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A napokban három helyszínen, össze-
sen 12 darab parkolóhellyel bővült az
adyvárosi kapacitás…

„A városrész problémája, hogy ami-
kor a lakótelep épült, még nem számol-
tak olyan jelentős parkolási igénnyel,
mint ami napjainkban tapasztalható.
Ennek orvoslása érdekében a győri Út-
kezelő Szervezettel közösen folyamato-
san keressük a bővítés lehetőségét” –
mondta el Radnóti Ákos alpolgármes-
ter, adyvárosi önkormányzati képviselő.
Hozzátette, a most három helyszínen
kialakított 12 újabb parkolóval együtt
csak az idén mintegy hatvan hellyel si-

Új parkolóhelyekkel
bôvült Adyváros

került bővíteni a kapacitást. Prédl An-
tal, a győri Útkezelő Szervezet vezetője
hozzáfűzte, az Ifjúság körút 71–77.
szám mögött hét helyet építettek, míg,
a Szigethy Attila út 107. mellett kettő,
a Körkemence utca elején pedig há-
rom új parkolót forgalomtechnikai esz-
közökkel alakítottak ki. 

A tervek szerint jövőre folytatni sze-
retnék a parkolóhelyek bővítését a Kör-
kemence utcában és az Ifjúság körúton
egyaránt. A 12 db parkoló összesen 7,7
millió forintba került, melyet az önkor-
mányzat biztosított az Útkezelő Szerve-
zet költségvetésében.

Új boltot nyitott a vidéki buszpályaud-
var mellett, a frissen elkészült Schlich-
ter Üzletházban a Széles Hús, amely a
Vásárcsarnokban is a megszokott mi-
nőségben és kibővült választékkal várja
vásárlóit. A Széles Hús több millió forin-
tos beruházással egy 30 négyzetméte-
res üzlethelyiséget bérelt ki és rende-

Huawei labor és akadémia létesül a
győri Széchenyi István Egyetemen
2016-ban, amelynek a  megvalósulá-
sához a kínai információs és kommu-
nikációs technológiai cég mintegy
100 millió forint értékben nyújt tá-
mogatást. 

Az akadémia létrehozásának a cél-
ja a hazai felsőoktatás versenyképes-
ségének növelése, közvetlen kapcso-

Huawei akadémia lesz Gyôrben
lat létrehozása az oktatás szereplői és
az ipar között, gyakorlat- és piacorien-
tált képzést biztosítva a résztvevők-
nek. A jövő évben létrejövő intézmény-
ben a Huawei megosztja a legújabb,
távközlési és infokommunikációra vo-
natkozó oktatási anyagait, az érintett
tanároknak továbbképzést biztosít, to-
vábbá angol nyelvű szakmai előadá-
sokat is indít. 

Idôsek jártak Sashegyen 
Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény is csatlakozott az Európai
Hulladékcsökkentési Hét programsorozatához, ennek keretében két alkalom-
mal, összesen 79 szépkorú látogatta meg a GYHG – Győr-sashegyi Hulladék-
kezelő telepét. Az EESZI igazgatója is elkísérte az idős klubok érdeklődő tagjait
a látogatásra, Panker Mihály elmondta, sok szépkorút érdekel, hogy hova kerül,
és hogy mi történik a városi hulladékkal.  

Új üzletet nyitott a Széles Hús
zett be a villa mellett épült új üzletköz-
pontban. Azért, hogy az egészséges
ételek palettája még színesebb legyen,
az új boltban gombatermékeket, vala-
mint házi tejtermékeket is árusítanak. A
megnyitón a finom húsok mellett ma-
gyar nótákkal is kedveskedett az érdek-
lődőknek a tulajdonos, Széles Zoltán. 
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Az evangélikus épületegyüttes, az In-
sula Lutherana felújításának és bőví-
tésének alapkövét vasárnap tették le
ünnepélyes keretek között. Az evangé-
likus sziget munkálatait a kormány 4,7
milliárd forinttal támogatja, a beruhá-
zás a reformáció 500. évfordulójára,
2017-ben fejeződik be.

A felújítás keretében újabb épület-
szárnyat kap az óvoda, bővítik és kor-
szerűsítik az iskolát, tornatermet épí-
tenek. Megszépül a kiemelt műemléki
védettségű Öregtemplom, az oltár, va-
lamint eredeti állapotában rekonstru-
álják az orgonát. A megújuló épület-
együttes ad otthont a levéltárnak, a
konvent épületében pedig kollégiumi
szobákat alakítanak ki. A Kossuth utca
16. szám alatti ház a lelkészeknek ad
majd új otthont. A beruházás kereté-
ben korszerűsítik és kibővítik a szere-
tetházat, a jelenlegi kilencven férőhe-
lyet további félszázzal növelik.   

Az épületegyüttes most kibontako-
zó rekonstrukciójának jelentősége túl-
mutat az egyházon, a felújított intéz-
mény nemcsak az evangélikus közös-

A tavaly megkezdett nagyszabású program az
idén ősszel folytatódik, amikor összességében
közel ezer fát ültetnek el a város területén.

„A balesetveszélyessé vált, elszáradt, vagy életterét kinövő
fákat ugyan ki kell vágni, de a program keretében nem
csupán fapótlást végzünk, hanem évről évre jóval többet
ültetünk el, mint amennyit kivágunk” – mondta el Radnóti

A látványosan fejlődő ménfőcsanaki városrész egyik kapu-
jában, a Királyszék utcánál Ménfőcsanak városrész tábla
került kihelyezésre, környezetét pedig több száz évelő virág
ékesíti. A virágok kiültetésében egy különleges akció kere-
tében, Takács Tímea önkormányzati képviselő kezdemé-
nyezésére a ménfőcsanaki petőfis diákok segédkeztek, ke-
zük munkája igazán majd tavasszal csodálható meg, ami-
kor is virágba borul az ágyás.

Megújul az evangélikus épületegyüttes
ségé, hanem a győri polgároké is lesz
– hangsúlyozta Galli Csaba egyház-
községi felügyelő a vasárnapi ünnep-
ségen.

Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium infokommunikációért
és fogyasztóvédelemért felelős állam-
titkára, a térség fideszes országgyűlé-
si képviselője ünnepi beszédében ki -
emelte, hogy sok ember álmát, gon-
dolatát és reményét helyezték el az
alapkővel, mivel már nagy szükség
volt az evangélikus sziget megújításá-
ra. A politikus elmondta, amikor 2011-

ben felvetődött a felújítás ötlete, kevés
esélyt láttak a megvalósulásra, de Lá-
zár János és Balog Zoltán miniszte-
rek, Prőhle Gergely, Naszvadi György,
Banai Péter és Soltész Miklós állam-
titkár támogatásával a kormány ki -
emelt beruházásként kezeli a beruhá-
zást. Kara Ákos emlékeztetett, a refor-
máció emléknapján, 2013. október
31-én írták alá Orbán Viktor kormány-
fő és Gáncs Péter elnök-püspök a kor-
mány és a Magyarországi Evangéli-
kus Egyház közötti megállapodást Bu-
dapesten. 

Az alapkőbe helyezett időkapszulá-
ba ennek a megállapodásnak a díszes
példányát, az egyházközség lelkészei -
nek és tisztségviselőinek névsorát, az
Insula Lutherana jelenlegi és a felújí-
tás utáni alaprajzát, a kivitelező cég lo-
góját, az Evangélikus Élet legutóbbi
számát, a helyi napilap egy példányát,
egy ezerforintos bankjegyet és egy
kétszáz forintos pénzérmét tettek.  

A tervek szerint az Insula Luthera-
na felavatása 2017. október 31-én, a
reformáció 500. évfordulóján lesz.

Közel ezer fával folytatódik a faültetési program
Ákos. A városüzemeltetésért felelős alpolgármester hoz-
zátette, az idén a pótlások miatt 244 fa kerül a közterüle-
tekre, a lakosság, illetve az önkormányzati képviselők kez-
deményezésére 565 darabot, a hullámtéri pótlás második
ütemében pedig 168-at ültetnek el, amit több mint 200
cserje telepítése egészít ki.

„Éppen egy évvel ezelőtt a Bercsényi ligetben Borkai
Zsolt polgármesterrel jelentettük be a program indulását,
és örömteli számomra, hogy az idén szintén választókör-
zetemben, az Eötvös parkban indulhat az őszi faültetés” –
fűzte hozzá Fekete Dávid alpolgármester. Mint mondta,
amikor a parkban kialakították a műfüves sportpályát, vol-
tak kritikus hangok, azonban ma már látható, hogy a
sportpálya kitűnően szolgálja a diákok testmozgását, míg
a park zöld jellege is megmaradt, az idei programban pe-
dig éppen itt ültetik el az első fákat. Az alpolgármester
hozzátette, éves szinten több mint tízmillió forintot fordít
az önkormányzat a faültetésre.

A program során nagyrészt gömbkőrist, gömbmeggyet,
gömbjuhart, oszlopos juhart, oszlopos gyertyánt, hársat, pla-
tánt, gesztenyét ületnek, figyelembe véve a helyi adottságo-
kat, az utcaképet. A győri közterületeken közel ötvenezer fa
található, a faállomány kezelője a Győr-Szol Zrt., így az ősszel
folyó faültetésekről is a társaság gondoskodik. 

Ménfôcsanak virágos színfoltja
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Gyakran nyitogatják a város első „étel-
dobozának” ajtaját az Iskola utcában,
mely egy hónapja került ki a Czuczor
Gergely Bencés Gimnázium egyik ka-
pujára az „Enni adok, enni kapok” akció
keretében. A kezdeményezés győri
meghonosítója a Lurkó Alapítvány
egyik nyugdíjas önkéntese, Temesi Vil-
mosné, aki január óta próbálta az or-
szágban már számos városban műkö-
dő adományformát városunkba hozni.
Számos kifogások emelte falba ütkö-
zött azonban, többen érveltek a láda el-
len azzal, hogy az esetlegesen beleke-
rült romlott étel megmérgezheti azt, aki
megeszi. A Pécsről indult jó szándékú
akció futótűzként terjedt az országban
– szerencsére mindenhol élnek nemes
lelkű emberek –, így hamar kiderült,
semmiféle jogszabály nem tiltja, hogy
így adakozzunk – mondja az önkéntes
asszony, akinek nagy problémát jelen-
tett a helyszín megtalálása. Végül Kele-
men atya engedélyezte, hogy kikerül-
jön a fémdoboz, melyre a gimnázium
diákjai is figyelnek, s folyamatosan fer-
tőtlenítik. A szabály egyszerű, romlan-
dó élelmiszer nem kerülhet bele, illetve
csak csomagolva, lehetőleg kisebb
porciókban javasolt az élelmiszerek el-
helyezése. Zöldséget, gyümölcsöt pe-
dig csak frissen tegyünk a ládába. Ami
biztos, hogy gyorsan kiürül, mert a le-
hetőség szájról szájra terjed a rászoru-

Bizalom is került az ételdobozba
Sokan szégyellnek kérni, de innen szívesen kiveszik az ennivalót

lók körében. Elsősorban hajléktalanok
fordultak meg eddig az Iskola utcai étel-
doboznál, de nem kell feltétlenül ilyen
rossz élethelyzetbe kerülni ahhoz, hogy
nagy segítség legyen egy csomag ke-
nyér, például átmeneti munkanélküli-

ség is nagyon megnehezítheti a min-
dennapokat. Sokan szégyellnek kérni,
de innen szívesen kiveszik – osztja meg
az egyik tapasztalatát a Lurkó önkénte-
se. „Ha éhes vagy, vegyél a dobozból,
de csak annyit, amennyi szükséges!” –
többek között ez is olvasható a ládán,
hiszen fontos, hogy a szolidaritás ne
csak adakozói oldalról működjön. Te-
mesi Vilmosné örömhírrel érkezett a lá-
dához, az egyik belvárosi pékség fel-
ajánlotta ugyanis, hogy a nap végén

megmaradt pékáruból adomány lesz,
nem pedig szemét. 

A kezdeményezés egyébként nem
magyar találmány, néhány országban,
például Német- és Spanyolországban,
Romániában és Szaúd-Arábiában hűtő-

szekrényeket is az utcára tesznek, s jel-
lemzően a civilek meggyőzték a kör-
nyékbeli vendéglátósokat is: a megma-
radt ételt ne dobják ki, hanem csoma-
golják be és rakják a „közös” hűtőbe.

A győri önkéntes még legalább két
ládát szeretne elhelyezni Győrben, egye-
lőre keresi a helyet és a bizalmat. Hiszen
mint mondja, ha mindig csak a kifogá-
sokat hajtogatjuk, semmit nem teszünk
sem magunkért, sem pedig a szűkebb
és tágabb környezetünkben élőkért.

Álláshirdetés

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

PARKOLÁSI
ELLENOR´́

Feladat: • a győri felszíni fizetőparkoló
hálózatba tartozó parkolóhelyek jogsza-
bályban meghatározott feltételek szerin-
ti használatának ellenőrzése.

Munkavégzés helye: Győr, Jókai
parkolóház, fizetőparkoló-hálózat.

Munkaköri státus: • 8 órás • főállású.

Feltétel: • mobiltelefonon elérhető inter-
netes felület felhasználói szintű kezelése
• precíz, pontos munkavégzés • tiszta,
jól olvasható íráskép • kifejezetten jó ál-
lóképesség • jó kommunikációs és konf-
liktuskezelő készség • szombati napokon
történő munkavégzés vállalása.

Előnyt jelent: • idegen nyelv ismerete
• érettségi.

Jelentkezési határidő:
2015. december 7.

Szakmai önéletrajzát a következŐ címre
várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi
Osztály 9024 GyŐr, Orgona utca 10. A
borítékra kérjük, írja rá a „parkolási el-
lenŐr” jeligét. 
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Pénteken felgyúlnak az ad-
vent ünnepi fényei a győri
Belvárosban. Az idén szá-
mos új elemmel találkozha-
tunk, többek között az új
helyszínként csatlakozó Du-
nakapu téren.

„A győri advent az egyik legnépsze-
rűbb fesztivál a városban, és nem
csak nálunk, de az országban is
egyre több helyen tartják számon,
és látogatnak el hozzánk decem-
berben” – fogalmazott Fekete Dá-
vid alpolgármester. Hozzátette, az
idei újdonságokkal valóban Közép-
Európa egyik legszebb karácsonyi
vására a győri. Belvárosi képviselő-
ként hangsúlyozta, örömteli, hogy
a közelmúltban megújult terek, ut-
cák ilyen szép, ünnepi díszben csa-
logatják a győrieket és a turistákat
az adventi programokra. Lapunk
kérdésére dr. Somogyi Tivadar al-
polgármester, a Belváros másik
önkormányzati képviselője kiemel-
te, az ünnepi fények nem csak a fá-
kon jelennek meg, de a Széchenyi
tér adventi koszorújának gyertyái,
valamint a nagy népszerűségnek
örvendő fényjáték is megmelenge-
ti a szíveket. Az idén egyébként a
korábbi évek legnépszerűbb fény-
játékát láthatják újra a kilátogatók.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, a
győri Útkezelő Szervezet végzi a ka-
rácsonyi díszvilágítás kiépíttetését
a Belvárosban, a városrészek kará-
csonyfáinál és a temetőknél. Prédl
Antal, a szervezet vezetője elmond-
ta, három kilométer hossznyi ká-
belt használtak fel a fények energia-
ellátásához, összesen 13 kilométer
fényfüzért helyeztek el a fasorok ko-
ronáin, a fenyőfákon, a Baross úton,
az Aradi vértanúk útján, az Arany
János úton, a Megyeháza téren és
a Városháza téren. A Széchenyi té-
ren felállított mindenki karácsony-
fájára 600 méter hosszú LED fény-
füzér került. A számadatokat foly-
tatva kiemelte, összesen 134 átfe-
szített, vagy kandeláberekre helye-
zett motívum díszíti a köztereket:
hulló csillag, fenyőfa, jégkristály,
csillag és harang formájában.

A díszvilágítás kivitelezője, a Vill-
Korr Hungária Kft., építésvezetője,
Ódor Tamás kifejtette, három hete
harminc munkatárssal és tíz kosa-

Kezdôdik az Adventi Fesztivál: 
ünnepi díszben a város

ras autóval dolgoznak azon, hogy a
pénteki nyitányra minden a helyére
kerüljön. Kiemelte, a legtöbb új-
donság a fények tekintetében is az
új helyszínként csatlakozó Dunaka-
pu téren lesz látható, ahol többek
között egy óriási méretű 3D-s fény-

kapuval, egy 9,5 méteres fenyővel,
ötméteres hóemberrel és egy öt
méter átmérőjű nyitott karácsonyi
gömbbel is találkozhatunk. Utóbbi-
ba bele is lehet majd ülni, megpi-
henni vagy egy adventi hangulatú
fotót készíteni. 

