi Hajdú Pé-
terrel  22:40 NCIS  23:50 Felejthe-
tetlen  00:45 Tények Este 01:35 Ak-
tív  01:55 Sportos 02:10 Ezo.TV 
03:15 A doboz 

06:20 Will és Grace  06:45 Jóbará-
tok  07:05 A nagy svindli 07:55
Monk – Flúgos nyomozó  08:50 Szí-
vek szállodája 09:45 Sütimester
11:00 A célszemély 11:55 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  12:55
A nagy svindli 13:55 CSI: A helyszíne-
lők  14:50 CSI: A helyszínelők 
15:45 NCIS: Los Angeles  16:40
NCIS: Los Angeles  17:40 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  18:40
Jim szerint a világ  19:05 Jim sze-
rint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:10 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:00 A S.H.I.E.L.D. ügynökei 
22:00 A S.H.I.E.L.D. ügynökei 
22:55 London Boulevard  01:05 A
célszemély  02:00 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  02:45 Szívek
szállodája 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Csak az ETO (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Csak az ETO (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 18:45
TV torna 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Vény nélkül  20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Vény nélkül  (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 
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OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

Egyre több lakáspiaci szakértô
hívja fel a figyelmet arra, hogy aki
vásárláson töri a fejét, annak most
érdemes keresnie — és megválnia
régi otthonától. „Nem csak az érté-
kesítôink szubjektív benyomásáról
van szó. Bár a kollégáim már az év
elején érezték, hogy egyre több a
keresô ügyfél, most az árak emel-
kedésében és a hozzánk behozott
ingatlanok számán is látjuk egzakt
módon a növekedést” — mondja
Szepessy Anita, az Openhouse
Országos Ingatlan Hálózat gyôri
irodáinak vezetôje.

„Egyelôre kevés — bár nagyon
keresett — az új építésû lakás. Ez a
teljes forgalomnak mindössze a
3-4%-át teszi ki. A használt laká -
sok piacán pedig az figyelhetô
meg, hogy most akár 6—8—10%-kal
is jobb árat kaphat az eladó, mint
tavaly. Számos negatív év után új-
ra sikeres az ipari ingatlanok piaca
is, miután az elmúlt hat hónapban
több mint 2 százalékponttal csök-
kent az üresedési ráta. Ez is bizo-
nyítja, hogy nagyobb a kereslet” —
folytatja a gyôri Openhouse szak-
embere.

A KSH adataiból az is kiderül,
hogy a fent nevezett mértékû nö-
vekedéssel csak a nagyobb váro-
sokban találkozhatunk — így a gyô-
riek szerencsésnek mondhatják
magukat, ha arra gondolunk, hogy
közel annyi lakást értékesítenek
végre a megyeszékhelyen, mint a
válság elôtt, 2008-ban. 

Gyôrben, az Openhouse-nál leg -
inkább a 15-20 millió forint közötti

panellakások, társasházi lakások
keresettek. Ezért tér be a Verseny
utcába a legtöbb vevô. Szerencsé-
re a portfólióban közel kétszer any-
nyi lakás található, mint családi
ház. Ugyanakkor a nagy értékû, ní-
vósabb családi házak felé is meg-
indult az érdeklôdés. Sajnos az
ilyen ingatlanok tulajdonosai gyak-
ran maguk vágnak bele az eladás-
ba, viszont rövid idôn belül rá kell
döbbenniük, hogy szakember se-
gítségével, sokkal hatékonyabban
és gyorsabban tudják reális piaci
áron eladni ingatlanukat.

„Az 53-55 nm-es társasházi la-
kások — elhelyezkedéstôl függôen
— Adyvárosban, Marcal II-n 12—14
millió forint közötti áron mozog-
nak. A Belvárosban egy ugyanek-
kora lakás akár 16-17 millióba is
kerülhet. Ha pedig új építésûrôl
beszélünk, akkor 25-30 millióig is
felmegy az ár. Ettôl függetlenül
nem beszélnék le senkit az új
építésû társasházakról, hiszen
ma már korszerû, jó technikai
színvonalú kivitelezésrôl beszél-
hetünk. Szabadhegyen 43 lakás
közül választhatnak ügyfeleink,
de Pinnyéden is jó szívvel tudok
ajánlani 6 egyedi társasházi la-
kást” — sorolja a kínálatot Gyôr-
ben Szepessy Anita.

A megyeszékhelyen az Open-
house statisztikái szerint kedveltek
az egyetemhez, Belvároshoz, új
uszodához, termálfürdôhöz közeli
városrészek. Révfalu, Pinnyéd, Szi-
get egyre dinamikusabban fejlôdik
és fiatalodik.

Növekvô piac, növekvô lehetôségek

Az európai kereskedelmi ingatlanpiac forgalma közel 56 milliárdra nôtt 2015 második negyedében, ami 15 százalékkal nagyobb a tavalyi forgalomnál.
Szerencsére itthon is felívelés figyelhetô meg, bár az elmúlt években igen változó tendenciák jellemezték azt. Úgy tûnik, hogy az ingatlanpiaci szak-
értôk lassan egy éve hallható optimista beszámolóit nem cáfolják meg a számok. A most megjelent hivatalos adatok is ezt bizonyítják: 30%-kal bôvült
a lakáspiaci forgalom Magyarországon. (KSH, 2015)
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Gyôr-Ménfôcsanak
csendes lakóparkjában 88 m2

alapterületû, nappali+3 háló-
szobás erkélyes lakás eladó.

Ár: 23,69 millió forint.

Tel.: +36-70/459-3010
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Gyôr-Szentivánon, 2 db, 84 nm-
es, nappali + 3 szobás ikerház,
külön bejárattal, szerkezetkészen
eladó. I.ár: 20.500.000 Ft. Érd.:
06-70/977-7836.

Gyôr-Nádorvárosban, 17 lakásos
társasházban, lakások még leköt-
hetôk. Emelt szintû szerkezetkész
ár: 310.000 Ft-tól. Érd.: 06-70/977-
7836.

Gyôr-Jancsifaluban, 3 szobás,
gáz- illetve vegyes tüzelésû ka-
zánnal, 395nm-es telken garázs-
zsal sürgôsen eladó! Irány -
ár:18,99 M Ft. Érd.: 06-70/338-
6708. 

