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Zárva tart
az ügyfélszolgálat
A Győr-Szol Zrt. és a GYHG
Nonprofit Kft. értesíti ügyfeleit,
hogy november 6-án, pénte-
ken a 96/50-50-50 telefonszá-
mon hívható telefonos ügyfél-
szolgálat, illetve a Jókai utcai
és Orgona utcai ügyfélszolgá-
lati irodák egységesen zárva
tartanak. 

A gépeket alaposan átvizsgálták, a
szükséges javítási munkákat el vé gez -
ték, hogy a téli időjárás beköszöntével,
mű szaki hiba ne hátráltassa a sí   kos -
 ság mentesítést. A likócsi tá         ro ló épü -
letben közel 1000 tonna szóróanyag
áll ren del kezésre.

A gépeket a Győr-Szol Zrt. Rozgo-
nyi úti telephelyén megtekintette Rad-
nóti Ákos városüzemeltetésért felelős
alpolgármester is, aki elmondta: a tár-
saság saját gépei mellett alvállalkozók
bevonásával is tisztítja az utakat, így
összesen 35 munkagép – nagyobb te-
herautó, sószóró, hótoló és kisebb, a
járdák, városi közlekedőutak rendben
tartására alkalmas eszköz – áll rendel-
kezésre. Szükség esetén ezek működ-
tetését és a kézi erővel történő síkos-
ságmentesítési feladatok ellátását
mintegy 100 dolgozó végzi. 

November 15-től működik a hó-
ügyelet, a szolgáltató munkatársai fo-

Fogadóóra
Szabó Jenő önkormányzati kép-
viselő november 11-én, szer-
dán 15.00–16.00 óra között fo-
gadóórát tart Gyirmóton, a la-
kossági információs irodában
(Művelődési Ház, Szent László
u. 35–37.), mely re mindenkit
szeretettel vár.

Pályázati
támogatások
A belügyminiszter október 30-i
döntése értelmében Simon Ró-
bert Balázs országgyűlési kép-
viselői körzetében, két telepü-
lés nyert pályázati támogatást
önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztésekre. Nagy-
bajcs 14,49 millió forintot, „bel-
területei, utak, járdák felújításá-
ra”, Kisbajcs pedig 8,72 millió
forintot „kötelező önkormány-
zati feladatot ellátó intézmé-
nyek fejlesztésére, felújítására”
címen.

Dallamos és hangos sikerrel nyílt meg
október 30-án a Megtalált tónusok –
modern cseh képzőművészet című kiál-
lítás, amelyben válogatást láthatnak az
érdeklődők a Skruzny-Cole-gyűjte-
ményből. A tárlat önmagában is kurió-
zum Magyarországon csakúgy, mint az
a koncert, amellyel a világhírű Eddie Co-
le és kiváló zenész barátai örvendeztet-
ték meg a kiállításmegnyitó közönségét.

Eddie Cole 1996-ban örökölte azo-
kat a festményeket, amelyeket most a
győri közönség is megcsodálhat. Dr.
Skruznyval Eichgrabenben élt együtt
Alsó-Ausztriában. Sok művész közü-
lük a család barátja volt, így alkalma
nyílt megismerkedni velük. A cseh alko-
tási mód különösen közel áll a zenész-
hez, de sajnos helyhiány miatt gyűjte-
ménye darabjait 2005 óta raktárakban
őrzi. Külön öröm volt számára is a felké-
rés, hiszen ahogy elmondta, ez megfe-
lelő bánásmód a művekkel és a művé-
szekkel szemben. Ezeket mind látni kell,
és erre most itt a lehetőség.

Grászli Bernadett múzeumigazga-
tó köszöntő beszédében elmondta, az
intézmény számára mindig megtisz-
teltetés, ha valami kuriózumnak adhat
helyet, és ez a gyűjtemény, valamint a

Fogadóóra
Diligens Tibor önkormányzati
képviselő tart fogadóórát no-
vember 9-én, hétfőn 17 órától
az Arató utcai általános iskolá-
ban. Az alkalomra mindenkit
szeretettel vár!

Útnak indult az a több mint 60 darab-
ból álló ajándékcsomag, melyet Győr-
Moson-Sopron megyebeli önkor-
mányzatok, nyugdíjasklubok, egyéni
alkotók (művészek, amatőrök) és ma-
gánszemélyek ajánlottak fel az egye-
sült államokbeli New Brunswickben
élő magyar közösségnek. 

A kezdeményezés dr. Szakács Im-
rétől, a megyei közgyűlés korábbi el-
nökétől, New York-i konzultól szárma-
zik, a felajánlott ajándéktárgyak össze-
gyűjtését és kiszállíttatását pedig a
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkor-
mányzat koordinálta.

Téli üzemmód a Gyôr-Szolnál
lyamatosan figyelemmel kísérik az
időjárás alakulását, ha kell, már a tél
elején jellemző hajnali lefagyások
megelőzésére is sózzák az utakat. Fa-
gyás, havazás esetén, a korábbi évek-

hez hasonlóan, előre meghatározott
menetrend szerint végzik a síkosság-
mentesítést azokon a mintegy 380 ki-
lométer hosszú szakaszokon, amely a
Győr-Szol kezelésében van. 

Megyei 
ajándékok
Amerikába

Gyôrbe érkezett
a Srkuzny-Cole-gyûjtemény

bemutatást követő előadás minden
szempontból egyedülálló Magyaror-
szágon. Október 30-án nem csak az
alkotásokat láthatták az Esterházy-pa-
lotában az érdeklődők, hanem egy kü-
lönleges koncert fültanúi is lehettek a
helyszínre látogatók. Az estén felcsen-
dültek olyan dalok, mint a Mona Lisa,
vagy a sokszor sokféleképpen feldol-
gozott Oh Happy Day, amely osztatlan
sikert aratott a gospelhez hasonlító
hangzásvilágának is köszönhetően.

Az Esterházy-palotába látogatók
Jitka Válová, Kvéta Válová, Olbram Zo-
ubek, Jindra Husáriková és Jarmila
Janujová alkotásait tekinthetik meg
november 29-ig, hétfő kivételével na-
ponta 10–18 óra között.
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Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

– Anyádéknak mit veszünk kará-
csonyra?
– Valami szép könyvet.
– És milyen könyvet?
– Szerintem zöldet, mert az jól
megy a bútorhoz.
„A szoba könyv nélkül olyan,
mint a test lélek nélkül” mondta
Cicero, de gyanítom, nem pont
úgy gondolta, ahogy a fenti be-
szélgetésben szerepel. Tény, hogy
a tv-sorozatok, a látványos mozi-
filmek, a videojátékok és a „kö-
zösségi” oldalak háttérbe szorí-
tották az olvasást, de talán ma
még ennyire nem lesújtó a hely-
zet.  Aki merült már bele egy iz-
galmas regénybe olyan mélyen,
mintha ő maga lenne a főhős, aki
volt már légiós egy rejtői világ-
ban, vagy diák Ottlik határ menti
iskolájában, esetleg shakespeare-i
hős szerelmes, az nem cserélné le
a könyvet soha. Egyszer láttam
egy kétévesforma gyermeket, aki
egy albumban megbámult egy
képet, majd elhúzta az ujját jobb-
ról bal felé a fotón, mintha valami
tablet vagy okos telefon lenne. A
kép persze nem változott. Még
próbálkozott néhányszor, aztán
megunta, becsukta a könyvet és
odébbállt. A mi feladatunk, hogy
a gyerekek ne csukják be a köny-
vet, hanem tanuljanak meg la-
pozni, rendesen olvasni – még a
sorok között is.
A hétvégén Könyvszalon lesz vá-
rosunkban. A legjobb alkalom,
hogy karon fogjuk csemetéinket,
és beüljünk velük egy-egy elő-
adásra, a mesekuckóba, aztán pe-
dig válasszunk közösen egy
könyvet, és meséljünk belőle ne-
kik. Meséljünk, ha lehet, minden
este! Ha így teszünk, néhány év
múlva ők is választanak majd ne-
künk karácsonyra könyvet. Le-
het, hogy épp zöldet, de nem
azért, mert az megy a bútorhoz. 

Papp Zsolt

Kérlek, foglalj telket! Építs te is
házat az I. Győri Mézeskalács
városban! Házad csak szép le-
het, tündöklő, főleg ha egy jó
telekre kerül. Építhetsz várat,
házat, víztornyot, utcát, folyót,
vonatot vagy épp kisautót. Je-
lentkezhetsz egyénileg vagy
csoportban. Részvételi díj
nincs, de a telekregisztráció-
val ígéretet teszel a ház elké-
szítésére. Nagyon sokan szá-
mítanak rád! A beérkezett pá-

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényein
megszokhattuk a meglepetést adó programokat, de
az októberi forradalom emlékére rendezett testvérvá-
rosi ünnepi megemlékezésen a befejezés egy igazi
csoda volt. A vendégek Joanna Marcinkowska egye-
temi docens művésztanár zongorajátékával búcsúz-
tak a győriektől a zsinagógában. A kitűnően rendezett
programon a megemlékezések előtt már a Széchenyi
Egyetem zenész hallgatói adtak koncertet és zárás-
ként mutatkozott be a távolról érkezett zongoravirtuóz.
Sajnos a neves művésznőről a hallgatóságnak nem le-
hetett információja, így a hallgatónak kinéző zenész
hölgy szárnyaló játéka lenyűgözte a megemlékezés
résztvevőit. A három Chopin-mű után egy Paderews-
ki-szerzeményt és végül Liszt Rigoletto parafrázisát
varázsolta elő a zongorából a hallgatóságnak. Azt a
csodát, amit kaptunk, nem lehet leírni! Az előadott ze-
neművek a zeneirodalom ritkán hallható gyöngysze-
mei, de ilyen átéléssel és technikai tudással nem hall-
hattuk. A győri hallgatóknak még lehetőségük volt utá-
na beszélgetni a koncertje után állva ünnepelt szerény
és fiatal művésznővel. Bízom benne, hogy egy igazi
példaképet megismerve, ők is igyekeznek  követni tu-
dásában, előadási rutinjában és szerénységében! Bár
csak többször lenne a győri zenekedvelők vendége!

Szilágyi Ákos, Győr

Az elismerést a Magyar Tehet-
séggondozó Társaság elnöke
adta át Győr polgármesterének,
a Magyar Olimpiai Bizottság el-
nökének.

„Már több mint 25 éve munkálkodunk a
magyar tehetségügy felvirágoztatásán.
A tehetséggondozás első civil szerveze-
teként szakértelmünkkel segítjük a te-
hetségek kiválasztását, segítését. Részt
veszünk a hazai tehetséggondozás irá-
nyának alakításában, és közben a nem-
zetközi szervezetekkel is jó kapcsolatot
ápolunk” – mondta el kérdésünkre az
MTT működéséről dr. Balogh László, a
szervezet elnöke. Hozzátette, fennállá-
suk 20. évfordulója alkalmából, 2009-
ben díjat alapítottak, amellyel azok mun-
káját ismerik el, akik szintén sokat tesz-
nek a magyar tehetségek érdekében. 

Balogh László a napokban Borkai
Zsoltnak adta át az elismerést. Mint
mondta, Borkai Zsolt aktív sportoló ko-
rában azzal segítette a nemes ügyet,
hogy példakép volt a fiatalok számára,
napjainkban pedig polgármesterként és
a Magyar Olimpiai Bizottság elnökeként

„Tehetségekért” kitüntetést kapott Borkai Zsolt

is sokat tesz azért, hogy a fiataloknak le-
gyen lehetőségük a tehetségük kibonta-
koztatására. A MOB elnökeként a spor -
tért, az utánpótlás erősítéséért, a fiatal
sportolók körülményeinek javításáért
végzett munkája révén érdemelte ki az
elismerést. Az idei díjazottak között
egyébként több győri is szerepel. Tehet-
ségekért elismerést kapott Borkai Zsolt
mellett Gyurcsó Gyuláné, az Újbudai Pe-

dagógiai Intézet igazgatója, Havasréti
Béláné a Győr-Moson-Sopron Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Győri Tagin-
tézmény tehetséggondozó koordináto-
ra, Horváth Péter, a Révai Miklós Gimná-
zium igazgatója, Rogácsné Szimeiszter
Helga, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Győri Tagin-
tézmény vezetője és Szántó Judit, a
Nemzeti Tehetségpont igazgatója.

Olvasói levélFelhívás
Mézeskalácsház
készítésére!

lyamunkákból nyíló I. Győri
Mézeskalácsház Kiállításnak a
Vaskakas Művészeti Központ
ad otthont 2015. november
28-tól december 22-ig. A há-
zikók leadhatók november 23–
24–25-én, a helyszínen. Örül-
nénk, ha te is vállalkoznál erre
a csodás építkezésre a Mese-
beli városban!

Keress minket facebookon:
mézeskalácsház Győr, vagy e-
mailben: jo.sutni@gmail.com
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Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

AJÁNLÓ

Kereskedőket várnak!
Jövőre változik Győrben a parkolási rend.
Erről lehet hiteles információt kapni a kamarában.
A kereskedők készülnek az adventre is. Erről is
tartanak fórumot a Kereskedők napján, november
17-én. Regisztráljon most!

Modern és élőerős védelem
is jól jöhet a cégeknek

A migrációról
Nógrádi György
szakértőn kívül
más neves elő-
adók is tájékoz-
tatnak Győrben
az iparkamará-
ban. Lehetőség
lesz kérdések
megvitatására
is. Várják november 12., csütörtök 10 órára az ér-
deklődőket. Regisztráljon most! 

Megjelent a megyei
Pályaorientációs
Konzorcium
idei Szakmakínáló
kiadványa
Hetedik-nyolcadikos kisdiá-
koknak és szüleiknek is
hasznos. Online is megte-
kinthető. (Kérdések, észrevételek küldhetők
a palyaorientacio@gymskik.hu címre.) 

Csanaki Jerfy Antal-díjakat
adtak át diákoknak.

Keresik az év szlovák vagy
magyar startupját!

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Minden eddiginél nagyobb ér-
deklődés kísérte a 16. alkalom-
mal megrendezett Pályaválasztá-
si Kiállítást Győrben. Az Egyete-
mi Csarnokban hétfőn 55 kiállító
várta a diákokat. A megnyitót a
Mobilisban tartották, ahol el-
hangzott, egy jó szakma manap-
ság többet ér, mint egy diploma.

Érdemes célokat kitűzni, kar-
riert építeni, a karrier lehet egy jó
szakma is, s nem a Megasztár-
ban elért helyezés – fogalmazott
köszöntőjében Major Ernő, a me-
gyei kormányhivatal foglalkozta-
tási főosztályvezetője, aki úgy vé-
lekedett, a három évvel ezelőtt
létrehozott pályaorientációs kon-
zorcium munkája kezd beérni,
soha ekkora érdeklődés nem kí-
sérte még a kiállítást.

Mihalicz Antal, a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara elnöke azt
emelte ki, manapság egy jó szak-
ma többet ér, mint egy diploma.
Borkai Zsolt polgármestert idéz-
te, aki szerint Győr sikere a város,
az egyetem és a cégek együtt
gondolkodásában rejlik. Mihalicz

Öt évre szóló megállapodást írt alá a Rába Jármű-
ipari Holding Nyrt. a németországi székhelyű Claas
cégcsoporttal, a megkötött szerződéssel a Rába
egy úgynevezett osztóműt szállít a Claas gyapotsze-
dő gépeibe – közölte a győri székhelyű vállalat hét-
főn az MTI-vel.

Közleményük szerint az új megrendelés közel 2
millió eurós bevételt hoz. A mezőgazdasági gépeket
gyártó vállalattal több mint húsz éve van partneri
kapcsolatban a Rába, korábban az egyik németor-
szági üzemnek fejlesztett komplett futóművet Xeri-
on típusú erőgépeihez. Az új termék sorozatgyártá-
sa a prototípus jóváhagyását követően indulhat
meg, még az idén. A közlemény emlékeztet: idén ja-

Egy jó szakma többet ér, 
mint egy diploma

Antal szerint ez az együtt gondol-
kodás a pályaorientációs konzor-
ciumra is jellemző, s reményét fe-
jezte ki, hogy a siker itt sem ma-
rad el, a cégek találnak megfele-
lő szakembereket, különösen a
hiányszakmákban. Ennek ösz-

tönzésére a kamara Jerfy Antal-
díjat alapított, amelyet a rendez-
vényen adtak át. Az ebben része-
sülők két éven át havi harminc -
ezer forintos ösztöndíjat kapnak. 

A pályaválasztási kiállítást
Széles Sándor megyei kormány-
megbízott nyitotta meg. Úgy fo-
galmazott, a siker egyszerű al-
goritmusra épül, találjuk meg a
célt, az ahhoz vezető eszközöket,
és szisztematikusan ellenőriz-
zük vissza. 

A Nemzetgazdasági Minisztéri-
um képviseletében Mayer Andrea, a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttkép-
zési Hivatal főosztályvezetője vett
részt a megnyitón. Kifejtette, új irány-
ba kell fordítani a szakképzést, a ha-
zánkban tevékenykedő multinacio-

nális és magyar vállalkozások igénye
ugyanis az, hogy jól felkészült, széles
látókörrel rendelkező, nyelveket be-
szélő szakembereket kapjanak.

Az Egyetemi Csarnokban és a
Mobilisban nemcsak a diákokat,
de szülőket is várták. Szilasi Péter
Tamás, a Mobilis Közhasznú Non-
profit Kft. ügyvezetője elmondta,
idén újdonság, hogy összevont
szülői értekezleteken pontos tájé-
koztatást kaptak a szülők a közép-
iskolai felvételi eljárásokról.

Újabb megállapodást írt alá 
a Rába a Claas cégcsoporttal

nuárban a Claas innovációs kategóriában Az év be-
szállítója-díjat adományozta a Rábának, s a most
megkötött együttműködés további lehetőségeket
nyithat meg az új termékfejlesztések vagy más jár-
műtípusokba történő beépítések előtt. A Rába Jár-
műipari Holding Nyrt. üzleti portfólióját három ön-
álló, egymáshoz kapcsolódó üzletág alkotja: a futó-
mű, az alkatrész és a jármű üzletág. Fő exportpiacai
az Amerikai Egyesült Államok, a FÁK és az Európai
Unió országai. 2015 első félévét a vállalat 24,521
milliárd forint árbevétellel zárta, amely 8,7 százalék-
kal alacsonyabb a tavalyi első félévi adatnál. A cég
részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium ka-
tegóriájában jegyzik.
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Lapunk megjelenésével egy
időben tartják annak a több
mint 6,5 milliárd forintos, a
Környezet és Energia Ope-
ratív Program keretében tá-
mogatott projektnek a záró
rendezvényét, amely a Mo-
soni-Duna és a Lajta folyó
térségi vízgazdálkodási re-
habilitációját célozta. A
győri folyópart látványos
megújulását is eredménye-
ző program célja volt a bel-
területi szakaszokon az ár-
vízi, hordalék- és jégleveze-
tési feltételek javítása is. 

A rehabilitációs munkálatok
2012-ben indultak és két részből
álltak. A projekt első felében
2014. november 20-án átadták
az új Püspökerdei holtág beeresz-

tő műtárgyat. Az új műtárgy a ré-
gi zsilip küszöbszintjének süly-
lyesztésével és a vízbevezető mű-
tárgy befolyó nyílásának növelé-
sével biztosítja a holtág frissvíz-el-
látását, növeli az árvízvédelmi biz-
tonságot és lehetővé teszi a Mo-
soni-Duna felől kisméretű vízi jár-
művekkel az átjárás lehetőségét. 

A projekt második részének
műszaki átadása a napokban zá-
rult le: a Mosoni-Duna menti 16

Lezárult a Mosoni-Duna térségi vízgazdálkodási rehabilitációját is célzó projekt

Közelebb a vízhez
településen, köztük Rajkán, Du-
nakilitin, Dunaszegen, Győrben
és Véneknél is befejeződtek a
belterületi partrendezési mun-
kák. A fenti településeken part-
rendezéseket, lankás partokat,
csónakkikötési lehetőségeket
alakítottak ki a kivitelezők. Halá-
szin, Mosonmagyaróváron és
Győrben a partrendezések kiala-
kításánál figyelembe vették a
meglévő burkolatokat, amit rész-
ben vagy egészben átépítettek.