A Széchenyi téren 11 méter ma-
gas, közel 25 éves, 2,5 tonna súlyú
ezüstfenyő emeli az ünnep fényét,
a különösen szép fenyőfa lakossági
felajánlásból származik. Élőhelyén,
a győri Árkoskert utcában a nö-
vény már túlnőtte az életterét, ágai
két lakóházhoz is közel értek. A tu-
lajdonos emiatt döntött úgy, szíve-
sen látná mindenki karácsonyfája-
ként a fát. A fenyőt a Győr-Szol Zrt.
koordinálásában, alpintechnika be-
vonásával vágták ki. Radnóti Ákos,
városüzemeltetésért felelős alpol-
gármester elmondta, a hagyomá-
nyoknak megfelelően, Győr város-
részeinek központjaiban, illetve a

városi köztemetőkben lesznek lát-
hatóak a mindenki karácsonyfái,
amelyek 2015-ben összesen 39
helyszínen díszlenek november 27-
től. 20 helyen meglévő, élő fa az ün-
nep szimbóluma, 19 helyszínen pe-
dig fát állítanak. A megszokottakon

túl ezúttal Adyvárosban, a Szigethy
Attila út és a Szabolcska u. keresz-
teződésében, valamint a Városré-
ten, a Gyóni Géza sétány mentén
is lesz közösségi karácsonyfa. A
mindenki karácsonyfái vízkeresztig
díszítik majd a közterületeket, ame-
lyek listája a www.gyorszol.hu web-
oldalon olvasható.

A készülődés tehát lassan vé-
get ér, hiszen pénteken délután öt
órakor a hivatalos megnyitóval
kezdetét veszi a győri Adventi
Fesztivál. A megnyitó helyszíne ez-
úttal a Dunakapu téren újdonság-
ként felállított korcsolyapálya lesz,
ahol a kilátogatók a Regél az erdő
című mese-jégrevü ősbemutató-
ját is láthatják. A megnyitó végén
felgyúlnak az ünnep fényei, és kez-
detét veszi a karácsonyig tartó
meghitt-vidám rendezvénysoro-
zat folyamatos kulturális progra-
mokkal és attrakciókkal.
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Fennállásának 25. évfordulóját csar-
nokavatással tette emlékezetessé a
győri MNR Kft., amely munkatársi lét-
számát a jelenlegi 35-ről ötven száza-
lékkal növeli, s ezzel új munkahelyeket
teremt. A tavalyi gépvásárlásokkal
együtt egymilliárd forintot költöttek
fejlesztésekre.

A cég életében fontos mérföldkő volt
2007-ben az Audi szervizzel kötött – mo-
tororsó-alkatrészek gyártására vonatko-
zó – kizárólagos szállítási szerződés alá-
írása. A meglévő üzem öt év elteltével ki-
csinek bizonyult, így céljaik megvalósítá-
sához 2009-ben, 200 millió forintos be-

Az idén hetedik alkalommal jelent meg a Presztízs
TOP 100 kiadvány a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Lapcom
Kft. gondozásában, a NAV közreműködésével. A ki-
adványt sajtótájékoztatón mutatták be, ahol elhang-
zott, jelentősen, 20,7 százalékkal bővült a Győr-Mo-
son-Sopron megyei vállalkozások nettó árbevétele
a 2014-es évben.

A megye gazdaságában egyértelműen Győr ját s z -
sza a vezető szerepet, s abban sincs változás, hogy
minden lista élén az Audi Hungaria Motor Kft. áll.

A nettó árbevétel alapján rangsorolt listán az Audit
az SMR követi, majd az E-ON, a Dana és a Nemak az

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Tízmilliárd forintba került a Győri Geo -
termikus Projekt, amelynek keretében
lehetővé vált, hogy több mint huszon-
négy ezer győri lakásban és ezer
egyéb fogyasztói helyen a termálvíz-
ből kinyert hővel is fűtsenek. A Győr-
Szol Zrt. mellett az Audi Hungaria Mo-
tor Kft. nagy mennyiségben vásárol
geotermikus energiát.

Bőny közelében két termálkút a föld
mélyéről szivattyúzza fel a 94 fokos vizet,
amelyet 17 kilométer hosszú vezetéken
juttatnak el a Rozgonyi utcába, illetve az
Audiig. Mindkét helyen hőcserélők se-
gítségével nyerik ki a geotermikus ener-
giát. A projekt utolsó elemeként kedden
Bőnyön felavatták a hőközpontot. Az ün-
nepélyes szalagátvágáson Németh Zol-
tán, a megyei közgyűlés elnöke arról be-
szélt, hogy Győr zölden gondolkodó vá-
ros, ezért fontos, hogy megújuló energi-
ákat használjunk. A politikus a beruhá-
zást a térség legfontosabb klímavédel-

Geotermikus energiával is fûtik a gyôri lakásokat
mi beruházásának nevezte, amely hoz-
zájárul ahhoz, hogy Magyarország
2020-ra teljesíteni tudja vállalásait és a
megújuló energiaforrások arányát 14,6
százalékra növelje. 

Gyimóthy Géza, a beruházó Pann -
Ergy Nyrt. megbízott vezérigazgatója

elmondta, a teljes projekt 10,2 milli-
árd forintba került, amelyhez az unió
2 milliárd forint értékű vissza nem té-
rítendő támogatást adott. A megvaló-
sításhoz a Magyar Export-Import
Bank 20 millió eurós hitelt nyújtott.
Puskás András üzleti vezérigazgató-

helyettes örömének adott hangot,
hogy így a bank is hozzájárulhatott a
négy termálkút létrejöttéhez, amely-
ből kettő Bőnyben, két visszasajtoló
kút pedig Pér közelében található. 

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-
vezérigazgatója azt emelte ki, a távfű-
tés a legkörnyezetbarátabb és legké-
nyelmesebb fűtési mód, amelyhez
most már a megújuló energia is hoz-
zájárul. A geotermikus energia fel-
használása évente több mint ötmillió
köbméter földgázt vált ki. Annak érzé-
keltetésére pedig, hogy ez mit jelent,
elmondta, a Győr-Szol évente 40-42
millió köbméter földgázt használ fel. 

Az Audi Hungaria képviseletében
Axel Schifferer pénzügyekért felelős
ügyvezető igazgatója bejelentette, az
Audi két logisztikai csarnokát kizárólag
geotermikus energiával fűtik, a gyár
hőigényének pedig a hatvan százalé-
kát fedezi a forró vízből kinyert hő. Ez-
zel az Audi győri gyára éllovas a Volks -
wagen-konszernen belül a geotermi-
kus energia hasznosításában. 

Presztízs TOP 100: biztos lábakon áll a megye gazdasága
első öt sorrendje. Az adózás előtti eredmények alapján
ugyancsak az Audi Hungaria a listavezető, második a
Nemak, harmadik az E-ON, negyedik az SMR, míg az
ötödik helyezett neve nem publikus, nem vállalta a nyil-
vánosság előtt a számait. A foglalkoztatotti létszám
rangsorában is a győri Audi vezeti a mezőnyt, másik a
Pannon-Work Iskolaszövetkezet, harmadik a GYSEV,
negyedik az SMR, ötödik pedig az Autoliv. 

Horváth Szabolcs, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Nyugat-Dunántúli Regionális Adó Főigazgatóság
főigazgató-helyettese a sajtótájékoztatón elmond-
ta, a bevételek 73,5 százaléka a TOP 100-as listán
szereplő vállalkozásokhoz köthető, ami tavaly

3.554,3 milliárd forint volt. A listán szereplő száz vál-
lalkozás 2014-es nettó árbevétele 26,8 százalékkal
emelkedett a 2013. évi 2.880 milliárd forintról. Az
adatok közzétételéhez egyébként a NAV a cégek en-
gedélyét kérte, mivel az adótitoknak minősül. A hoz-
zájárulás mértéke nyolcvanszázalékos volt.

Mihalicz Antal, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke úgy fogalma-
zott, a kis cégeknek akkor megy jól, ha a nagyoknak
jól megy. 

A siker kulcsát a megújulás jelenti, erre pedig
csak az a vállalkozás képes, amely az innovációra
épít – fogalmazott az elnök. 

Új üzemcsarnokot avatott az MNR Kft. az ipari parkban
ruházással, új – 1100 nm-es – telephe-
lyet létesítettek a Győri Ipari Parkban,
hogy megrendelőik igényeit még gyor-
sabban, még magasabb színvonalon
tudják kielégíteni. Az átadás idején az
MNR Kft., már 12 főt foglalkoztatott. 

Fő megrendelőik – az Audi Hunga-
ria Motor Kft., a LUK Savaria Kft., a
Spinex Kft. és az Opel Szentgotthárd
Kft. – folyamatosan fejlődő igényei mi-
att, valamint az új gépbeszerzések és
technológiai fejlesztések következté-
ben, az MNR Kft. 2015-ben ismét
építkezésre szánta el magát. A már
meglévő létesítmény mellé egy 1300
nm-es csarnokot építettek önerőből,
így 2015 decemberétől külön gyártó-
helyen termelnek majd a nagy pontos-

ságú finommegmunkáló berendezé-
seik, mint például az az elmúlt évben
vásárolt öttengelyes köszörűgép,
amely bármilyen alakos átmérő köszö-
rülésére képes. Az új épületrészben lé-
tesül az a finommérőszoba, amelyben
több precíziós berendezés – köztük
egy 0,7 mikron pontosságú Zeiss mé-
rőgép – is helyet kap. 

A csarnokavatón Mihalicz Antal, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara elnöke köszön-
tötte a vállalkozást, amelynek jubileu-
mi díszoklevelet adott át. Méltatta az
MNR munkáját Czingráber Tbor, a
győri Audi szegmensvezetője is, aki a
céget megbízhatónak, együttműkö-
dőnek és kreatívnak nevezte.
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Lezárult a céljait tekintve rend-
kívül találó elnevezésű, röviden
csak „Lüktető Belváros” pro-
jektként emlegetett városreha-
bilitációs program, amelynek
keretein belül számos belvárosi
sétálóutca és épület újult meg. 

A 2013 augusztusában indult, az Eu-
rópai Unió és a magyar állam által tá-
mogatott projekt támogatási összege
725 millió forint, amelynek keretében
az önkormányzat a konzorciumi part-
nerek együttműködésével folytatta a
Belváros integrált funkcióbővítő reha-
bilitációját. Borkai Zsolt polgármester
a projekttel kapcsolatban korábban
azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek-
ben összességében több mint hétmil-
liárd forint értékben valósultak meg
fejlesztések a Belvárost érintő rehabi-
litációs munkák kapcsán. A Széche-
nyi tér felújításával pezsgő élet költö-
zött a térre, emellett számos sétálóut-
ca és épület rekonstrukciója történt
meg. Időközben elké-
szült a Dunakapu tér
is, amely már az idén
számos fesztivál és
rendezvény népszerű
otthona volt. A Lükte-
tő Belváros program
keretében megvaló-
sult fejlesztések még
vonzóbbá tették a
győri Belvárost.

Győr integrált városfejlesztési stra-
tégiájában kiemelt szerepet kapott a
történelmi Belváros fejlesztése, amely
a tervek szerint a jövőben folytatódhat
– emelte ki Fekete Dávid alpolgármes-
ter, belvárosi önkormányzati képvise-
lő. A Széchenyi tér korábbi felújítása,
több sétálóutca megújulása után a
mostani fejlesztés a Dunakapu téri be-

ruházással együtt teljesíti ki a Belvá-
ros rehabilitációját. Hozzátette, a pro-
jekt egyszerre szolgálta a városköz-
pont gazdasági, közösségi és városi
funkcióinak fejlesztését.

A gazdasági funkció terén a projekt-
partnerek beruházásaként megtörtént
a Matróz Vendéglő (Dunakapu tér 3.) és
az Apáca utca 16. szám alatti épület kül-
ső homlokzatának felújítása, a Dunaka-
pu tér 7. szám alatti épület rekonstruk-
ciója és a La Maréda étterem átalakítá-
sa. A közösségi funkciót tekintve, meg-
valósult az Esterházy-palota léghűtéses
rendszerének kialakítása és a kiállítóte-
rek világításának korszerűsítése. A váro-
si funkcióhoz kapcsolódik, hogy meg-
újult a Dr. Kovács Pál utca, valamint a Ki-
rály utca burkolata és közvilágítása,
utóbbin új közösségi tér jött létre, amely
alkalmassá vált kisebb rendezvények
megtartására is. Felújították a Stelczer
utca és a Szappanos köz burkolatát a
Dunakapu tér és az Apáca utca közötti
szakaszon. Megújult továbbá a Káposz-
tás köz, a Hal köz, a Kenyér köz, a Zsák
utca és a Zsák köz burkolata, hagyomá-
nyos cégéreket helyeztek ki a Dr. Ko-

vács Pál utcában, Pulzus címmel inter-
aktív szobor került a Dunakapu térre. Dr.
Somogyi Tivadar alpolgármester, a Bel-
város másik önkormányzati képviselője
a kivitelezés ideje alatt azt hangsúlyozta,
hogy a Széchenyi tér és a Dunakapu tér
teljes felújítása mellett a két teret össze-
kötő kis utcák megújulásával hangula-
tos, lüktető életű kis negyede alakul ki a
városnak.

„A belvárosi környezet megújítása
csak az egyik része a projektnek, emel-
lett fontos, hogy a győriek megismerjék
városunk történetét, legendáit, neveze-
tességeit, mert ezek ismeretében érez-
hetik igazán Győrt a sajátjuknak” – utalt
a fejlesztések másik fontos pillérére Fe-
kete Dávid. A projekthez ezért olyan úgy-
nevezett „soft elemek” is társultak, mint
a belvárosi tematikus idegenvezetések,
a „Legendák Napja” bevezetése, a Győri
Meséskönyvem gyermekeknek szóló vá-
rosismereti kiadvány, a belvárosi város-
felfedező játék, „Szeretem Győrt” cím-
mel fotókiállítást is szerveztek, és kialakí-
tották a belvárosi információs teret is. A
szoft elemek megvalósításához lehető-
ség nyílt összesen nyolcmillió forint ér-
tékben civil szervezetek közvetlen támo-
gatására, amelyek a „mini projektek” ke-
retében a helyi identitást erősítő progra-
mok létrehozására pályázhattak.

Az ünnepélyes záró rendezvény
helyszíne a Lüktető Belváros projekt
keretében megújított Esterházy-palo-
ta volt, ahol a résztvevők a megújult
Radnai-gyűjteményt is megtekinthet-
ték Grászli Bernadett, a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum igaz-
gatója vezetésével. A kurátori munká-
latokat Kolozsváry Marianna művé-
szettörténész végezte.

Győr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a „Nyugat-dunántúli Opera-
tív Program megyei jogú városainak vá-
rosrehabilitációs témájú, kiemelt pro-
jektjavaslataihoz” meghirdetett pályáza-
ti konstrukción sikeresen pályázott a
„Lüktető Belváros” – Győr történelmi
Belvárosának funkcióbővítő fejlesztése
– II. ütem” címmel. A programban a ked-
vezményezett győri önkormányzaton túl
konzorciumi tagként szerepelt a Rómer
Flóris Művészeti és Történeti Múzeum,
a VÍG-HAJÓS Vendéglátóipari Bt., a
TSPC Kft., Rimányi Róbert Károly egyé-
ni vállalkozó és a LA MARÉDA Vendég-
látó és Kereskedő Kft.

A felújítások után lüktet a Belváros

Gyôr integrált város-
fejlesztési stratégiájában
kiemelt szerepet kapott 
a Belváros fejlesztése 
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Hosszabbított nyitva tar-
tással várják a győrieket a
belvárosi üzletek az adventi
időszakban. További jó hír,
hogy a Dunakapu téri mély-
garázsban kedvezménye-
sen lehet parkolni a követ-
kező hetekben. 

A ma kezdődő adventi fesztivál
programjain, az ünnepi fényeken
és a fahéjas illaton túl a helyi üzle-
tek is várják a győrieket a Belvá-
rosban. A karácsony előtti idő-
szakra ugyanis – a korábbi évek-
hez hasonlóan – a történelmi vá-
rosrész kereskedői hosszabbított
nyitva tartással, valamint egyedi
akciókkal, kedvezményekkel ké-
szülnek. Obertolné Horváth Tí-
mea, a Győri Bevásárló Utcák Ala-
pítvány kuratóriumi tagja lapunk-
nak elmondta, a hétköznapokon
túl szombaton estig, illetve vasár-
nap is nyitva tartanak majd az üz-
letek, amelyek bejáratán idén is
kint lesz az egységes ünnepi nyit-
va tartás az alapítvány logójával.