Gyôrszentiván csendes, nyugodt
utcájában nagy családnak vagy
két generációnak is alkalmas,
szép állapotú, 175 nm-es családi
ház eladó! Ár: 34,9 M Ft. Tel.: 06-
70/372-0113.

Eladó Gyôr-Adyvárosban felújított
garzonlakás. Irányár: 10,5 M Ft.
Érd.: 06-70/489-2011.

Eladó Gyôr-Adyvárosban 2-3 szo-
bás lakások 12-13 M Ft-ig. Érd.:
06-70/489-2011.

Gyôrtôl 15 percre, Gönyûn, a Du-
na-parthoz közeli részen eladó
egy 609 nm-es saroktelken
újszerû, 4 szobás családi ház. Ár:
25.500.000 Ft. Érd.: +36-70/632-
4354. 

Gyôr-Marcalváros II zöldövezeti
részén eladásra kínálok egy klí-
más, újszerû, téglaépítésû társas-
ház 3. emeleti, bruttó 80 nm-es,
nagy erkélyes, nappali +2 szo-
bás, igényes kivitelezésû lakást.
Ár: 21.990.000 Ft. Érd.: +36
70/632 4354.

Gyôrújbaráton levô családi ház
nagy telekkel, szép panorámával
eladó. Ár: 13,5 M Ft. Érd.: 06-
70/372-0105.

Gyôrújbaráton, a hegyben, több
mint 4000 nm-es belterületi telken
levô családi ház, 3 garázzsal, akác -
erdôvel eladó. Ár: 25 M Ft. Érd.:
06-70/372-0105.

Gyôr-Nádorváros központi részén
egyedi fûtéses, 2 szobás lakás
sürgôsen eladó. Ár: 15,3 M Ft.
Érd.: 06-70/977-7844.

Gyôr-Ménfôcsanak kedvelt ré-
szén 2 szobás, újszerû, terasz-
kapcsolatos lakás eladó. Ár:
15,99 M Ft. Érd.: 06-70/977-7844.

Téten, központi helyen, 130 nm-
es, felújítandó téglaház eladó.
I.ár: 9.000.000 Ft. Érd.: 06-
70/456-0470.

OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP
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Révfalu 
kedvelt részén épülô nappali 
+ 4 szobás ikerház saját kerttel,
dupla garázzsal eladó. 
Modern ikerház magas
mûszaki tartalommal! 

Ár: 49,9 millió forint
Tel.: +36-70/372-0110

Gyôr Belvárosának 
az egyik legnívósabb utcájában,
most épülô exkluzív  társasházi
lakások korlátozott számban
leköthetôk. 40 m2, 52 m2,
72 m2, 113 m2 lakások közt 
még válogathat.

Tel.: +36-70/977-7837
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A Pannon-Víz Zrt. megkezdte
e-számla szolgáltatását lakossági ügyfeleinek,
mellyel gyorsan, biztonságosan kaphatják meg számlájukat 
és kényelmesen egyenlíthetik ki számlatartozásukat.

Ha már fizetni kell, tegye meg a legegyszerûbben
Kényelmes, biztonságos és ingyenes

E-számla, a legjobb megoldás

Miért jó?
• ingyenes
• környezetkímélő – nem kell fákat kivágni

a papírgyártáshoz
• kényelmes – interneten keresztül bármikor

elérhető és megtekinthető
• gyors – a számlák érkezéséről e-mailen

értesítést küldenek
• könnyen ellenőrizhető
• gyorsabb a visszakeresés lehetősége, 

nem kell az elkeveredett számlákat keresgélni
• biztonságos – a regisztrálás után a számlával 

kapcsolatos műveletek titkosítással védett 
környezetben történnek

• modern – tudatos fogyasztó lehet
• célirányos
• időtakarékos 

Hogyan kapom meg
az e-számlát?
Az ön által megadott e-mail címre érkezik 
az értesítés

Milyen formában fizethetek?
Az elektronikus számlák fizetése történhet egyedi
utalással, csoportos beszedési megbízással, vagy
az e-számla szolgáltató rendszeren keresztül át-
utalással, bankkártyával vagy mobilon.

Mikor ingyenes a szolgáltatás?
Az e-számla kiállítása ingyenes.

Mennyi idô alatt érkezik 
a pénzem a szolgáltatóhoz?
Átutalással kiegyenlítve még aznap megérkezik
a pénz a szolgáltatóhoz. 

Hogyan tudom rendszerezni 
és visszakeresni a befizetéseket?
A számlákat és igazolószelvényeket nem kell papír-
dossziékba lefűzve őrizgetni. A tárolt elektronikus
számlákat egy számítógép vagy okostelefon segítsé-
gével néhány kattintással pillanatok alatt elő tudja ke-
resni. A számlák bármikor és bárhonnan kényelmesen
letölthetők, ellenőrizhetők, még akkor is, amikor Ön
nincs otthon (pl. munkahelyről, nyaralás alatt).

Hogyan reklamálhatok, ha nem értek
egyet a számlával?
Reklamálni e-mailben azonnal, vagy ügyfélszolgá-
latainkon nyitvatartási időben személyesen lehet. 

Milyen számítógépes ismeret kell 
a kezeléséhez?
Az e-számla szolgáltatás igénybevétele egyszerű és
felhasználóbarát, nem igényel komolyabb számítás-

technikai ismereteket. Elektronikus számláit bármi-
kor lementheti a saját számítógépére vagy egy tet-
szőleges elektronikus adathordozóra, és abban az
esetben, ha az e-számla szolgáltatást már nem
igényli, elektronikusan bemutatott (megjelenített)
számlához hozzáférhet még az adott számla meg-
jelenítését követő 18 hónapig.

Elveszhet-e a szolgáltatónál 
a számlám?
Az e-számla nem tűnik el, az e-számlaszolgáltatók
többszörösen védett, zárt rendszerekben tárolják.

Hogyan tudom rendszerezni 
a számláimat?
Elektronikus számláit bármikor lementheti a saját
számítógépére vagy egy tetszőleges elektronikus
adathordozóra.