Láng István, az Országos Víz-
ügyi Főigazgatóság műszaki fő-
igazgató-helyettese a program
győri vonatkozásaival kapcso-
latban kiemelte, az ökológiai re-
habilitáció holtágak, vizes élő-
helyek és szigetek mellékágait
is érintette. Ebben a munkában
az Iparcsatorna kikotrása is
megvalósult. „A Duna Projekt-
ben megépült Iparcsatorna tor-
kolati mű üzembe helyezése le-

hetővé tette, hogy ebben a pro-
jektben elbonthattuk az Iparcsa-
torna töltését, ezzel Győr-Kiskú-
ton is közelebb kerülhetnek az
emberek a folyóhoz, és a töltés
helye további zöldterületet ad a
városnak. Az Iparcsatorna vé-
gén beömlő Szentiváni csator-
nán előforduló szennyeződések
kiszűrésére egy biológiai szűrő-
mezőt alakítottunk ki a csatorna
végében.” 

A beavatkozások eredménye-
ként átépítették a mosonmagya-
róvári Mosoni-Duna-duzzasztót,
ahol csónakleeresztő is épült a ví-
zi turizmus fellendülése érdeké-
ben. Itt vizes élőhelyeket, hallép-
csőként is működő ágakat alakí-
tottak ki. Szintén átépítették a Laj-
ta-duzzasztót, ahol nemcsak az
árvízi biztonságot növelő zsilip-
táblák és korszerű emelőszerke-
zetek beépítése történt meg, ha-
nem egy hallépcső kialakítása is.

A szakemberektől megtudtuk
azt is, hogy a projekt kivitelezése
során a közreműködőknek meg
kellett küzdeni a 2013-as Dunai ár-
víz okozta időveszteséggel, vala-
mint a 2014-es év intenzív csapa-
déktevékenységének következté-
ben kialakult hidrológiai állapottal.
A burkolatépítésekhez szükséges
kis víz ebben az évben egyszer
sem fordult elő. Az elmúlt pár hó-
napban a Mosoni-Dunán és a Rá-

bán bekövetkezett kis vízállás lehe-
tővé tette a győri partburkolatok
határidőre való elkészítését. 

Összességében a most átadott
projektben 16 település belterületi
szakaszán került sor partrendezési
munkákra, 4 holtág és egyéb csa-
torna rehabilitációját valósították
meg, 5 vizes élőhely és 15 sziget
mellékágának rehabilitációja fejező-
dött be, továbbá 3 nagy műtárgyat
újítottak fel vagy építettek át. 
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HIRDETÉS  FÓKUSZBAN

A Forever F.I.T. egy professzionális, tisztító és test-
súly szabályzó táplálkozási program, amit azért
fejlesztettek, hogy segítsen megôrizni a szépséged
és a jó közérzeted, három lépésben.

1. lépés: Clean 9
2. lépés: F.I.T. 1
3. lépés: F.I.T. 2

A Clean 9 elindít az átalakulás útján, méregtelenít,
amitôl energikusabb és könnyedebb leszel. A F.I.T.
1 megváltoztatja a gondolkodásod a táplálkozást
és a testmozgást illetôen, megtanít arra, hogyan
tartsd meg az egészséges testsúlyodat. A F.I.T. 2
hozzásegít az izmaid növekedéséhez, formásabbá
teszi a tested és megerôsíti az átalakulást. A három
csomag segítségével F.I.T. leszel, ami a szebb kül-
sô és a jobb közérzet harmonikus együttese.

Melyek Forever F.I.T. program elônyei?
1. méreganyagot távolítasz el a testedbôl
2. veszíteni fogsz a súlyodból, anélkül

hogy rövid idôn belül visszaszednéd
3. jobb formában leszel
4. változni fognak az étkezési

és sportolási szokásaid

NEM DIÉTA, ÉLETMÓDVÁLTÁS
Rendelés és további információ: +36 20 / 289 3332

Független disztribútor

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A Magyar Tudomány Napján a győri Széchenyi Ist-
ván Egyetemen konferenciát rendeztek, amelyen az
intézmény társadalmi és gazdasági együttműködé-
sét állították reflektorfénybe. Földesi Péter rektor
egyebek mellett kijelentette, nyitott egyetemet épí-
tenek, amely szellemi és találkozási pont is.

Kara Ákos államtitkár, győri országgyűlési képvi-
selő köszöntőjében felidézte, nagyon sok erőt és
energiát fektettek be, nagyon sok konfliktust vállal-
tak fel ezért, hogy Győrben egy egységes és erős
egyetem jöhessen létre. A gazdaság és a politika
egy irányba húzott – fogalmazott a politikus, aki sze-
rint nincs még egy olyan egyetem az országban,
mint a Széchenyi, ahol az ipari kapcsolatok ilyen
erősek lennének.  Mindez persze nem jelenti azt,
hogy az elért eredményeken pihenőt lehessen tar-
tani, sok még a teendő.

Kara Ákos úgy vélekedett, a világ soha nem fog
olyan lassan fejlődni, mint ma, négy-öt év múlva
2015-re úgy gondolunk majd vissza, mint békebeli
évre. Vagyis fél évtized múlva sokkal gyorsabban vál-
tozik majd a világ, s erre már most fel kell készülni. 

Földesi Péter rektor szerint véget ért az a világ,
amikor a tudósok elefántcsonttoronyban ülnek, cik-
keket olvasgatnak és tudományos értekezéseket ír-
nak. Az egyetem a hidak stratégiáját hirdette meg,
ahol az intézmény összekötő kapocs a különböző

A Széchenyi-egyetem szellemi és találkozási pont
szereplők között, nyitott egyetemként szellemi és
találkozási pont.

A rektor úgy vélekedett, Győr sikeres város, ezt
azonban nem adták ingyen, meg kellett dolgozni érte.
De mi jelenti a sikert az egyetemen? Tette fel a kérdést

a rektor. Válaszában kifejtette, a sikernek két ismérve
van. Egyik az, ha a beiratkozott hallgatók közül csak
kevesen morzsolódnak le. A másik ismérv, hogy a vég-
zett diplomások gyorsan el tudnak helyezkedni jól fi-
zető állásokban. Ezekre figyelünk, minden más szá-
momra érdektelen, így aztán az egyetemi rangsorok-

ról készült összeállításokat olvasatlanul elrakom, majd
húsz év múlva megnézem – jelentette ki Földesi Péter. 

A megnyitó után két szekcióban folytatódott a
munka. Az egyikben a gazdaság és a felsőoktatás
jelene és jövője került szóba, a nyitó előadást Gaál

József, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alel-
nöke tartotta, előadásának címe hűen tükrözi az el-
mondottakat: egyetem és ipar: egymás nélkül fél-
karú óriás. A másik szekció a közlekedésbiztonsá-
got állította középpontba, a nyitó előadást Óberling
József rendőr ezredes tartotta. 

Véget ért az a világ,
amikor a tudósok
elefentcsont toronyban 
ülnek
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Las Vegasban, október közepén je-
lentette be visszavonulását Besenyei
Péter világbajnok műrepülő: „a dön-
tést, hogy ez az utolsó szezonom, né-
hány nappal ezelőtt hoztam meg" –
mondta akkor. A nyilatkozat előtt két
héttel Simon Róbert Balázs győri or-
szággyűlési képviselő vendégeként
mesélt a közönségnek a Szabadhe-
gyi Találkozások keretében. „44 év
után meg kell tanulni nemet monda-
ni, figyelnem kell arra, hogy minél ke-
vesebb időt vegyek el a családomtól,
barátaimtól” – válaszolt a jövőt firta-
tó kérdésre.

A legeredményesebb magyar piló-
ta az utóbbi tíz évben a Red Bull Air
Race világbajnoki sorozat egyik alapí-
tójaként 22 dobogós helyezést ért el,
műrepülő-bemutatóját pedig a szak-
emberek a világ legjobbjának tartják.

A repülés Besenyei Péter életében
gyerekkori szerelem, hatéves volt,
amikor szüleivel a budaörsi reptér
mellé költöztek. Évekig megbabonáz-
va nézte a kert végéből a levegőben
bukfencező gépeket, akkor fogalmaz-
ta meg először: pilóta lesz. Később az-

Besenyei Péter nem hagy fel végleg a repüléssel
tán a hangárba is bemerészkedett,
„máig érzem a gépek illatát” – emléke-
zett vissza Szabadhegyen. 15 évesen
kezdett sportrepülni, s attól kezdve
minden szabadidejét a dunakeszi rep-
téren töltötte. „Döbbenetes volt az el-
ső felszállás, hogy motor nélkül suha-

nunk.” Egy évvel később, egy vitorlá-
zóval repült először egyedül, s már az
első versenyén második helyezést ért
el. Egy tragédia azonban csaknem de-
rékba törte karrierjét, '82-ben meg-
haltak műrepülő társai. „Rossz idő

volt, Budaörsről kellett Dunakeszire
átrepülni egy tízfős géppel. Engem a
reptérvezető nem engedett felszállni.
A hegynek ütköztek, mind a kilencen
meghaltak. Ezt máig nem lehet meg-
emészteni.” Négy hónapig nem ment
ki a reptérre, utána pedig nem volt ki-

től tanulnia, idősebb tár-
sai, s edzője is meghal-
tak. Újonc társaival, egy-
mást figyelve kezdtek
végül újra építkezni.

Az 59 éves pilóta Sza-
badhegyen kifejtette,
egy műrepülő különbö-
ző figurákat mutat be a
levegőben, de nem az
nyer, aki a legvakme-
rőbb, hanem a legponto-
sabb versenyzők állhat-
nak a dobogóra. A bírók
azt nézik, hogy például a
bukfenceket, orsókat és
legyezőket mértani pre-
cizitással hajtották-e

végre a pilóták. Térlátás, jó reflexek, ki-
váló döntési képesség és terhelésbí-
rás – ezek a készségek elengedhetet-
lenek műrepülésnél. Utóbbi kapcsán
elmondta, a földön 1 G-s terhelés hat
a testre, rájuk a levegőben átlagosan

10, vagyis egy 80 kilogrammos em-
ber 800 kilogrammnak érzi a testsú-
lyát. A vadászrepülő-pilóták ezért spe-
ciális ruhában repülnek, a műrepülők
viszont az izmok megfeszítésével, pré-
seléssel érik el, hogy ne legyenek rosz-
szul a levegőben.

Az Air Race sorozat nem mű-, ha-
nem akadályrepülő verseny, ahol kis
magasságban óriási sebességgel ma-
nővereznek. Besenyei Péter világhíré-
hez nagyban hozzájárult például, ami-
kor 2001-ben fejjel lefelé repült át a
Lánchíd alatt. De repült többek között
London, Barcelona és Rio de Janeiro
központjában is. Összesen 82 ország-
ban járt, s mindenhol fényképezett is.
A sportoló számos hobbija közül az
egyik ugyanis a fotózás, földön, vízen
és persze levegőben is örökké teszi a
pillanatokat.

A Las Vegas-i bejelentés során el-
mondta, a repüléssel nem hagy fel,
bemutatókon ezentúl is láthatja a kö-
zönség „besenyeis” improvizációit. S
azt pedig még Szabadhegyen árulta
el, nemrég egy tanyára költözött csa-
ládjával, ahol egy füves fel- és leszál-
lópályát is ki tudott a gépének alakíta-
ni, így a gyerekkori szenvedély végleg
a kerítésen belülre költözött...

Mindennapi pénzügyeink intézésében állandó
társunk a bankszámlánk és a hozzá tartozó
bankkártyánk. Használatukkal időt spórolha-
tunk, hiszen például nem kell a csekkekkel a
postára ballagnunk és hosszú percekig sorban
állnunk. Kényelmes megoldás az internetban-
kon keresztül otthonról átutalni a közműszám-
lát vagy bankkártyánkkal online vásárolni és el-
kerülni az áruházi tumultust. Ezekkel a minden-
napi praktikákkal ma már sokan élnek. Mégis,
hogy a sok bank ajánlata közül melyik számlát
vagy kártyát válasszuk, nem mindig könnyű el-
dönteni.  Érdemes a választás előtt több szem-
pontot is átgondolni, szem előtt tartva a saját
pénzkezelési, vásárlási szokásainkat is. De ha
néhány alapvető dologra odafigyelünk, garan-
táltan könnyebb lesz megtalálni a nekünk való
bankszámlacsomagot.

A választás előtt azt érdemes legelőször vé-
giggondolnunk, hogy pontosan mit is várunk
el banki szolgáltatások terén – mondja Kozma
Balázs, az UniCredit Árpád úti fiókjának veze-
tője. – Van, aki kedvező számlavezetési díjat

Döntés egyszerûen: mire figyeljünk
bankszámlánk kiválasztásakor? 

szeretne, másnak az a fontos, hogy olcsó le-
gyen a készpénzfelvétel az automatákból,
megint más pedig a tranzakciós költségeket
szeretné minimalizálni. Egyeseknek az is lénye-
ges, hogy milyen kártyát adnak a számlához,
mondjuk, mert szeretnék használni a villám-
gyors érintő funkciós (PayPass) fizetési módot
is az üzletekben. Válasszuk ki tehát azt a két
szempontot, amely számunkra a legfontosabb,
mert ez már eleve meghatározza döntésünket. 

Mi a helyzet a kedvezményekkel? A bankok
többsége bizonyos kedvezményeket és akciós
ajánlatokat is ad a bankszámlák mellé.

Így igaz, éppen ezért azt is végig kell gondolni,
hogy mi az, amit a kedvezményekért cserébe vál-
lalni tudunk. Jellemző példa, hogy ha a számla-
tulajdonos minden hónapban a bankszámlájára
kapja a jövedelmét, akkor kisebb lesz a havi
számlavezetési díja, vagy teszem azt, havonta
több átutalást bonyolíthat le kedvezményes áron. 

Összegezve: melyek tehát azok a paramé-
terek, amiket mindenképpen figyelembe
kell vennünk?

Természetesen fontos a bankszámla-hasz-
nálati szokásunknak megfelelő díjakat nézni,
plusz azokat a költségeket is, amelyek az
egyes számlacsomagok esetében könnyen
összehasonlíthatóak. Ilyen lehet a számla ha-
vidíja, a készpénzfelvétel költsége, és a bank-
kártyához kapcsolódó költségek, mint a kibo-
csátási díj és az éves tagsági díj. Sőt, segítsé-
günkre lehet a Magyar Nemzeti Bank online
számlaválasztási programja is. Ezen felül a
munkáltatónknál is érdemes lehet rákérdezni,
hogy a munkahelyünk révén kaphatunk-e to-
vábbi kedvezményeket valamelyik banknál.
Vannak ugyanis úgynevezett dolgozói csoma-
gok, amelyekben erre is lehetőség van. Az
UniCredit a győri régióban számos munkáltató
dolgozóinak nyújt jelentős kedvezményeket a
bankolás költségeiből, például kedvezményes
bankszámlavezetést, amelynek részleteiről ér-
demes a fiókjainkban érdeklődni (az Árpád
úton vagy az Árkád üzletházban). 

www.unicreditbank.hu 
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Az idei év egyik várható slágerterméké-
vel, a zenélő sapkával fogadta a Győr+
Média stábját Szigeti Gábor, az egyik
legnépszerűbb győri barkácsáruház, a
Praktiker helyettes vezetője. Ez az üzlet
is felöltötte ünnepi köntösét, folyama-
tosan érkeznek a színes, dizájnos kará-
csonyi kellékek, melyek – ahogy azt
már a vásárlók megszokhatták – több-
féle színben és stílusban kaphatók az
áruházban. A vállalat munkatársai ma-
guk gondoskodtak az ízléses díszítés-
ről, így különböző ötletekkel is szolgál-
hatnak az ide látogatóknak.

Áruházunkban megjelentek a kará-
csonyi dekorációs termékek, kiegészí-
tők, műfenyőfák, ezekből a legkisebb
mérettől a két méter magasig nagy a
választék – mondja el Szigeti Gábor.
Megtudjuk azt is, gazdag kínálattal
rendelkeznek a fák díszítéséhez szük-
séges kellékekkel, gömbökkel, szala-
gokkal, ezerféle színben. Az áruház
helyettes vezetője úgy fogalmazott,
idén ismét divat lesz a retro, vagyis a
régi időket idéző színkavalkád. 

A fenyő, a díszek és az egyéb kiegé-
szítők mellett a különböző ünnepi vilá-
gítások, fényfüzérek is nagy hang-
súlyt kapnak karácsonykor. Az áruház

A LED-es fényfüzérek különösen kedveltek a vásárlók körében

Gazdag karácsonyi kínálat
a Praktiker gyôri áruházában

ezen a területen is újdonságokat, és
már jól bevált eszközöket kínál.

Gazdag kül- és beltéri dekorációs
fényeket kínálunk kedves vásárlóink-
nak – mondja Szigeti Gábor, aki felhív-
ja arra is a figyelmet, hogy kültéri fé-
nyeknél figyeljünk arra, hogy chip-
mentes legyen, úgynevezett IP 44-es,
beltéri esetében ez nem fontos. 

A LED-es fényfüzérek különösen
kedveltek a vásárlók körében, mivel

gyönyörű fénnyel rendelkeznek, ener-
giatakarékosak, legyen az beltéri vagy
kültéri, hideg vagy meleg fehér színű.

A magyarok véleménye megoszlik
abban, jó-e, ha november elején ün-
nepi kellékekkel telnek meg az üzletek
polcai. A többség azonban már más-
fél hónappal a szenteste előtt is szíve-
sen vásárolgat, nézeget, magával ra-
gadja az ünnep hangulata – tapasztal-
tuk a Praktiker győri áruházában. 

Cím
Helyrajzi

szám
Terület 

Győr,
Kossuth Lajos
u. 14.
fszt./1.

7874/A/1 40 m2

A szükséglakás – 2 szoba, különálló kony-
ha és közös WC – összközművesített telek -
ingatlanon áll. Az lakás ingatlanfelújításra,
korszerűsítésre szorul.

Cím
Helyrajzi

szám
Terület 

Győr,
Kossuth Lajos
u. 14.
fszt./2.

7874/A/2 45 m2

A komfort nélküli – konyha, előtér, szoba
és közös WC felosztású – lakás összközmű-
vesített telekingatlanon áll.  Fűtése vegyes
tüzelésű kályhával biztosított. A lakás ingat-
lanfelújításra, korszerűsítésre szorul.

Cím
Helyrajzi

szám
Terület 

Győr,
Kossuth Lajos
u. 14.
I. em. 4.

7874/A/4 38 m2

A szükséglakás – 2 szoba, különálló kony-
ha és közös WC – összközművesített telek -
ingatlanon áll. Fűtése vegyes tüzelésű kály-
hákkal biztosított. A lakás ingatlanfelújításra,
korszerűsítésre szorul.

A Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény útján értékesíti az alábbi társasházi
lakás megnevezésű ingatlanait

Az ajánlat beérkezésének határideje: 2015. november 12. 12 óra

A hirdetmények a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthetők meg.

További információ a GyŐr-Szol Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságán
(9024 GyŐr, Orgona u. 10., tel.: 96/505-008, e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu) 
szerezhetŐ be munkaidŐben 8 és 16 óra között.
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A győri Kantharosz Gála hat év alatt
közel 33 millió forinttal segítette gye-
rekek álmainak valóra válását. A ren-
dezvényt szervező alapítvány 2016-
ban is megrendezi a gálát, és az azon
befolyó pénzeket ismét jótékony célra
fordítja. Az összegre civil szervezetek
pályázhatnak.

Meghatározó győri civil szerveze-
tek – Európai Borlovagrend Győri Le-
gátusa, Első Győri Lions Club, Arrabo-
na Lions Club, Rotary Club Győr, Ro-
tary Club Győr Rába, Rotary Club
Győrújbarát, Patronus Lions Club és
a Győri Filharmonikus Zenekar össze-
fogásával megvalósult Kantharosz

Kantharosz pályázati felhívás: A gyermekek  jövôjéért, a jövô nemzedékéért 

Milliókat nyerhetnek
a gyerekek számára

A jelentkezéseket 
telefonon várjuk 

a következő számokon:
30/827-0177

és 30/195-1205
vagy személyesen 

az irodánkban Győrben, 
a Budai u. 2-es szám alatt.

Keressük leendő 
kollégáinkat 

GYŐRI
munkavégzésre, 
többműszakos
munkarendbe. 
A betöltendő
munkakörök:

csomagoló, 
gépkezelő 

és operátor. 
www.elektrosomogyi.hu

Elektro Somogyi Kft. 9024 Győr, Árpád út 24. Tel.: 96/314-760
E-mail: uzlet@elektrosomogyi.hu Nyitva: h–p. 9–17, szo. 9–12

WEBÁRUHÁZ:

A hirdetés felmutatásával 

5% KEDVEZMÉNY
2015. december 31-ig.