Hozzátette, szeretnének lépést
tartani a jövő kereskedelmével, de
meg szeretnék őrizni a tradicionális
kereskedelmet. Az a céljuk, hogy a
vásárlók értékeljék a kis üzleteket,
a személyes kiszolgálást, a kis szé-
riát és az egyediséget. 

De nemcsak vásárolni köny-
nyebb az adventi időszakban a
Belvárosban, hanem parkolni is:
az önkormányzatnak köszönhe-
tően ugyanis a Dunakapu téri
mélygarázsban 50 forintért lehet
megállni óránként. Ennek na-
gyon örülnek a bel-
városi kereskedők,
akik bíznak benne,
hogy ez a későbbi-
ekben is így lesz,
hiszen elfogadha-
tó áron, fedett he-
lyen, kulturált kö-
rülmények között,
biztonságos he-
lyen hagyhatják
autóikat vásárlóik. 

Obertolné Hor-
váth Tímea megje-
gyezte azt is, örül-
nek, hogy a Belvá-
ros idén is varázs-
latos díszbe öltö-
zött az ünnepre, és
hogy ezekre a han-
gulati elemekre az
ö n k o r m á n y z a t
mindig nagy figyel-
met fordít. Kiemelte, az ország
különböző pontjairól hallják visz-
sza, hogy mennyire szép a győri
advent, és hogy sokan már nem
is mennek el Bécsig a karácsonyi

vásár miatt, hanem megállnak a
Rába-parti városban. Az alapít-
vány kuratóriumi tagja hozzátette
azt is, igyekeznek kapcsolódni a
város és a fesztiválközpont ren-
dezvényeihez, valamint nagy re-
ményekkel tekintenek az adventi

időszak felfokozott vásárlókedve
elé. Mindez a széles kínálatban
és a kedves kiszolgálásban is
meg fog látszani – ígérte Ober-
tolné Horváth Tímea. 

Az adventi időszakban a Belváros látogatottsága meg-
sokszorozódik, aminek következtében egyre nehezebb
az autósoknak szabad helyet találni a felszíni parkoló-
helyeken. Az alábbiakban a Belvárosba gépkocsival lá-
togatóknak szeretnénk hasznos információkat adni a
megfelelő parkolóhely előzetes kiválasztásában, hogy
az ünnepi készülődés ne a parkolási gondokról szóljon.

November 27-től a fizető-parkolóhelyek haszná-
latáért hétfőtől péntekig munkanapon, valamennyi
övezetben 8–18 óráig, valamint az I. és II. övezetben
szombati napokon 8–14 óráig kell díjat fizetni. A III.
övezeti fizető-parkolóhelyek szombaton ingyene-
sen használhatók, vasárnap pedig valamennyi fel-
színi parkoló díjmentes. Hétvégi ingyenes parkolás-
ra a III. övezetbe tartozó fizető-parkolóhelyeken van

Parkolási lehetôségek 
tehát lehetőség. Különösen javasolt az Eszperantó
útról nyíló két parkolóöböl, valamint a Bercsényi li-
getben és a Híd utcában található parkolóhelyek
használata. A sétálóövezet 5-7 perc gyaloglással el-
érhető mindkét irányból. Az Eszperantó útról nyíló
két parkolóöbölben 84 parkolóhely, míg a Bercsé-
nyi liget–Híd utca által határolt területen 61 parko-
lóhely található.

A korábbi évek tapasztalatai alapján a Jókai par-
kolóház az adventi időszakban gyakorlatilag folya-
matosan telt házas, így ehelyett inkább a Dunakapu
mélygarázs használata javasolt, amelynek az óradí-
ja november 27-től a jelenlegi 280 forintról 50 fo-
rintra módosul. A Révai parkolóház is kedvező, 50
Ft/30 perc díj ellenében vehető igénybe. 

A Győri Bevásárló Utcák Alapítványt 2006-
ban alapította a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara 106 üzlet
támogatásával. Az alapítvány ügyeivel kilenc-
fős kuratórium foglalkozik, kezdeményezése-
ikhez pedig a belvárosi kereskedők nagy
számban szoktak csatlakozni. Májusban pél-
dául arra hívták fel a figyelmet, hogy a Belvá-
ros minden szegletét megközelíthetővé kell
tenni a vásárlók számára, ezért támogatják,
hogy az Ifiház helyén parkolóháznak is helyet
adó épület létesüljön. Nem azt kértük, hogy
a boltok előtt tudjanak parkolni a vásárlók,
hanem azt, hogy megközelíthető és élhető le-
gyen a Belváros – mondta Obertolné Hor-
váth Tímea, majd hozzátette, az alapítvány a
belvárosi kereskedőknek nem a probléma-
megoldó szerve, de igyekszik a problémák
megoldásához utakat keresni.

Adventi nyitva tartás
a belvárosi üzletekben
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hétfőtől szombatig 9.00–18.00 óráig 

vasárnap november 29. 9.00–13.00 óráig 

BRONZ vasárnap december 6. 9.00–13.00 óráig

EZÜST vasárnap december 13. 9.00–16.00 óráig

ARANY vasárnap december 20. 9.00–16.00 óráig

2015
ÜNNEPI  NYITVA TARTÁSA:

ÉVI
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HIRDETÉS JÓTÉKONYSÁG

Jótékonysági koncertet ad a
Ghymes együttes december 11-én
19.30 órától a Szentlélek-templom-
ban a győri Hétszínvirág Közhasznú
Egyesület javára. A Mendika című
karácsonyi műsorban egyrészt a régi
repertoárból már ismert darabokat
sző bele az együttes, másrészt új da-
lok, zenék is születtek erre az alka-
lomra, melyet lemezen is kiadtak. A
műsor hiánypótló, hiszen a kará-
csonyt, mint a keresztény kultúra
legnagyobb ünnepét ebben a stílus-
ban, minőségben és ilyen méretek-
ben napjainkban nem dolgozzák fel
színpadon. A Ghymes Jézus születé-
se körüli misztériumról, az örömvá-
rásról és keresésről, a hagyományok
tiszteletéről zenél, a dalok között pe-
dig versek is helyet kapnak.

A Hétszínvirág Egyesület olyan szü-
lőknek segít, akik otthon gondozzák
halmozottan sérült gyermeküket,
gyermekeiket. Jelenleg 32 család tar-
tozik hozzájuk. Beck Gáborné elnök
elmondta, részt vállalnak az érdekkép-
viseletben, pályázatokat írnak, szpon-
zorokat keresnek. Ha bajba jut egy
család, beindul a sürgősségi telefon-

Jótékonysági Ghymes-koncert
a halmozottan sérültekért

vonal, hogy minél előbb segíteni tud-
janak. A csonka családokban még ne-
hezebb, van, ahol mindössze az ápo-
lási segély és a rokkantsági ellátás je-
lenti a havi bevételt. Támogatás nélkül
esélyük sem lenne egy több napos re-
habilitációs programra, így a jótéko-
nyásgi koncert bevételét erre a célra
szeretnék fordítani.

A koncert főszervezője, Nyíri Csa-
ba hozzátette, évek óta az egyesület-
nek adja adója egy százalékát, de úgy
érezte, ennél többet kellene tenni a
nehéz helyzetben lévő családokért,
ezért baráti társaságával elhatározták,
jótékonysági koncertet szerveznek
számukra. Az ünnepváró hangulatú
műsoruk miatt esett a Ghymesre a vá-
lasztás, mely tartalmas zenei élményt
kínál az adventi időszakban. Az együt-
tes örömmel az ügy mellé állt, illetve
Benkovich Ferenc atya térítésmente-
sen rendelkezésükre bocsátotta a
Szentlélek-templomot, vendégként
pedig az Apor Vilmos Katolikus Isko-
laközpont kórusa is fellép Iván Gabri-
ella karnagy vezetésével.

A koncert kizárólagos médiatámo-
gatója a Győr+ Média.

MEGHÍVÓ
A„HÍD A JÖVŐBE” Alapítvány
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
A  NYÚLI MÁRTON LAKÓOTTHON
javára rendezett 

ADVENTI
JÓTÉKONYSÁGI
KONCERT-re

Ideje: 2015. december 11. (péntek) 18.00 óra
Helyszín: Győr-Ménfőcsanak – Szent Kereszt templom

Köszöntőt mond: dr. Fekete Gáborné –
„Híd a Jövőbe” Alapítvány koordinátora

Fellépő művészek: KEGYE JÁNOS pánsípművész, valamint

VÁSÁRY ANDRÉ szopránénekes

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amit a 06-30/937-2645 mobil-
számon tehetnek meg. A részvételi jegyek a koncert kezdete előtt fél órával
vehetőek át a templom bejáratánál.

A lakóotthon fenntartását célzó adományaikat a koncert helyszínén, ill. a
10918001- 00000018-64380000 bankszámlaszámon fogadjuk. Mindemellett a
lakók által készített kézműves termékek megvásárlásával is támogathatják az otthont.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

szerző: zoljánszky alexandra

Vásáry André szopránénekes és Kegye
János pánsípművész lesznek a fellépői a
Márton Lakóotthonért szervezett jóté-
konysági koncertnek december 11-én
18 órakor, a ménfőcsanaki Szent Kereszt
templomban. Az otthont fenntartó „HÍD
A JÖVŐBE” Értelmi Sérülteket Segítő
Alapítvány a programmal azt az évek óta
tartó törekvést folytatja, melynek a forrás-
bővítésen túl fő célja a figyelemfelkeltés,
és a fogyatékkal élők társadalmi elfoga-
dottságának erősítése. A nyúli, családias
jellegű intézményben 2004 óta 12 fő au-
tista és más sérültséggel élő felnőtt lakó
él, akik szociális foglalkoztatásban is részt
vesznek: úgynevezett munka-rehabilitá-
ció keretében napi 4-6 órában különböző
kézműves tevékenységet végeznek: sző-
nek, gyertyát öntenek, papírvirágot, vala-
mint más használati és dísztárgyakat ké-
szítenek, például kerámiákat és fadobo-
zokat dekorálnak.

Dr. Fekete Gáborné, az alapítvány el-
nöke elmondta, a társadalmi érzékenyítés
jegyében kiállításokat rendeztek iskolák-
ban, különböző intézményekben, hogy
megmutassák: a fogyatékkal élők köz-

Adventi koncert 
a Márton Lakóotthonért

tünk élnek. Az évente megszervezett úgy-
nevezett kék sétákkal szintén ez volt a cél,
s az, hogy merítsenek bátorságot az érin-
tettek. Évről évre egyre több embert sike-
rült megszólítani, több száz szülő és nagy-
szülő vonult utcára autista gyermekével.
A rendezvény arra is rámutatott: egyre
gyakrabban fordul elő az autizmus. Az ott-
honnal kapcsolatos alapfeladatok azon-
ban annyira lekötik az ott dolgozó szakem-
berek energiáit, hogy egyre nehezebb
nagy tömegeket megmozgató esemé-
nyeket szervezniük. „Idén a Márton-nap-
hoz kötődő jótékonysági libavacsoránk is
elmaradt, helyette gondoltunk egy meré-
szet, és egy adventi koncertre hívjuk a tá-
mogató érdeklődőket. Szerencsére az
ügy mellé állt a két népszerű művész, és
a helyszínt is megkapjuk térítésmentesen.
„200-220-an vehetnek részt a műsoron
előzetes regisztrációval. A belépőjegyek-
nek nincsen konkrét áruk, a vendégek
adományládát találhatnak a helyszínen, és
a fiatalok által készített termékeket is meg-
vásárolhatják, illetve utalással támogathat-
ják az otthont a 10918001-00000018-
64380000 bankszámlaszámon.

A koncert egyik médiatámogatója
a Győr+ Média.
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PORTRÉ HIRDETÉS

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: w. a.
fotó: marcali gábor

Baranyai Béla büszke boraira. Nem
csoda, hiszen gondosan készített ne-
dűi több borversenyen is kiválóan sze-
repeltek. 2013-as rajnai rizlingje pél-
dául arany minősítést szerzett a Ker-
tészek és Kertbarátok Győr Városi
Egyesületének borversenyén. De ezt
a fajta bort méltatta a Pannonhalmi
Borvidék borversenyének bíráló bi-
zottsága is, amikor a még mindig szé-
pen csillogó ezüstöt ítélte oda az au-
todidakta módon lett borásznak. A ci-
vilben ma már nyugdíjas marcalvárosi
közös képviselő kapcsolata a borral
több évtizeddel ezelőttre nyúlik vissza.
Hévízen, akkori munkahelye, a GYÁÉV
üdülőjében nyaraltak feleségével, bé-
kebeli időket idéző Trabantjával pedig
Nemesbük felé autóztak, amikor egy
üres telekre lettek figyelmesek. Bele-
szerettek, megvették, kis házat építet-
tek rá, Baranyai Béla pedig gondolt
egy nagyot, és szőlőt telepített. Télvíz
idején érkezett meg a 200 tő gyökeres
szőlő, amelyet a nap melegítő sugarai -
nak erősödésével ültetett el. A zala-
gyöngye pedig nevéhez méltón visel-
kedett, és már két év múlva olyan für-
töket termett, hogy az embernek
gyöngyök jelentek meg a szemében,
amikor rájuk nézett. 12 év után aztán
eladták a területet, és nyolc évig met-
szés és borfejtés nélkül élte minden-
napjait a Baranyai család.

Használjuk ki a történet megtor-
panását arra, hogy néhány mondat-
ban közelebbről is bemutatjuk Bara-
nyai Bélát. Az Ikva utcában 40 lakás
közös képviseletét ellátó nyugdíjas, a

A borok és a lakók szolgálatában
rábaközi Szilből származik, Budapes-
ten villamos szakmát tanult, majd
már feleségével telepedett le 1969-
ben Győrben, ahol munka mellett vil-
lamosipari technikusnak tanult a PÁ-
GISZ-ban. Azt mondja, büszke szülő-
falujára, amelyre nosztalgiával gon-
dol vissza, de ma már lokálpatrióta
győrinek vallja magát. Aki igyekszik
tenni is a rábízott közösségért, leg-
alábbis, ami a lakásokkal kapcsola-
tos ügyeket illeti. Van benne tapasz-
talata, hiszen 1981 óta tölti be tiszt-
ségét, szedi be a közös költséget,
fogja össze a lakókat, bonyolítja a kü-
lönböző energiatakarékos pályáza-
tokkal kapcsolatos ügyeket, vagy ha
épp arra van szükség, kicseréli a fo-
lyosón a villany-
körtét. Tisztelik,
becsülik is az
ott élők, és
ahogy mondja,
ő ugyanígy visel-
tetik a lakók
iránt. Büszke rá,
hogy hatodik
éve az adventi
időszakban gon-
doskodik a ház
melletti nagy fe-
nyőfák díszkivi-
lágításáról. Lel-
kiismeretes tevékenységére az ön-
kormányzat is felfigyelt, és munkáját
Marcalváros Szolgálatáért díjjal is-
merték el. Igazi örökmozgó ember ő,
aki miután a GYÁÉV-nél, majd a Raab -
vill-nál eltöltött dolgos éveket hátra-
hagyva, nyugdíjba vonult, vállalko-
zást alapított. A villamos szakmában
ismerik a nevét, a megyei kórház fej-

lesztésekor a Vill-Kor alvállalkozója-
ként dolgozott. „Barátkozós típus-
nak” vallja magát, mindenkivel meg-
találja a közös hangot. Ez segíti vállal-

kozóként is, és erre
épül közös képviselői
munkája is. 

De térjünk vissza a szőlőhöz, amely
ma már a közelben, Győrújbaráton
van. A terület egyik felét 25 éve, a má-
sikat 13 éve vásárolták. Megterem raj-
ta a már többször említett rajnai riz-
ling, de az ehhez hasonlóan, egy-egy
borversenyen szintén szép eredmé-
nyeket elérő rizlingszilváni és olasz riz-
ling is. A jó bor készítésébe pedig

egyetlen szemléletes mondattal avat
be: a borral foglalkozni kell, mint a
nőkkel! És Baranyai Béla foglalkozik is
vele. Akárcsak a nagyok, fajtaélesztőt

használ, tápsót adagol, fejt, derít, és
palackozás előtt szűr. Akár kétszer is.
Pedáns pincéjén látszik, hogy min-
dennap látogatja, borai ízén pedig,
hogy mindennap simogatja azokat.
Csak így lehet – magyarázza. Bara-
nyai Béla boldog ember, aki a tettek-
kel teli évet karácsonykor Fertőbozon
piheni ki, lányával, unokájával és vejé-
vel. A hagyományosan kékszőlős vidé-
ken pedig ilyenkor jóféle baráti rizling
kerül a pohárba.
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(9021, Gyôr, Eötvös tér 1.)