Ha mégsem szeretném
az e-számlát választani, van módom 
a visszalépésre?
Bármikor visszaállítható a papír alapú számlázás.

Hogyan csatlakozhatok 
az e-számla szolgáltatáshoz?
A díjnet felületén keresztül, a www.dijnet.hu oldalon.

Ha további kérdései vannak az e-számlával kapcsolatban, keresse kollégáinkat elérhetôségeinken.
E-mail: iktato@pannon-viz.hu • tel.: 96/522-630 
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JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

„Győr Közművelődéséért” díj annak a személynek vagy annak a
közművelődési feladatot ellátó közösségnek adományozható,
aki vagy amely Győrben a közművelődés vagy a kultúra területén
végzett kiemelkedő munkájával környezetében megbecsülést
szerez.

„Győr Művészetéért” díj azon egyéni alkotónak vagy alkotó közös-
ségnek adományozható, aki vagy amely a város művészeti életében
végzett kiemelkedő munkájával környezetében megbecsülést szerez,
vagy Győr város hírnevét gyarapítja.

Évente együttesen legfeljebb három elismerésre javasolt részére
adományozhatók a díjak.

A kitüntetettek emléktárgyat, díszes oklevelet kapnak 
és pénzjutalomban részesülnek.

A díjak átadására a 2016. január 22-i magyar kultúra napja
alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.

Az elismerés adományozására javaslatot tehet:
a polgármester, a Közgyűlésben mandátummal rendelkező önkor-
mányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv
döntése alapján, valamint párt győri szervezete azzal, hogy elisme-
rési fajtánként és alkalmanként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak.
Javaslatot tehet továbbá:
a Közgyűlés illetékes bizottsága, a Polgármesteri Hivatal illetékes
szervezeti egysége, az önkormányzat fenntartásában vagy mű-

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet alapján
„Győr Közművelődéséért” és „Győr Művészetéért” díjakat adományoz.

ködtetésében lévő intézmény, valamint Győrben működő művé-
szeti csoport.

A benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell:
az elismerésre javasolt nevét vagy megnevezését, születési vagy ala-
pítási helyét és idejét, lakcímét vagy székhelyét, foglalkozását vagy
tevékenységi körét, életútjának, munkásságának, teljesítményének,
tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését
és részletes indoklását.

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Kulturális és Sport Főosztályának vezetőjéhez kell benyújta-
ni személyesen vagy postai úton (9021 Győr, Városház tér 1., fszt.
58-as iroda).

Beérkezési határidő: 2015. október 20. 15.00 óra

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt ha-
táridőig beérkezett és a megjelölt tartalmi elemeket tartalmazó ja-
vaslat vehető figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető:
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális Osz-
tályán személyesen (Győr, Városház tér 1., fszt. 54-es iroda), vala-
mint telefonon a 96/500-198-as számon.
A vonatkozó önkormányzati rendelet, a javaslattételi felhívás, vala-
mint a javaslattétel benyújtását segítő adatlap letölthető a
www.gyor.hu internetes oldalról.

GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális Osztálya

A közszolgáltatási tevékenység kiegészítésekép-
pen a GYHG Nonprofit Kft. október 1-je és de -
cember 31-e között lehetővé teszi a társaság lo-
gójával ellátott, 60 liter hulladék elhelyezésére al-
kalmas zsákok vásárlását, amelyekbe a lakosság
által közterületen összegyűjtött fű, falevél, gally,
zöldhulladék, valamint saját ingatlanon belüli na-
gyobb mennyiségű bio-, biológiailag lebomló
hulladék elhelyezésére van lehetőség.

A zsákok 177 Ft+áfa/db áron vásárolhatóak
meg a Győr-Szol Zrt. és a GYHG Orgona úti
(Győr, Orgona u. 10.) és Jókai úti (Győr, Jókai u.
7–9.) közös ügyfélszolgálati irodáiban. Vásárlás-
ra kizárólag kézpénzzel van lehetőség. Családi
házak esetén egyenként maximum 10, társashá-
zak esetén maximum 20 zsák vásárolható.

A családi házas környezetben a zsákokat a
barna, úgynevezett biokukák mellé kell kihelyez-
ni, és a zsákokat a társaság a szokásos gyűjtési
napokon szállítja el.

Társasházak esetében az összegyűjtés utáni
elszállítási igényt a közös képviselőnek kell beje-
lentenie e-mailen (info@gyhg.hu), vagy a 96/50-
50-50-es telefonszámon. Társasházak esetében
az elszállítás pénteki napra kérhető. 

Zsákok
zöldhulladék
gyûjtéséhez
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Bejárás óránként induló turnusokkal, 
három 20 fôs csoportban!
Az utolsó turnus 15 órakor indul. 

A részvételhez regisztrálnod nem kötelezô! 
De érdemes, mert:
• biztosan nem kell várakoznod!
• Kuka Berci ajándékcsomagot nyerhetsz!
• fotózkodhatsz Kuka Bercivel!

Regisztrálhatsz neveddel és telefonszámoddal 
a kukaberci@gyorszol.hu e-mail címen 
vagy a 96/511-620-as telefonszámon!

Gyere el Te is!
Gyülekezô a sashegyi hulladékkezelô 
központ elôtt már 8:30-tól!
Bonyolult kijutnod? Szállj fel a városháza mellôl, 
8:30-tól 14.30-ig 2 óránként induló Kuka Berci buszra!

OKTÓBER 10-ÉN,
SZOMBATON 9 ÓRÁTÓL 

Gyôrben, a Sashegyi 
Hulladékkezelô Központban! 

Érdekel, hogy mi lesz a szelektív 
hulladékkal, amit elszállítanak? 

Kíváncsi vagy hogyan kerül 
feldolgozásra? 

Hogy mik a hulladékhasznosítás 
korszerû formái?

Kérdéseidre most választ kaphatsz a
Gyôri Hulladékgazdálkodási

Nonprofit Kft. (GYHG) munkatársaitól!

Most megmutatjuk, mivé lesz a szemeted!

Október 10. Sashegy!