Halogén fűtőtest 6.990 Ft-tól

Ventillátoros fűtőtest 4.690 Ft-tól

Elektromos kandalló

49.990 Ft-tól

PTC fali fűtőtest 12.990 Ft-tól

FŰTŐTESTEK, HŐSUGÁRZÓK, ELEKTROMOS KANDALLÓK

Gála hat év alatt mintegy 33 millió fo-
rint támogatással segítette a gyere-
kek álmainak megvalósulását. 

A jótékony milliókat mindig pályá-
zatok alapján ítélte oda az alapítványi
kuratórium. Így történik ez idén is. A
Kantharosz Alapítvány ismét pályáza-
tot hirdet. A pályázattal a kiírók támo-

gatni kívánnak minden
olyan tevékenységet,
amelynek célja a gyer-
mekek fejlesztése, fel-
zárkóztatása, ápolása,
gondozása és nevelése,
a hátrányos helyzet
megszüntetése, vala-
mint a tehetségek felka-
rolása. Pályázni lehet a
pályázat céljával meg-
egyező beruházás, prog-
ram vagy eszközbeszer-
zés támogatására.

Pályázatot nyújthat
minden magánszemély,
akinek a támogatási igé-

nye a kiírás céljaival megegyezik, vala-
mint minden olyan győri vagy Győr
környéki közintézmény, alapítvány, ci-
vil szervezet, amely a pályázat céljával
megegyező tevékenységet folytat. 

A pályázatot egy eredeti példány-
ban és elektronikus változatban is kér-
jük benyújtani. 

Az eredeti példányt kizárólag pos-
tai úton, magyar nyelven, összefűzve,
zárt csomagolásban, „Kantharosz a
gyermekek jövőjéért, a jövő nemzedé-
kéért” megnevezéssel legkésőbb
2015. november 27-i postabélyegzés-
sel kell feladni. Cím: Kantharosz Ala-
pítvány, 9021 Győr, Bécsi kapu tér 13.
Az elektronikus példányt – PDF fájl-
ban – legkésőbb 2015. november 27-
én kérjük elküldeni a következő elekt-
ronikus postacímre: info@kantha-
roszgala.hu Az elbírálás határideje:
2015. december 21.  

Részletes kiírás 
a  www.kantharoszgala.hu –
honlapon.

A pályázati keret 
a „Kantharosz Gála 2016”
jótékonysági rendezvény
tiszta bevétele.
A pályázatonként elnyerhetô
támogatások összege
várhatóan 100.000
és 2.500.000 forint 
között lesz.
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Egyetemi
hangversenyterem,
volt győri Zsinagóga

NOVEMBER

13.1900

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

Jegyár: 4900 Ft/db

Fôtámogató: IV. elôadás: az ütôs jazz

KŐSZEGI
IMRE

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Több mint száz, többségében ingyenes program,
köztük drámaíróverseny, pódiumbeszélgetések és
koncertek várják a XV. Győri Könyvszalon látogatóit
november 6–8-ig, az esemény fő helyszíne a Győri
Nemzeti Színház. Az Alkotói Díjat idén Jankovics
Marcell Kossuth-díjas író, forgatókönyvíró és kultúr-
történész veheti át.

A rendezvény sajtótájékoztatóján elsőként dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármester kiemelte, ilyen jelle-
gű könyves fesztivált a fővárosin túl csak Győrben
rendeznek évről évre. A könyvszalon az életünk ré-
szévé vált, s azért lehet ennyire sikeres, mert nem
csupán a könyvvásárlásról szól, hanem rengeteg
tartalmas kulturális programmal is kiegészül. Hoz-
zátette, az önkormányzat a kezdetektől támogatja
a rendezvényt, idén 16 millió forinttal járulnak hozzá
a megvalósításhoz.

Idén nem csak a szalon fő helyszínét adja a Győri
Nemzeti Színház, hanem egy izgalmas programmal
is bekapcsolódik az eseménybe. Forgács Péter, a
teátrum igazgatója elmondta, Kortársasjáték cím-
mel hirdetnek drámaíróversenyt: a szalon péntek
délelőtti megnyitóján aznapi újságcikkekből témát
húznak, mely megadja az egy nap alatt megírandó
dráma alapgondolatát.

Az írók Kiss Csaba, Pozsgai Zsolt és Vörös István
lesznek, nekik másnap délelőttre kész szövegkönyv-
vel kell előrukkolniuk. A három darabot Kszel Attila,

Drámaíróversennyel színesedik idén a könyvszalon
Szűcs Gábor, valamint Tengely Gábor rendezi, s a
teátrum 15 színésze játssza három csapatra osztva
még aznap este a nagyszínpadon, természetesen
közönség, illetve zsűri előtt. „Nagy buli lesz, izgal-
mas improvizálást láthatunk majd a színpadon” -
tette hozzá Forgács Péter.

A könyvszalonhoz kapcsolódó programok már
csütörtökön, az úgynevezett nulladik napon elkezdőd-
tek a József Attila Művelődési Házban, valamint a Dr.
Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Térben.
Horváth Sándor Domonkos a szervező könyvtár igaz-
gatója elmondta, utóbbi helyszín második emeletén
egy 120 férőhelyes rendezvénytermet alakítottak ki.

A szalonon részt vevők közül kiemelte Jókai Annát,
Pál Ferenc atyát, Orosz Istvánt, Vámos Miklóst, Pé-
terfy Gergelyt, Vass Virágot és Tóth Krisztinát, a győri

szerzők közül Gülch Csabát, valamint a legfiatalabb
írót, a szintén győri Zakár Krisztiánt, akinek 14 évesen
jelent meg regénye A családfa címmel. Hangsúlyozta,
idén is lesz Mesekuckó a Gyermekek Háza jóvoltából,
valamint a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Mú-
zeum is csatlakozott a rendezvényhez.

Horváth József, a könyvtár igazgatóhelyettese
hozzátette, a könyvszalonra a Városi Levéltár, a Me-
gyei Levéltár, az Egyházmegyei Levéltár, illetve az
Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár is új kötettel je-
lentkezik.

A szépirodalom és a tudomány mellett zenei pro-
dukciókkal is várják a közönséget, fellép többek kö-
zött a Kormorán és a Hot Jazz Band is.

A könyvszalon Alkotói Díját idén a Kossuth-díjas
Jankovics Marcell veheti át, az átadó azonban rend-
hagyó módon nem a megnyitón, hanem szomba-
ton lesz 15 órakor.
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Gyôrben, a Pápai út mentén, a Holt-Marcal tó
mellett épülô 21 lakásos társasházban,
örök panorámás vízparti lakások eladók.

2016 év közepétôl emelt szintû
szerkezetkész állapotban
átvehetôk!

60 négyzetmétertôl 
113 négyzetméterig.

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

a Holt-Marcal tó partján
ÖNNEK ÉPÜL

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Második premierjét tartotta va-
sárnap a Vaskakas Bábszínház
az új otthonukban: ezúttal Al-
fonza, a vakondlány, Bernát, a
medve, Felícia, a mókuslány és
Zénó, a sokat látott átutazó
légy kalandjait élvezhették a
gyerekek. A többek között kör-
nyezetünk védelméről, hazug-
ságról, önbecsapásról szóló, A
bőbeszédű diófa című mesét
Kolozsi Angéla Blattner Géza-
díjas bábszínész írta és rendez-
te, a játszók pedig Kocsis Rozi
és Szúkenyik Tamás.

„A növények nem beszélnek, igaz?” –
erről a kérdésről indít vitát a három
kis állat, akiknek ugyanaz a diófa je-
lenti az otthont: a vakond a gyökerei
között él, a medve az odvában, a mó-
kus pedig az ágain. Egyszer csak kö-
zéjük reppen Zénó, aki átutazó légy
lévén, már sokat látott, s állítja: a nö-
vények igenis beszélnek! Csak hát le-
het-e hinni valakinek, aki nem megy
a szomszédba egy jó szövegért?

Bôbeszédû útravaló a Vaskakastól
Nem mellesleg, ő maga is be akar
költözni a diófába…

A kis lakókról Kolozsi Angéla azt is
elárulta, bár nem szeretnének ártani,
a maguk módján mindannyian kárt
okoznak a diófának: Alfonza cincálja a
gyökereit, Felícia a leveleiből készít fül-
bevalókat, Bernát mániája pedig,
hogy különféle gépeket rendel magá-
nak, amikre viszont hamar ráun, és el-

dobálja azokat a fa mellé. S mivel köz-
ben semmit nem adnak, csak elvesz-
nek, a fa elkezd tönkremenni... Zénó
próbálja rábírni a többieket, hogy vi-
gyázzanak rá, hiszen az beszél és érez!
A történetben hőseink mellé szegődik
még egy kutya és egy macska is, akik
szintén a fáért aggódnak.

„A környezetvédelmen túl az ön-
becsapásról, füllentésről, csúsztatásról,

a jó és rossz hazugságokról szól A bő-
beszédű diófa, illetve ezek következmé-
nyeiről. Olyan darabnak gondolom, ami
útravalót ad a gyerekeknek. Amiről lehet
beszélgetni előadás után a szülőkkel,
pedagógusokkal” – hangsúlyozta Kolo-
zsi Andrea és hozzátette, természete-
sen most sem didaktikusan magyaráz-
zák el a gyerekeknek, hogy tetteink nem
járhatnak következmények nélkül.

A darab két bábszínészére, Kocsis
Rozira és Szúkenyik Tamásra tehát
rengeteg feladat hárul, ráadásul Si-
pos Katalin díszlete sem könnyíti meg
a dolgukat: a 30 elemből álló fa állan-
dóan forog, így ritmusos játékot kíván.
A Laun László által írt zene pedig,
ahogy kell, hol effektez, hol aláfest, s
megemeli a hangulatot.

Kocsis Rozi igazgató elmondta, a
darabot a Reflex Környezetvédő Egye-
sület támogatja egy pályázat által, me-
lyet azzal a céllal adtak be, hogy kör-
nyezettudatos témában előadást lát-
hassanak kicsik és nagyok egyaránt.

Az előadást vasárnap mutatták be a
bábszínház új otthonában, a volt Bartók
Béla Megyei Művelődési Központban,
ahová hamar mesevilágot; Győrkőcbiro-
dalmat varázsoltak a társulat tagjai.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

JAZZAGÓGA, ein
Jazz-Interpretations-
kurs der Prodior Kft.
spielt „Kerniger Jazz”
in einer Aufführung
von Kőszegi Imre am
13. November um
19 Uhr in der Syna-
goge.  

Audi ETO KC
gegen Hypo -
Begegnung in
der Champions-
league am 8. No-
vember um
17 Uhr in der Au-
di Arena.

CMB CARGO UNI GYŐR spielt
am 8. November um 18 Uhr ge-
gen die Mannschaft DVTK Mis-
kolc in der Universitätssporthalle.

VII. RUSSISCHES
FOLKLORE FESTI-
VAL – am 7. Novem-
ber um 12 Uhr im Jó-
zsef Attila Bildungs-
haus, unter Organisa-
tion des Russisch-
Ungarischen Vereins.
Zum Anlass der Win-
t e r s o n n e n w e n d e
können die Besucher
bei der Veranstaltung
die musikalischen
und tänzerischen
Darbietungen der
brauchtumspflegen-
den Russischen
Verei ne aus Pécs, Ka-
posvár und Buda-
pest geniessen. 

XV. GYŐRER BÜCHERSA-
LON ab 6. November im Győrer
Nationaltheater. Die Veranstal-
tungsreihe beginnt um 10 Uhr,
bei der die Vertreter der Verlage,
des Buchhandels und unserer
Partnerstädte alle Lesefreudigen
mit einem reichhaltigen Angebot
und Aktionen erwarten. Neben
dem Bücherbasar gibt es an den
drei Tagen des Büchersalons eine
grosse Auswahl an Veranstaltun-
gen: es sind insgesamt hundert. 

KONZERT DES OR-
GANISTEN ELLA IST-
VÁN am 8. November um
17 Uhr in der Heiligenge-
istkirche (Szentlélek temp-
lom) zum 330. Geburtstag
von Johann Sebastian
Bach. Bei der Präsentati-
on des Organisten werden
ausschliesslich Werke von
Bach ertönen. Der Eintritt
ist frei.

DIE MÄRCHEN DES LÖWEN-
KÖNIGS – eine Gastvorstellung
des Foger Theaters am 10. No-
vember um 13 und 15 Uhr, am 11.
November um 10:30, 13 und 15
Uhr und am 12.11. um 15 Uhr im
Vaskakas Kunstzentrum. 

KLASSIKER-KONZERT des Győrer
Philharmonieorchesters unter der Lei -
tung von Bényi Tibor,  unter Mitwirkung
von Szokolay Balázs (Piano) am 12.
November um 19 Uhr im Richtersaal. 

Am 6. Novem-
ber findet um
18:15 die Be-
gegnung RÁBA
ETO FC -gegen
Rubeola Csö-
mör in der Fut-
salmeisterschaft
in der Magvassy
Sporthalle statt.

„8+1” lautet der Titel des Kammerkonzertes des Győ-
rer Philharmonieorchesters am 8. November um 16
Uhr in der Synagoge.  Während des Konzertes ertönen
die Werke von J. Haydn, Hidas Frigyes und Balassa
Sándor.
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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!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  
MAGYARNÓTA EST várja az érdeklődőket november 13-
án 19 órától a Marcal étteremben. Rita, Natália és Sebes-
tyén Tamás gondoskodik a jó hangulatról, akiket Szórádi Ár-
pád kísér zongorán. 

„KONFLIKTUSKEZELÉS
PÁRKAPCSOLATBAN” cím-
mel dr. Almási Kitti pszicholó-
gus előadását hallgathatják az
érdeklődők november 7-én
16.30 órakor a Gyirmóti Műve-
lődési Házban.

A PINNYÉDI ESTÉK programsorozat keretében Az ibolya című elő-
adást láthatja a közönség november 7-én 18 órakor a Pinnyédi Művelő-
dési Házban. Molnár Ferenc színművét a Körmendi Kastélyszínház Tár-
sulat állítja színpadra.

ŐSZI KÓRUS- ÉS HARMONIKATALÁL-
KOZÓ várja az érdeklődőket november 6-án
15.30 órakor a győri József Attila Művelődési
Házban (Móra F. tér 1.), a Magyarországi Né-
metek Győr és Környéke Érdekképviselete és
Kulturális Egyesülete rendezésében.

ELLA ISTVÁN ORGONAMŰVÉSZ ad
koncertet november 8-án 17 órai kezdet-
tel a Szentlélek-templomban. Johann Se-
bastian Bach születésének 330. évfordu-
lója alkalmából kizárólag Bach-művek
hangzanak majd el az orgonaművész elő-
adásában. 

8+1 CÍMMEL a
Győri Filharmonikus
Zenekar művészei
adnak kamarakon-
certet a zsinagógá-
ban november 8-án
16 órakor. 

A SZENT ERZSÉBET GYER-
MEKALAPÍTVÁNY jótékony-
sági előadásán vehetnek részt
mindazok, akik ellátogatnak no-
vember 7-én 18 órakor a Vaska-
kas Művészeti Központ Bartók
Termébe. A vendégművészek
előadásában a „Szerelmes ko-
médiások, avagy Miss Arizona”
kétfelvonásos vígjátékot láthatja
a közönség.

VII. OROSZ FOLKLÓR FESZTIVÁLNAK
ad otthont november 7-én 12 órakor a József
Attila Művelődési Ház az Orosz–Magyar Egye-
sület szervezésében. 

RANDOM TRIP RENDEZVÉNY lesz november 13-án
21 órakor a Rómer Házban. Az ország egyik legizgalma-
sabb élőzenés klubestje, mely műfajokon átívelő, jazzből-
popból-hiphopból-funkból-rockból összegyúrt improviza-
tív koncert. Ezúttal a következő művészek improvizálnak:
Fábián Juli – ének, KRSA (PASO) – rap, DJ Q-Cee (Vinyl
Warriorz) – lemezjátszó, beatbox, Delov Jávor (Turbo) –
dob.

KLASSZIKUSOK CÍMMEL
ad hangversenyt a Győri Filhar-
monikus Zenekar Bényi Tibor ve-
zényletével, Szokolay Balázs
(zongora) közreműködésével no-
vember 12-én 19 órakor a Rich-
ter Teremben.

MIKLÓSA ERIKA, A KOS-
SUTH-DÍJAS, LISZT FE-
RENC-DÍJAS operaénekes
lesz a vendég a Szabadhegyi
Találkozások következő rendez-
vényén, november 12-én 18
órakor a József Attila Művelő-
dési Házban. Az est házigazdá-
ja: Simon Róbert Balázs or-
szággyűlési képviselő. 

AZ OKULÁRÉ PROJEKT VOL. 8. produk-
cióját láthatja a közönség november 9-én 19
órai kezdettel a Kozi Drink Bárban. Újra jelent-
kezik a független színházi műhelyek, amatőr
és hivatásos színjátszó társulatok, civil közös-
ségek összefogásában megvalósuló, város-
és országhatárokat átívelő kortárs drámafel-
olvasó est sorozat. A soron következő téma:
Segítség.

„JÓ VOLNA SZÓLNI SZEBBEN” – Ratkó Jó-
zsef énekelt verseit hallhatja a közönség novem-
ber 13-án 17 órakor, a Kisfaludy Károly Könyvtár-
ban. A klubesten a költő 75. születésnapjára ösz-
szeállított zenei anyag szólal meg a Hangraforgó
előadásában, életrajzi írásokkal, Ratkó József ar-
chív felvételeivel kiegészítve.



Üzletünkben rendelnek: Dr. Nagy Éva, szemész szakorvos • Dr. Szemán
Annamária, szemész szakorvos • Thern Bernadett, diplomás optometris-
ta, kontaktológus

JELENKEZZEN BE MOST!
Trend Optika Szaküzlet Győr, Baross G. út 19. Tel.: 96/488-341
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HIRDETÉS PR-CIKK

Magnézium
Magnéziumhiány esetén izomgörcsök, ingerlékeny-
ség, álmatlanság alakulhat ki. Romlik a koncentrá-
lóképesség. Fejfájás, szédülés léphet fel, izom gyen -
ge ség, émelygés és végtagzsibbadás jelentkezhet. gyakoriak lehetnek a
kellemetlen, erôteljes szívdobbanások, szívritmuszavarok.

Q10 koenzim
A Q10 nélkülözhetetlen a sejtek energiatermeléséhez! Azok a betegek,
akik a vér koleszterinszintjét csökkentô úgynevezett „szatin” készítményeket
szednek, gyakran panaszkodnak izomfájdalmakra és egyéb kellemetlen-
ségekre. Ezek egy része abból ered, hogy a sztatinok blokkolják a szerve-
zetben a Q10 szintézisét, csökkentik a májban történô Q10 termelôdést.

E-vitamin
Segít semlegesíteni a szervezetben felgyülemlett káros hatású szabad gyö-
köket, amik felelôsek lehetnek egyes daganatok kialakulásáért, gyorsítják
a sejtek öregedését és gyengítik az immunrendszerünket.

B6-vitamin
A B6-vitamin koenzimként több, mint hatvan enzimrendszerben mûködik
közre. Hatása a szellemi intenzitás és a koncentrálóképesség javulásában
nyilvánulhat meg. Kedvezô lehet szív- és érrendszeri megbetegedések, szél -
ütés, premenstruációs tünetegyüttes, depresszió, és álmatlanság esetén. A
B6-vitamin csökkentheti a kéz ujjainak zsibbadásával járó alagútszindróma
tüneteit és hatékonyan csökkenti a hányingert még migrénes fejfájás, ter-
hességi hányás és mûtéti altatást követô hányinger esetében is.

Szervezetünk
védelméért

NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATA ALAPJÁN!

MagneQ10

PRÉMIUM MINÔSÉG ELÉREHTÔ ÁRON!

• 4 hatóanyag 1 tablettában
• Magnézium + Koenzim Q10 + E-vitamin + B6-vitamin
• Fontos a szívnek az agynak és az izmoknak!
• Koleszterinszint-csökkentô (sztatin) tablettát szedôknek

kifejezetten ajánlott

Keresse a gyógyszertárakban vagy
rendelje meg ingyenes házhoz szállításssal
a   www-drdezsi.hu webáruházban.