November 30-án, hétfôn 17 órakor 

TÁJÉKOZTATÓRA VÁRJA
a negyedik osztályos gyerekek szüleit az iskola könyvtárában.

Az érdeklôdôk képet kaphatnak
a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésrôl, a jelentkezésrôl, 
s a felvételi követelményekrôl.

A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

820 ezer forint gyűlt össze azon a művészeti auk-
ción, melyet a Jóság Süti kezdeményezett a Ró-
mer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum közre-
működésével a Magyar Gyermekmentő Alapít-
vány javára.

Tizenegy kortárs képzőművész gondolta újra saját stílusá-
ban a gasztronómia fogalmát és ajánlotta fel műveit az
aukcióra. A szerda esti árverésen kilenc festményt és két
fotót értékesítettek, közülük a Győr Plusz Média fotóripor-
terének, Marcali Gábornak és Csurák Erzsébet selyemfes-
tőnek alkotásaiért fizettek a legtöbbet a mecénások. Galla
Miklós, Sudár Éva, dr. Nagy Miklós, Énzsöly Kinga, Cser-
mák Zsuzsa, Farkas Zsuzsanna, Szabadvári Attila Imre,
Mr. Tibowsky és Szuharevszki Mihály felajánlásai is új gaz-
dára leltek.

Az árverésen befolyt összeg egy életmentő készülék
megvásárlását szolgálja, amely az alapítvány győri gyer-
mekmentő gépkocsijába kerül, ezzel is segítve a beteg és
azonnali mentésre szoruló gyermekeket. 

A Jóság Süti elnevezésű civil kezdeményezés az adven-
ti vásár nyitónapján, pénteken, valamint szombaton és va-
sárnap is várja a segíteni szándékozó sütikészítőket és vá-
sárlókat a Jótékonysági faházban, a Dunakapu téren.

Jóságos mûvészek
és mecénások
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Szereplôk: PHILIP MARKHAM — Hujber Ferenc; JOANNA
MARKHAM — Kiss Ramóna; HENRY LODGE — Gesztesi Károly;
LINDA LODGE — Vanya Tímea; ALISTAIR SPENLOW — Száraz Dé-
nes; SYLVIE — Bugár Anna; TRISTAN PANGBOURNE — Harmath
Imre; MISS COOK — Bánfalvy Ági; MISS WILKINSON — Görgényi
Fruzsina. Rendezô: Horváth Csaba; Producer: Bánfalvy Ági, HCS;
Díszletés, jelmeztervezô: Szlávik István

Jegyrendelés, info:
+36-20/261-5965, +36-96/311-770

Jegyek a helyszínen 
és a Látogatóközpont/Tourinform Irodában

válthatók!

összeállította: földvári gabriella   

A Győri Könyvszalonra tucatnyi győri szer-
ző jelentkezett új kötettel. Ezek közül muta-
tunk be néhányat olvasóinknak.

A Győri Városi Levéltár kiadásában két kiadvány je-
lent meg. Az egyik Varga József: A győri tanítókép-
zés az első világháború árnyékában (Győri Tanul-
mányok Füzetek 2015/17) című kötete. A szerző a
győri Gyakorló Általános Iskola nyugállományú
igazgatója, a Nyugat-magyarországi Egyetem
Apáczai Csere János Kar jogelődjének első világ-
háborús történetét írta meg. A levéltári, könyvtári
kutatások mellett az író korabeli visszaemlékezése-
ket is felhasznált, gazdag képanyaggal illusztrált. 

A Győri Tanulmányok 35. kötete, színes tarta-
lommal, idén 296 oldalnyi terjedelemben látott nap-
világot. Olvashatunk benne többek között arról, ho-
gyan kobozták el a győri harangokat az első világ-
háborúban, hogyan kísérelték meg a Pozsonyi Tu-
dományegyetemet Győrbe telepíteni 1921-ben.  

Betekintést kapunk a 18. századból a győri seb-
orvosok végrendeleteibe, valamint az egy évtizedig
tartó győri diákotthon-ügybe. Megismerhetjük
Káldy Barna győri építész és Schleich Lajos pályá-
ját, munkásságát. A könyvben visszaemlékező írást
találunk Grábics Frigyesre, Winkler Gáborra és Vá-
rayné Bíró Ibolyára.  

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A legendás bécsi művészeti
egyesület, a Künstlerbund Ha-
gen, azaz a Hagenbund magyar
szobrászainak műveiből összeál-
lított kiállítás látható a Magyar Is-
pitában.

A győri tárlat egy, a bécsi Col-
legium Hungaricumban rende-
zett kiállítás anyagát mutatja be,
a Hagenbundhoz szorosan kötő-
dő három magyar modellszob-
rász, Kövesházi Kalmár Elza, Si-
mai Imre és Ferenczy Béni műve-
in keresztül. A kiállítást installáci-
ók, videók teszik látványossá, él-
ménygazdaggá.

A Hagenbund magyarjai
A kiállításon megismerhetjük

Simai Imre szobrász- és rajzművé-
szetét, láthatjuk Kövesházi Kalmár
Elzának, a korabeli táncművészet
mozdulataiból inspirálódó kis
bronzszobrait. A modern realizmus
magyar nagymesterének, Fe-
renczy Béni szobrászművésznek a
kisplasztikáit, a nagyobb hatású
bronzkompozícióit, valamint a kő-
ből készült szobrait csodálhatjuk
meg. A Magyar Nemzeti Galéria jó-
voltából tekinthető meg egy válo-
gatás Ferenczy Béni éremművé-
szeti alkotásaiból.

A tárlat december 31-ig, hétfő
kivételével naponta 10 és 18 óra
között látogatható a Magyar Ispitá-
ban, a Nefelejcs köz 3. szám alatt.

Vagongyári lexikon, Gyôri tanítóképzés, Póczikbombák
Hiánypótló kiadványt készített A győri Magyar

Waggon- és Gépgyár mérnöki-művezetői-tisztvise-
lői lexikona: 1896–1939 címmel Biczó Zalán könyv-
táros. A város számára kuriózumnak számító kiad-
ványban több mint ötszáz ember életútja elevene-
dik meg az olvasók számára.

A vagongyár igazgatóinak, főmérnökeinek, mér-
nökeinek, művezetőinek, műszaki tisztviselőinek és
alkalmazottainak rövid életútját mutatja be a kötet
a gyár megalapításától a hadiüzemmé válásig. Ők
alapozták meg az országos hírű gyár sikereit. A vá-
rosba hozott szakmai és munkakultúrával kiemelték
Győrt hazánk települései közül. A könyvben a gyár-
történet mellett fotókról ismerhetjük meg a leghíre-
sebb itt gyártott járműveket is.

Póczikbombák címmel Hámor Vilmos írt könyvet
Póczik József kalandos életéről. A korabeli fotókkal il-
lusztrált kötetből kiderül, miért ült négy hónapot bör-
tönben a későbbi kétszeres bajnok, kétszeres ezüstér-
mes, kétszeres bronzérmes és 14-szeres magyar vá-
logatott ETO-játékos. Arra is fény derül, milyen körül-
mények között szerezte a focista a karrierjét csaknem
végleg meghiúsító térdsérülését idegenlégiósként, az
FC Royal Antwerpen csapatában, és később vezető-
edzőként miért kellett elhagynia nyolc mérkőzés után
az ETO kispadját. Póczik József hatvankét éves, ezért
pont ennyien mesélnek róla az „utca embereként” a
könyvben: többek között Nagy Balázs, Vitray Tamás,
Palotai Károly, Röck Samu és Koós János. 

Az író portréját ábrázoló csempeképet a megújult Móricz Zsig-
mond rakparton helyezték el. A kerámiakép elkészítését dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármester kezdeményezte, aki lapunknak el-
mondta, Győrben már hagyománynak tekinthető, hogy történel-
münk, kultúránk jeles alakjait a nevüket viselő utcákban, intézmé-
nyek homlokzatán elhelyezett kerámiaképen örökítjük meg. Ilyen
alkotás készült korábban többek között Apor Vilmosról, Földes
Gáborról, Tihanyi Árpádról, Széchenyi Istvánról, Liszt Ferencről,
vagy éppen Rónay Jácintról. „Mivel nagyon pozitívak a visszajel-
zések, ezért folytatjuk a hagyományt. A most átadott Móricz-port-
ré, sok korábbihoz hasonlóan, Sándor József Péter műve.”

Móricz kerámiaképen
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LAKJON
GYÔR BELVÁROS
SZÍVÉBEN!

Értékesítés: +36 20 961 2102

Új építésû, nívós társasházban
81 m2-es nappali + 3 hálószobás
lakás eladó!

• lift
• padlófûtés
• extra

hôszigetelés
• illetékmentes

Fûtéskész ár: 32.900.000 Ft

szerző: gy. p./s. a.
fotó: gergely bea

A Vaskakas Bábszínház – im-
már Vaskakas Művészeti
Központként – havonta egy-
egy alkalommal az Orlai Pro-
dukció felnőtteknek szóló
színházi előadásaival is várja
közönségét. Legközelebb
december 28-án, 17 és 20
órakor. Ez a hely! címmel Kul-
ka János estjét tekinthetik
meg az érdeklődők, január
22-én 19 órakor pedig a Min-
dent Éváról című előadást
láthatja a publikum a volt
BBMMK épületében. Orlai Ti-
borral, a produkciós iroda ve-
zetőjével beszélgettünk.

Eredeti szakmáját tekintve köz-
gazdász. Mikor jött rá arra,
hogy a színházzal szeretne fog-
lalkozni?

2006-ban hoztam létre az el-
ső önálló produkciót, a Hat hét,
hat tánc című előadást Vári Évá-
val és Kulka Jánossal. Akkora si-
ker lett, hogy azóta is „listaveze-
tő”, 260 előadással. Máig műso-
ron lenne talán, ha a szerző meg-
hosszabbította volna a játékjo-
got. 2006-ban már éreztem,
hogy a színház több számomra,
mint egy hobbi; fontosabbá vált
az eredeti munkámnál. 2010-
ben döntöttem el, hogy ez lesz a
főállásom, mert minden nehéz-
ségével együtt is boldogít. Eb-
ben tudok kiteljesedni.

Nyilatkozta, hogy nem a
szakmának, nem a kritikusok-
nak, hanem a közönségnek ké-
szítenek előadásokat. De úgy
sejtem, szeretné befolyásolni a
közönséget, hogy milyen le-

A szônyeg alá söpört témákat is
szereti az Orlai Produkció

gyen, miről gondolkodjon, mit
akarjon a színháztól.

Ez így van. Lényegesnek tar-
tom, hogy a szórakoztató színház
ne csak kikapcsolódást nyújtson,
hanem gondolkodnivalót is ad-
jon. Könnyed, mulattató előadá-
sok is szólhatnak fontos társadal-
mi kérdésekről. A közönség egy
széles rétegében mind nagyobb
a vágy arra, hogy a nézőtéren ne
szembesüljön az élet problémái-
val. Mások viszont igénylik, hogy
a színház betöltse a tükör szere-
pét. Engem módfelett érdekel-
nek az olyan témák, amelyekről
kevés szó esik, vagy szívesen sö-
pörjük a szőnyeg alá, nem véve
tudomást arról, hogy sok embert
érintenek.

Sorolom: családon belüli
erőszak, rákbetegség, autiz-
mus, pedofília, demencia – kü-
lönböző produkciói foglalkoz-
tak ezekkel a kérdésekkel. Ha
az ember tájékozódik, eldönt-
heti, melyik érinti annyira érzé-
kenyen, hogy inkább elkerüli az
előadást.

Pontosan. Én például bizto-
san nem nézek meg olyat mozi-

ban vagy színházban, ahol állatot
bántanak.

Budapesti főhadiszállásán,
a Belvárosi Színházban 16 elő-
adást tart műsoron. Jó néhány
közülük idős emberekről szóló
bájos, kellemes, szívvidító da-
rab. Idős közönségre számít?

Az idős embereket hajlamos
leírni a társadalom. Úgy gondo-
lom, hogy velük, az ő gondjaikkal
és örömeikkel is foglalkozni kell.
Hiszen ez is mindannyiunkat elér
előbb-utóbb, remélhetőleg. Rá -
adásul ismerek idősebb, nagy
formátumú színészeket, akiknek
szívesen kínálok érdemes színhá-
zi feladatot. 

Mikor érzi meg, hogy a ké-
szülő előadás siker lesz?

A főpróbahét második össz-
próbáján már sejtem, hogy szá-
míthatunk-e nagy sikerszériára,
ami nálunk hozzávetőleg 100 elő-
adást jelent. Ennél előbb azért
sem tudhatom, mert nem veszek
részt a próbafolyamatban. A sze-
reposztásban döntő szavam van,
onnantól azonban csak az a dol-
gom, hogy a nyugodt alkotói
munka feltételeit biztosítsam.

szerző: földvári gabriella

A moszkvai Alyona Kuznetsova képzőművész alko-
tásaiból látható tárlat a Múzeumházban, az Orosz–
Magyar Egyesület szervezésében.

Beleszerettem a kollázsba, mert az anyagok és tár-
gyak sokszínűségével ki tudom fejezni gondolataimat,
érzéseimet és a körülvevő világról alkotott nézeteimet
– vallja a művésznő. A munka végén a kollázs nem si-
ma lesz, hanem a festmény és a szobor közötti kép-
ződménnyé válik.  Alyona Kuznetsova múzsái a váro-

Az élet nem játék, az élet egy kollázs
sok. Az alkotó szerint a város egy nagy alap, egy vá-
szon, amelyen a vonalak, színek, foltok, anyagok ta-
lálkozása megy végbe, és a művész feladata megmu-
tatni ezt a sokoldalúságot. A győri kiállításon az érdek-
lődők két kollázs-sorozatot láthatnak, a Városok érzel-
mei, valamint az Érzések, emóciók bennem elnevezé-
sűt. A művésznő életében az alkotás, a kollázsok ké-
szítése nem hobbi, ez az ő élete.

A tárlat december 4-ig látogatható, hétfő kivéte-
lével naponta 10 és 16 óra között, a Bécsi kapu tér
4. szám alatt.
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KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

Egyetemi
hangverseny-
terem, volt
győri Zsinagóga

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

Jegyár: 7000 Ft/db
és 7500 Ft/db

Jegyár: 4900 Ft/db

Fôtámogató: VI. szemeszterzáró elôadás.
Téma: a GospelV. elôadás: a fúvós jazz

FEKETE 
KOVÁCS
KORNÉL
QUINTETT

DECEMBER

18.1900

NOVEMBER

28.1900

A GOSPEL
Dwight Robson

és a The Golden Voices
of Gospel

Richter Terem
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Ausstellung von Lands-
chaftstischen mit Eisen-
bahnmodellen und
Schiffsmodellen am 28.
November ab 10 Uhr im
Bezerédj-Schloss. Bei
der Veranstaltung be -
steht auch die Möglich-
keit zum Tauschen, Ver -
steigern und Kaufen. Al-
le Interessierten sind
herzlich willkommen.

Nikolaustag mit der Alma
Band! Die Konzerte beginnen
am 4. Dezember um 16 Uhr
und um 18 Uhr im  Molnár Vid
Bertalan Bildungszentrum. 

Das bekannteste Mu-
sical aller Zeiten —
Grea se — kommt nach
Gyôr. Die romantische
Geschichte von San -
dy und Danny wird
am 5. Dezember um
19 Uhr in der Audi-
Arena lebendig. 

Die Hungarian Open des Internatio-
nalen Luftwaffen-Wettbewerbes fin-
den vom 27.-29. November in der
Magvassy Sporthalle statt. 

Adventskonzert der Friends Big Band
am 30. November um 19 Uhr im József
Attila Bildungshaus. Im Verlauf des
Abends ertönen Weihnachtslieder und
die Evergreens der Big Band. Zur Veran -
staltung ist eine zuvorige Anmeldung
erforderlich. 

Unter dem Motto „Abend der
Bier freunde” findet am 27. No-
vember ab 21 Uhr wieder ein
Abendbaden im Bad der Gyôrer
Rába Quelle statt! Der Saunaauf-
guss beginnt um 22 Uhr und um
23 Uhr, wo diverse Bierspezialitä-
ten die Hauptrolle der Seance spi-
elen werden, die dann nach dem
Verdampfen im Ofen den gau-
menkitzelnden Duft frisch gebac-
kenen Brotes verströmen. Lichts-
piele, Kerze, Überraschungen, Bi-
erverkostung. 