Október elsején hivatalosan véget ért
a zártkerti hulladékok elszállításának
időszaka. Mivel ez a határnap idén a
hét közepére esik, a Győri Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft. október 5-
én, hétfőn még elszállítja a hulladékot
az ideiglenes szolgáltatási területen
lévő ingatlanoktól. Az általános sza-
bálytól eltérően, a szállítás utolsó gyűj-
tési napja Győrszentivánon október 6-a,
Sáráspusztán október 8-a. A Fehérvá-
ri úti kertek esetében a vegyeshulla-
dék-szállítás utolsó gyűjtési napja no-
vember 7-e. 

Mint ismeretes, Győrben helyi ön-
kormányzati rendelet szabályozza a la-
kossági közszolgáltatási hulladékszállí-
tás rendjét. Ennek értelmében április 1-
je és szeptember 30-a között a város
közigazgatási területén belül, a zártker-
ti besorolásba eső ingatlanok esetében
a GYHG szervezett, rendszeres hulla-
dékszállítást biztosít az említett idő-
szakban. Így október elsejétől a zártker-
ti hulladékszállítás szünetel.

Véget ér a zártkerti
hulladékszállítás

Ebben a szép napos őszi időben is ér-
demes kilátogatni a győri állatkertbe.
A gyönyörű színekben pompázó ter-
mészet és cseperedő állatkölykök fo-
gadják az érdeklődőket.

A nyugodt, derűs napfényben a
makikifutó padjain ülve töltsenek vi-
dám perceket a két kis gyűrűsfarkú
makinkkal és családjukkal. Érdemes
közvetlenül is megfigyelni a kicsik egy-
re önállóbb és bátrabb közös játékát,
és az utolsó napsütést élvező makik
békés közelségét.

A tigriskifutóban is zajlik az élet, a
négy testvér már teljesen birtokba
vette a területét. Egész nap játszanak
és persze igazi macska létükre napoz-
nak és nagyokat alszanak az anyuká-
juk védelmében.

A kis zebránk is szépen növekedik,
már futás közben is lépést tart a csor-
dával. Bolyhos csikószőre szinte már
teljesen eltűnt. A dámvadak kifutója is
az ősz színeit mutatja, ahol pompás

Ôsz az állat-
kertben

látványt nyújt a hatalmas agancsú bi-
kával együtt mozgó suták látványa.

2015. október 3-án 14 órai kez-
dettel Szent Ferenc-napi állatáldást
tartunk a Xantus János Állatkertben,
ahova szeretettel várunk minden
kedves látogatót. Ezen a napon a há-
zi kedvencek számára is nyitva áll az
állatkert kapuja. Látogatóink maguk-
kal hozhatják házi állataikat, hogy ők
is az áldás részesei lehessenek. To-
vábbá a park egy részét velük együtt
tekinthetik meg.

Érdemes ellátogatni az állatker-
tünkbe, hogy feltöltődjön azokkal az
élményekkel, amelyeket csak az álla -
tok adhatnak nekünk. Látogasson el
hozzánk, és hozza magával Ön is ked-
vencét!

Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Prima Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Prima Gyôr, Új-Élet u. 19.
Prima Gyôrzámoly, Ancsali u.
Prima Gyôrújbarát, Széchenyi körút.18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Kodály Zoltán u. 29.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

10. 02.—10. 09.
DELIKÁT

Pecsenyekacsa „A” 

899,-kg

699,-db

1599,-kg

Mangalica
sertészsír

1 kg

Kacsa- és libatermékek
széles választékban
kaphatók!

Hajdúsági parasztkolbász

999,-kg

185,-db

Farmer tejföl
20%-os, 330 g,

Tomi mosópor
5,25 kg 70 mosás
28,55 Ft/mosás
380,76 Ft/kg

1999,-db

Marhalábszár
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A
z akció idôtartam

a: 2015.10.31.

www.vidrauszoiskola.hu

A Győri Úszó Sportegyesület és a Vidra Úszóiskola szervezésében

ÓVODÁSOKNAK

(6 éves kortól)

GYERMEKEKNEK,

DIÁKOKNAK

ÚSZÁSOKTATÁS,

KONDICIONÁLÓ

ÚSZÁS,EDZÉS!

ÉRDEKLŐDNI, JELENTKEZNI: 

30/272-20-64; 70/947-94-09

FELKÉSZÍTÉS

VERSENYSPORTOLÓKNAK

(pl.triatlon versenyzőknek) 

az úszó szám kiváló teljesítésére!

A tehetséges tanítványoknak 

lehetséges  az egyesületi 

versenyzői leigazolása,

természetesen a szülők 

beleegyezésével!

Az első alkalommal 

mindenki a vendégünk!

Hétfőtől–péntekig 

17–18 és 18–19 óráig

ÁLLÁS
Angol

nyelvtanárokat 
keresünk!

Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

A Győrvidék Hetilap hirdetés -
szervező munkatársat keres, mellékállás-
ban is. Jelentkezés: gyorvidek@mara-
ton.plt.hu

Gyártósori operátorokat
keresünk győri munkavégzésre, há-
rom műszakos munkarendbe. gyor@mi-
nosegellenor.hu 06-30/697-2156

Vasalást, takarítást vállalok! Tel.:
06-96/807-608.

Számviteli ügyintéző, ke-
reskedő-boltvezető, fogá-
szati asszisztens képzé-
sekkel munkát keresek!
Minden munkalehetőség érdekel! 06-
70/521-8282

SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, szigetelé-
se, bádogos-, ács-, kőmű-
vesmunkák végzése ked-
vezménnyel, garanciával.
Tel.: 06-30/355-6991.

Külföldön munkát 
vállalóknak német
nyelvtanfolyam indul!
(40 óra) 8 alkalommal 
kedd-csütörtök.
Jelentkezés: október 10-ig.
TIT Győr, Szent István út 5.
650 Ft/tanóra 26.000 Ft + áfa.
06-70/321-3763
gyor@titpannon.t-online.hu

Kaszálás, fűnyírás, fakivágás, gyökér-
kivétel, sövényvágás, metszés, ásás, bo-
zótirtás! 96/826-322, 06-30/403-6810.

STRESSZOLDÓ, RELAXÁCIÓS
FRISSÍTŐ SVÉDMASSZÁZS
GYŐRBEN! MINŐSÉG, TAPASZTA-
LAT! HÉTVÉGÉN IS! 06-20/278-2991

Akciós fonalak és go-
belinek vására! 1 kg fonal
4000 Ft-től. FAMILIA DIVAT Győr,
Sarló köz 13. Nyitva: 10–16 óráig.