A Trend Optikában, a Semmel -
weis Egyetem által alapított
Sem melweis Kft., országos vizs-
gálópontján – mint a kampány ki-
jelölt üzletében – ingyenes látás -
ellenőrzést és szaktanácsadást
végeztek október hónapban. A
nagy érdeklődésre való tekintet-
tel a szervezők úgy döntöttek,
hogy november 15-ig meghosz-
szabbítják az ingyenes szű rő -
prog ramot.

Október a látás hónapja. Az ehhez kap-
csolódó kampány szervezői szívükön vi-
selik a magyarországi látáskultúrát. Vi-
lágszintű felmérések adatai szerint az
emberek több mint 50 százalékának len-
ne szüksége valamilyen látáskorrekció-
ra, ezzel szemben Magyarországon
mint egy 1,5 millióan még sosem vettek
részt szemvizsgálaton. Ez azért is baj,
mert a látásvizsgálat során nemcsak
egy esetleg később súlyossá váló szem-
betegség, de például a cukorbetegség
vagy akár a magas vérnyomásra utaló je-
lek is felfedezhetők.

A gyakori fejfájás, a rossz közérzet ki-
váltó oka sok esetben az éles látás és a
dioptriakorrekció hiánya, vagy a nem
megfelelő látásjavító eszköz viselése.

Szinte minden korosztály érintett, mert
az élet- és munkakörülmények változá-
sával egyre több embernek van szüksé-
ge korrekcióra. November 15-ig a Trend
Optikában térítés nélküli szolgáltatás-
ként kínálják a látásellenőrzést és a szak-
tanácsadást. Ha úgy érzi, hogy látása
nem kielégítő, vagy csak egyszerűen kí-
váncsi, hogy milyen a látásélessége, ke-
resse fel a Trend Optikát, ahol szemész
szakorvosok, diplomás optometrista
kontaktológusok, látszerészmesterek
állnak az Ön rendelkezésére. A legkor-
szerűbb géppark is adott, amellyel a lá-
tásvizsgálat mellett októberben teljes
körű szemészeti vizsgálatot, szürkehá-
lyog- és glaukómaszűrést, illetve korunk
legújabb vívmányát, egy világújdonsá-

Meghosszabbították
a „látás hónapja” kampányt 
a Trend Optikában!

got, há romdimenziós szem  mérést is vé-
geznek. Ennek célja a maximálisan sze-
mélyre szabott szemüveg elkészítése.
Az egyedi gyártású, a csúcstechnológi-
át képviselő VisiOffice készülék pontos
mérései alapján készített szemüveg eről-
ködésmentes, ötször precízebb látásél-
ményt biztosít. Szemünk adatai alapján
egy speciális kód segítségével digitális

fotó alkalmazásával most még tökélete-
sebb látásélményhez juthatunk. A Visi-
Office a ma létező legmodernebb esz-
köz ahhoz, hogy a szemüvegkeret és a
lencse kiválasztásánál a lehető legjob-
ban döntsünk. Segíti a keretpróbálást, a
lencse kiválasztását, a nagy precizitású
mérés pedig biztosítja a személyre szab-
hatóságot és a pontos szemüvegkészí-
tést. A Trend Optikában az egyedülálló

és kifinomult mérési módsze-
rekkel tökéletesen személyre
szabott szem üveget készíte-
nek számunkra. ...és még egy
újdonság: az Essilor – amely vi-
lágvezető a szemüveglencse-
gyártásban – kifejlesztett egy új

generációs szemüveglencsét, a Varilux S
4D-t, amely áttöri a multifokális lencsék
eddigi korlátait, és széles látóteret, gyors
reakcióidőt, valamint mozgás közben is
stabil látásélményt biztosít. Aki most a Va-
rilux S 4D lencsét választja, semmit sem
kockáztat, ugyanis ezeket a szemüveglen-
cséket most elégedettségi garanciával kí-
nálják az üzletben. Ráadásul november
közepéig egy akció keretében akár Varilux
S 4D, akár bármilyen Varilux multifokális
lencsével készítteti el szemüvegét a Trend
Optikában, tartalékba még egy pár
ugyanolyan multifokális lencséjű szem-
üveget kap ajándékba minden kedves vá-
sárló. Az üzletben valamennyi egészség-
pénztári kártyát, beiskolázási utalványt és
SZÉP-kártyát is elfogadnak.

Az emberek  több mint
50 százalékának lenne szüksége
valamilyen látáskorrekcióra.



2015. november 6.  / + / 15

Borozó
szolo, pince, bor´́ ´́

A mellékletet írja és szerkeszti: Wurmbrandt András

Féltett kincsek ôrzôi

A hónap picészete

Villányban úgy tartják, a minő-
ségi munkához „csak” négy do-
log kell: hit, szeretet, alázat és
szorgalom. A jó borhoz pedig jó
ember. Ki tudja, talán épp ezek-
ben a régi szentenciákban rejlik
a Halasi Pince titka is úgy, ahogy
egész Villányé. A magyar „medi-
terrán” bor hazájában érezhető
spirituális energiák egy lokálpat-
riótát előbb vagy utóbb, de biz-
tos, hogy a szőlő és az abból ké-
szült nemes nedű irányába fog-
nak terelni. Ki tudja, talán így tör-
tént ez Halasi Gergely esetében
is, aki üzletemberként a család
régi álmát valósította meg, ami-
kor létrehozta a róla elnevezett
pincészetet és az ahhoz kapcso-
lódó gasztroturisztikai épület-
együttest. 

A Halasi Pince első borai
2012-ben jelentek meg, szemte-
lenül fiatal borászatról van tehát
szó, amelynek a létjogosultságát
mutatja, hogy a sok pécsi mel-
lett, néhány győri étteremben is
megtalálhatóak termékei. 

A villányi
Halasi Pincészet
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Gyôr város pálinkája

Minden
cseppje
kincs

A hónap borai

Megérkeztek
a Borhálóhoz
az idei évjárat
hírnökei

Az újborok kultusza szinte minden tör-
ténelmi bortermelő ország gasztronó-
miai kultúrájának szerves része. A fran-
ciák primeurnek vagy nouveau-nak, az
olaszok novellónak hívják az újbort. Ha-
zánkban is gazdag hagyományai van-
nak a primőrborok fogyasztásának,
gondoljunk csak a novemberi Márton-
napi libavacsorákra, melyek a népi étke-
zési tradíciók szerint elképzelhetetlenek
újbor nélkül. Ajánlatunk egy utolérhetet-
len „Újbor-Válogatás" a Polgár Pincé-
szettől, egyenesen Villányból.
Ezeket a boro-
kat kóstolva
bátran kijelent-
hetjük: a 2015-
ös évjárat remek
borokkal fog ké-
nyeztetni min-
den borkedvelőt.

A Réti Pálinkaház díjnyertes ne-
dűje – Győr városának idei hiva-
talos pálinkája – igazi különle-
gesség, hiszen a szőlőpálinkák
még csak most kezdenek el-
terjedni hazánkban. Nem ösz-
szekeverendők a törkölypálin-
kával: míg ugyanis az előbbi
alapanyaga a borkészítés utá-
ni maradék, a szőlőpálinka
ugyanolyan eljárással, a gyü-
mölcs egészét felhasználva ké-
szül, mint más gyümölcsökből
készülő nemes társai. A díja-
zott pálinkának az Irsai Olivér
szőlő adja az alapját, amely il-
latos és könnyű, a lepárlás pe-
dig nemcsak megőrzi, de fel is
erősíti különleges zamatát,
aromáját. Igazi kézműves re-
mek, melyet a pálinkaház tel-
jes ízválasztékával együtt kizá-
rólag a Győri Borháló üzleté-
ben vásárolhatnak meg.

Gyôr, Pálffy u. 3.

www.borhalo.com/gyor

Facebook: borhalogyor

Halasi Gergely azt mondja, a
pincészetnél nagyon fontosnak
tartják a táj, a vidék szeretetét,
melynek természetes ajándéka
a borvidékre jellemző egyediség
szellemében nevelt szőlő és a
borász gondoskodó szeretetét
megtestesítő bor. Tízhektáros
családi birtokukon a változó vas-
tagságú, mészben gazdag
agyag- és löszföldjük déli lejtőin
a mediterrán éghajlat érvénye-
sül, ezért optimális, a nem túl ké-
sői érésű jó színanyagtermelő
fajták termesztéséhez. A Halasi-
birtokon minden szőlőtőke meg-
kívánja az egyedi gondoskodást.
Többlépcsős válogatásra és kie-
gyensúlyozott tőketerhelésre tö-
rekszenek – mutat rá, majd hoz-
záteszi, hozamkorlátozással érik
el, hogy a termésük ne növeked-
jen a duplájára. Így egy tőke táp-
anyagán át az érett szőlőbo-
gyókban tud koncentrálódni az
adott évjárat összes szín-, illat-
és zamatanyaga, melytől teste-
sebbek lesznek a Halasi-borok.
A kézzel szüretelt kíméletes elő-

feldolgozás és a tradicionális
borkészítés folyamán a legma-
gasabb minőségű élvezeti érté-
kére emelik a bort, majd ilyen ál-
lapotban őrzik meg a fogyasztó
poharáig – tér ki a részletekre
Halasi Gergely, aki szerint mind-
ez nem kis feladat, de kiváló
aranyérmes boraik bizonyítják,
hogy jó úton haladnak.

A középkori hangulatot idéző,
reneszánsz stílusban épített Ha-
lasi Pincészet vendégvárójában
azonban nemcsak a borokra,
hanem a hozzájuk illő étkekre is
kiemelt figyelmet fordítanak.
Küldetésnek tekintik, hogy Vil-
lány borkultúráját és a tradicio-
nális magyar konyha hagyomá-
nyait féltett kincsként megőriz-
zék az utókor számára. A hagyo-
mány és a modernitás ötvözése,
a villányi borvidékhez való ra-
gaszkodás, a személyes hiteles-
ség és a Halasi család több ge-
nerációját érintő vállalkozói bá-
torság lehet a garancia erre. És
ki tudja, talán a hely szelleme is
segíti őket ebben. 

3 palack díszdobozban

3.990 Ft



A napokban került palackba a
2015-ös évjáratú Pannonhalmi St.
Martinus, amely tulajdonképpen
két korán érő fajta, a fűszeres trami-
ni és a királyleányka házasításával
készül. Hagyományosan ez pincé-
szetünk újbora.

Meglátásom szerint fontos, hogy az
adott évjárat újbora időben a fogyasz-
tók elé kerülhessen. Ha november 11-
re ott van a polcokon, illetve az éttermek
itallapján a friss évjárat, azaz elérhető és
kóstolható mindenki számára, akkor az
fokozott érdeklődést vált ki a borkedve-
lők egyre népesebb táborából. Minden-
ki kíváncsi, mit adott az évjárat és ho-
gyan sáfárkodtak az adottságokkal a
borászok a pinceszerben?!

Innentől kezdve számos borász tö-
rekszik szépen elkészíteni újborát, el-
sősorban a korai érésű fajtákat hasz-
nálva alapanyagként. Nem véletlen,
hogy a kékszőlőkből készült vörös és
rozé újborok esetében a portugieser
a zászlóshajó. Fehérboroknál a mi
esetünkben ez a fűszeres tramini, hi-
szen fontos, hogy az újbornak illata,
üdesége, frissessége legyen, mivel a
fogyasztó is azt várja el ízben, zamat-
ban, hogy olyan legyen, mintha most
harapna össze egy friss szőlőbogyót.
A tramininak nagyon jó illata van, vi-
szont alacsony a savtartalma, ami mi-
att önmagában akár még unalmas is
lehet. Ezért adunk hozzá királyleány-
kát, ami beleviszi azt a bizonyos élénk
bizsergést. Ráadásul mind a királyle-
ányka, mind a tramini helyi fajta.

Borászok közt

Újborok a palackban

Liptai Zsolt, a Pannonhalmi Apátsági Pincészet fôborásza 
A St. Martinusnak november 11-

ére mindig kész kell lennie. A reduktív
technológiával elérhető, hogy a feldol-
gozástól számított közel 40 nap alatt
biztonsággal kierjedjen a bor, sőt eb-
be az időtartamba a stabilizálás is be-
lefér. Mi szeptember 2-án kezdtük a
szüretet épp a traminivel és november
3-án töltöttük a palackokat, tehát el-
telt azért 60 nap is, de ebben van 10
napnyi hidegkezelés, ami azért kell,
hogy a későbbiekben nehogy előfor-
duljon borkőkiválás.

Néprajzi szempontból azt szokták
mondani, hogy Szent Márton a mező-
gazdasági számadás ideje, vagyis ad-
digra már behajtották a gulyát a rétek-
ről, már minden termény be van taka-
rítva, azaz a mezőgazdaságból élők
számadást tudnak készíteni. Ez szé-
pen összekerekedett az újbor meg-
kóstolásával, ami erre az időre kierjedt
és tisztulni kezdett.

Ami miatt számomra különleges
az újbor, az az, hogy rajta keresztül
már betekintést lehet nyerni az évjá-
ratba. Ez egy jelzés – ha úgy tetszik –
a fogyasztók felé is, hogy rendben le-
ment az év és a szüret, az újbor idő-
ben elkészült, illatos, vibrálóan jó ivá-
sú és ez azt engedi feltételezni, hogy
a többi bor is hasonlóan szép lesz!

A St. Martinus az említetteken túl
a Pannonhalmi Főapátság védő-
szentjéhez, Szent Mártonhoz is kap-
csolódik, tradíció ugyanis, hogy a
szerzetesközösség november 11-
én, a patrónus napján egy ebéd ke-
retében kóstolja meg az újbort. Tá-
gabb keretek között is van azonban
lehetőség a próbára, méghozzá no-
vember 14-én este a VIATOR étte-
remben megrendezett borvacsorán,
amely idén a 2016-os jubileumi, a
tours-i püspök születésének 1700.
évfordulóját ünneplő Szent Márton-
emlékév egyfajta nyitó eseménye.
Ennél közelebbi alkalom a mostani
hétvége, november 6. és 8. között
ugyanis pincejárás lesz a Pannon-
halmi Borvidéken, a szombati bu-
szos körjárattal pedig az Apátsági
Pincészetbe is el lehet látogatni és
meg lehet kóstolni sok más tétel
mellett a legfrissebb bort is.

Borászszótár

Borkô Általában színtelen
vagy fehér kristályok, melyek a

must erjedése során a borkősavból
válnak ki, lecsapódnak a tárolóedény falára,

illetve a dugóra. Főként kálium-bitartarátot tar-
talmaz. Jelenléte inkább esztétikai hibának szá-

mító, ártalmatlan üledék. A borban semmilyen illat-
és ízbeli elváltozást nem okoz. Az amerikai és japán

piacokon, ahol megkövetelik a kristálytiszta bort,
nem jöhet szóba a borkőkiválásos bor, ezért általá-
ban a fiatal borokat túlhűtik, ilyenkor kiválik a bor-
kő (ezután átfejtik, szűrik és csak utána történik

a palackozás), és később már nem fog mu-
tatkozni ez a jelenség.

(Forrás: borkultura.
blogspot.hu)

Az újborok tekintetében én mindig
szélesebb spektrumban gondolko-
dom, figyelembe véve a borfogyasztá-
si trendeket, illetve azt a célt, hogy a
fiatalokhoz mind közelebb vigyük a
bort. Ebből két dolog következik, az
egyik, hogy idén négyféle újbort is ké-
szítettünk, a másik pedig, hogy külön
van fiataloknak, elsősorban hölgyek-
nek szóló borunk is. Ez a Supernova
fantázianéven futó rizlingszilvánink,
amely 33 gramm/liter maradék cuk-

rot tartalmaz, azaz félédes bor. Alko-
holtartalma is viszonylag alacsonynak
mondható, 10,5 térfogat-százalékos,
ami azért azt mutatja, hogy nem tar-
tozik az évekig eltartható borok közé.
De ez amúgy is jellemzője az újborok-
nak, amelyektől sokkal inkább az üde-
séget, frissességet várják a fogyasz-
tók. A rizlingszilváni egyébként a fehér
fajták között az egyik legkorábban érő,
jól cukrosodó fajta, szeptember első he-
tében már a 18-as mustfokot is elérte a
szőlő cukortartalma. Ez a legelső újbo-
runk, szüret után 45 nappal került a pa-
lackba, fűszeres, gyümölcsös, ropogós
bor. Ahogy az előbb már említettem, 33
g/l maradék cukornál megállítjuk az er-
jedését, így fokozottan érvényesül a ké-
nyes egyensúly a cukor- és savtartalom

Linzer Sámuel, a fertôrákosi Winelife Pincészet borásza
között. Utóbbi 6,8-6,9 g/l, kicsit maga-
sabb az átlagosnál, viszont így jól kiegé-
szítik egymást a cukorral. 

Egyébként éppen egy hete szom-
baton mutattuk be ezt a tételt, csak-
úgy, mint a kékfrankos rozénkat. Min-
den kék szőlőből készíthető rozé, de
én a kékfrankosban bízom. Persze ez
szubjektív, de én ebben a fajtában ta-
lálom meg azt az ízvilágot, ami szá-
momra kedves. A rozé esetében úgy
gondolom, nagyon meghatározó az,
hogy milyen fajélesztőt használunk.
Ez befolyásolja a bor színét is, amely-
nél a rózsaszín, pink árnyalat elérésére
törekszem. A trend is ebbe az irányba
megy, és logikus is, hogy az emberek
többsége hamarabb vesz le a polcról
egy rózsaszín nedűt, mint egy hagy-
malevél színűt, ami ugye a rozé szín -
skálájának egy másik fokozata, de
mindig a vásárló dönt, a személyes íz-
lés a meghatározó. Illatát, ízét tekintve
ez a bor abszolút hozza a piros bogyó-
sokat, a cseresznyét, a szamócát, sőt
a minap vattacukros árnyalatot is ki -
éreztem belőle. Egyébként harmoni-
kus cukor- és savtartalom jellemzi, 2,5-
3g/l maradék cukorral, ami ugye szá-
raz bort jelent, illetve 6,5 g/l savtarta-
lommal. Alkoholtartalma 12,5 térfogat-
százalékos. Itt jegyezném meg érde-
kességként, hogy a szőlő cukorfoka
megegyezett a tavalyi értékkel, ám míg
tavaly 12,1 térfogat-százalékos alko-
holtartalmú bor erjedt ki belőle, addig
idén az említett 12,5 térfogat-százalé-
kos. Összességében azt mondhatom,
hogy nagyon nehéz feladat jó rozét ké-
szíteni, a megfelelő színárnyalat eltalá-
lása most is nagy kihívást jelentett. 

Megemlíteném még két másik bo-
runkat, egy tipikusan osztrák fajtát, a
zöld veltelinit, illetve az olaszrizlingün-
ket, ami jól mutatja, hogy a Fertő tó fe-
lénk eső oldalán is van létjogosultsá-
ga a fehér szőlőnek. 
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A borász szakma hagyományosan november 11-én, Márton napján mutatja be az újboro-
kat a nagyközönségnek. A szakemberek általában az olyan borokat nevezik újbornak, me-
lyekben még nem dominálnak az érlelési illatok és ízek, tehát erjesztés után rögtön a pa-
lackba kerül az adott tétel. Néhány nappal Márton előtt a Borászok Közt rovat témája sem
lehet más, mint állandó szakértőink újborai.
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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. november 8.
(vasárnap) 10.00–18.00 óra

A helyszín továbbra is 
a megújult Dunakapu tér.

HIRDETÉS
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JÓTÉKONYSÁG  HIRDETÉS

Érdeklôdés:
+36-30/272-2064, +36-70/9479-409

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

ÚSZÁSOKTATÁS,
KONDIÚSZÁS, EDZÉS

Győr egyik ékkövében, az Aqua CsodaUszodában.

VÉGRE! ÚJ! ÚJ! ÚJ!ÚJ! ÚJ! ÚJ!

Hétfő, kedd, 
csütörtök, péntek
15–16 óráig 

Tetszés szerinti
heti alkalommal 
és párosítással.

ÚSZÁS: ERŐ, EGÉSZSÉG, EDZETTSÉG

Az oktatások,kondi úszások csak szeretettel, kedvességgel,
sok edzővel történnek.

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!

A Jóságsüti elnevezésű civil kezdemé-
nyezés idén immár negyedik alkalommal
várja a segíteni szándékozókat Győr Me-
gyei Jogú Város támogatásából az Ad-
venti Vásár önkormányzati faházában. A
kezdeményezés célja nemes, és minden
eddiginél nagyobb: a Magyar Gyermek-
mentő Alapítvány győri gyermekmentő
gépkocsijára vásárolnának a szervezők
egy életmentő készüléket, hogy ezzel is
segíteni tudják a beteg és azonnali men-
tésre szoruló kisgyermekeket.