SZESE spielt gegen Szentendre in der
NB I/B Männerhandballliga am 28. No-
vember um 18 Uhr in der Universi-
tätssporthalle.

Engelspaziergang -
Zum Engelspaziergang
erwarten die Gyôrer En-
gel am 28. November
um 10 Uhr alle, die sich
auf die Festtage vorbe-
reiten. Beliebte Beson-
derheit der Veranstal-
tung ist der Besuch der
Makovecz-Kapelle. Treff-
punkt: am Eingang des
Gyôrer Nationaltheaters.

Ab 27. November gibt es im Rómer Flóris Museum für
Kunst und Geschichte die neu überholte ständige Aus -
stellung der Radnai-Sammlung zu sehen.

Der nächste Abend des Jazz-Kurses
beginnt am 28. November um 19 Uhr in
der Synagoge. Der Vortragende des
Abends: Fekete-Kovács Kornél, der
nicht nur als Instrumentalsolist, sondern
auch als Komponist und Tonmechani-
ker ein europaweit anerkannter Künstler
ist. Unter Mitwirkung von: Ülkei Dávid —
Tenorsaxofon, Cseke Gábor — Klavier,
Soós Márton — Bass, Csizi László — Per-
cussion.
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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 gyôri Látogatóközpontban érdeklôdhet (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  

Székhelyi József önálló estjét
december 27-én 19 órakor
láthatják az érdeklôdôk a
Menház Színpadon. „Azt re-
mélem, hogy beszélgetésnek, szívélyes dialógusnak
fog tûnni ez az este — annak ellenére, hogy látszólag
én hangosodom fel.” December 1-jén 19 órakor pedig
Az elûzött álom címmel Lukács Sándor lép fel a Men-
ház Színpadon. 

Angyalséta – Gyôr angyalai várják az ün-
nepekre készülôdôket november 28-án
10 órakor induló Angyalséta alkalmával.
Közkedvelt különlegessége a program-
nak a Makovecz-kápolna látoga-
tása. Találkozási pont: Gyôri
Nemzeti Színház bejárata.

Verebélyi Ágnes festômûvész kiállítása nyílik november 28-án 10.30 órakor
a Nádorvárosi Ének-Zenei Általános Iskola hangversenytermében. A kiállí-
tást megnyitja: Rózsavölgyi László. A tárlat december 18-ig látogatható.

Adventi ökumenikus egyetemi isten-
tiszteletet tartanak december 1-jén 18
órakor a Szent László Kollégium kápol-
nájában. Idén is megtartják a hagyomá-
nyos adventi ökumenikus könyvvásárt
december 2-án 9—17 óra között a Szé-
chenyi Egyetemen.

MOKKA Játszóházban az éj leple alatt rejtôzkö-
dô állatok bôrébe, páncélja alá rejtôzhetnek a
kalandra vágyó gyerekek november 28-án 10—
12 óra között a Gyermekek Házában. Egy nagy
közös játék során újragondolhatják a körülöttünk
lévô világot, a természetet, a képeket, a tárgya-
kat, a mûvészeteket.

Gyôri Adventi 
Fesztivál 

keretében rendezik meg 
a Mûhely-est következô prog-

ramját december 10-én 17 órai
kezdettel, a Zichy-palotában.

Ausztrália–Új-Zéland címmel dr. Szilágyi György vetí-
téses elôadására várják az érdeklôdôket december 3-án
17 órai kezdettel, a Kisfaludy Károly Könyvtárban. Az An-
tarktiszon töltött két hét után Ausztráliában és Új-Zélan-
don tett nagy utazást a közelmúltban a gyôri dr. Szilágyi
György. 

Hat-Százhat – utazás tréfás rímekben
Magyarországon és a világ körül —
Szôcs Géza Kossuth-díjas író verseskö-
tetének bemutatójára várják az érdeklô-
dôket november 28-án 17 órakor a Dr.
Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közös-
ségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtárába.

Öt Templom Advent 2015 rendezvény-
sorozat keretében Gyôr-Újváros templo-
maiban változatos programok segítik a
lelki felkészülést az ünnepekre. Novem-
ber 28-án 14.30 órakor a gyülekezeti ad-
venti délutánon kürtôskalács-sütéssel
és kézmûves-foglalkozással várják az
érdeklôdôket a Kossuth utcai reformá-
tus templom udvarán és a gyülekezeti
teremben. November 30-án 18 órakor
pedig a Gyôri Egyetemi Zenekar kon-
certjét hallhatja a közönség a Zsinagó-
gában. Karnagy: Ménesi Gergely. A
részvétel ingyenes.

A Rómer Flóris
Mûvészeti és
Történeti Múze-
umban novem-
ber 27-tôl láto-
gatható a Rad-
nai-gyûjtemény
újrarendezett ál-
landó kiállítása.

Mikulás-ünnepség várja a gyerekeket decem-
ber 4-én 10 órától a Gyirmóti Mûvelôdési Ház-
ban. Szintén december 4-én 19 órakor pedig a
Pinnyédi Mûvelôdési Házba érkezik a Mikulás.
Az est folyamán a Tekergô Bábszínház mûsorát
láthatják az érdeklôdôk.

Vasútmodellezô terep -
asztalok és hajómodel-
lek kiállítására várják az
érdeklôdôket november
28-án 10 órától a Beze-
rédj-kastélyban. A prog-
ramon lehetôség adó-
dik csereberére, börzé-
re és vásárlásra.

Tóth Éva-emlékhangversenyt rendeznek december 4-én 18 órakor a Zsinagógában. A
koncert a Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola tanárainak hangversenye. A be-
lépés díjtalan.

Militaria gyûjtôtalálkozót
rendeznek november 29-én 
a Kristály étteremben. A rendezvény
8—12-ig várja a látogatókat.

Csobay Dániel „Úton” címû fotókiállítá-
sának megnyitójára várnak minden ér-
deklôdôt november 28-án 18 órakor a
Hotel Konferenciában. A kiállítás megte-
kinthetô 2016. január 6-ig.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: győri balett

Múlt pénteken a szakma, szom-
baton pedig a nagyközönség
előtt mutatta be Egyensúly című
előadását a Győri Balett, s mind-
két estén díjátadóra is sor került.
Az Audi Hungaria Motor Kft. által
2014-ben alapított „Minőségi
Táncművészetért” díjat idén
Gyurmánczi Diána magántáncos
vehette át. A Kardirex – Győri Ba-
lett Művészeti Díjat pedig Jekli
Zoltán magántáncos kapta.

Gyurmánczi Diána:
„Szerelmes vagyok a munkámba”
Nagy löketet adott ez a díj, vissza-

jelzést, hogy helyes úton járok, megéri
a belefektetett munka. Az elmúlt idő-
szak jutott eszembe, sokszor fáradtsá-
got éreztem lelkileg és testileg is,
több holtponton voltam túl.

Ilyen időszakokban mi lendíti át,
mi motiválja?

Várom, hogy elérkezzen a premier és
mindig bízom a sikerben. Helyreteszem
magamban a dolgokat, hogy azért csi-
nálom ezt, mert szerelmes vagyok a
munkámba, tudom, hogy a fáradtság

A balettmûvészeket díjazták
pillanatnyi állapot. És természetesen a
családom és a párom is támogatnak.

Egy ideje a drámai oldalát is meg-
ismerheti a közönség. A legmeg-
döbbentőbb szerepe a családon be-
lüli erőszakról szóló Ne bánts! című
produkcióban volt. Hogy hat a lelké-
re ez a fojtogató alakítás?

Ez egy olyan szerep, amit soha
nem fogok elfelejteni. Most egy időre
eltettük, de amikor elkezdjük próbálni,
pillanatok alatt hatalmába kerít a szto-
ri. Előfordul, hogy pityergek is közben.

Az új premier fellélegzést jelentett?
Az Egyensúly című est első része,

a Kizökkent nehéz próbafolyamat so-
rán született. Ebben nem kell karak-
tert megszemélyesíteni, így elsősor-
ban testi megpróbáltatást jelentett. A

második felvonás, vagyis Velekei Lász-
ló A terem című produkciója egy fok-
kal nehezebb volt, mert karaktert kell
hozni, de a próbafolyamat vidáman
telt, jót tett az együttesnek, a közössé-
günknek, mindannyian élveztük.

Jekli Zoltán:
„Maradandót szeretnék alkotni”
Nagy elismerés számomra a Kardi-

rex-díj, amely valószínűleg erőt ad
majd a nehezebb pillanatokban a foly-
tatáshoz. Például feszült próbaidősza-
kokban, vagy olyan sorozatok alkalmá-
val, amikor sok egymás utáni előadás-
nál sem szabad rutinból táncolnunk.

Mi az, ami még motiválja?
A szóbeli elismerés és hogy valami

maradandót és olyat alkossunk, ami-
ről beszélnek az emberek.

Több ilyen előadás született, ami-
ben ön is részt vett. Például a Ne
bánts!, illetve az Egyensúly.

Megtisztelő, hogy Velekei Laci darab-
jaiban szerepelhetek, és olyan karakter-
rel, amibe bele is tudom élni magam (A
teremben narkolepsziást játszik – a
szerk.) Olyan értékeket alkottunk, amit
eddig más nem csinált. És ezekről bi-
zony beszélnek az emberek. A Ne bánts!-
tól sokakat kiráz a hideg, de mégis meg-
változtatja a véleményüket az életről.

Hogyan készül a szerepekre?
A koreográfus egyenget minket, de

mindenki saját magában is felhúz egy
történetet. A Ne bánts! tényleg egy cso-
da, rengeteget olvastunk róla, létrehoz-
tunk egy titkos Facebook-csoportot,
ahol riportokat, történeteket osztunk
meg egymással. Színpadra lépés előtt
készülünk mentálisan is.

Amikor lemegy a függöny, akkor
is marad a művészeteknél, fotózik
és videókészítéssel foglalkozik.
Egyelőre hobbiszinten?

Vannak már felkéréseim is. Velekei
Lacinak itt is sokat köszönhetek, a Ne
bánts! előzetes videóját készíthettem.
Gondolok a jövőre, nem csak táncos-
ként, koreográfusként szeretnék alkotni
a színpadon.
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fiat 124 Spider
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AKTUÁLIS
Legyen cége évzáró vagy csa-
patépítô összejövetelének hely-
színe az E-Kart Ring!

Szervezze tárgyalását
egy szórakoztató helyre, ahol
füstmentesen élvezheti
a gokartozást!

Hírek

´́
´́

Füstmentes száguldás 
az egész családnak!
Folyamatos akciók,
családi kedvezmények!

Kézmuves péksüteményekkel, 
forró kávéval várjuk 
reggel 7 órától!
n gyerekzsúr
n céges rendezvény
n baráti összejövetel

´́

Európába is megérkezik hamarosan a FIAT 124 roadster. A
japán Mazdánál, az MX-5 alapjaira épített könnyű sportkocsi
nálunk 140 lóerős 1,4 literes turbós benzinessel fog berob-
banni. Ez látszólag kevés, de a hátsókerék-hajtás és a köny-
nyű építés mindenért kárpótolja a sofőrt és utasát. Ugyanak-
kor várható egy erősebb, Abarth kivitel körülbelül 170-190 ló-
erővel, sportos extrákkal fűszerezve. Ami viszont minden 124-
esben meglesz, az a legendás, 1966–1985-ig gyártott előd for-
mai jegyei és stílusa. A hűtőmaszk, a kilincsnél megtört övvonal és a
csomagtérfedél is a klasszikus Spidert idézik. A modell az MX-5 japán üze-
méből fog legördülni, és reméljük, 2016 nyarán kipróbálható lesz.

BMW kompakt szedán
A BMW a kínai Kvangcsui Autószalonon a kompakt lépcsőshátú kategóriá -
ban indítandó típustanulmányt fog bemutatni. Az idők során egyre na-
gyobb méretűvé hízó kategóriák miatt a 3-as sorozat 4,6 méteres hosszával
az 1975-ös elődjéhez képest 25 centivel lett nyúlánkabb, és persze jóval
szélesebb is (1,81 m). Ezt látva a prémiumgyártók sorra mutatták be a 4,4-
4,5 méteres szedánokat, amik Kelet-Európában és a Távol-Keleten is nép-
szerűek. Eljött az idő, hogy a bajorok is beszálljanak a versenybe. A BMW
Concept Compact Sedan néven érkező szériaérett tanulmány az elsőkere-
kes padlólemezre tervezett, rendkívül csábító modell benyomását kelti. Kí-
vül-belül igazi BMW, csak kompakt kiszerelésben. Reméljük, tényleg való-
ság lesz belőle 1-es szedán formájában.
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Nem mindenki tudja mi az, de szinte min-
denkinek feltűnik, amikor a Belvárosban
Karcagi Ottó leparkol zöld rendszámot vise-
lő autójával. A hozzáértők tudják, a kevésbé
járatosak megkérdezik, mit jelent a zöld
rendszám. Tisztán elektromos hajtást, nulla
emissziós károsanyag-kibocsátást.

Egy céges autóflotta felépítése
és kezelése hozzáértő szakem-
bergárdát igényel. Több jármű
folyamatos futásának biztosítá-
sa igazán gazdaságosan csak az
erre specializálódott partnerrel
valósítható meg. Interjú Vitéz
Zoltánnal, a CarMen Rent tulaj-
donos-ügyvezetőjével.

GY+: Amikor cégvezetőként 1-2
vagy akár 5-10 személyautó vásárlá-
sában gondolkodik valaki, akkor
gyorsan felmerül benne a kérdés: ki
fogja kezelni az autóflottát?

V. Z.: Valóban már akár két céges
autó folyamatos karbantartása, idő-
szakos szervizelése, vagy akár a téli–
nyári átállással járó törődés sok-sok
munkaórát igényel. Pontosan erre je-
lent megoldást a flottakezelés szolgál-
tatásunk, amely a jármű beszerzésé-
től a téli gumiabroncsok felszerelésé-
ig terjed. Sőt, ennél többet is adunk:
például üzemanyagkártyát vagy cse-
reautót is biztosítunk, ha szükséges.

GY+: Úgy értsem, hogy semmi-
vel nem kell foglalkozni az ügyfele-

teknek,
csak használ-
ni az autót?

V. Z.: Gyakorlatilag igen.
Azt szoktuk mondani, hogy a pék
süssön kenyeret, az orvos gyógyít-
son, mi pedig üzemeltetjük az autói-
kat. Teljes körű szolgáltatást tudunk
nyújtani, ami ráadásul összességé-
ben gazdaságosabb fenntartást je-
lent a Partnerünknek. „Tartós bérlet”
konstrukció esetén a költségek egy
tételként jelennek meg a cég könyve-
lésében és az adóalapot csökkentik.
Minden apró tételt, legyen az olaj-
csere vagy műszaki vizsga díja és
ügyintézése, mi – a CarMen Rent –
vállaljuk át.

GY+: Milyen további előnyei van-
nak egy tartós bérleti megoldás-
nak?

V. Z.: A teljes körű casco biztosítás,
és kár esetén annak ügyintézése, min-
dennemű javítás, illetve alkatrészcse-
re elvégzése átalánydíj mellett törté-
nik. Összességében egy kiszámítható
áron adott, megnyugtató szolgáltatás-
csomagról van szó. A legfontosabb

előnye pedig az,
hogy a személyautókat
kedvezményes, nettó áron tudjuk
beszerezni, és akár 0% önerővel indít-
ható egy új autó használata. Így a le-
hető legkisebb befektetéssel, más fi-
nanszírozási lehetőségeknél lényege-
sen alacsonyabb összköltséggel jut-
hat autóhoz a CarMen Rent minden
Partnere.

GY+: A szlogen, „Autóban az em-
ber” sokat sejtet az ügyfélkezelése-
tekről…

V. Z.: Szerencsére az a tapasztala-
tunk, hogy ügyfeleink visszatérnek
hozzánk, és szívesen ajánlanak min-
ket. Ez a folyamatos visszacsatolás
erősít meg bennünket abban, hogy
mindig az ügyfelünk érdekeit szem
előtt tartva, minőségi szolgáltatást
nyújtsunk minden Partnerünknek!

Pr-riport: Carmen Rent

Cím: 9024 Győr, Közép u. 16., 
West Gate Bussiness Center,
III. em. 301-es ajtó. 
Tel.: +36-96/423-037. 
Fax: +36-96/510-583. 
Mobil: +36- 06-70/335-5335. 
E-mail: info@carmenrent.hu. 
Web: www.carmenrent.hu.