GÉPKÖLCSÖNZŐ nyílt
Győr-Szabadhegyen, a Szent Imre út
59. címen. Nagy választékkal várjuk
ügyfeleinket: építőipari gépek, kert-
technikai gépek, faipari gépek, taka-
rító-tisztító gépek, méréstechnikai
gépek és még sok más. Nyitva: hét-
főtől péntekig, 7–16 óráig. Tel.:
0036-70/411-6593.

Lomtalanítást vállalok.
Ingyen kitakarítom pincéjét, udvarát.
Felesleges holmit elszállítok. Akár
egész lakás ürítését is vállalom. Tel.: 06-
70/500-1291, 06-70/882-6590.    

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló lerakása,
díszítő festések, homlokzatfestés és
gipszkarton rendszerek kivitelezése.
Tel.: 06-70/245-8931.

Szantál egzotikus bolt
nyílt Győr, Kovács Pál úton. Indonéziai,
nepáli, thai kézműves áruk, füstölők, cso-
bogók. Tel.: 06-20/460-9800.

Felkészítést vállalok MATE-
MATIKA, FIZIKA, KÉMIA tárgyakból, Győr-
ben. Tel.: 06-30/844-6979.

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

Mindennemű lakatosmun-
ka. Egyedi fémszerkezetek, kerítések,
korlátok készítése, felújítása. Tel.: +36-
30/313-2351. www.ironart.hu, e-mail:
ironart@-ironart.hu

Győrben élő idősek ottho-
ni ápolását, gondozását vállalja nagy gya-
korlattal rendelkező, középkorú nő. Hívjon
bizalommal! 06-30/451-5367

Lomtalanítás! Vállalunk minden tí-
pusú lomtalanítást, igény szerint rakodók-
kal, teljes körű elszállítással, akár díjmen-
tesen, hétvégén is. 06-20/944-6667 

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

Régi kapuk, kerítések fel-
újítása, újak készítése, la-
katosmunkák, ajtó-, ablak-
és zárjavítás, költségkímé-
lő megoldások. Tel.: 06-
70/223-7957.

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen elszál-
lítjuk felesleges holmiját pincéjéből,
padlásáról, lakásából, ill. udvaráról.
Hívjon bizalommal! Non-stop tel.: 06-
70/675-0654.

Hívjon bizalommal! Teljes körű
lomtalanítást vállalok. Tárolóját, garázsát
kitakarítom. Feleslegessé vált holmiját in-
gyen elszállítom. Stuka Tibor: 06-
30/217-0848.

EGYÉB
Gáztűzhely, 2 db kéménybeköté-
sű konvektor csövekkel, és 1db parapet
konvektor eladó. Tel.: 06-70/616-
4718.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK,

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK,
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE

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

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása és beváltása.
06-70/564-2280

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitünte-
tést (náci, Waffen-SS is), jelvényt, könyvet,
egyéb régiséget vásárol magángyűjtő. Pál
István. Tel.: 06-20/947-3928.

Készpénzért antik bútort,
festményeket, herendi és Zsolnay-
porcelánt, ezüsttárgyakat, könyve-
ket, antik órákat, szőnyeget, teljes
hagyatékot vásárolunk. Hívjon biza-
lommal! 06-70/640-5101. Kérésre
házhoz megyünk!

INGATLAN
Felmondott hitellel ter-
helt ingatlanokat vásárolunk Győrben
és környékén négyzetmétertől, állapot-
tól függetlenül. Végrehajtás alatt lévő
nem akadály. Hívjon most! 06-30/629-
1525

Budapest XIII., Újpesti rakpart., 125 nm-
es, téglaépítésű lakás eladó. 5. emeleti.
Ár: 79,9 M Ft. +36-70/234-7711. www.
ingatlan.com/21638450

Győrújbarát egyik legszebb utcájában 950
nm-es, összközműves telek (utolsó az ut-
cában) eladó. Ár: 12,5 M Ft. +36-20/242-
8284 www.ingatlan.com/21753669

Győr-Belvárosban, ÚJ, 40 nm-es, tégla-
építésű lakás kiadó. 1. emelet, alacsony
rezsivel. Ár: 110.000 Ft/hó +36-30/717-
1632 www.ingatlan.com /21684740

3 szobás családi ház istállóval (lovasok-
nak ideális) Győrszemere-Szőlőhegyen,
3393 nm parkosított telekkel eladó.
+36-30/505-3626 www.ingatlan.com
/20247740

1434 nm építési telek Győrtől 12 perc-
re, Győrszemere-Szőlőhegyen, új építé-
sű, családi házas, nyugodt környéken
eladó. +36-30/505-3626 www.ingat-
lan.com/21619548

LAKÁSCSERE
Gyárvárosi, 2 szobás, 54 nm-es, komfor-
tos, egyedi gázfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 44–55 nm-
es, 2-3 szobás, határozott-határozatlan
idejű bérleményre. Sziget, Újváros, Gyár-
város, Belváros kizárva. (Hirdetésszám:
498.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalváros I, 3 szobás, 53 nm-es, össz-
komfortos, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne, 62 nm-es, 3 szobás vagy
annál nagyobb bérleményre. Sziget, Újvá-
ros, Marcalváros I, Belváros, Szabadhegy,
Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám:
500.) Érd.:  Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 1 szobás, 37 nm-es, komfor-
tos, szépen felújított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne, 45–100 nm-
es, 2–4 szobás, határozatlan-határozott
idejű bérleti szerződéses bérleményre.
Egyedi fűtés előnyben. (Hirdetésszám:
384.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 47 nm-es, összkom-
fortos, távfűtéses, határozott idejű bérleti
szerződéses, teljesen felújított, igényes lakás,
csendes környék, parkolási lehetőséggel la-
kást cserélne 50–65 nm-es, 1+2 fél, 2+fél
vagy 3 szobás, határozott-határozatlan idejű
bérleti szerződéses bérleményre. Sziget, Új-
város, Sárás kizárva. (Hirdetésszám: 385.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420. 