Jelen pillanatban ezt a feladatot, egy
kölcsönbe kapott műszerrel végzik el a
mentősök.

Mi lehetne fontosabb, mint, hogy egy
ilyen masinája legyen a városban és kör-
nyékén élő gyermekeknek? Ez a készülék
alkalmas arra például, hogy azonnal ki-
mutassa, hogy a gyermek milyen mérge-
zéstől van kritikus állapotban (szén-mo-
noxid, háztartási kemikáliák stb.). Alkal-
mas a kritikus állapotú gyermek ellátásá-
hoz és újraélesztéséhez. Méretéből adó-
dóan (állítható mobil tappancsok) ez a

Idén is lesz Jóságsüti

Gyermekmentô készülékre gyûjt
a civil kezdeményezés

készülék a legalkalmasabb egy gyermek
újraélesztésére!

A műszer ára: 6 millió forint. Ez az összeg,
habár hatalmas, de a szervezők hiszik, hogy
nem lehetetlen elérni. 2015-ben a sosem lá-
tott együttműködéseknek köszönhetően,
egy egész rendezvényhét kapcsolódik a Jó-
ságsütihez. A Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum segítségének köszönhe-
tően, egy nagyszabású művészeti aukció ke-
retében 12 képzőművész gondolja újra saját
stílusában a gasztronómia fogalmát. A kész
műveket a Jóságsüti Művészeti Aukción,
november 25-én értékesítik, a befolyt ösz-
szeg pedig szintén a megvásárolni kívánt
műszer árához járul majd hozzá. Az idei év
további érdekessége, hogy nemcsak az Ad-
venti Vásár nyitó napján, pénteken, hanem
szombaton és vasárnap is várják majd a se-
gíteni szándékozó sütikészítőket és vásárló-
kat (november 17–18–19).

Bár a kezdeményezés hangja sokak fü-
lébe elér mindenféle rásegítés nélkül is, ha-
talmas hozzájárulást ad a Győr+ Média,
amely idén is a Jóságsüti médiapartnere. 

Dr. Gesztesy Éva, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai
vezetője és elnöke a kezdeményezéssel kapcsolatban lapunknak
elmondta, a gyermekmentő autók elsősorban egészen kicsi gyer-
mekekhez és fiatalokhoz riaszthatók. Szükség esetén, amennyi-
ben a mentőszolgálat kocsihiánnyal küzd, mert éppen minden au-
tó foglalt, akkor felnőtt esetekhez is riasztható.
Ez Győrben elő is fordul néha-néha. Azok az orvosok, akik az autón
dolgoznak, általában intenzív terápiás szakorvosok, tehát felnőttek
ellátását is tanulták. Ebben az esetben oda is riaszthatóak. De a cél-
csoport a 0–18 éves korosztály. De az autó leggyakrabban a 6 év
alatti korosztályhoz jár, már csak azért is, mert a kicsiknek még gyen-
gébb az immunrendszerük. Hozzátette, jelenleg a győri autójukon
egy életmentő készülékre gyűjtenek, hiszen, ami van, az régebbi ver-
zió. Ez nem tudja kimutatni azt, amit az újak, például a szén-monoxid-
mérgezés szintjét. Ennek a műszernek a használatával vérmentesen,
fájdalom nélkül meg tudják mondani, mennyi szén-monoxid került
a gyermek szervezetébe. Ezenkívül még olyan mérgezési formát is
ki tud mutatni a készülék, amely gyermekeknél fordul elő elsősorban,
és nehéz e nélkül a műszer nélkül ezt megmondani. Ez egy komplett
EKG- és defibrillátor készülék is, monitorizálja a vérnyomást, a pul-
zusértéket, a vér oxigéntelítettségének szintjét a testhőmérsékletig,
attól függően, milyen modult teszünk ebbe bele. 
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

NOVEMBER 7., SZOMBAT
DUNA TV
04:05 Határtalanul magyar 04:35 Ha-
zajáró 05:00 Nóvum05:30 Magyar
elsők 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 Jó tudni!  06:25
Hazajáró 06:55 Kenó07:00 Híradó
07:25 Család-barát 09:00 Az ifjú Ol-
sen banda és a mestertolvaj kincse
10:25 Jó tudni!  11:00 Noé barátai
11:30 Térkép 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:40 Kult+  12:45
Ízőrzők: Kerekegyháza 13:20 Hazajá-
ró 13:50 Magyar Krónika 14:20 Más-
félmillió lépés Magyarországon 
14:55 Szeretettel Hollywoodból 
15:25 Illatos út a semmibe  17:00
Gasztroangyal18:00 Híradó 18:40
SzerencseSzombat19:40 Játék ha-
tárok nélkül  21:00 Ghost  23:05
Kenó  23:10 Kis nagy ember 
01:25 MüpArt – Keresztül Európán

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Gálvölgyi-show 04:30 Pasik
 05:00 Pasik  05:30 Tuti gimi 
06:10 Top Shop 06:45 Kölyökklub
09:55 Ízes élet  10:25 Teleshop
11:10 Kalandor 11:35 Brandmánia
 12:05 Street Kitchen 12:40 Felza-
báltuk Magyarországot13:10 Glee
– Sztárok leszünk!  14:00 A harc
törvénye  15:05 A harc törvénye 
16:05 Spionfióka  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Fókusz Plusz  20:00
Hungary’s Got Talent – A tehetség itt-
hon van 21:40 Gyertek át szombat
este!  22:55 Válás francia módra 
01:25 Visszanyal a plágium  03:00
Gyertek át szombat este! 

04:25 Vegas  05:10 Babavilág 
05:35 Super Car  06:00 Az idő ör-
vényében 06:25 Tv2 matiné 09:20
Astro-Világ 10:30 Én is tükörbe né-
zek  11:00 Babavilág  11:30 Így
készült: Anyám és más futóbolondok
a családból  12:00 Kandász Travel
 12:30 Knight Rider  13:35 Kuzey
Güney - Tűz és víz  14:35 Távol Afri-
kától  18:00 Tények 19:00 Vissza a
jövőbe 2.21:15 Egyszerűen bonyo-
lult  23:45 A túlvilág szülötte (18)
01:30 Sportos 01:40 Elcserélt életek
 03:50 Rúzs és New York 

05:45 Trendközelben 06:10 TV-Shop
06:45 Will és Grace  07:10 Szívek
szállodája  08:05 Szívek szállodája
 08:55 Amerikai mesterszakács 
09:55 Amerikai mesterszakács 
10:50 Knight Rider  11:55 Knight
Rider12:55 A S.H.I.E.L.D. ügynökei
 13:55 NCIS - Tengerészeti helyszí-
nelők  14:55 NCIS: Los Angeles 
15:55 NCIS: Los Angeles  16:50 A
Bourne-rejtély 19:20 Dr. Dolittle 
21:00 Harry Potter és a bölcsek köve
00:00 Speciális alakulat01:55 Har-
madik műszak  02:40 Harmadik
műszak 

07:45 Konkrét (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Cretive Chef (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Kulisszák mögött (ism.) 10:00 Híradó
(ism.) 10:20 Sporthírek (ism.) 10:30
Konkrét (ism.) 10:45 Képújság 18:00
Credo 18:30 Zooo+ (ism.) 19:00 Győ-
ri7 19:45 Konkrét (ism.) 20:00 Hello
Győr! (ism.) 20:30 Konkrét (ism.)
20:45 Csak az ETO (ism.) 21:00 Ku-
lisszák mögött (ism.) 21:15 Konkrét
(ism.) 21:30 Üzleti negyed (ism.)
22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Credo
(ism.) 23:20 Képújság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 8., VASÁRNAP
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Ro-
me Reports – Vatikáni híradó 06:20
„Így szól az Úr!” 06:30 A sokszínű val-
lás 06:40 Biblia és irodalom 06:55
Kenó  07:00 Híradó 07:30 Család-
barát 09:00 Isten kezében 09:30 En-
gedjétek hozzám 09:35 Katolikus
krónika 10:05 Református ifjúsági
műsor 10:10 Unitárius ifjúsági műsor
10:20 Baptista ifjúsági műsor 10:30
Református magazin 11:00 Unitárius
istentisztelet - Déva 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:40 Kult+ 
12:45 kult.hu 13:15 Kína mai szem-
mel13:45 Az ember, aki túl keveset
tudott  15:20 Valamit visz a víz 
16:55 A muskétások 18:00 Híradó
18:40 Hogy volt!? 19:40 Magyaror-
szág, szeretlek! 21:00 Tisztességte-
len ajánlat22:55 Kenó23:00 Hol
az igazság? 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Gálvölgyi-show  04:25 Hús
vétkek05:10 Fókusz Plusz06:20
Top Shop 06:30 Kölyökklub  09:35
Csillagok háborúja: Yoda történetei
10:00 EgészségKalauz10:30 Te-
leshop 11:20 A Muzsika TV bemutat-
ja!  11:50 4ütem  12:25 Felzabál-
tuk Magyarországot12:55 XXI. szá-
zad – a legendák velünk élnek 
13:25 Házon kívül  14:00 Diploma
után  15:50 Ő a megoldás  Köz-
ben: 16.00 Hatoslottó-sorsolás
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 A va-
rázslótanonc  21:00 Az éhezők via-
dala: A kiválasztott – 1. rész  23:25
A kukorica gyermekei01:15 Portré
 01:50 A varázslótanonc 

04:30 Mrs. Klinika05:15 Kuzey Gü-
ney – Tűz és víz  06:00 Az idő örvé-
nyében 06:25 Tv2 matiné 09:10 Állat-
oZOO  09:40 Több mint TestŐr 
10:10 Astro-Világ 11:20 Tűsarok 
11:50 Stahl konyhája  12:20 Ott-
hontérkép  12:50 Falforgatók 
13:55 Állati dokik  14:25 Walker, a
Texas-i kopó 15:25 Walker, a Texas-i
kopó  16:25 Derék Dudley  18:00
Tények 18:55 Sztárban sztár21:25
Összezárva Friderikusszal  22:40
Ügynöklista  23:40 Közösen a jövő-
ért00:45 Sportos 00:55 Bőrnyakú-
ak  02:55 A szépség és a szörnye-
teg  03:40 Mrs. Klinika 

05:00 Igazgyöngy  05:50 TV-Shop
06:25 Amerikai mesterszakács 
07:10 Szívek szállodája  08:05 Szí-
vek szállodája  09:00 Will és Grace
09:30 Will és Grace10:05 Trend-
közelben 10:40 A Tetovált Séf 
11:10 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők12:05 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  13:05 Észbontók  14:10
Jurassic Park 3.  16:00 Kutyám,
Jerry Lee 2.  17:55 Harry Potter és
a bölcsek köve 21:00 Jurassic Park 3.
 22:55 Dr. Dolittle  00:35 Will és
Grace01:10 Will és Grace01:40
A Tetovált Séf02:05 Trendközelben
02:35 Harmadik műszak  03:20
Harmadik műszak 

08:00 Credo (ism.) 08:30 Hello Győr!
(ism.) 09:00 Made in Hungary (ism.)
09:15 Kamarai Magazin (ism.) 09:45
Konkrét (ism.) 10:00 Erzsébet út
(ism.) 11:00 Képújság 18:00 Győri7
(ism.) 18:45 Konkrét (ism.) 19:00 Hel-
lo Győr! (ism.) 19:30 Erzsébet út
(ism.) 20:15 Konkrét (ism.) 20:30 Szé-
chenyi Híradó (ism.) 21:00 Creative
Chef (ism.) 21:30 Vény nélkül 
(ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 23:45 Ké-
pújság (ism.)

GYŐR+ TV

NOVEMBER 9., HÉTFŐ
DUNA TV
04:05 Hazajáró 04:30 Virágzó Ma-
gyarország 04:55 Táncvarázs 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
06:00 Feketén-fehéren06:55 Kenó
07:00 Híradó 07:20 Roma Magazin
07:50 Domovina 08:20 A múlt fogsá-
gában  09:10 Kisvárosi doktor 
10:05 Család-barát 11:30 Jó tudni!
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:35 Időjárás-jelentés 12:40 Kult+
12:50 Jamie 15 perces kajái 13:15
Kívánságkosár 15:15 Feketén-fehé-
ren16:10 Rex felügyelő17:00 Ri-
dikül  18:00 Híradó 18:30 Időjárás-
jelentés 18:40 Kisvárosi doktor 
19:35 Maradj talpon!  20:35 Kék-
fény21:35 Bosszú22:20 Kenó 
22:25 On the Spot  23:20 Magyar
Krónika 23:55 A berlini fal – Az éjsza-
ka, amikor a vasfüggöny leereszke-
dett  00:45 A Duce teste 

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 RTL Klub 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-nappal Budapest  14:05 A
Konyhafőnök  15:30 A szerelem
foglyai  16:35 Szulejmán  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest20:45
Barátok közt  21:25 Dr. Csont 
22:25 RTL Klub Híradó 22:55 Glades
– Tengerparti gyilkosságok  23:55
Magyarul Balóval 00:30 A főnök 
01:25 Felzabáltuk Magyarországot 
02:00 Reflektor02:15 A harc törvé-
nye  03:10 A harc törvénye 

04:25 Mrs. Klinika  05:10 Csapdá-
ba csalva  05:35 Családi Titkok 
06:20 Mokka09:25 Stahl konyhája
 09:30 Babapercek  09:40 Tele -
shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:30 Aktív  3:00 Családi
Titkok14:10 Zsaruk15:15 Az én
bűnöm  16:20 Veronica aranya 
17:25 Fiorella  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban  20:15 Az 50 milli-
ós játszma  21:30 Halálos iramban
 23:40 Az ősi prófécia  00:45 Té-
nyek Este 01:35 Aktív01:55 Sport-
os 02:10 Ezo.TV 03:10 Elit egység 
03:50 A törvény embere 

05:55 TV-Shop 06:30 Will és Grace
06:55 Will és Grace7:20 Jóbará-
tok  07:40 Jóbarátok  08:05 A
nagy svindli 09:00 Szívek szállodája
10:00 Knight Rider11:00 Ameri-
kai mesterszakács  11:55 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  12:55
A nagy svindli 13:55 NCIS – Tengeré-
szeti helyszínelők  14:50 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  15:45
NCIS: Los Angeles  16:45 NCIS:
Los Angeles  17:40 Amerikai mes-
terszakács18:40 Jim szerint a világ
 19:05 Jim szerint a világ  19:35
Két pasi – meg egy kicsi  20:10 Két
pasi - meg egy kicsi20:35 Két pasi
– meg egy kicsi  21:00 NCIS: New
Orleans22:00 Tudom, ki ölt meg 
00:15 Két pasi – meg egy kicsi 
00:45 Knight Rider 

08:00 Erzsébet út (ism.) 09:00 Vény
nélkül  (ism.) 09:30 Üzleti negyed
(ism.) 10:00 Képújság 18:45 Konkrét
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Építech 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Épí-
tech (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Épí-tech
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Épí-tech
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Konkrét
(ism.) 13:45 Képújság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 10., KEDD
DUNA TV
04:25 Hazajáró 04:50 Nóvum 
05:20 Akadálytalanul 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Fe-
ketén-fehéren06:55 Kenó07:00
Híradó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
Srpski Ekran 07:50 Unser Bildschirm
08:20 A múlt fogságában  09:10
Kisvárosi doktor  10:05 Család-ba-
rát 11:30 Jó tudni!  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-
jelentés 12:40 Kult+  12:50 Jamie
15 perces kajái 13:15 Kívánságkosár
15:15 Feketén-fehéren  16:10 Rex
felügyelő  17:00 Ridikül  18:00
Híradó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40
Kisvárosi doktor  19:35 Maradj tal-
pon!  20:35 Önök kérték! 21:35 La-
ura rejtélyei  22:15 Kenó  22:20 A
Nagyok  22:50 MüpArt Classic –
Párizs színei 00:25 A médium 
01:10 A durangói vonat 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:30 Az ősi prófécia  05:10 Csap-
dába csalva  05:35 Családi Titkok
 06:20 Mokka  09:25 Stahl kony-
hája09:30 Babapercek09:40 Te-
leshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:30 Aktív  13:00
Családi Titkok  14:10 Zsaruk 
15:15 Az én bűnöm  16:20 Veroni-
ca aranya  17:25 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Az 50 milliós játszma  21:30
Hűtlen vágyak22:30 Hawaii Five-0
 23:40 Hawaii Five-0  00:35 Té-
nyek Este 01:25 Aktív01:45 Sport-
os 02:00 Ezo.TV 03:00 Príma prima-
véra 

05:55 TV-Shop 06:30 Will és Grace
 06:55 Will és Grace  07:20 Jóba-
rátok  07:45 Jóbarátok  08:05 A
nagy svindli 09:00 Szívek szállodája
10:00 Knight Rider11:00 Ameri-
kai mesterszakács  11:55 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  12:55
A nagy svindli 13:55 NCIS – Tengeré-
szeti helyszínelők  14:50 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  15:45
NCIS: Los Angeles  16:45 NCIS:
Los Angeles  17:40 Amerikai mes-
terszakács18:40 Jim szerint a világ
 19:05 Jim szerint a világ  19:35
Két pasi – meg egy kicsi 20:10 Két
pasi – meg egy kicsi20:35 Két pasi
– meg egy kicsi  21:00 Vicky Cristi-
na Barcelona23:10 NCIS: New Or-
leans  00:05 Két pasi - meg egy ki-
csi  00:35 Knight Rider 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Épí-tech (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Épí-
tech (ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Konkrét
(ism.) 09:45 Képújság 18:45 TV tor-
na 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 

GYŐR+ TV
04:00 Reflektor  04:15 Ízes élet 
04:35 Barátok közt05:05 Fókusz
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub 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-nappal Budapest  13:55 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma
14:35 A szerelem foglyai  15:45
Nyomtalanul  16:45 Szulejmán 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz
 19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:45 Barátok közt21:20 Keresem
a családom22:25 RTL Klub Híradó
22:55 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek  23:30 Magyarul Balóval
00:00 Brandmánia00:35 Reflektor
00:55 Felzabáltuk Magyarországot
 01:25 Totál szívás 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

WWW.HATOS.HU 

NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
ENG. SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok
több szinten is

• ÖSD, EURO, ECL, GazdálKODÓ, ZÖLD ÚT nyelvtanfolyamok
a téli nyelvvizsgákra

• Chatbox szókincsfejlesztô nyelvi klub anyanyelvi tanárral
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• Nyelvtani rendszerezô 
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten is  
• Fordítások szakképzett fordítók által

NOVEMBER 11., SZERDA
DUNA TV
05:15 Akadálytalanul 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Fe-
ketén-fehéren06:55 Kenó07:00
Híradó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
Hrvatska kronika 07:50 Ecranul nost-
ru 08:20 A múlt fogságában 09:10
Kisvárosi doktor  10:05 Család-ba-
rát 11:30 Jó tudni!  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-
jelentés 12:40 Kult+  12:50 Jamie
15 perces kajái 13:15 Kívánságkosár
15:15 Feketén-fehéren  16:05 Rex
felügyelő17:00 Ridikül18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40
Kisvárosi doktor  19:35 Maradj tal-
pon!  20:30 Skandináv lottó sorso-
lás 20:40 Szabadság tér ‘89 21:25
Munkaügyek  22:00 Római helyszí-
nelők – Árulkodó nyomok  22:55
Kenó23:00 Aranymetszés 00:00 A
szerelem művészete 

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 RTL Klub Híradó 
09:10 Ízes élet09:35 Reflektor 
10:05 Top Shop 11:45 Asztro Show
12:45 Éjjel-nappal Budapest13:55
Négyen négy ellen – A családi játsz
 14:35 A szerelem foglyai  15:45
Nyomtalanul  16:45 Szulejmán 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz
 19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:45 Barátok közt  21:25 Szulej-
mán 22:35 RTL Klub Híradó 23:00
Házon kívül  23:30 Magyarul Baló-
val 00:05 Vámpírnaplók 01:10 Ref-
lektor01:25 A sötétség 30 napja 
03:20 Gálvölgyi-show 