Az elso zöld rendszámos autó Gyorben
Karcagi Ottónak nem kell aprópénz után kutatnia,

s telefonját sem kell elővennie, ha parkolni akar a Bel-
városban. A zöld rendszámmal ugyanis a földfelszíni
parkolókban egész évben díjmentes a parkolás. Nem

kell az autó után súlyadót sem
fizetni, s mivel cégének

vette, mentesül a cég -
autóadó alól is. 

Ezek a kedvezmé-
nyek bárkit meg -
illetnének, aki úgy
dönt, belső égésű
motorral szerelt
autó helyett elekt-
romosra vált.
Egyelőre Karcagi

Ottó az első fecske
Győrben, aki zöld

rendszámos autóval
közlekedik.

Környezettudatos
ember vagyok, sokat
kerékpározom, a sze-
metet szelektíven vá-
logatom, s kirándulá-
sok alkalmával sosem
dobok el szemetet,
mindent visszahozok,
mert fontos, hogy az
unokáinkra tiszta vilá-

got hagyjunk – jelzi a vállalkozó azt, közel áll hozzá a
zöld gondolkodás. Így aztán érthető, miért döntött
úgy, vásárol egy nulla emisszió kibocsátású autót.

Amikor megvette, még maga sem gondolta, hogy
őt illeti meg az első jelző Győrben. Tudja persze azt is,
sokan választanák a környezetbarát megoldást, ha
lenne elég pénzük a benzines vagy dízeles autóknál
jóval drágább elektromos autó beszerzésére.

Mivel vállalkozásom sikeres, megengedhetem
magamnak, hogy második autóm elektromos le-
gyen – fogalmaz, s elmondja azt is, a pénz mellett
van egy másik fontos szempont is, ha valaki elekt-
romos autóra akar váltani. Egy garázs is kell hozzá,
ahol éjszaka konnektorra lehet kötni az autót, egy
tízemeletes házban nehezen lenne kivitelezhető.

Egy éjszakai feltöltéssel 150-200 kilométert
tudok autózni, városi közlekedésre ideális a Nissan
Leaf – mondja a tulajdonos, aki hamar megszerette
elektromos autóját, s könnyen megszokta azt is,
hangtalanul suhan a kocsi gázadáskor. 

Az elektromos autó fenntartása jóval olcsóbb,
mint egy normál autóé – említ további előnyt Karcagi
Ottó. Öt évre a szervizköltség 110 ezer forint, ennyi-
ből egy normál autó szervizelését lehetetlen kihozni.
A fogyasztás is rendkívül kedvező. S bár az elektro-
mos áram is pénzbe kerül, 100 kilométer költsége
annyi, mintha 1,8 liter gázolajat tankolt volna. 

Hiszek abban, hogy a jövőt a tiszta energia jelenti
– fogalmaz unokáira gondolva az első győri zöld
rendszámos autó tulajdonosa. 

´́ ´́

autóban az ember
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Gyori motorral madridban debütált
Teszt: Audi Q7 hibrid

ipari áramról két és fél órát vesz igény-
be, s a hibridmenedzsment-rendszer
segítségével négyféle üzemmód kö-
zül választhatunk. Az „EV” módusz a
tisztán elektromos közlekedést helye-
zi előtérbe, míg a „hybrid” használata-
kor a hibridmenedzsment dönt szaba-
don a hajtás módjáról. A „battery
charge” üzemmód tölti az akkumulá-
tort, míg a „battery hold” igény szerint
az út egy későbbi szakaszára tartalé-
kolja a rendelkezésre álló elektromos
energiát.

Az autót egy okostelefon segítsé-
gével összekötötték az Audi átmeneti
madridi központjával, ha visszaérünk,
pontos adatokat kapunk, hogyan ve-
zettünk. Előtte azonban marad a veze-
tés élménye, mert ezt a Q7-et élmény
vezetni. Autópályán gyors, mint a vil-
lám. A szerpentinen úgy fekszi az utat
és veszi a kanyarokat, hogy a legfiny-
nyásabb nemzetközi szakújságírók is
elégedetten csettinthetnek. Nem vé-
letlen persze ez sem. A quattro állan-
dó összkerékhajtás a tempós kanyar -
íveken az intelligens szoftver alapján
beavatkozó kerekenkénti forgatónyo-
maték-szabályozás rendszerével mű-
ködik szorosan együtt. E technika a
belső íven gördülő kerék enyhe leféke-
zésével növeli a jármű agilitását és sta-
bilitását.

Az új Q7-es csúcstechnológiáit
hosszasan lehetne sorolni. Ilyen pél-
dául a világújdonságnak számító hő-
szivattyú, amely a hajtásrendszer
komponenseinek maradék hője az
utastér fűtésére is igénybe vehető. E
fejlett technika a beltér gyors és haté-
kony klimatizálása mellett, a hagyo-

mányos elektromos fűtésekhez viszo-
nyítva, csekély energiaigényével a tisz-
tán elektromos hatótáv növeléséhez
is nagyban hozzájárul. 

Visszaérve az űrkutatási központ-
ba, kielemzik az újságírókat. E sorok
írója padlógázos vezetési stílusával
6,8 literes eredményt produkált. Egy
japán kolléga 3,5 literre hozta ki a szá-
zat, egy kínai pedig nálam is jobban
taposta a gázpedált, 10 liter dízelt fo-
gyasztott el az autó tankjából.

A Plug in Hybrid már a jelen, a jövő
pedig a hidrogénnel hajtott autó lehet.
A H-tron, ami a hidrogén és az elekt-
romos hajtás kombinációja, az utakon
még nem, az Audi kutatóműhelyeiben
már valóság. Madridban egy ilyen au-

tót is kipróbálhattunk. Németország-
ban jelenleg 15 olyan töltőállomás
van, ahol hidrogént lehet tankolni. Egy
kg hidrogén 9,60 euróba kerül. Az au-
tó tankja 5 kilogramm kapacitású, ez-
zel 500-600 km-t tudnánk megtenni.
A vezetés élményének a hidrogén
sem szabott határt. Nem hozta azt a
dinamikát, mint a 3.0 TDI motor, de
nulla CO2-kibocsátásával a legtisz-
tább autók közé tartozik. 

´́
A Spanyol Űrkutatási Hivatal
madridi központját bérelte ki az
Audi, hogy a nemzetközi sajtó-
nak bemutassa az új Audi Q7
Plug in Hybridet. Van okunk a
spanyol fővárosban Győrre
gondolni és Győrt emlegetni,
mert a jármű 3.0 TDI motorja az
Audi Hungaria Motor Kft.-nél ké-
szül. 

Kihúzzák a konnektorból a Q7-est, be-
állítjuk a tükröket és az üléseket, a
fegyveres őr felnyitja a sorompót, s el-
indulunk a GPS által kijelölt, pontosan
száz kilométeres útra. A Q7-es egyedi
formájával, robusztus külsejével a tö-
kéletes biztonságot sugallja. Ha taka-
rékosan vezetnénk, száz kilométerre
elég lenne 1,7 liter dízel, legalábbis a
gyári adatok szerint, ezt az autót azon-
ban lehetetlenség takarékosan vezet-
ni. Legalábbis akkor, ha egy napra
szóló lehetőség áll előttünk. De van
egy nyomósabb érv is a folyamatos
padlógáz mellett. Alattunk 373 lóerő
dolgozik, amiből 258 lóerőt tesz ki a
V6-os, 3.0 TDI aggregát. A Győrben
készülő legújabb generációs dízelmo-
tor hat másodperc alatt éri el a százas
tempót. Ereje, dinamikája mindig ma-
gával ragad, ha ilyen motorral szerelt
autót vezethetek.

Az emissziós ügy kipattanása óta
sokan eltemették a dízelmotort, aki
azonban egyszer is vezet egy ilyen au-
tót, biztos abban, szamárságot beszél
az, aki ezt a dízelt temeti. A 3.0 TDI él,
virul, és nagy örömünkre szolgál,
hogy ezt az erőforrást Magyarorszá-
gon, Győrben készítik. 

A lítiumion-akkumulátor egy feltöl-
téssel 56 kilométeres hatótávot enge-
délyez. A dízel további 1400 kilomé-
tert, ami azt jelenti, egyetlen tankolás-
sal megjárható Győr és München
oda-vissza. Az akkumulátor feltöltése
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Ein alter Mercury, kein vergreister
Mercury. Unter anderem ist es das,
was die Crew der Fernsehsendung
von Gázfröccs in ihrer sechsten Aus-
gabe zu beweisen versucht. Es gibt
wenige Autoverrückte, denen der ei-
ne oder andere perfekt in den Origi-
nalzustand renovierte Oldtimer nicht
beeindrucken würde, beispielsweise
ein 75er Mustang oder ein unter
dem Namen Hippiebus bekannt ge-
wordener, aus dem Rost geschälter,
strahlend blitzender T2er.

Uns geht es genauso, und deshalb ha-
ben wir uns im Thema "Altwagen" et-
was besser umgeschaut. Wir haben
einen ganzen Tag in der Soproner
Werkstatt eines der besten Autoresta-
uratoren verbracht: bei  Wachtel Ta-
más und seinen Kollegen, um EInb-
lick in die diversen Arbeitsprozesse zu
gewinnen.

In der Garage des Schlossers stol-
pern wir dann auch sogleich in ein
Wunder, welches in den Sechzigern

aus gerademal 56 Tei-
len entstan-

den ist.
Die Ferti-
gung des
G h i a
4 5 0 s s
n a h m
mit gros-

sen Hoff-
nungen sei-

nen Anfang, alle
ausser einem einzigen

Exemplar wurden nach Holly-
wood verkauft. Das perfekt zusam-
mengebaute, im Stil zu den damali-
gen Weltstars passende Auto war je-
doch etwas teuer, was zur Einstellung
der Produktion führte. Von den ge-
genwärtig weltweit auffindbaren 26
Modellen werden zwei in Sopron
gepflegt und genau in dieser Werk -
statt befindet sich das einzige Stück,
welches damals nicht die Reise über
den Antlantik angetreten hat und da-
her nicht mit einem Meilen-, sondern
mit einem Kilometertacho ausgestat-
tet ist. Die beiden Ghia sind so sehr
vom Rost zerfressen gewesen, dass
anstatt des Kleinschraubenziehers
locker auch ein trockenes Kipferl
durchgepasst hätte. Heute ist nun der
eine fertiggestellt und der andere auf

Gázfröccs tévémûsor Gázfröccs Fernsehprogramm 

Oldtimer mustangok és 
egy kanárisárga porsche

oldtimer mustang und
ein kanarigelb porsche

A Gázfröccs adását keressék a Győr Plusz Televízió műsorán,
valamint a tévé internetes oldalán.

Die Sendung des Gasspritzers suchen Sie im Programm  des Fernsehsenders
Győr Plusz, sowie auf der Internetseite des Fernsehens.

dem besten Weg dahin.
Zwischen den sich gerade unter

Revonierung befindlichen Autos
stand ein kanariengelber Porsche
928, Mustangs verschiedenen Alters,
ein VW T2-er, unter den vor Kurzem
verschwundenen ein 76-er Chevy
Monte Carlo, ein Lincoln Continental
und auch ein Zaporozsec965. Als wir
dort waren wurden gerade die letzten
Schliffe an einem italienischem Sport-
wagen durchgeführt: einem 1966-er
ISO Rivolta. Diese Maschine durften
wir ausprobieren. Zum Rivolta haben
die Italiener ein herrliches Format
geplant und dazu die Technik dazuge-
kauft, die ihnen gefiel. Unter die Mo-
torhaube haben sie einen 327-er
Chevy V8-er gepackt, das Laufwerk
aus Serienteilen von Jaguar und Lam-
borghini zusammengebaut, die restli-
chen Inneelemente ebenso von jeweils
anderen Herstellern. Die Mischung
gelang jedoch einwandfrei. 

Aus dem gewohnten Autotest der
Sendung wurde ein aussergewöhnli-
cher, sind wir doch in Sopron geblie-
ben und haben Wachtel Tamást ge -
fragt, ob er uns nicht eines seiner eig-
nen Autos zeigen möchte. Die Wahl  fi-
el auf einen 1965-er, mit einem 6400
Hubraum Ford 390 Big Block Motor
gesegneten Mercury Park Lane. Das
aus dem Trauerzustand renovierte
"Schiff" hat auch die kurvige Reise ins
Soproner Weinviertel gut vertragen.
Und den Beschleunigungston lohnt
es sich in der Sendung von Gázfröccs
anzuhören.

Vor all dem haben wir noch das
Audi Hungaria Werkzeugwerk be-
sucht, welches in diesem Jahr 10
Jahre alt wurde. Hier begann 2005
die Fertigung von Karosserieele-
menten in Kleinserienmodellen, da-
mals zum Spitzenmodell Audi RS 4.
Ab 2006 haben die Mitarbeiter
zahlreiche Serientele für den Audi
R8 produziert, ab 2008 für den Au-
di RS 6, ab 2010 für den RS 5. Das
Portfolio der Exklusivserienferti-
gung ist in den letzten Jahren mit
dem Lamborghini Aventador und
dem Huracan erweitert worden
bzw. mit mehreren Elementen auch
mit dem Porsche Panamera. Bei
Gázfröccs zeigen wir das Funktionie -
 ren verschiedener organisatori -
scher Einheiten. 

Régi Mercury, nem vén Mercury.
Egyebek mellett ezt próbálja meg be-
bizonyítani a Gázfröccs televíziós mű-
sorának stábja a hatodik adásban. Ke-
vés olyan autóbolond létezik, akit ne
nyűgözne le egy-egy tökéletesen ere-
deti állapotúra felújított oldtimer, pél-
dául egy '75-ös Mustang, vagy a
hippibusz néven elhíresült, rozsdából
kikapart, csillogó-villogó T2-es. 

Mi is így vagyunk vele, ezért a régóta
tervezett „öregautós” témának jobban
utánajártunk. Egy teljes napot töltöt-
tünk az egyik legjobb autórestaurátor-
műhelyben Sopronban, Wachtel Ta-
másnál és kollégáinál, hogy belenéz-
zünk a különböző munkafolyamatokba.

A lakatosgarázsban máris egy olyan
csodába botlottunk, amiből összesen
56 darab készült a hatvanas években. A
Ghia 450ss gyártása
nagy reményekkel
indult, egyet-

len példány kivételé-
vel az összeset Hollywood-
ban értékesítették. A tökéletesen
összerakott, stílusában az akkori vi-
lágsztárokhoz illő autó azonban kissé
drága volt, ezért leálltak a gyártásával. A
világon jelenleg fellelhető 26 modellből
kettőt Sopronban ápolgatnak, és ebben
a műhelyben van az az egyetlen darab,
amely annak idején nem utazott a tenge-
ren túlra, így nem mérföldes, hanem ki-
lométeres órája van. A két Ghia-t annyira
megette a rozsda, hogy a kasztnin csa-
varhúzó helyett egy száraz sóskiflit is
könnyedén átszúrhattak volna. Mára az
egyik elkészült, a másik pedig a lehető
legjobb úton halad a cél felé. 

Az éppen felújítás alatt álló kocsik
között állt egy kanárisárga Porsche
928, több különböző évjáratú Mus-
tang, egy VW T2-es, nemrég távozott
többek között egy '76-os Chevy Mon-

te Carlo, egy Lincoln Continental és
egy Zaporozsec 965 is. Ottjártunkkor
végezték az utolsó simításokat egy kü-
lönleges olasz sportkocsin, a 1966-
os ISO Rivoltán. Ezt a gépet kipróbál-
hattuk. A Rivoltához az olaszok tervez-
tek egy gyönyörű formát és összevá-
sárolták hozzá a műszaki tartalmat
olyan kocsikból, ami tetszett nekik. A
motorháztető alatt így egy 327-es
Chevy V8-as duruzsolt, a futóművet
Jaguar- és Lamborghini-alkatrészek-
ből rakták össze, az egyéb belső ele-
meket szintén más-más gyártóktól. A
mix azonban hibátlanra sikerült.

A műsor szokásos autótesztje rend-
hagyó lett, hiszen maradtunk Sopron-
ban, és megkértük Wachtel Tamást,
hogy egyik saját autóját mutassa be. A
választás egy 1965-ös, 6400 köbcen-
tis Ford 390 Big Block motorral megál-

dott Mercury Park Lane-re esett. A
gyászos állapotból fel-

újított „hajó” a

soproni
borvidék kanyargós út-

jait is jól viselte. A kigyorsítás hangját
pedig érdemes meghallgatni a Gáz-
fröccs adásában.