Belvárosi, 4 szobás, 116 nm-es, összkomfor-
tos, teljesen felújított, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 2-3 szobás, 1+fél
vagy 1+2fél szobás, 35–70 nm-es, határozat-
lan-határozott bérleti szerződéses bérlemény-
re. Két kisebb lakáscsere is lehetséges. Újvá-
ros, Bán Aladár u. kizárva.  (Hirdetésszám:
386.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420. 

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
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Az elmaradhatatlan bemelegítéssel kezdő-
dött a hétvégi Arrabona Futófesztivál, Őszi
Sport- és Egészségnap. A hűvös, szeles
idő ellenére sokan kaptak kedvet, hogy
részt vegyenek a népszerű győri sportna-
pon. Az ősszel hagyományos futóverseny
volt a legnépszerűbb program, a kicsiktől a
nagyokig sokan futócipőt húztak a mozgás
kedvéért. Az indulók között ott volt Radnóti
Ákos, Győr alpolgármestere is. 

Radnóti Ákos úgy fogalmazott, egy
sportos városba sportos alpolgármester
kell. Nemcsak beszélni kell róla, hanem
példát mutatni. Ezért vállalta ő is, hogy le-
fussa a távot. Úgy gondolja, ha egyszer
valaki eljön egy ilyen sportnapra, az töb-
bet nem fogja kihagyni, mert akkora él-
ményt jelent számára. 

A Győri Atlétikai Club atlétáinak szinte
kötelező volt a részvétel, ha nem is a győze-
lem, de a részvétel mindenképpen. Valaki a
3, valaki a 6 km-es távot választotta, de töb-
ben vállalták a szakosztályból a futást.  

A futás után a Móra-iskolában folytató-
dott a program a különféle aerobic-órákkal,
illetve a párhuzamosan zajló egészségügyi
felmérésekkel. Az előbbi a fiatalabbak, az
utóbbi pedig az idősebbek között volt nép-
szerűbb. A városi sportnap népszerűsége fo-
lyamatosan nő az elmúlt években, és mint
bebizonyosodott, a rossz idő sem szegte az
emberek sportolási kedvét. Folytatás tavasz -
szal, amikor minden bizonnyal újabb sport-
nap vár a győriekre, remélhetőleg már nap-
sütéses és egy kicsit kellemesebb időben.

SPORT EYOF

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A napokban Győrben járt az Európai Olim-
piai Bizottság delegációja, hogy tájékozód-
jon a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tivál előkészületeinek aktuális állásáról.

Emlékezetes, hogy Győr az idén nyáron vette át Tbili-
szitől a stafétát, vagyis az EYOF szemlebizottsága
szeptember végén már úgy érkezett hozzánk, mint a
következő ifjúsági játékok rendezőjéhez. „Győr hagyo-
mányosan jó házigazdája a nemzetközi sportesemé-
nyeknek, gondoljunk csak a közelmúltból a női kézi-
labda vagy a kosárlabda Eb-re, a nemrég befejeződött
maratoni kajak-kenu világbajnokságra, amely páratlan
sikert hozott a hazai csapatnak. Mindent megteszünk
annak érdekében, hogy hazánk első olimpiai „mul-
tisporteseményének” is hasonló módon adhassunk
otthont” – fogalmazott lapunknak Borkai Zsolt. A pol-
gármester hozzátette, az előkészületekhez az önkor-
mányzat mellett az állam is jelentősen hozzájárul, hi-
szen az Audi Aréna Győr megépítésének ötmilliárdos
támogatása mellett az EYOF-létesítmények építésé-
hez további, mintegy tízmilliárd forintot biztosít.

Bolla Péter polgármesteri biztos kifejtette, a győri
szervezőbizottság, az önkormányzat és a Magyar

Elégedett volt az EYOF szemlebizottsága a látottakkal

Olimpiai Bizottság szakemberei részletesen bemutat-
ták a már elkészült és a tervezett létesítményeket, kö-
rüljárták többek között az étkeztetés, az informatika,
az akkreditációs rendszer, a biztonság kérdéskörét, a
sportszakmai kérdéseket, a marketing és kommuni-
kációs feladatokat, a kapcsolódó kulturális programo-
kat, valamint a szállás, a szállítás és az önkéntesség
témakörét. A delegáció tagjai meglátogatták az ese-
mények helyszíneit, köztük az Audi Aréna Győr, a Mag-
vassy, az ETO Hotel, az egyetem, az Egyetemi Csar-
nok és az új sportcsarnok, a Radnóti úti sporttelep lé-
tesítményeit, köztük az Aqua Sportközpontot, de a kü-
lönböző edzéshelyszíneket, köztük a Bercsényi-iskola
és az Audi-iskola tornatermét is. A szemlebizottság

tagjai, Joseph Cassara, a  bizottság elnöke, a Máltai
Olimpiai Bizottság főtitkára, Djordje Visacki, a szerb,
valamint Emmanuel Katsiadakis, a  görög szövetség
főtitkára és Katerina Nycova EYOF-koordinátor, a lá-
togatást értékelő megbeszélésen a városunkban ta-
pasztaltakról pozitívan nyilatkoztak. Megállapították,
hogy az előkészítő munkák a megfelelő ütemben ha-
ladnak, a már elkészült létesítmények minőségével kü-
lönösen is elégedettek voltak. Értékelésük szerint
Győr nagy előnye, hogy a helyszínek között nincsenek
jelentős távolságok, ezért a versenyzők és a szurkolók
számára valódi olimpiai hangulat biztosítható, amely
az egész várost áthathatja majd. A bizottság az idei tbi-
liszi nyári játékok erősségeit és hiányosságait is meg-
osztotta a győri szervezőbizottsággal, egyben jelezték,
a látogatásaik a jövőben még gyakoribbak lesznek,
hogy folyamatosan nyomon követhessék a győri szer-
vezés aktuális állását, amelyről városunk legközelebb
novemberben, az Európai Olimpiai Bizottság követke-
ző, prágai közgyűlésén referál.