04:30 Hawaii Five-0  05:10 Csap-
dába csalva  05:35 Családi Titkok
 06:20 Mokka  09:25 Stahl kony-
hája 09:30 Babapercek09:40 Te-
leshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:30 Aktív  13:00
Családi Titkok  14:10 Zsaruk 
15:15 Az én bűnöm  16:20 Veroni-
ca aranya  17:25 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Az 50 milliós játszma  21:30
Hazudj, ha tudsz!  22:35 Lángoló
Chicago23:40 Életfogytig zsaru 
00:35 Tények Este 01:25 Aktív 
01:45 Sportos 02:00 Ezo.TV 03:00
Margot az esküvőn 

04:00 Szívek szállodája05:05 Igaz-
gyöngy  05:55 TV-Shop 06:30 Will
és Grace  06:55 Will és Grace 
07:20 Jóbarátok  07:40 Jóbarátok
 08:05 A nagy svindli 09:00 Szívek
szállodája  09:55 Knight Rider 
11:00 Amerikai mesterszakács 
11:55 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  12:50 A nagy svindli
13:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők14:50 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  15:45 NCIS: Los Angeles
 16:45 NCIS: Los Angeles  17:40
Amerikai mesterszakács18:40 Jim
szerint a világ  19:05 Jim szerint a
világ  19:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  20:10 Két pasi – meg egy kicsi
 20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Letaszítva  23:45 Tudom, ki
ölt meg  01:55 Két pasi - meg egy
kicsi

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 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 Kulisszák mögött (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Csak az ETO (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Kulisszák mögött (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 13., PÉNTEK
DUNA TV
04:20 Hazajáró 04:45 Nóvum 
05:15 Akadálytalanul 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Fe-
ketén-fehéren06:55 Kenó07:00
Híradó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
P’amende 07:50 Öt kontinens 08:20
A múlt fogságában09:10 Kisvárosi
doktor  10:05 Család-barát 11:30
Jó tudni!  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelentés
12:40 Kult+  12:50 Jamie 15 per-
ces kajái 13:15 Kívánságkosár 15:15
Feketén-fehéren  16:05 Rex fel-
ügyelő  17:00 Ridikül  18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40
Kisvárosi doktor  19:35 Maradj tal-
pon!20:35 Fölszállott a páva 22:50
Kenó  22:55 Columbo: Visszaját-
szás00:10 Emberrablás és váltság-
díj  01:20 Tiszta ügy 

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 RTL Klub 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-nappal Budapest  13:55 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma
 14:35 A szerelem foglyai  15:45
Nyomtalanul  16:45 Szulejmán 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz
 19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:45 Barátok közt21:25 Showder
Klub22:35 RTL Klub Híradó 23:00
Gyilkos elmék (18) 00:05 Magyarul
Balóval 00:40 Vámpírnaplók01:40
Reflektor  02:00 Street Kitchen 
02:30 Kalandor 02:50 4ütem 
03:15 A bosszú angyala 

04:45 Aktív  05:10 Csapdába csal-
va  05:35 Családi Titkok  06:20
Mokka 09:25 Stahl konyhája09:30
Babapercek09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:30 Aktív13:00 Családi Titkok 
14:10 Zsaruk  15:15 Az én bűnöm
 16:20 Veronica aranya  17:25 Fi-
orella  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban20:15 Az 50 milliós játsz-
ma  21:30 Mint a kámfor  00:05
Vegas  01:05 Tények Este 01:55
Sportos 02:10 Ezo.TV  03:10 Aktív
 03:30 A törvény embere 

05:10 Igazgyöngy  05:55 TV-Shop
06:30 Will és Grace  06:55 Will és
Grace07:20 Jóbarátok07:40 Jó-
barátok08:05 A nagy svindli 09:00
Szívek szállodája  10:00 Knight Ri-
der11:00 Amerikai mesterszakács
 11:55 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  12:55 A nagy svindli
13:55 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők14:50 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  15:45 NCIS: Los Angeles
 16:45 NCIS: Los Angeles  17:40
Amerikai mesterszakács18:40 Jim
szerint a világ  19:05 Jim szerint a
világ  19:35 Két pasi – meg egy ki-
csi 20:10 Két pasi – meg egy kicsi
 20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 A Bourne-csapda  22:10 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  23:00 Leta-
szítva  23:15 A vörös sárkány 
01:50 Két pasi - meg egy kicsi 

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 Gázfröccs
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Gázfröccs
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Gázfröccs
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Gázfröccs
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Konkrét
(ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 12., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:20 Akadálytalanul 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Fe-
ketén-fehéren06:55 Kenó07:00
Híradó 07:10 Időjárás-jelentés 07:20
Rondó 07:50 Kvartett 08:20 A múlt
fogságában09:15 Kisvárosi doktor
 10:10 Család-barát 11:30 Jó tud-
ni!12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:35 Időjárás-jelentés 12:40
Kult+  12:50 Jamie 15 perces kajái
13:15 Kívánságkosár 15:05 Feketén-
fehéren  15:55 Rex felügyelő 
16:45 Szerencse Híradó  17:00 Ri-
dikül  18:00 Híradó 18:30 Időjárás-
jelentés 18:40 Kisvárosi doktor 
19:35 Maradj talpon!  20:35 Fábry
 21:50 Kenó  21:55 Shirley Valen-
tine23:45 kult.hu 00:15 Örökség a
jövőnek – Olasz-magyar kapcsolatok
00:45 Veinhageni rózsabokrok 

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 RTL Klub 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-nappal Budapest  13:55 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma
 14:35 A szerelem foglyai  15:45
Nyomtalanul  16:45 Szulejmán 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz
 19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:45 Barátok közt  21:25 CSI: A
helyszínelők  22:25 RTL Klub Hír-
adó 23:00 CSI: A helyszínelők 
00:00 Magyarul 00:35 Reflektor 
00:55 A hatalom hálójában  02:00
A hatalom hálójában03:00 A bosz-
szú angyala 

04:30 Lángoló Chicago  05:10
Csapdába csalva05:35 Családi Tit-
kok06:20 Mokka 09:25 Stahl kony-
hája09:30 Babapercek09:40 Te-
leshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:30 Aktív  13:00
Családi Titkok  14:10 Zsaruk 
15:15 Az én bűnöm  16:20 Veroni-
ca aranya  17:25 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Az 50 milliós játszma  21:30
Frizbi Hajdú Péterrel  22:35 NCIS:
Los Angeles  23:40 Felejthetetlen
 00:40 Tények Este 01:30 Aktív 
01:50 Sportos 02:05 Ezo.TV03:05
Ami sok, az sokk 

05:10 Igazgyöngy  05:55 TV-Shop
06:30 Will és Grace  06:55 Will és
Grace07:20 Jóbarátok07:40 Jó-
barátok08:05 A nagy svindli 09:00
Szívek szállodája  10:00 Knight Ri-
der11:00 Amerikai mesterszakács
 11:55 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  12:50 A nagy svindli
13:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők14:50 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  15:45 NCIS: Los Angeles
 16:45 NCIS: Los Angeles  17:40
Amerikai mesterszakács18:40 Jim
szerint a világ  19:05 Jim szerint a
világ  19:35 Két pasi - meg egy ki-
csi  20:10 Két pasi – meg egy kicsi
 20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00Észbontók 22:10A S.H.I.E.L.D.
ügynökei23:00 Letaszítva01:45
Két pasi – meg egy kicsi 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Kulisszák mögött (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 

GYŐR+ TV
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GASZTRO CREATIVE-CHEF

Libalakoma,
ahogy a Creative Chef szereti

készüljön a Márton-napra nagy eszterrel!

Lapunk megjelenésének napján, november
6-án este háromnegyed 8-kor debütál a
Gyôr+ Televízió mûsorán a Creative Chef.
Az RTL Klub Konyhafônök 2 címû mûsorának
harmadik helyezettje, a gyôri Nagy Eszter
fôzômûsora elsô részében a Márton-naphoz
kapcsolódóan ajánl recepteket. Ezekbôl
merítettünk lapunk hasábjain is!

2 db zöldalma, egy ek. méz, egy tk. fehér balzsam -
ecet, angolzeller, 30 dkg libamáj, egy fej vöröshagy-
ma, egy gerezd fokhagyma, egy nagy zellergumó,
15 dkg vaj, só, bors

Az almákat megpucolom és kevés vízben a mézzel
és a balzsamecettel puhára fôzöm. Mikor szinte min-
den víz elfôtt róla, pépesre turmixolom és lehûtöm.
Az angolzellert egyforma kockákra vágom és blan-
sírozom. A libamájat kierezem, majd kb. egy centi
vastag szeletekre vágva, mindkét felét megsütöm.
Amikor kész, pogácsaszaggatóval korongot vágok
belôle. A hagymát lepirítom és a felkockázott zeller-
rel és a fokhagymával együtt sós vízben puhára fô-
zöm. Mikor teljesen megpuhult, a vajjal krémesre tur-
mixolom. (Ha sûrû, akkor fôzôvízzel hígítom, sózom,
borsozom.) A hideg almapürét a tányér közepére ül-
tetem, ráhelyezem a májat és köréje szórok keveset
a blansírozott angolzellerbôl. A levest külön kancsó-
ban szervírozom és közvetlenül a fogyasztás elôtt
óvatosan a tányérba öntöm.

Hideg almapüré blansírozott angolzellerrel és libamájjal
(forró zellerkrémlevessel felöntve)
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GASZTRO  HIRDETÉS

Szarvasgombás csokiszuflé céklás tokaji aszú redukcióval

Rosé libamell sütôtök-variációkkal és erdei gombákkal

2 szép bôrös libamell, egy sütôtök, 10-15 dkg vaj, chili,
narancs, gyömbér, méz, só, bors, pár szem vargánya,
rókagomba

A sütôtök egy részébôl különbözô méretû pogácsaszag-
gatókkal hasábokat vágok, melyeket a sütôbe teszek (kb.
5 perccel azelôtt, hogy elkészülne, enyhén megsózom és
mézzel megkenem). A sütôtök többi részét kevés sós víz-
ben puhára fôzöm, leszûröm, majd a vajjal összeturmixo-
lom. A pépet elfelezem, a felét gyömbérrel ízesítem, ez
lesz a krém. A másik feléhez hozzáadok egy kevés chilit
és egy fél narancs levét, és szûrôn átpasszírozom, majd
szifonba töltöm. (2 patront csavarok bele.) A liba bôrét be-
vagdosom úgy, hogy a hús vétetlenül se sérüljön meg. Só-
zom, majd bôrével lefele forró serpenyôbe helyezem. Vas-
tagságtól függôen, mindkét oldalát 5-6 percig sütöm. Fel-
vágás elôtt minimum 6 percet pihentetem! Amíg a liba pi-
hen, a gombákat a libazsíros serpenyôben átpirítom, só-
zom, borsozom, majd az egészet esztétikusan tálalom.

18 dkg étcsokoládé, 3 db tojás, 3-4
evôkanál cukrozatlan kakaópor, 10-12
dkg vaj, szarvasgomba, 4 dl tokaji
aszú, egy db cékla.

A vajon felolvasztjuk a csokoládét,
majd amikor langyos, belekeverjük a
már habosra vert tojássárgákat. A fehér-
jét külön habbá verjük, majd nagyon
óvatosan összeforgatjuk, vigyázva arra,
hogy a hab ne törjön össze. A kakaó-
port szintén óvatosan beleszitáljuk és
kevés reszelt szarvasgombával együtt
lágyan összeforgatjuk. A keveréket elô -
re kivajazott szufléformákba töltjük és
180 fokos sütôben kb. 8 percig sütjük.
Tokaji aszút hevítünk és egy-két szelet
céklával addig forraljuk, míg sûrû nem
lesz (a céklákat eltávolítjuk és a reduk-
ciót a tálalásnál használjuk).
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Egy 8 lakásos társasházban,  az Ipar úton, a föld-
szinten található ez az 55 nm-es téglalakás. Az abla-
kok egy nyugodt, csendes
utcára néznek, tehát időseb-
beknek, nyugalomra vá-
gyóknak  is ajánljuk. A fű-
tést gázkonvektorok bizto-
sítják, illetve redőnyök is
szigetelik a  részben mű-
anyag  és a faablakokat. A
szobákban jó állapotú parketta található.  A lakás
nagyon jó elosztású,  a konyha  mérete is megfelelő
egy családi vacsorához, illetve egy kis kamra is része
még a konyhának.  A közös költség  6000 Ft havonta.
Az ingatlan saját tárolóval rendelkezik az alagsor-
ban. Az ár rugalmas, hívjon, mert gyorsan elviszik!
Azonnal költözhető!
Érd.: 06-30/483-8257 nagyzsgyor@indamail.hu
Irányár: 13,3 M Ft

Családi házat keres Győr közelében? Csendes,
nyugodt környezetben? Kiváló lakóközösség tagja
lehet, ha ezt az ingatlant választja! Töltéstaván
500 nm-es telken, új építésű ikerházak eladók!

Kettő, vagy há-
rom hálószobát
szeretne? Ame-
rikai konyhá-
val? Tervezze,
alakítsa és for-

málja az igényeinek megfelelően! Most ezt is meg-
teheti! Ön megálmodja, mi megvalósítjuk!! Az ár
94 nm-es házra vonatkozik, garázs nélkül, emelt
szintű fűtéskész állapotban, de van lehetőség
kulcsrakész befejezésre is! Az építkezés befejezése
a jogerős építési engedély kiadását követő 7 hóna-
pon belül várható.
Ár: 17,9 M Ft Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Sziget kedvelt utcájában újonnan épülő, 4
lakásos társasházban lakások leköthetők. Az épü-
let jelenleg szerkezetkész állapotban megtekinthe-
tő. Várható átadás 2016. tavasz. Ez a 67 nm-es la-
kás az első emeleten található. Elosztását tekintve
az amerikai konyhás nappali mellett kialakításra
került 2 szoba, de igény esetén kialakítható még
egy szoba. Nem tetőtéri, teljes belmagasságú falak!
Fűtését turbó gáz-
kazán biztosítja,
alapvetően radiá-
torral, de ha pad-
lófűtést szeretne,
az is megoldható.
Minőségi kivite-
lezés jellemzi az ingatlan minden négyzetméterét.
A zárt udvaron található gépkocsibeállót az ár tar-
talmazza. 
Ár: 18,4 M Ft Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

Most bevezető áron juthat hozzá álmai otthoná-
hoz! Győr rohamosan fejlődő részén, a Pacsirta la-
kóparkban, a Belvárostól mindössze néhány perc-
re, csodálatos kertvárosi környezetben épül ez a

minden igényt
kielégítő, két-
szintes társas-
ház. Minőségi
munka, kiváló
kivitelezés! Az
impozánsan ki-

alakított épületben 39 és 57 nm közötti lakások kö-
zül választhat. Kisebb lakást keres, egy- vagy két-
szobásat? Kertkapcsolattal? Akkor ez a megfelelő
választás! Ez a 44,58 nm-es lakás a földszinten ta-
lálható. Elosztása kiváló, az amerikai konyhás
nappali mellett kialakításra került egy hálószoba,
valamint fürdőszoba. A nappaliból a 8 nm-es te-
raszra léphetünk. A 30-as Porotherm tégla 10 cm
szigetelést kap. Kétrétegű műanyag nyílászárók
kerülnek beépítésre. Fűtése egyedi gázkazánnal

ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN
történik. Energetikai besorolása „A”. Várható át-
adás 2016. nyár. 
Ár: 11,9 M Ft Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Pinnyéd egyik zsákutcájában épül ez a 6 la-
kásos társasház, magas műszaki tartalommal. A
társasház földszintjén 4 lakás került kialakításra
kertkapcsolattal, míg az emeleten 2 iroda. Az L1
lakás 66,72
nm. Az ameri-
kai konyhás
nappali mel-
lett 3 hálószo-
ba található, a
nappalihoz 10 nm terasz kapcsolódik. A lakáshoz
64 nm zöldterület tartozik. Az épület „A” energia
besorolású lesz, tehát alacsony rezsivel lehet szá-
molni. Gépkocsibeállót 250.000 Ft-ért vásárolhat-
nak. A lépcsőházban lehetőség van tároló vásárlá-
sára 100.000 Ft/nm áron. Részletekért hívjon,
mert gyorsan elkel!
Ár: 18,9 M Ft Érd.: 06-70/866-7424
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Győr-Pinnyéden eladó ez a 90 nm-es sorház kert-
kapcsolattal. Bomba áron! Emelt szintű fűtéské-
szen.
Ár: 19,9 M Ft Érd.: 06-70/866-7424
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Szigetköz szívében, Győrtől 10 km-re, Dunaszegen
teljesen felújított családi ház eladó. A ház 800 nm-
es telken helyezkedik el. Talajvíztől nem kell fél-
nie, hiszen Dunaszeg „leg-
magasabb” pontján helyez-
kedik el.  A 200 nm-es bel-
ső kétszintes ház elosztása
kiváló. A földszinten talál-
ható egy nagyobb szoba,
nappali+étkező, konyha,
valamint fürdőszoba. Az
emeleten két nagyobb szo-
ba és fürdőszoba kapott he-
lyet, de igény esetén kialakítható még egy hálószo-
ba. Az emeleten mindkét hálószobából megközelít-
hető a 10 nm-es erkély. Az ingatlant 2005-ben tel-
jesen felújították. A felújítás során az ablakokat ki-
cserélték, vízvezetéket áthúzták, új járólapok, va-
lamint új konyhabútor került beépítésre.  A ház kí-
vülről szigetelést kapott, valamint a tető is felújí-
tásra került.
Irányár: 19,9 M Ft Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

Alakítsa és tervezze az igényeinek megfelelően! Ga-
rázst is szeretne? Az is megoldható! A 460 nm-es te-
lekre bármilyen stílusú, kialakítású ház felépíthető!
Két szobát vagy hármat szeretne? Döntse el ÖN!