Mindezek előtt még ellátogattunk
az Audi Hungaria Szerszámgyárába,
amely idén 10 éves. 2005-ben a kisszé-
riás modellek karosszériaelem-gyártá-
sa kezdődött itt, akkor a csúcsmodell
Audi RS 4-hez. A munkatársak 2006-
tól számos alkatrészt gyártanak az Audi
R8-ashoz, 2008-tól az Audi RS 6-os-
hoz, 2010-től Audi RS 5-öshöz. Az ex -
kluzívszéria-gyártás portfóliója az el-
múlt években bővült a Lamborghini
Aventador és Huracán, illetve a Por -
sche Panamera több elemével is. A
Gázföccsben bemutatjuk a különböző
szervezeti egységek működését.
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A bor irányában kissé (kimondottan) el-
fogultan azt mondhatjuk, hogy a téli ün-
nepeket várva, alapvetően két dolog ha-
tározza meg az embert. Az egyik a for-
ralt bor kérdése, a másik az ünnepi étel-
sorhoz való pontos, arányos borválasz-
tás. Most kezdődik az utcai vásáros, hó-
váró, sál- és sapkaválasztós időszak, így
kardinális kérdés a forralt bor tárgyköre.
Nyilvánvalóan vannak alapigazságként
elfogadott igaz állítások, amelyek már a
névvel is lényegében szembemennek.
Két ilyen tény, hogy a forralt bor nem for-
ralt, a másik pedig, hogy a forralt bor
„nem – csak bor”.

Vendéglátós, forralt bort kedvelő és
gyakran készítő kollégákkal különböző
receptúrákat tesztelve, szignifikáns ered-
ménnyel kiderült, hogy mindenki tudja: 

• forralás esetén az aromák és az
alkohol elillannak a téli itókából (bár
erre vonatkozó kísérleteket még nem
olvastunk, szerintünk ezt még senki
nem merte kipróbálni). 

„Ha forralt bor, akkor Borháló”
Egy kis lélekmelegítô

Az adventi várakozás időszaka a keresztény ősi mitológia szerint
a próbatételek időszaka. Ebben a nehéz időszakban támogatni kell
a lelkünket és a testünket is.

• Azt is bizton állíthatjuk, hogy a
forralt bor vörös vagy fehér, de a rosé
is remek. 

• Izgalmas iskola lehet a forralt
bort valamilyen töménnyel „megerő-
síteni”.

• A lőréből összefőzött forralt bor
nem fog mámorítóan hatni bonyolult
rendszerű ízérzékelő receptorainkra.  

A legjobb recept mindig titkos, de
ez sem rossz:

Hozzávalók: 1 liter bor, 1 liter víz,
fél maroknyi fahéj + szegfűszeg + őrö-
letlen bors keveréke, narancshús, fris-
sen reszelt gyömbér, 5 evőkanál bar-
nacukor, kevés citromlé

Elkészítés: A hideg vízbe szórjuk
a fűszerkeveréket és a cukrot, felfor-
raljuk, hogy a víz fele elpárologjon és
kijöjjön a fűszerek íze. Ezután bele-
öntjük a bort, mehet bele a gyömbér,
a narancs, majd az egészet együtt
melegítjük. Ízlés szerint citromlével
ízesítjük.

Ha a recepttel nem bajlód-
nál, válaszd saját fűszerkeve-
rékünket az üzletben a
Pálffy u. 3. szám alatt a
megfelelő borral! 

Ha a főzés is túl nagy feladat,
akkor találkozzunk a Baross
út és a Kisfaludy utca sar-
kán a Borháló faházánál és
kóstolgassunk együtt!

Kuka Berci az adventi hétvégék időszakában, 
a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás támogatásával, saját interaktív standdal 
vár Téged a Győr+ Pavilonnál!

Ösztönöz, tanácsot ad, gyakorlati segítséget nyújt 
az ünnepekkor nagy mennyiségben fogyó
csomagolóanyagok csökkentésére.

Gyere és ügyeskedj TE is Kuka Bercivel! Kipróbálhatod,
hogyan lehet használt papírból, műanyag flakonból,
feleslegessé vált ruhából ajándékot és díszeket készíteni.
Megmutatjuk, hogyan lehet úgy csomagolni, hogy
közben a környezetedet is véded.

Hogyan legyünk környezettudatosak karácsonykor is?

INTERAKTÍV ADVENT KUKA BERCIVEL!

INTERAKTÍV ADVENT 

Kuka Bercivel 

2015. 11. 28.–12. 19. között 

minden szombaton 10–18 óráig 

a Győr+ Média Pavilonnál!

Gyere és ügyeskedj
Te is együtt
Kuka Bercivel!
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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.

Egy olyan rászoruló családot keres
Nagy Eszter Creative Chef, melynek ka-
rácsony előtt megtöltené a kamráját és
megfőzné az ünnepi vacsoráját – osz-
totta meg Facebook-bejegyzésében a
közelmúltban az RTL Klub Konyhafőnök
2 című műsorának harmadik helyezett-
je. „Ma újdonsült szakácsként várom,
hogy ismét eljöjjön a karácsony, ami
minden ember számára az év legmeg-
hittebb, legszeretetteljesebb ünnepe
kellene, hogy legyen, de mára sajnos
kezdi egyre inkább elveszíteni ezen mi-
voltát. Az ünnep már nem a szeretetről
szól, hanem a mérhetetlen ajándéko-
zásról, az anyagiakról. Ezzel próbáljuk ki-
pipálni, jóvátenni, hogy év közben elme-
gyünk egymás mellett... Ma este vacso-
ra közben beszélgettünk a gyerekekkel,
ki mit kér a Jézuskától. Lista persze ná-
lunk is van, hisz gyerekek. De ma közö-
sen úgy döntöttünk, lemondunk az
ajándékok jó részéről és odaadjuk azo-
kat olyan embereknek, akik valóban
nem engedhetnek meg maguknak
alapvető dolgokat sem” – olvasható a

Rászoruló családok jelentkezését
várja a Creative Chef

bejegyzésben, melynek lényege, hogy
szeretné a karácsonyt valakinek szebbé
tenni. Egy rászoruló családot keres,
amelynek az ünnep alkalmából megtöl-
tené a kamráját és megfőzné a karácso-
nyi vacsoráját. „És ezúton megraga-
dom az alkalmat, hogy elindítsak egy
kezdeményezést azok között, akik úgy
érzik, például egy kiló cukorral, egy cso-
mag tésztával támogatnák más csalá-
dok karácsonyát. Ha pedig van köztetek
olyan kolléga, aki úgy érzi, rászánná egy
szabadnapját, hogy hasonlóan meglep-
jen egy családot, kérem, hogy ne fogja
vissza magát!” – üzente a Creative Chef.

A jelentkezőket a facebook.com/creativechef.hu oldalon privát üzenetben,
vagy az online@gyorplusz.hu e-mail címen várja Nagy Eszter december 10-ig.
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fotó: o. jakócs péter

Hatalmas bulit ígért a Grease musical két
sztárja, Vastag Csaba és Görgényi Fruzsina
szerdán, az Audi Arénában tartott sajtótá-
jékoztatón, ugyanis december 5-én Győrbe
érkezik a Grease musical a főszereplésük-
kel, Szurdi Miklós rendezésében.

Bőrdzsekik, Elvis-sérók, lófarkak, pörgő szoknyák
és természetesen rock and roll – egy kultikus idő-
szakot idéz fel a Bánfalvy Stúdió által színpadra állí-
tott Grease musical, mely országjáró turnéján az
Audi Arénába is eljut.

A minden idők legsikeresebb filmmusicaljét
1978-ban mutatták be Olivia Newton-John és
John Travolta főszereplésével, eredetileg egynyári
sikernek szánva, s kis költségvetéssel készítve. Té-
mái, vagyis a felnőtté válás nehézségei, lázadás,
párválasztás örök érvényűek olyan örökzöld sláge-
rekkel megkoronázva, mint például a Summer
nights. A helyszín Los Angeles, az időpont 1958
nyár vége, ahol a középiskolás „greaserek” élik iz-
galmas hétköznapjaikat.

Vastag Csaba és Görgényi Fruzsina elárulták, a
darabban vannak olyan dalok, amik a filmben nem
hangzottak el, és a történet sem követi teljesen a fil-
met. Ahogy ők sem Olivia Newton-Johnra és John
Travoltára szeretnének hasonlítani, hanem saját kö-
zépiskolás élményekből építik fel a karaktereket.

Greaserek érkeznek a városba

Az eredeti színdarabot 1971-ben mutatták be
Chicagóban, ahol két broadwayi producer felfigyelt
rá, és meghívták New Yorkba, azzal a javaslattal, a
szerzők írják át a darabot musicallé. Egy évvel ké-
sőbb be is mutatták, 1980-ig volt műsoron, össze-
sen 3388 előadásban. A Grease a világ színpadain
különféle szereposztásokban azóta is műsoron van.

A Szurdi Miklós által rendezett darab szövegét
Varró Dániel írta, s egyik különlegessége, hogy újra
egy színpadon játszik Vastag Csaba és testvére,
Vastag Tamás. Rajtuk kívül láthatjuk többek között

Élményt ajándékoznak
a Győr+ angyalok
Tavaly és tavalyelőtt rászoruló csalá-
doknak gyűjtöttünk élelmiszereket,
idén pedig olyan gyerekeknek és idősek-
nek szeretnénk élményt ajándékozni az
adventi időszakban, akiknek nem lenne
lehetőségük megnézni a darabot. A győri
Grease musical bemutatójára elviszünk
120 fiatalt a Bárczi Gusztáv Gyógypedagó-
giai Intézmény és Gyermekotthonból, az
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intéz-
ményből pedig 60 nyugdíjas vehet részt köz-
reműködésünkkel az előadáson.

Kiss Ramónát, Hujber Ferencet, Gesztesi Károlyt, s
a Győri Nemzeti Színház Jézus Krisztus Szuper -
sztárjából is ismert Sándor Pétert. Az alkotók látvá-
nyos koreográfiát ígérnek, egy olyan party-musi-
calt, amelytől fiatalok és idősek egyaránt őrült jó
hangulatba kerülnek és táncra is perdülnek.
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A Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium ta-
nulói harmadszor vettek részt a Magyar-
országi Europe Direct Információs Háló-
zat, az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség, az Európai Bizottság Magyarországi
Képviselete és az Európai Parlament Tá-
jékoztatási Irodája által szervezett 4 FOR
EUROPE című európai uniós témájú, kö-
zépiskolásoknak szóló versenyen. Az on-
line forduló feladatainak megoldása után
a nyugat-dunántúli régióból a legmaga-
sabb pontszámmal jutottak be a regioná-
lis döntőbe. A CSAPAT 2.0 tagjai Balogh
Adrienn, Kocsis Vivien, Koncz Dóra és
Módos Anna voltak.

A regionális döntőn Kelemen Szilvia,
Kocsis Vivien, Koncz Dóra és Módos An-
na képviselte intézményünket. Előzetes
feladatként a csapat bemutatását és egy
Európai Unióról szóló tematikus nap ter-
vezetét kellett elkészíteniük és bemutat-
niuk. November 12-én szoros verseny-
ben megnyerték a 4 FOR EUROPE vetél-
kedő regionális fordulóját. Így a KZs-s lá-
nyok utazhatnak december 9-én, a Kecs-
keméten megrendezésre kerülő orszá-
gos döntőre. Az előzetes feladat a regio-
nális döntőre tervezetként leadott Európa
Nap lebonyolítása volt, amiről ismertetőt
kell tartaniuk. Az EURÓPA NAP novem-
ber 23-án egy vetélkedő keretében zaj-

Európa Nap a KZs-ban

lott le kollégiumunkban, amelyhez egy ki-
állítást is készítettünk. Tanulóink hat csa-
patban mérték össze tudásukat. A felada-
tokban együttműködő képességüket
hasznosítva, új ismereteket is szereztek
az Európai Unióról. Két vendég is segítet-
te még érdekesebbé tenni rendezvé-
nyünket, egy brüsszeli tanulmányútról és
az ERASMUS+ programról kaptunk érté-
kes információkat.

Köszönjük vendégeinknek, kollégiu-
munknak és a Europe Direct Tájékoztató
Központ Győr-Moson-Sopron Megyei
Irodájának a programunk megvalósulá-
sához nyújtott támogatást!

Fehérvári Zsuzsanna
felkészítő tanár

kép és szöveg: xantus-állatkert

Október 27-én született a kis apella, a
sokak által szeretett, Maximus kistest-
vére, aki jelenleg a Füles Bástyában éli
mozgalmas életét. Anyukája a pesti
születésű Csutak, apukája a csapat
domináns híme. A ma egy hónapos
kölyök nemét még nem tudják bizto-
san az állatkert dolgozói, mivel ha
egészséges az utód, ezzel a vizsgálat-
tal nem szeretnék a kis családot feles-
legesen zaklatni.  Az apellák csoport-
ban élő, társas állatok, a legintelligen-

sebb dél-amerikai majmok közé tar-
toznak. Többek között képesek az esz-
közhasználatra is, a dióféléket gyak-
ran kövekkel törik fel, a nagyobb táp-
lálékot pedig fadarabokhoz csapkod-
ják, hogy kisebb darabokat nyerjenek
belőle. 

A csuklyás majmok az állatkert leg-
népszerűbb lakói közé tartoznak, mi-
vel náluk mindig történik valami érde-
kes. Érdemes ősszel is nyitott szem-
mel járni az állatkertben, mivel ez az
évszak is hoz meglepetéseket a láto-
gatók számára.

Kis csuklyás
majommal 
gyarapodott 
az állatkert
népes
családja
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Korhatárjelölések:  n 12 év   n 16 év   n 18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

NOVEMBER 28., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Gálvölgyi-show n04:30 Pasik
n 04:55 Pasik n 05:20 Tuti gimi n
06:10 Top Shop 06:30 Kölyökklub
09:45 Ízes élet n 10:25 Teleshop
11:05 Kalandor 11:25 Brandmánian
12:00 Street Kitchen 12:30 Új csajn
13:00 Glee – Sztárok leszünk! n
14:05 500 nap (nyár) n 16:00 Haláli
hálaadás n 18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz Plusz n 20:00 Hun-
gary’s Got Talent – Élő elődöntő n
22:55 Got Talent a világ körül n
23:20 Vezet a ritmus n 01:45 Ördög
bújt beléd n

04:20 Vegas n 05:05 Babavilág n
05:35 Super Car n 06:00 Az idő ör-
vényében 06:25 Tv2 matiné 09:15
Astro-Világ 10:25 Apaütők n 10:55
Én is tükörbe nézek n 11:25 Babavi-
lág n 11:55 TrenDélet n 12:25 Az Év
Háziasszonya n 12:55 Knight Rider
n 14:00 Kuzey Güney – Tűz és víz n
15:00 Kuzey Güney – Tűz és víz n
16:00 Első vasárnap n18:00 Tények
19:00 Lara Croft: Tomb Raider n
21:05 Kertvárosi kommandó n
23:10 A doboz n 01:25 Sportos
01:35 A törvény embere n 02:15
Frost/Nixon n

05:25 Trendközelben 05:50 TV-Shop
06:25 Will és Grace n 06:50 Szívek
szállodája n 07:40 Szívek szállodája
n 08:35 Amerikai mesterszakács n
09:30 Amerikai mesterszakács n
10:25 Knight Rider n 11:30 Knight
Ridern12:35 A S.H.I.E.L.D. ügynökei
n13:30 NCIS – Tengerészeti helyszí-
nelők n 14:30 NCIS: Los Angeles n
15:30 NCIS: Los Angeles n 16:25
Mama kicsi fia 18:20 Star Wars: Egy
új remény n 21:00 Star Wars: A Biro-
dalom visszavág 23:45 Zsenikém –
Az ügynök haláli  n 01:55 Will és
Grace n 02:20 Will és Grace n
02:45 Harmadik műszak n 03:30
Harmadik műszak n

07:45 Konkrét (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Gázfröccs (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Kulisz-
szák mögött (ism.) 10:00 Híradó
(ism.) 10:20 Sporthírek (ism.) 10:30
Konkrét (ism.) 10:45 Képújság 18:00
Civil kurázsi (ism.) 18:30 Kulisszák
mögött (ism.) 19:00 Győri7  19:45
Csak az ETO (ism.) 20:00 Hello Győr!
(ism.) 20:30 Konkrét (ism.) 20:45
Crea tive Chef (ism.) 21:15 Konkrét
(ism.) 21:30 Széchenyi Híradó (ism.)
22:00 Győri7 (ism.) 23:45 Képújság  