Az első nyári EYOF-ot 1991-ben Brüsszelben ren-
dezték, Győr már a tizennegyedik rendező város lesz
a sorban, ahol mintegy négyezer fiatal tíz sportágban
méri össze erejét. A hagyományos atlétika, judo, ké-
zilabda, kosárlabda, röplabda, torna, úszás, kerékpá-
rozás és tenisz mellett a magyar sikersportág, a ka-
jak-kenu is felkerül a győri versenyprogramba.

Sportnap tizenegyedszer
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CSAK AZ ETO SPORT

Az elmúlt héten kétszer is pályára lépett a Győri Audi ETO KC a
női kézilabda NB I-ben. Elsőként az 5. fordulóban Vácott vizitelt
Ambros Martín együttese. Az első félidő izgalmai és a döntetlen
félidei állás után, a zöld-fehérek magabiztosan folytatták a má-
sodik etapban, így végül simán, tizenhárom gólos győzelmet arat-
tak. Vác–Győri Audi ETO KC 20–33. 

Ezután következett a Budaörs elleni bajno-
ki, újra idegenben. A Győr már a szünetben
13 góllal vezetett, és a
fordulás sem adta
alább, így végül
36–19-re győzött.
A találkozó érdekes-
sége, hogy ezen a
mérkőzésen tért
vissza a pályára az
újdonsült anyuka,
Görbicz Anita is.

A 9. forduló mérkőzésén nem
akarta a végére hagyni a döntést
az ETO, és már a találkozó elején
többet támadott, ám a vezető
gólra a 20. percig várni kellett. És
itt jött egy meghatározó pillanat,
hiszen a bal oldalról meginduló Szabó
Bencét Horváth rántotta vissza a mezénél
fogva. A játékvezető nemcsak büntetőt ítélt,
hanem piros lappal kiállította a sárvár játé-
kosát. A megítélt 11-eshez Szabó állt oda,
de lövését védte a kapus, a kipattanóra
azonban Németh László startolt a legjob-
ban, és közelről nem is hibázott, 1–0. Szinte
még ünnepelte a vezető gólt a közönség,
máris nőtt az előny. Illés Dávid és Pongrácz
passzolgatása után előbbi gondolta úgy,
hogy akár kapura is lőhet. Lendült a balos,
a kapuban Osvald pedig hiába vetődött,
nem érte el a labdát, 2–0. A 40. percben a
mérkőzés, de talán az egész forduló leg-
szebb jelenete zajlott a pályán. Illés indult
meg megint, aztán Németh és Mayer is be-
szállt a játékba. Tőle egy laza köténnyel kap-
ta vissza a labdát Illés, aki elgurította a lab-
dát a kimozduló kapus alatt, 3–0.

Kedden este megkezdődött a futsal
BL győri csoportköre az ötszörös ma-
gyar bajnok Rába ETO FC, az angol
Baku United London, a fehérorosz
LSM LIDA, és a horvát Nacional Zag-
reb részvételével. Dróthék elsőként a
fehéroroszokkal csaptak össze, amely
nehéz ellenfélnek bizonyult. A győriek
Amrani góljával a 6. percben vezetés-
hez jutottak, a fehéroroszok azonban
pár másodperccel később egyenlítet-
tek, majd a 10. perc végén az előnyt is

Az Agrofeed-ETO-SZESE férfi kézilabdázói saját közönségük előtt
léptek pályára. A Rosta-legények aktuális ellenfele a Veszprém
volt, amelyet az Egyetemi Csarnokban fogadtak.

Már az elejétől kezdve a vendégek domináltak és nagyon hamar többgólos
előnyt tudtak kidolgozni, a szesések pedig futottak az eredmény után. A szü-
netre is kétgólos vendégvezetéssel vonultak a felek. A rövid pihenő azonban
jót tett a győrieknek, sikerült kiegyenlíteniük, sőt még a vezetést is átvették a
Rosta-legények. Ám a veszprémi fiatalok tempót váltottak és megint több gól-
lal megléptek. Hiába sikerült újra utolérni a Veszprémet, végül kettővel így is
nyert, így pont nélkül zárta a hazai fordulót az ETO. 

Elvitték a bajnoki pontokat

Dupla siker

Vereséggel rajtolt
futsalcsapatunk

megszerezték. A második félidő har-
madik percében Juanra találatával
egyenlített a Győr, ám a vendégcsa-
pat nyolc perccel később újfent veze-
téshez jutott. Hiába egyenlített Dróth
pár perccel a vége előtt, mivel a fehér-
oroszok még be tudtak találni a hazai
kapuba, így 4–3-ra kikaptak a győriek
a BL Main Round első fordulójában. 

A csoportkör további mérkőzéseit
lapzártánk után játszották, így ezekről
jövő heti lapszámunkban olvashatnak. 

Kiütéses gyôzelem

A második félidőben ott folytatta a csapat,
ahol negyed órája abbahagyta. Az 56. perc-
ben a lehető legegyszerűbb megoldást vá-
lasztották a fiúk. Weitnertől a jobb oldalon Né-
meth kapta a labdát, ő pedig tökéletesen ját-
szotta meg Mayert, 4–0. Tíz perccel később
büntetőhöz jutott a Sárvár, de Subicz próbál-
kozását Horváth védte. A 78. percben Illés
megszerezte saját maga harmadik, csapata
ötödik gólját. A 82. percre is maradt ETO-gól.
Vankó szólózott, és kiosztott egy tökéletes lab-
dát az érkező Mayernek, 6–0. 

Igazságosan elosztotta góljait a félidők között az
ETO FC Győr. A labdarúgó NB III Nyugati csoport-
jában a Sárvárt fogadták a zöld-fehérek és 3–0-ás
első negyvenöt perc után 6–0-ra nyertek.
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A Gyirmót FC Győr először léphe-
tett pályára bajnoki mérkőzésen
teljesen megújult stadionjában.
A jeles alkalomból a Merkantil
Bank NB II 8. fordulójában, 3500
néző előtt a Dunaújvárost fogad-
ták a kék-sárgák, és magabiztos
győzelmet arattak.