Nincs szolgal-
mi út, mindkét
ház külön bejá-
rattal rendelke-
zik! Győrzá-
moly fiatalos,

új építésű részén kerül felépítésre ez a gyönyörű,
minden igényt kielégítő ikerház. Az ár 90 nm-es ház-
ra vonatkozik, garázs nélkül, emelt szintű fűtéskész
állapotban, de van lehetőség kulcsrakész befejezésre
is! A fent megjelölt kép tájékoztató jellegű, a való-
ságban ettől eltérhet!
Ár: 17,9 M Ft Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

KIADÓ ALBÉRLETEK

Kiadó a Dózsa György rakparton egy II. emeleti, 80 nm-es, tágas téglalakás.
A lakás DK-i fekvésű, tágas, világos, ablakai a Dunára néznek. Elosztása 2
szoba, nappali, étkező. Az ingatlan bútorozott, a konyha gépekkel és beépí-
tett szekrényekkel felszerelt. Sok pakolási lehetőség van. A nappalihoz tar-
tozik egy 10 nm-es terasz is. A ház alatt saját garázs van. Az ingatlan 2 fő ré-
szére kiadó, hosszú távra. 2 havi kaució szükséges.
Ár: 120.000 Ft/hó. Érd.: 06-70/866- 7426
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

Győr városközponttól 5 percre kiadó ez a gyönyörűen berendezett, teljesen
felújított lakás. A 127 nm-es, erkélyes lakás az első emeleten található. Az
amerikai konyhás nappali mellett megtalálható egy nagyszoba, két félszoba,
gardrób szoba, mosókonyha, valamint két fürdőszoba, egyikben zuhanyka-
binnal, másikban fürdőkáddal.
Ár: 210.000 Ft/hó. Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Révfaluban, a Vízimolnár utcában kiadó ez az új építésű, 70 nm-es,
bútorozatlan lakás. A lakás elosztása: amerikai konyhás nappali + 2 szoba,
fürdő, WC, háztartási helyiség. A lakás most készült el, így Ön lehet az
első lakója. A rezsi alacsony, hiszen "A" kategóriás energetikai tanúsítvány-
nyal rendelkezik. A bérleti díj 140.000 Ft/hó + rezsi. A tulajdonos kéthavi
kaució + az aktuális bérleti díj ellenében adja bérbe hosszú távra az ingat-
lant. Lehetőség van továbbá nagyméretű (20 nm) garázs bérlésére is, mely
elektromos kapuval ellátott. Bérleti díja havonta 14.000 Ft-ba kerül. Hívjon,
biztosan megegyezünk!
Érd.: 06-70/866-7424 pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Győrben, a Vízimolnár utcában kiadó ez a vadonatúj nappali + 2 szobás,
első emeleti társasházi lakás. A lakás 60 nm-es, alacsony rezsijű. A kiváló
fekvésű, világos lakás bútorozatlanul, hosszú távra kiadó. Lehetőség van
nagyméretű garázs bérlésére is (14.000 Ft/hó), de a háznak van közös táro-
ló helyisége is. A lakás havi bérleti díja 130.000 Ft + rezsi. A tulajdonos 2
havi kaució és az aktuális havi bérleti díj ellenében adja ki az ingatlant.
Érd.: 06-70/866-7424 pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Szuper lakás, szuper jó áron kiadó a Tábor utcában! Azonnal költöz-
hető! Fekvése Ny-i, nagyon világos, tetőteres. A lakás a III. emeleten
található. Lift nincs. Elosztása 2 félszoba, egy nagy, amerikai konyhás
nappalival. Beépített szekrényekkel, gépesítve, berendezve kiadó. A
lakásnak egyedi gázfűtése, illetve padlófűtése van. Klíma, riasztó, Wi-
Fi, 150 tv-csatorna és egyéb kényelem szolgálja a mindennapokat. Kö-
zös költség 3000 Ft. 2 havi kaucióval, min. 1 évre, 100.000 Ft/hó + re-
zsivel lefoglalható. Parkolás az udvaron.
Érd.: 06-70/866-7426 kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

Győrben, a Tihanyi Árpád úton, december 15-től kiadó ez az 53 nm-es la-
kás! A második emeleti lakás elosztása 2 szoba+hall. A lakást 2010-ben fel-
újították. A fürdőszobába zuhanykabin került beépítésre. Rezsije rendkívül
alacsony, hiszen a társasház szigetelése és a fűtés-korszerűsítés is megtörtént.
A lakás megbízható bérlő részére, hosszú távra kiadó.
Bérleti díj 85.000 Ft+ kéthavi kaució.
Érd.: 06-30/640-8794 budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Belvárosban kiadó ez a gyönyörűen felújított és igényesen beren-
dezett lakás. A földszinten található 62 nm-es lakás a Belvárostól pár
percre, csendes, nyugodt utcában van. Elosztása nappali+2 szoba, fürdő-
szoba és WC. Az ablakok műanyagok, redőnnyel, valamint szúnyoghá-
lóval felszereltek. Fűtése házközponti, rezsije a téli hónapokban sem ma-
gas. A lakás bútorozott, konyhája gépesített, frissen festett, azonnal köl-
tözhető. Megbízható, nem dohányzó bérlők számára, hosszú távra kiadó.
Állattartás nem megengedett. Igény esetén garázs bérlése is megoldott,
melynek bérleti díja 15.000 Ft/hó.
Bérleti díj: 130.000 Ft/hó + kéthavi kaució.
Érd.: 06-30/640-8794 budai.monika@edesotthongyor.hu

Legyen Ön az első lakó az Árpád tömbben! Győr-Belvárosban, az újon-
nan átadott Árpád tömbben kiadó egy teljesen felszerelt luxuslakás. A
lakás 50 nm-es. Elosztását tekintve van egy amerikai konyhás nappali és
egy hálószoba, külön fürdő és WC. Az ingatlanban minden luxus kivite-
lezésben készült, sok beépített bútor, gépesített konyha, tv, szárítós mo-
sógép, klíma  és egyéb luxus felszerelés teszi komfortossá a lakást. Tar-
tozik hozzá egy 8 nm-es közös tároló a lakás mellett, illetve a mélyga-
rázsban gépkocsibeálló. Rezsiköltsége nagyon alacsony, mert A++-os a
lakás energetikai besorolása. Az ingatlan minimum 1 évre kiadó, igényes
pároknak, illetve egyedülálló személyeknek, gyermek nélkül. 
Feltétel: 2 havi kaució, bruttó: 150 000 Ft + rezsi/hó.
Érd.: 06-70/866-7426 kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

ELADÓ PANELLAKÁSOK

Győr-Adyvárosban eladó ez az igé-
nyesen felújított panellakás. A 62 nm-
es lakás 10 emeletes társasház 6. eme-
letén található. Elosztását tekintve
1+2 fél szoba+hall. Az ingatlan teljes
felújításon esett át. A villany- és víz-
vezetékeket kicserélték, minden helyi-
ség új burkolatot kapott, műanyag ab-
lakok, valamint redőnyök kerültek be-
építésre. A belső ajtók újak, minőségi
fa alapanyagból készültek. A konyha
teljesen gépesített, beépített hűtővel,
főzőlappal, és mosógéppel. A kisebb
szobához kapcsolódik a beépített log-
gia, mely beépített szekrénnyel ellá-
tott. A lakásban több egyedileg készí-
tett beépített szekrény található, me-
lyek a vételár részét képezik. A lakás-
hoz alacsony bérleti díjas tároló tarto-
zik. Az ingatlan egészségügyi festést
követően, azonnal költözhető. Kiváló-
an alkalmas fiatal pároknak, vagy be-
fektetőknek.
Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu
Ár: 14,7 M Ft

2. Győr-Marcalváros I-en, a Répce ut-
cában eladó ez a 4. emeleti, erkélyes
panellakás. Az 55 nm-es lakás elosztá-
sa 1,5 szoba+hall. Az ingatlan részben
felújított, műanyag ablakok, redőnyök,
valamint új biztonsági bejárati ajtó ke-
rült beépítésre. Redőny került az er-
kély külső részére is. Az előszoba járó-
lappal, a szobák laminált padlóval
burkoltak. A lakás fekvésének köszön-
hetően, rendkívül világos. A környék
infrastruktúrája kiváló. A közelben
boltok, orvosi rendelő, gyógyszertár,
iskola, óvoda megtalálható. Kiválóan
alkalmas fiatal pároknak, valamint be-
fektetőknek!
Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu
Irányár: 13,3 M Ft

3. Marcalváros I-en, az Ikva utca csen-
des részén eladó ez a gyönyörű pano-
rámával rendelkező, erkélyes panella-
kás. Az 50 nm-es lakás 10 emeletes tár-
sasház 8. emeleténtalálható. Elosztá-
sát tekintve kétszobás. Az ingatlan
2006-ban felújításon esett át, a víz- és
villanyvezetéket kicserélték, a szobá-
kat laminált padlóval, a konyhát, elő-
szobát járólappal burkolták, valamint
új konyhabútor került beépítésre. Re-
zsije a téli hónapokban sem magas,
fekvésének köszönhetően, rendkívül
világos. A lakás tehermentes, jelenleg
senki nem lakja, egészségügyi festést
követően azonnal kötözhető!
Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu
Irányár: 13.3 M Ft

Adyváros  frekventált részén eladó ez
az 55 nm-es, 1+2 fél szobás, erkélyes
panellakás. A 6. emeleten helyezkedik
el. A lakás teljesen felújított, redőny,
szúnyogháló és 2 klíma is van.  A ház
már külső szigetelésen is átesett, ezért
egyedi hőmennyiségmérővel is ellátott.
Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu
Irányár: 14,5 M Ft

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • 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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HIRDETÉS KÖZSZOLGÁK

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!

11. 06.—11. 13.
DELIKÁT

2099,-kg

Kacsa- és libatermékek
friss és fagyasztott

nagy választékban kaphatók.

899,-kg

Makréla olívaolajban,
125 gr,

1840 Ft/kg

Sütôtök
(2015.11.06—11.07.)

119,-kg

230,-db

Pecsenyekacsa
„A” minôségû

Libacomb

185,-db

Farmer tejföl
20%-os, 330 g,

560,61 Ft/kg

Karaván sajt,
füstölt, sonkás

1999,-kg

460 Ft/db helyett

BOMBA ÁR!

kép és szöveg: pannon-víz

Kedves és illusztris vendégek érkez-
tek a napokban a Pannon-Víz Zrt. köz-
pontjába: a Győri Vízvezetéki Rész-
vénytársaság egyik alapító tagjának,
Hauzer Györgynek a leszármazottai,
Szalai Tiborné és családja. Örömmel
értesültek róla, hogy a Pannon-Víz nél,
a Harcsás falikútgyűjtemény egyik
legszebb darabjaként láthatják a déd -
apa egyik remekművét. 

Méltán lehetnek büszkék a déd -
apára, aki több területen is maradan-
dót alkotott. 

Hauzer György 1868-ban mint ön-
álló rézműves telepedett le Győrött.
Rézgyára a kor ipari-technológiai szín-
vonalát meghaladó üzem volt Győr
belvárosában. Műhelye az Arany Já-
nos utcában, az egykori Arrabona
Áruház helyén volt. 

Hauzer Görgy rézművest, az Ipar-
testület tekintélyes tagjaként tisztel-
ték városunkban. Apósával, Dorner
Antallal már az egylet alapításában is
rész vettek. Őt választották a Győri
Ipartestület első elnökének, 1887-

A vakok és gyengén látók számára is olvasha-
tó, Braille-írásos, úgynevezett akadálymente-
sített számlát állít ki a jövőben a Győr-Szol
Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. azon ügyfelei
részére, akik igénylik ezt a többletszolgálta-
tást. A két társaság által nyújtott szolgáltatá-
sok ellenértékéről a kérésre kiállított speciális
számlákon az aktuális lakbérről, a távhődíjról,
illetve a hulladékszállítási díjról kaphatnak ér-
tesítést ily módon az érintettek.

Az akadálymentesített számlák formanyom-
tatványon igényelhetőek, melyek letölthetőek
a Győr-Szol Zrt. illetve a GYHG Nonprofit Kft.
hivatalos honlapjáról vagy személyesen átvehe-
tőek a két cég közös ügyfélszolgálatain (Győr,
Orgona utca 10.; Győr, Jókai utca 7–9.). A Győr
Szol Zrt. nyomtatványain bejelölhető, hogy a
távhődíjról vagy lakbérről, esetleg mindkettőről
kér-e akadálymentesített számlát az igénylő. (A
GYHG esetén értelemszerűen a hulladékszállí-
tási díjról kérhető akadálymentesített számla.)
A kérelmeket minden esetben a 9024 Győr, Or-
gona utca 10., vagy a 9002 Győr, Pf.: 78. címre
kell eljuttatni. A nyomtatvány beérkezését köve-
tő hónaptól már az érintettek az eddig megszo-
kott számlák mellett a borítékban akadálymen-
tes számlát is kézhez kapnak.

A szolgáltatók a lehetőségről írásos tájé-
koztatót küldtek a vakok és gyengén látók
érintett megyei szervezetének, akik segítsé-
get nyújtanak tagjaiknak a kérelmek eljutta-
tásában.

Akadálymentes
számlák 

Hauzer György falikútja

ben adta át a helyét Zechmeister Ká-
rolynak. Később az Ipartestület díszel-
nökévé is választották. 

1876-ban kinevezték a győri tűzol-
tó testület parancsnokának, majd ké-
sőbb főparancsnokának. Parancsnok-
ká való kinevezését követően új szel-
lem, friss munkakedv és bajtársi ösz-
szetartás üdítő érzete vonult be a tűz-

oltó egyletbe. Főparancsnoki tényke-
dése során fejlődött a győri tűzoltóság
olyanná, hogy a kiképzés tekintetében
az összes egyletben az elsők között
tartották számon.   

1883 márciusában alapító tagja a
Győri Vízvezetéki Részvénytársaság-
nak. Keze munkájának nyomát őrzi
az első győri vízvezeték-hálózat, a
csövek hidránsok (tűzcsapok, vízel-
zárók) lerakásával vállalkozását, a
Hauzer György és Tsa. győri céget
bízták meg. 

„Tegye meg mindenki kötelességét,
mellyel önmaga és a társadalom iránt
tartozik, és sok nemzedék fogja áldani
mindazok emlékét, kik a vízvezeték lé-
tesítéséhez hozzájárultak” – fogal-
mazták meg annak idején a Győri Víz-
vezetéki Részvénytársaság alapítói.  

A Győri Ipartestület kiadásában no-
vemberben jelenik meg az Isten áldja
a tisztes ipart című album, melyben
Hauzer Györgyről is olvashatunk.

Az élelmiszer bizalmi termék, ép-
pen ezért csak olyan húskészítmé-
nyeket állítunk elő és forgalmazunk,
amelyeket mi is megeszünk – kezd-
te bemutatkozójában Debreceni Ti-
bor, az immár tízéves Bábolna Hús
tulajdonos-üzemvezetője. Nekünk
kötelező jó árut készíteni, hisz a Bá-
bolnai Sonkafesztivál szervezője-
ként, mi vagyunk a hagyományos
sonka nagykövetei. A családi vállal-
kozás képviselője elmondta: EU-s
üzemünkben kis létszámmal dolgo-
zunk, főként a család, így a minő-
ségre jobban oda tudunk figyelni,
hisz régi recepteket használva, tra-
dicionális technológiákat alkalmaz-
va készülnek a jobbnál jobb termé-
kek. A hagyományos ízvilágú finom-
ságokat a Vásárcsarnok emeletén,

Új Házi füstölt áruk boltja
a Vásárcsarnokban

a Házi füstölt áruk boltjában vehet-
jük meg. A füstölt kolbászok széles
palettája kapható itt: paraszt-, ló-,
szarvas-, mangalica-. erdélyi kol-
bász. De a szalámiban is bőség ural-
kodik: a házi paprikás, a szarvas, a
mangalica, a csabai vastag, a bá-
bolnai téli mellett a frissáru-kínálat
is tükrözi a hagyományos magyar
ízeket. Ilyen pl. a házi kenőmájas, a
nyelves disznósajt, a kövesztett sza-
lonna, a nyírségi rizses májas- és vé-
res hurka, a 30 éve gyártott sütőkol-
bász. A tulajdonos szerint, érdemes
megkóstolni termékeiket, ha apá-
ink, nagyapáink ízeit keressük. A
cég honlapján is tájékozódhatnak
(www.babolnahus.hu) a kínálatról,
ahol webáruházban is vásárolhat-
nak a kényelmesebb vásárlók.
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APRÓ HIRDETÉS

„Az fontos, hogy érdekes legyen az életem”

Jegyek kaphatók:
Tourinform Gyôr, Baross G. u. 21.
Telefon: 96/311-771
és az Interticket-en keresztül

Frei Tamás
elôadása és beszélgetés
legújabb regényérôl, André kalandjai
Kelet-Közép Európában

2015. november 13., 19 óra
Vaskakas Bábszínház
(a volt Bartók Béla MMK)
Gyôr, Czuczor Gergely u. 17.
Telefon: 96/512-690

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

Tel.: 36-96/518-423,
Fax: 36-96/524-877

e-mail: info@amstelhattyu.eu
www.amstelhattyu.eu

Szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket!

Cseri-libavacsora
november 7, 19 óra

Ismerkedjen meg
a nyúli Cseri-pincészet
zamatos boraival!

Kiváló borok, ínycsiklandó fogások!
A zongoránál: Nyári Jenô

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

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

Magyarnóta- és Operett Est
2015. november 13-án 19 órakor 

Fellépnek: Rita, Natália és Sebestyén
Tamás Szórádi Árpád előadóművész
kíséretével

Vacsora: baconnal, sajttal töltött
csirkemell rántva • párolt karaj
Budapest módra • vegyes köret,
• saláta • desszert

A belépőjegy ára vacsorával együtt
4.100 Ft/fő helyett 2.990 Ft/fő

ÁLLÁS 

Angol
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Autóipar területén műkö-
dő cég keres „betanított minőség-
ellenőröket” 3 műszakos munkarend-
ben. A műszakok 8 órásak. A munka-
végzés helye: Győr. Munka típusa: köny-
nyű fizikai munka. Kizáró ok: színtévesz-
tés. Érdeklődő hívását a 06-30/713-
9047-es telefonszámon várjuk, munka-
napokon 9.00–16.00 óra között, vagy
írásban a cleanhrgroup@gmail.com cí-
men.

Gyártósori operátorokat
keresünk győri munkavégzésre,
három műszakos munkarendbe.
gyor@minosegellenor.hu
Tel.: 06-30/697-2156.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigetelé-
se, bádogos-, ács-, kő-
művesmunkák végzése
kedvezménnyel, garanci-
ával. Tel.: 06-30/355-6991.

Vizes, penészes lakás-
ban él? Ha már megunta, hívjon! In-
gyenes kiszállással, szaktanács adás.
Tel.: 06-20/502-5966.

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

SZÉLVÉDŐ-JA,VÍTÁS
kőfelverődés- és repedésjavítás

Helyszíni kiszállással is!
A Megbízható Pont!
06-70/286-3665

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

Kaszálás, fűnyírás, fakivá-
gás, gyökérkivétel, sövényvágás, met-
szés, ásás, bozótirtás! 96/826-322, 06-
30/403-6810.

Szobafestés, mázo-
lás, tapétázás, laminált padló le-
rakása, díszítő festések, homlok-
zatfestés és gipszkarton rendsze-
rek kivitelezése. Tel.: 06-70/245-
8931.

Győrben élő idősek otthoni
ápolását, gondozását vállalja nagy gya-
korlattal rendelkező, középkorú nő. Hív-
jon bizalommal! 06-30/451-5367

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást, igény szerint
rakodókkal, teljes körű elszállítással,
akár díjmentesen, hétvégén is. 06-
20/944-6667 

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, műsza-
ki termék szállítása kedvező áron,
2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

Régi kapuk, kerítések fel-
újítása, újak készítése,
lakatosmunkák, ajtó-,
ablak- és zárjavítás, költ-
ségkímélő megoldások.
Tel.: 06-70/223-7957.

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen el-
szállítjuk felesleges holmiját pincé-
jéből, padlásáról, lakásából, ill. ud-
varáról. Hívjon bizalommal! Non-
stop tel.: 06-70/675-0654.

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

EGYÉB

Most nyíló Győr, belvárosi üzletbe
befektető társat keresek. Diszkré-
ció, biztos háttér. 06-20/260-
0336.

Saját részre vásárolok!
Régiséget, festményeket, porcelánt,
órákat, hagyatékot, szarvasagancsot,
trófeát. Tel.: 06-70/395-5385.

Készpénzért antik bú-
tort, festményeket, herendi és
Zsolnay-porcelánt, ezüsttárgyakat,
könyveket, antik órákat, szőnyeget,
teljes hagyatékot vásárolunk. Hív-
jon bizalommal! 06-70/640-5101.
Kérésre házhoz megyünk!

Gyere és hallgass
meg két előadást a
Biblia és a tudomá-
nyok kapcsolatáról!
November 7–8. (szombat, vasár-
nap) 19–20 óráig. Szombati téma:
A Biblia és a tudományok rövid át-
tekintése. Vasárnapi téma: A Bib-
lia szerint mi történik velünk a ha-
lálunk után? Arany János Művelő-
dési Ház, 9021 Győr, Révai u. 5.
Nyugdíjas Klub. Angol–magyar for-
dítás lesz. További információ:
+36-70/216-5242.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK,

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK,
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE

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

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása és be-
váltása. 06-70/564-2280

Bélyeget, képeslapot, pénzt, ki-
tüntetést (náci, Waffen-SS is), jelvényt,
könyvet, egyéb régiséget vásárol ma-
gángyűjtő. Pál István. Tel.: 06-20/947-
3928.

INGATLAN

Kiadó családi házat kere-
sünk hosszú távra, 3+nappalis elrende-
zéssel. Tel.: 06-20/260-0336.