Ünnepélyes keretek között végre bir-
tokba vehette a Gyirmót FC Győr va-

A Győr-Szol TC-nek a férfi Szuperliga 4. fordulójában, idegenben kellett begyűjtenie az újabb baj-
noki pontokat. A győri fiúk a BKV Előre otthonában léptek pályára, ahol magabiztos 6,5–1,5 arányú
győzelmet arattak. Psz.: Batki Tamás 615, Kakuk Levente 571, Kiss Norbert 565, Koller Dániel 628,
Németh Gábor 586, Pete II. László 571. Folytatás idehaza, október 10-én 10 órától a csapat Orgona
utcai pályáján. Aki teheti, menjen és buzdítsa a győri fiúkat! 

Tizenkilenc ország sportolói indultak a győri
UIPM Masters Négytusa, Öttusa, Váltó
Nyílt Európa-bajnokságon. A férfiak és a
nők mezőnyében is öt korcsoportban osz-
tottak érmeket. Az Eb-t a Győri Öttusa és
Triatlon Sportegyesület szervezte, a rendezés-
sel pedig mindenki elégedett lehetett, a han-
gulatra a rossz idő ellenére sem volt panasz.

A különböző korosztályok egyéni versenye-
iben szép magyar sikerek születtek. A női
négytusa 30+-os korosztályt Novákné
Cseszregi Henriett nyerte, megelőzve a
második Fehér Noémit és a harmadik Ré-
dey Katát. Női négytusa 40+-osok között dr. Simóka
Bea, Partics Péter pedig a férfi öttusa 30+-osok között
lett a legjobb. Dr. Póka László a férfi öttusa
60+-osok között lett harmadik. Ez mellett győri ma-
gyar érmeknek is örülhettünk, hiszen a nőknél, az
50+-os korosztályban Kovács Zsuzsanna második,
Hoffmann Ibolya pedig a harmadik lett. 

A négytusa csapatversenyében a dr. Simóka Bea,
Kovács Zsuzsanna, Hoffmann Ibolya alkotta magyar
„A” csapat diadalmaskodott a Novákné Cseszregi Hen-
riett, Fehér Noémi, Rédei Kata  trió előtt. A férfiaknál
Ukrajna és Moldova csapata mögött a mieink Rajszki
László, Erdős Csaba, Rab Attila összeállításban a har-

Hexrúd vagy trapézrúd egy nagyon jó alternatív meg-
oldást nyújt a Deadlift (felhúzás), guggolás gyakorla-
tokhoz. Kiinduló helyzete azért kedvező, mert a rúd
tömegközéppontja közelebb van a testedhez, ezáltal
derékkímélőbb. Vegyél fel egy csípőszéles pozíciót a
trapézrúd közepében, lábfejeid nézzenek előre. Térd
a lábfej mögött maradjon, karok a markolat közepén
helyezkedjenek el. Hátad a gyakorlat közben végig
egyenes maradjon egészen a kiinduló helyzettől a
gyakorlat végrehajtásán át a súly letételéig. Fej a
törzs meghosszabbítása maradjon. Fontos, hogy a
rúd vízszintesen helyezkedjen el a talajon, ne billen-
jen előre vagy hátra.

Edzéstipp: Ha megfordítod a rudat és a talajhoz kö-
zelebbi markolatot használod, mélyebb pozícióból (fel-
húzó magasságból) indítod meg a gyakorlatot. 

Nagy Richárd személyi edző

Stadionavató — gyôzelemmel
donatúj stadionját. A fejlesztések költ-
sége 900 millió forintra rúgott, ennek
70 százaléka TAO-s pénz, 30 százalé-
ka pedig önrész, amit a tulajdonosok
fedeztek.

Horváth Ernő, a klub ügyvezető
igazgatója a megnyitón úgy fogalma-
zott, hogy 22 éve, amikor megalapítot-
ták az egyesületet, még nem gondol-
ták volna, hogy eddig eljuthat a csa-
pat. A városi B osztályból egészen az

NB II-ig, és most kopogtatnak az első
osztály ajtaján. 

Az ünnepségen a tulajdonosok,
Horváth Ernő és Horváth Ferenc mel-
lett beszédet mondott Borkai Zsolt,
Győr polgármestere, illetve Dunai An-
tal olimpiai bajnok labdarúgó is.

Borkai Zsolt úgy fogalmazott,
örömmel áll most a megújult gyirmóti
stadionban. Szerencsére az elmúlt
években, hónapokban többször is át-
adhattak valamilyen sportcsarnokot,
uszodát vagy sportlétesítményt. A
labdarúgás egy olyan sportág, ame-
lyet bármennyiszer is kritizálnak, a ma-
gyar emberek igenis szeretik. 

Felemelkedtek a lufik az égbe és jö-
hetett is az első hazai bajnoki, ahol

már az új stadion gyepére léptek a
kék-sárgák. Az NB II 8. fordulójában a
Dunaújvárost fogadta Bene Ferenc
együttese. Aktívan kezdtek a hazaiak
és többet birtokolták a labdát az első
játékrészben. Többször is veszélyez-
tették Szűcs kapuját, ám rendre sike-
rült tisztázni a dunaújvárosiaknak. Nulla–
nullával fordultak a csapatok, aztán az
akarás végül az 56. percben góllá
érett, ekkor Kiss Máté talált a vendé-
gek kapujába. A folytatásban sem ad-
ta alább a Gyirmót, és a 74. percben
Vass Patrik megduplázta a hazaiak
előnyét. Végül maradt is ez az állás,
így 2–0-ra nyert a Gyirmót és ezzel,
17 ponttal a másodosztályú tabella
élére állt. 

Újabb magabiztos tekés siker

Hexrúd

Magyar sikerek az Európa-bajnokságon

madik helyen végeztek. Az öttusázók csapatversenyé-
ben a Partics Péter, Szakmáry Sándor, Kámány Ro-
land, Csikós Attila alkotta magyar négyes a negyedik
helyen zárt. Ebben a számban Oroszország, Ukrajna
és Észtország állhatott fel a dobogóra.

A négytusa férfi váltó aranyérmese lett a Rajszki
László–Erdős Csaba páros, míg a négytusa mix vál-
tó bronzérmese Rédei Kata és Rab Attila lettek. Az
öttusa mix váltó negyedik helyén végzett a dr. Simó-
ka Beáta–Kámány Roland kettes, öttusa férfi váltó-
ban pedig ötödik helyen végzett Partics Péter és
Csikós Attila.
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