Garázst vennék a Vásárcsar-
nok közelében. 06-20/956-9721

Győr-Adyvárosban 62
nm-es, felújított, háromszobás, klí-
más lakás eladó. Irányár:
12.900.000 Ft. 06-30/742-6430

LAKÁSCSERE

Belvárosi, 1 szobás, 36 nm-es, komfor-
tos, teljesen felújíott, egyedi gázfűtéses,
határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 36–45 nm-es,1+fél–2 szobás,
határozatlan idejű bérleményre. Sziget,
Gyárváros, Újváros és Bán Aladár utca
kizárva.  (Hirdetésszám: 503.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás 53 nm-es, össz-
komfortos, távfűtéses, műanyag nyílás -
zárós, csendes környék, határozatlan

idejű bérleti szerződéses lakást cserél-
ne erkélyes, külön WC, 50–75 nm-es,
3-, elsősorban 1+2 fél szobás, határo-
zatlan idejű bérleti szerződéses bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Bán Aladár ut-
ca kizárva. Tartozás átvállalása lehetsé-
ges. (Hirdetésszám: 400.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm-es, össz-
komfortos, távfűtéses, felújított, átala-
kított, határozott idejű bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 2-3 szobás, határo-
zott-határozatlan idejű bérleti szerződé-
ses bérleményre, maximum 2. emele-
tig. Sziget, Újváros, Bán Aladár kizárva.
(Hirdetésszám: 401.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 33 nm-es, komfor-
tos, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne, 2-3 szobás, 55–75 nm-
es, határozatlan idejű bérleményre. Szi-
get, Újváros, Gyárváros, Kismegyer,
Bán A. utca kizárva. Tartozás átvállalá-
sa lehetséges. (Hirdetésszám: 402.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, komfortos, 54 nm-es, 2
szobás, gázkonvektoros, határozott bér-
leti szerződéses, erkélyes lakást cserél-
ne 2 + fél, 1+2 fél vagy 3 szobás, 60-70
nm-es, gázfűtéses, győri, nem panella-
kásra. (Hirdetésszám:7.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, komfortos, 54 nm-es, 2 szo-
bás, Héra-égős cserépkályhás fűtésű,
határozott bérleti szerződéses, tárolóval
rendelkező lakást cserélne szigeti, bel-
városi, nádorvárosi, gyárvárosi vagy új-
városi, komfortos vagy összkomfortos,
65 nm körüli, 2 + fél vagy 3 szobás, le-
hetőleg emeleti, nem panellakásra. (Hir-
detésszám: 16. 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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SPORT CSAK AZ ETO

A papírforma sima győri sikert ígért, és nem is kellett sokat ide-
geskednie Ambros Martínnak, a két pont miatt a Hypo elleni Baj-
nokok Ligája mérkőzésen. Az első félidő után ugyanis már kilenc-
cel ment a zöld-fehér gárda, és a folytatásban sem kellett izgulnia.
Végül könnyedén, 29–21-re győzött a Győri Audi ETO KC a női
kézilabda Bajnokok Ligája C csoportjában.

Miközben a Győri Audi ETO KC a
Bajnokok Ligája csoportkörében egy
győzelemmel, illetve egy vereséggel
áll, már javában készül a hétvégi
Hypo elleni összecsapásra, addig a
bajnokságban sincs megállás. Gör-
biczék a Debrecent fogadták az Audi
Arénában.

A zöld-fehér lányok hamar eloszlat-
ták a kérdéseket a meccs kimenetelé-
vel kapcsolatban. Gyakorlatilag az el-
ső félidő felénél már eldőlt, hogy csak
a gólkülönbség lesz kérdéses. Végig
saját kezében tartotta a találkozó sor-
sát, a szünetben pedig már nyolc volt
a hazai előny. A második félidőben
Kiss Éva kivételével a kispadról min-

Hiába a hazai pálya és az akarat, nem sike-
rült javítania az ETO FC Győrnek a hétvégi
Puskás Akadémia II. elleni bajnokin. A ven-
dégek gyakorlatilag egy félidő alatt el is dön-
tötték a találkozót. A győri helyzetek ugyan-
is kimaradtak, amit meg is büntetett a fel-
csúti gárda. Óvári kezdte a vendég gól-
gyártást a harmadik percben egy lab-
davesztés után (0–1), majd pár perc-
cel később Péter gurított 10 m-ről a
hálóba (0–2). Hiába támadott többet
az ETO, az eredmény elmaradt. Aztán
még a félidő vége előtt Óvári duplázott,
így máris hárommal ment a vendég
gárda. A fordulás után végre a szé-
pítés is összejött, a 48. percben,
Németh jobb oldali beadását
Mayer csúsztatva fejelte a bal
alsó sarokba (1–3). Ezután is
próbálkoztak a győriek, nyomás
alatt tartva a vendégeket, ám
több hazai gól már nem született.
Felcsúti viszont igen, a 86. percben Péter
találatával kialakult a 1–4-es végeredmény.
Ezzel zsinórban negyedik vereségét is el-
szenvedte az ETO FC Győr.

A tavalyi évhez hasonlóan,
egyetlen gól döntött a futsal
rangadón. A Rába ETO FC
ugyanis az örök rivális Berettyó-
újfalu otthonában vizitelt bajno-
kin. A találkozón izgalmakban
nem, ám gólokban biztosan hi-
ány volt. Az egyetlen győri talá-
latra egészen a mérkőzés végé-
ig kellett várni. A 40. percben, a
lefújás előtt hat másodperccel
Alex szerezte meg a vezetést
és a győzelmet a Rábának.

Könnyedén nyertek
a Hypo otthonában

Sima gyôzelemmel tért vissza Orbán
denki lehetőséget kapott a beneve-
zett játékosok közül, a gólzápor pedig
nem állt le. A mieink magabiztos játék-
kal 34–17-re, simán nyertek.

Az ETO-nál ezen a mérkőzésen
tért vissza súlyos sérülése után Orbán
Adrienn. A jobbszélső a tavaly októbe-
ri Savehof elleni BL-meccsen szenve-
dett térdszalagszakadást. A jobbszél-
ső az egyéves kihagyást követően tíz-
percnyi játéklehetőséget kapott Amb-
ros Martíntól.

Sikerével a százszázalékos győri
együttes továbbra is a tabella élén áll
9 meccsen szerzett 18 pontjával, má-
sodik a Fradi 17, harmadik a Dunaúj-
város 12 ponttal.

Gyôzelem
a rangadón

November első napján nem pihen-
hettek férfi kézilabdázóink, ugyanis
Veszprém várt rájuk idegenben,
bajnokin. A talán kicsit szokatlan
időpontban – 11 óra – játszott talál-
kozón a hazaiak kezdtek jobban, és
4–2-re el is húztak. Aztán sikerült
ritmust váltani a Deáki-legények-
nek és a félidő közepén már a mie-
ink mentek kettővel. Sőt a hátralé-
vő időben tovább is növeltük elő-
nyünket, ám a szünetre mégis ki
tudtak egyenlíteni a veszprémiek.
A második játékrészben hol mi, hol
a hazaiak vezettek, ám egyik fél
sem tudott nagyon ellépni. Pár
perccel a vége előtt is még Kányai-
ék vezettek kettővel, ám a végjáték-
ban többször is hibáztak, amit a ha-
zai gárda meg is bosszult. A Veszp-
rém megfordította a találkozót és
végül otthon tartotta a bajnoki pon-
tokat. Veszprémi KSE–Agrofeed
ETO-SZESE 27–26 (12–12).

Elfáradtak
a végére

Újabb
vereség
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Jordi Illa Solé
Milyen várakozással tekintenek a

győri csoportkör elé?
Hamarosan kezdődik az UEFA

Futsal Cup elit köre és nagy vároko-
zással, valamint izgalommal tekin-
tünk a kiváló futsalcsapatok Győrbe

látogatása elé. Hatalmas megtisz-
teltelés számunkra megrendezni az
elit kör legnehezebbnek tűnő cso-
portkörét.

Gyôrben rendezik az EUFA
Futsal Cup egyik négyes tornáját

A Bajnokok Ligájának megfelelő UEFA Futsal Cup legjobb 16 csapata közé jutó Rába ETO Futsal Klub
lesz a házigazdája a négy négyes torna egyikének a sorozat elitkörében, s neves csapatok, köztük
akár a portugál Benfica is pályára léphet a győri Magvassyban. Jordi Illa Solét a Rába ETO Futsal ve-
zetőedzőjét és dr. Drucskó Zoltánt, az ETO FC Győr elnökét kérdeztük.

A hosszú ideje cseh bajnoki címvédő
és ranglista 5. helyezett, EP Chrudim lá-
togatása biztosítja a jó első mérkőzést.
A rengeteg brazil válogatott játékos és a
cseh nemzeti csapat legjobbjaiból álló
csapat minden bizonnyal izgalmas lát-
ványt nyújt majd az első meccsen.

A második napon a TTG-Ugra, az
orosz bajnok ellen lépünk pályára. Egy
kiváló csapat, mely véleményem sze-
rint, esélyes a végső győzelemre is. A
nézők olyan játékosok tudását tekint-
hetik meg, mint Robinho, Eder Lima,
Marsenio, Shayakhmetov és még so-
kan mások.

Mit emelne még ki az izgalmas-
nak ígérkező programból?

Kiváló sportélmény fogadhatja
majd a nézőket pénteken, amikor az
UEFA Futsal Cup címvédője ellen ját-
szunk. A csapat az utóbbi három évben
kétszer elhódította a serleget és tanú-
bizonyságot tett kiváló szervezettségé-
ről és profizmusáról. Ugyanakkor, a Rá-
ba ETO Futsal Club elhivatottan és mo-
tiváltan fog küzdeni az összes ellenfelé-
vel, és megtesz mindent annak érdeké-
ben, hogy ott legyen majd a Final Four
küzdelmeiben és a magyar futsal hírne-
vét tovább öregbítse Európában. 

Dr. Drucskó Zoltán
Eddig öt alkalommal adtak otthont

a futsal bajnokok ligája küzdelmeinek.
Ez a mostani alkalom azonban min-
den eddiginél különlegesebb. 

Elit kört rendezünk, amelyre a hazai
futsaléletben eddig nem volt példa, s
ha mindez nem lenne elegendő, egé-
szen kiváló mezőny fog összecsapni a
továbbjutásért. Sikerült kifognunk
ugyanis a legnagyobb halat, a vészka-
pus játékot professzionális szintre
emelő, a futsal Bajnokok Ligája aktuá-
lis címvédőjét, a kazah Kairat Almaty
csapatát. Persze ahogyan a köznyelv
mondaná, a többi résztvevő csapat
sem piskóta, hiszen az orosz Ugra Yu-
gorsk személyében a Dinamo Moszk-
vát a trónról letaszító, a Futsal Cup-
győzelemre is esélyes, a legnagyobb

orosz vállalat, a Gazprom által szpon-
zorált csapat lesz a vendégünk, míg a
csoport negyedik résztvevője a közép
európai futsalt évekig uraló, a jelenlegi
UEFA ranglista ötödik helyezett csapa-
ta, az ERA- PACK Chrudim lesz.

Sportdiplomáciai sikerként is ér-
tékelhető a győri rendezés.

Külön öröm, hogy az Elit kör rende-
zésére való jelentkezésünket 16 egyesü-
let pályázata közül tartotta érdemesnek
támogatásra az UEFA illetékes szakbi-
zottsága. Mindez tűnhet óriási sportdip-
lomáciai sikernek is, mellyel az elmúlt
években befektetett munkánkat, a
sportág iránt mutatott elkötelezettsé-
günket, szeretetünket jutalmazták, is-
merték el az illetékesek. Mi azonban
tudjuk, hogy ez több annál. Egy óriási lé-
pés célunk, egy hazai rendezésű Final
Four felé. Bár nem mi vagyunk a cso-
port esélyesei, erőnkhöz, lehetőssége-
inkhez mérten igyekszünk helytállni,
hogy nyugodtan elmondhassuk, ismét
sikerült egy lépéssel közelebb kerül-
nünk álmaink megvalósításához. 

Igazi futsalünnep várható tehát a
Magvassy Mihály Sportcsarnokban.
Kérem, jöjjenek el, és legyenek része-
sei Önök is ezen ünnepnek!

ELITE ROUND
MAGVASSY MIHÁLY SPORTCSARNOK | GYÔR, KISKÚT LIGET

2015. november 10. | Kedd
16:30 Kairat Almaty  vs  TTG Ugra Yugorsk
19:00 ETO FC GYÔR  vs  FK EP Chrudim

2015. november 11. | Szerda
16:30 FK EP Chrudim  vs  Kairat Almaty
19:00 ETO FC GYÔR  vs  TTG Ugra Yugorsk

2015. november 13. | Péntek
15:30 TTG Ugra Yugorsk  vs  FK EP Chrudim
18:00 Kairat Almaty  vs  ETO FC GYÔR

Jegyárak: napijegy 1000 Ft
Bérletárak: Felnôtt 2500 Ft • Diák/Nyugdíjas 1500 Ft
www.etofutsal.hu
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Jó Európa-kupa rajtban bizakod-
tak a CMB Cargo UNI Győrnél,
amely csütörtök este a portugál
Sportiva együttesét fogadta ha-
zai pályán. Előzetesen mind a
csapatkapitány, Laklóth Anna,
mind a csapat edzője, Völgyi Pé-
ter azt mondta, idehaza, persze
nagyon jó játékkal, de elcsíphető-
ek a portugálok.

Ezzel szemben a Sportiva kez-
dett némiképp jobban, még ak-
kor is, ha a mérkőzés első pontja-
it mi szereztük. A játékrész dere-
kára sikerült csak összeszedni
magukat a Völgyi-lányoknak, ak-
kor már csak két pont volt a por-
tugálok előnye. Lépéselőnyben
viszont továbbra is a vendégek
voltak, így az első etapot 17–23-
ra nyerték. A folytatásban, két
perc után sikerült az egyenlítés is
23–23-nál. Ám az öröm korai
volt, hiszen ha nem is nagy kü-
lönbséggel, de továbbra is a
Sportiva vezetett. A nagyszünet-
re azonban még ezt is növelték,
31–38-as állással fordultak a
csapatok. 

A következő negyed elején is
mi futottunk az eredmény után,
igaz, közelebb zárkóztak Lakló -
thék, a negyed derekán már csak
kettő volt közte, ennél közelebb

Újabb rangos sportesemény házigazdája lesz Győr.
2015. november 20–22. között az Audi Arénában
rendezik a Mesterfokú Magyar Tornászbajnoksá-
got, amelyre nem csak a jelen legjobbjait várják.
Röck Samu az Aréna VIP részében szervez foga-
dást egykori és aktív tornászoknak, edzőknek. A
mesteredző várja az előzetes jelentkezéseket a +36-
20/514-1060-as telefonszámon.

A franciaországi Limo-
ges-ban rendezték meg
a közelmúltban a veterán
vívó világbajnokságot. A
vb-t két nagyszerű
aranyéremmel fejezte be
a küldöttség, egyaránt a
párbajtőr B kategóriá-
ban a győri Hoffmann
Ibolya, illetve Pap Jenő
révén. Ibolya a döntőig
sima győzelmekkel jutott
el, majd az első helyért
nagy csatában, 10:9-re
legyőzte az amerikai Ko-
cabot, és ezzel világbaj-
nok lett. 

A torna, a tenisz és az atlétika szépségeivel
ismerkedhettek a diákok „A sport legyen a
tied!” újabb győri állomásán.

Szeptemberben több mint ezer győri és megyebeli
gyerek mintegy húsz sportággal ismerkedhetett
meg az Egyetemi Csarnokban. A Nemzeti Sportfej-
lesztési Program keretében az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságának
kezdeményezésére és finanszírozásával a Magyar
Diáksport Szövetség koordinálásával megvalósuló,
sportágakat bemutató és népszerűsítő esemény
újabb győri állomása a Móra-iskolában volt. 

Gőcze Balázs, a Magyar Diáksport Szövetség
projektmenedzsere lapunknak elmondta, a
sportágakat népszerűsítő és a szakosztályok
utánpótlásbázisait gyarapító programsorozat
három pillérre támaszkodik. Az első a húsz nagy-
szabású, megye szintű rendezvény, a második
az országosan 230 iskolai sportágbemutató
program, míg a harmadik az a támogatás, ame-
lyet az államtitkárság 1100 intézménynek nyújt
sportszerek kihelyezésével összesen 500 millió
forint értékben. Győrben mind a három pillér je-
len van, hiszen a megyei rendezvény után az is-
kolai is lezajlott, a Móra pedig tornaszerekkel
gazdagodhatott.

Sportágak bemutatója a Mórában

Radnóti Ákos alpolgármester az eseményen
hangsúlyozta, az Egyetemi Csarnokban lezajlott me-
gyei szintű program nagy siker volt a fiatalok köré-
ben, és örömteli, hogy ezúttal a város egyik legspor-
tosabb iskolájának diákjaihoz is ellátogat a rendez-
vény. Hozzátette, reméli, hogy minél több iskolás kap
kedvet a tornához, az atlétikához vagy épp a tenisz-

hez, és a mozgás életük mindennapos részévé válik.
Az iskola nevében Csengeri Mária igazgató mondott
köszönetet a tornaszerekért, valamint azért, hogy a
Mórára esett a választás a program megrendezésé-
ben. Az intézményvezető ígéretet tett arra, hogy a
sportszerek nem fognak a sarokban porosodni, ha-
nem komoly igénybevételnek lesznek kitéve.

Tornászok, figyelem!

Világbajnok lett
Hoffmann Ibolya

Vereséggel rajtoltak
viszont nem sikerült kerülni. Sőt
már tíz fölé is nőtt a fór, 46–57-
ről jöhetett az utolsó felvonás.
Ahol nem igazán változott a játék
képe, már a negyed közepén,

amikor még mindig tízzel men-
tek a vendégek, eldőlni látszott a
találkozó. Hiába tett meg min-
dent a győzelemért, ez a hajó
már elment. 67–76-os vereség-
gel rajtolt tehát az UNI Győr az
Európa-kupában. 
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2–1-es győzelmet aratott a Gyirmót FC Győr a lab-
darúgó NB II 12. fordulójában. A kék-sárgák Vass
és Tóth góljaival múlta felül a Sopront a megyei
rang adón. A vendégektől Baracskai volt eredmé-
nyes, ám ez kevés volt a sikerhez. 

Az ETO FC Győr az őszi szezonból hátralévő 3 mér-
kőzésre Preszeller Tamást bízza meg  a vezetőedzői
feladatok ellátására.

Németh Zoltán, a klub korábbi vezetőedzője és
az ETO FC Győr vezetősége hétfőn közös megegye-
zéssel szerződést módosítottak az után, hogy a csa-
pat négy egymást követő mérkőzésen kapott ki. A
korábbi vezetőedző játékos megfigyelőként dolgo-
zik tovább a klubnál.

Az eddig szakmai igazgatóként dolgozó Preszeller
Tamás megbízott vezetőedzőként való kinevezésére
azért kerül sor, mivel a klub hosszú távú megoldást
szeretne találni a vezetőedző személyére, és a kiala-
kult helyzetben nem kíván elhamarkodott döntést
hozni.  A bajnokság szünete elegendő időt fog bizto-
sítani a klubvezetés számára, hogy megtalálja a klub
céljainak és elképzeléseinek leginkább megfelelő sze-
mélyt a vezetőedzői teendők ellátására.

Preszeller Tamás az ETO
megbízott vezetôedzôje

Hazai siker 
a megyei rangadón

Az elmúlt héten kétszer is bi-
zonyítania kellett az Agrofe-
ed-Széchenyi Egyetem-Győ-
ri KC-nek. Először a kupában,
majd a bajnokságban. Előbbi-
nél remekül sikerült a játék. A
győri fiúk magabiztos játék-
kal, végig vezetve, 87–63-ra
győztek a Pápa ellen a Hepp-
kupában, így továbbjutottak
a következő körbe. Pénteken
pedig hazai pályán fogadta
a TF-Budapest együttesét,
bajnokin. Az első negyed-
ben a vendégek akarata ér-
vényesült, a második tíz
etapban azonban sikerült
fordítaniuk. Szünet után so-
káig fej fej mellett haladt a
két csapat, a végjátékot
azonban a fővárosiak bírták
jobban, s a maguk javára
fordították a mérkőzést és
62–73-ra nyertek.

Egy
gyôzelem,
egy 
vereség
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kép és szöveg: xantus-állatkert

November 7-én, szombaton 10 órától
rendkívüli szülői értekezletet tart a
győri állatkert, amelyre az állatok vala-
mennyi örökbefogadója hivatalos. 

Az örökbefogadás egy jelképes fo-
lyamat, természetesen az állatot nem
vihetik haza, az továbbra is az állat-
kertben, saját kifutójában marad. A tá-
mogatás egy évre szól, de minden év-
ben megújítható.

Az örökbefogadás történhet az ál-
latkert weboldalán keresztül vagy sze-
mélyesen az állatkert irodájában. Az
intézmény emléklapot és egy színes
fotót biztosít a nevelőszülőnek, akik
minden évben meghívást kapnak a

Rendhagyó nevelôszülôi
értekezlet az állatkertben

rendhagyó szülői értekezletre is. Itt ta-
lálkozhatnak kedvenceikkel, kérdez-
hetnek az állatok gondozóitól, vala-
mint az állatkert munkatársai tájékoz-
tatást adnak az év eseményeiről.

Az örökbefogadó szülők ilyenkor
egy színes beszámolón vesznek részt,
ahol megtudhatják, milyen változások
történtek az aktuális évben az állat-
kertben. Milyen új állat érkezett, illetve
kik azok, akik már más város kedven-
cévé váltak. Majd egy kis frissítő után
egy állatkerti séta következik, ahol
megismerkedhetnek, a legtöbb állat-
tal, simogathatnak kígyót, etethetnek
zsiráfot. 

Bővebb információ:
www.zoogyor.com