GYŐR+ TV

NOVEMBER 29., VASÁRNAP
DUNA TV
04:15 Hazajáró 04:40 Megyejáró
04:55 Táncvarázs 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Ro-
me Reports – Vatikáni híradó 06:15
„Így szól az Úr!” 06:25 Református ri-
portokn06:55 Kenón07:00 Híradó
07:30 Család-barát 09:00 Isten kezé-
ben 09:25 Engedjétek hozzám 09:30
Katolikus krónika 10:00 Új nemzedék
10:30 Evangélikus riportok 10:55
Unitárius magazin 11:20 Tanúságte-
vők 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:40 Kult+ n 12:45 kult.hu
13:15 Univerzum 14:10 Kölcsöngye-
rek visszajárn15:45 300.000 pengő
az utcán n 17:00 A muskétások n
18:00 Híradó 18:40 Hogy volt!?
19:40 Magyarország, szeretlek!
21:00 Ütközéspont n 22:40 Kenó n
22:45 A velencei kurtizán n 00:35
Philadelphia – Az érinthetetlen n

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dragonball: Evolúció n 05:15
Fókusz Plusz n 06:20 Top Shop
06:40 Kölyökklub 09:15 Egészség-
Kalauz n 10:30 Teleshop 10:40 A
Muzsika TV bemutatja! n 11:10
4ütemn11:45 XXI. század – a legen-
dák velünk élnekn12:15 Házon kívül
nHeti 12:45 Nincs kettő séf nélkül n
14:00 Nincs kettő séf nélkül n 15:10
Kapitány és katona: A világ túlsó olda-
lán n Közben: 16.00 Hatoslottó-sor-
solás 18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Toy Story 3. n21:00 Red n23:10 12
menet n 01:20 Portré n 01:55 Vég-
zetes buli n

04:15 Knight Rider n 05:05 Kuzey
Güney - Tűz és víz n 05:50 Sportos
06:00 Az idő örvényében 06:25 Tv2
matiné 08:45 ÁllatoZOO n 09:15
Több mint TestŐr n 09:45 Astro-Vi-
lág 10:55 Tűsarok n 11:25 Stahl
konyhája n 11:55 Falforgatók n
12:55 Knight Ridern14:00 Walker, a
texasi kopó n 15:00 Walker, a texasi
kopó n 16:00 Szikraváros n 18:00
Tények Hírműsor 18:55 Sztárban
sztárn21:35 Összezárva Friderikusz-
szal n 22:55 Ügynöklista n 23:55 A
Drakula dilemma n 01:05 Sportos
01:20 A szépség és a szörnyeteg n
02:10 Pincérlány – Édesen is csípős
n

05:00 Igazgyöngy n 05:50 TV-Shop
06:25 Amerikai mesterszakács n
07:10 Szívek szállodája n 08:05 Szí-
vek szállodája n 09:00 Will és Grace
n09:30 Will és Gracen10:05 Trend-
közelben 10:40 A Tetovált Séf n
11:10 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lőkn12:05 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők n 13:05 Észbontók n 14:10
Mama kicsi fia 16:05 Zsenikém – Az
ügynök haláli n 18:20 Star Wars: A
Birodalom visszavág 21:00 Star
Wars: A Jedi visszatér 23:50 Will és
Gracen00:20 Will és Gracen00:50
Will és Grace n 01:20 A Tetovált Séf
n 01:50 Trendközelben 02:20 Har-
madik műszak n 03:05 Harmadik
műszak n

08:00 Civil kurázsi (ism.) 08:30 Hello
Győr! (ism.) 09:00 Creative Chef
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Épí-
tech (ism.) 10:15 Konkrét (ism.)
10:30 Gázfröccs (ism.) 11:00 Képúj-
ság 18:00 Győri7 (ism.) 18:45 Konk-
rét (ism.) 19:00 Hello Győr! (ism.)
19:30 Konkrét (ism.) 19:45 Zooo+
(ism.) 20:15 Nyugdíjas Egyetem
(ism.) 21:00 Creative Chef (ism.)
21:30 Győri7 (ism.) 22:15 Képújság  

GYŐR+ TV

NOVEMBER 30., HÉTFŐ
DUNA TV
04:50 Táncvarázs 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Fe-
ketén-fehéren n06:55 Kenón07:00
Híradó 07:20 Roma Magazin 07:50
Domovina 08:20 A múlt fogságában
n 09:10 Kisvárosi doktor n 10:05
Család-barát 11:35 Kövek és ember-
ek 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:35 Időjárás-jelentés 12:40
Kult+ n 12:45 Jamie 15 perces kajái
13:15 Kívánságkosár 15:15 Feketén-
fehéren n 16:10 Rex felügyelő n
17:00 Ridikül n 18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:40 Kisvárosi
doktor n 19:35 Maradj talpon! n
20:35 Kékfény n 21:30 Bosszú n
22:15 Kenó n 22:20 Bábel n 23:20
Magyar Krónika 23:55 Helló, Szia,
Csókolom n 00:45 Ütközéspont n
02:25 Magyar elsők 02:40 Magyar
történelmi arcképcsarnok 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor n 04:15 Ízes élet n
04:35 Barátok közt n 05:00 Fókusz
n 05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! n 07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel n 09:10
Ízes élet n 9:40 Reflektor n 10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
A szerelem foglyai n13:45 Éjjel-nap-
pal Budapest n 15:00 Négyen négy
ellen – A családi játszma n 15:35
Nyomtalanul n 16:40 Szulejmán n
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz
n 19:30 Éjjel-nappal Budapest n
20:45 Barátok köztn21:25 Dr. Csont
n22:25 Glades - Tengerparti gyilkos-
ságok n 23:25 RTL Klub Híradó
00:00 Magyarul Balóval 00:35 Totál
szívás n 01:40 Reflektor n 01:55 A
harc törvénye n 03:00 A harc törvé-
nye n

04:00 Walker, a texasi kopó n 04:45
Stahl konyhája n 05:10 Csapdába
csalva n 05:35 Családi Titkok n
06:20 Mokkan09:25 Stahl konyhája
n 09:30 Babapercek n 09:40 Tele -
shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:30 Aktív n 13:00 Családi
Titkokn14:10 Zsarukn15:15 Az én
bűnöm n 16:20 Veronica aranya n
17:25 Fiorellan18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban n20:15 A Kocka n
21:35 Halálos iramn23:45 Vegas n
00:50 Tények Este 01:40 Aktív n
02:00 Sportos 02:15 Ezo.TV 03:15
Elit egység n

05:00 Igazgyöngy n 05:45 TV-Shop
06:20 Will és Grace n 06:45 Will és
Grace n 07:05 Jóbarátok n 07:35 Jó-
barátok n 08:00 A nagy svindli 08:55
Szívek szállodája n09:55 Knight Rider
n 10:55 Amerikai mesterszakács  n
11:50 Esküdt ellenségek: Bűnös szán-
dék n12:50 A nagy svindli 13:50 NCIS
– Tengerészeti helyszínelők n 14:50
NCIS – Tengerészeti helyszínelők n
15:45 NCIS: Los Angeles  n 16:45
NCIS: Los Angeles n 17:40 Amerikai
mesterszakács n18:40 Jim szerint a vi-
lág n19:05 Jim szerint a világ n19:35
Két pasi – meg egy kicsi  n 20:10 Két
pasi – meg egy kicsi n20:35 Két pasi –
meg egy kicsi n21:00 Star Wars: A Je-
di visszatér 23:50 Két pasi – meg egy ki-
csi n 00:20 Knight Rider n 01:20 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék n

08:00 Széchenyi Híradó (ism.) 08:30
Nyugdíjas Egyetem (ism.) 09:15 Ku-
lisszák mögött (ism.) 09:45 Konkrét
(ism.) 10:00 Képújság 18:45 Konkrét
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek 19:30
Kamarai Magazin 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Üzleti
negyed (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Kama-
rai Magazin (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Üzleti
negyed (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 13:45 Képújság  

GYŐR+ TV

DECEMBER 1., KEDD
DUNA TV
04:50 Nóvum n 05:20 Akadálytala-
nul 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 06:00 Feketén-fehérenn
06:55 Kenó n 07:00 Híradó 07:15
Időjárás-jelentés 07:25 Srpski Ekran
07:50 Unser Bildschirm 08:20 A múlt
fogságábann09:15 Kisvárosi doktor
n 10:05 Család-barát 11:30 Kövek
és emberek 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelentés
12:40 Kult+n12:50 Jamie 15 perces
kajái 13:15 Kívánságkosár 15:15 Fe-
ketén-fehéren n 16:05 Rex felügyelő
n 17:00 Ridikül n 18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:40 Kisvá-
rosi doktor n19:35 Maradj talpon! n
20:35 Önök kérték! 21:30 Laura rej-
télyei n 22:15 Kenó n 22:20 A Na-
gyok n 22:50 Operaházi nyitóelőa-
dás - Verdi: Otello 01:15 MüpArt
Classic - Sors-kérdések

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 A törvény embere n 04:50 Ak-
tívn05:10 Csapdába csalvan05:35
Családi Titkok n 06:20 Mokka n
09:25 Stahl konyhája n 09:30 Baba-
percek n 09:40 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
Aktívn13:00 Családi Titkok n14:10
Zsaruk n 15:15 Az én bűnöm n
16:20 Veronica aranya n 17:25 Fio-
rella n 18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban n 20:15 A Kocka n 21:35
Hűtlen vágyakn22:40 Hawaii Five-0
n23:45 Propagandan00:55 Tények
Este 01:45 Aktív n 02:05 Sportos
02:20 Ezo.TV 03:20 Történetek az el-
veszett birodalomból n

05:50 TV-Shop 06:20 Will és Grace
n 06:45 Will és Grace n 07:10 Jóba-
rátok n 07:35 Jóbarátok n 08:00 A
nagy svindli 08:55 Szívek szállodája n
09:50 Knight Rider n 10:55 Amerikai
mesterszakács  n11:50 Esküdt ellen-
ségek: Bűnös szándék n 12:50 A
nagy svindli 13:50 NCIS – Tengeré-
szeti helyszínelők n 14:50 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők n 15:45
NCIS: Los Angeles  n 16:45 NCIS:
Los Angeles n 17:40 Amerikai mes-
terszakács n18:40 Jim szerint a világ
n 19:05 Jim szerint a világ n 19:35
Két pasi – meg egy kicsi  n 20:10 Két
pasi – meg egy kicsi n 20:35 Két pasi
– meg egy kicsi n 21:00 Sztriptíz n
23:25 A horoszkóp gyilkosságok n
01:25 Két pasi – meg egy kicsi n
01:55 Knight Rider  n 02:50 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék n

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Kamarai Magazin (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Üzleti negyed (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 18:45
TV torna 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 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
04:15 Ízes élet n 04:35 Barátok közt
n 05:00 Fókusz n 05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! n 07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 - Min-
den reggel n 09:10 Ízes élet n 09:40
Reflektor n Sztár 10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 A szerelem
foglyai n 13:45 Éjjel-nappal Buda-
pest n 15:00 Négyen négy ellen - A
családi játszman15:35 Nyomtalanul
n16:40 Szulejmánn18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz n 19:30 Éjjel-
nappal Budapest n 20:45 Barátok
közt n 21:25 Keresem a családom n
22:30 XXI. század - a legendák ve-
lünk élnek n 22:55 RTL Klub Híradó
23:30 Magyarul Balóval 00:05 Brand-
mánia n 00:35 Totál szívás n 01:40
Reflektorn01:55 EgészségKalauzn
02:25 A Muzsika TV bemutatja: Mi
muzsikus lelkek 

04:20 Hazajáró 04:45 Nóvum n
05:15 Akadálytalanul 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Jó
tudni! n 06:25 Hazajáró 06:55 Kenó
n 07:00 Híradó 07:25 Család-barát
08:55 Pinokkió 10:25 Jó tudni! n
11:00 Noé barátai 11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:40 Kult+ n 12:55 Ízőrzők: Tura
13:30 Hazajáró 14:00 Magyar Króni-
ka 14:35 Másfélmillió lépés Magyar-
országonn15:10 Szerelmes földrajz
n 15:40 Kard és kocka n 17:00
Gasztroangyaln18:00 Híradó 18:40
SzerencseSzombatn19:40 Játék ha-
tárok nélkül n 21:00 Philadelphia –
Az érinthetetlen n 23:05 Kenó n
23:10 Ellenség a kapuknál n 01:15
MüpArt – Babos Gyula: Makrokoz-
mosz 02:25 Legendan02:50 Legen-
dan03:20 Térkép 03:45 Noé barátai
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:  n 12 év   n 16 év   n 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

• 60 órás angol és német lakossági tanfolyamok februártól
• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok

több szinten is
• ÖSD, EURO, ECL, GazdálKODÓ, ZÖLD ÚT nyelvtanfolyamok

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

Nyitott kapukkal várjuk a Gyôri Kovács Margit Iskolá-
ba a leendô elsô osztályos tanulókat és szüleiket.

2015. december 1-jén, kedden 8 órától 11 óráig
bemutató órákon ismerkedhetnek meg az induló osz-
tályok tanítóival, és betekintést nyerhetnek a német
nemzetiségi oktatásba, a mû vészeti képzésbe, az is-
kola életébe.

Szeretettel várjuk az érdeklôdôket!

NYÍLT NAP
a Kovács Margit Általános Iskolában

Telefonszám: 96/428-033    •     www.kmamk.mfgyor.hu

DECEMBER 2., SZERDA
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Feke-
tén-fehéren  n 06:55 Kenó n 07:00
Híradó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
Hrvatska kronika 07:50 Ecranul nost-
ru 08:20 A múlt fogságában n 09:15
Kisvárosi doktor n 10:05 Család-ba-
rát 11:30 Kövek és emberek 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:35
Időjárás-jelentés 12:40 Kult+ n12:50
Jamie Oliver: Olasz kaják 13:15 Kíván-
ságkosár 15:15 Feketén-fehéren n
16:10 Rex felügyelő n 17:00 Ridikül
n 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelen-
tés 18:40 Kisvárosi doktor n 19:35
Maradj talpon! n 20:30 Skandináv
lottó sorsolás n 20:40 Szabadság tér
‘89 21:30 Munkaügyek n 22:00 Ró-
mai helyszínelők – Árulkodó nyomok
(16) 23:00 Kenó n 23:05 Aranymet-
szés 00:00 A rejtélyes XX. század
00:30 Az utolsó műszak n

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor n 04:15 Ízes élet n
04:35 Barátok közt n 05:00 Fókusz
n 05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! n 07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel n 09:10
Ízes élet n 09:40 Reflektor n Sztár
10:05 Top Shop 11:45 Asztro Show
12:45 A szerelem foglyai n 13:45 Éj-
jel-nappal Budapestn15:00 Négyen
négy ellen - A családi játszma n
15:35 Nyomtalanul n 16:40 Szulej-
mán n18:00 RTL Klub Híradó 18:55
Fókusz n 19:30 Éjjel-nappal Buda-
pest n 20:45 Barátok közt n 21:25
Szulejmán n 22:30 Házon kívül n
22:55 RTL Klub Híradó 23:25 Magya-
rul Balóval 00:00 Vámpírnaplók n
01:05 Reflektor n 01:20 Immigrants
– Jóska menni Amerika n 02:40 A
bosszú angyala n 03:20 Gálvölgyi-
show n

04:25 Hawaii Five-0 n 05:10 Csap-
dába csalva n 05:35 Családi Titkok
n 06:20 Mokka n 09:25 Stahl kony-
hájan09:30 Babapercekn09:40 Te-
leshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:30 Aktív n 13:00
Családi Titkok n 14:10 Zsaruk n
15:15 Az én bűnöm n 16:20 Veroni-
ca aranya n 17:25 Fiorella n 18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban n
20:15 A Kocka n 21:35 Hazudj, ha
tudsz! n 22:40 Lángoló Chicago n
23:45 Életfogytig zsaru n 00:45 Té-
nyek Este 01:35 Aktívn01:55 Sport-
os 02:10 Ezo.TV 03:10 Csoda a he-
gyen n

05:05 Igazgyöngy n 05:50 TV-Shop
06:20 Will és Grace n 06:45 Will és
Gracen07:10 Jóbarátokn07:35 Jó-
barátokn08:00 A nagy svindli 08:55
Szívek szállodája n 09:50 Knight Ri-
dern10:55 Amerikai mesterszakács
n 11:50 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék n 12:50 A nagy svindli
13:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lőkn14:50 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők n 15:45 NCIS: Los Angeles
n 16:45 NCIS: Los Angeles n 17:40
Amerikai mesterszakácsn18:40 Jim
szerint a világ n 19:05 Jim szerint a
világ n 19:35 Két pasi – meg egy ki-
csi n20:10 Két pasi – meg egy kicsi
n 20:35 Két pasi – meg egy kicsi n
21:00 A sejt n 23:15 Sztriptíz n
01:35 Két pasi – meg egy kicsi n
02:05 Knight Rider n 03:00 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék n

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

GYŐR+ TV

DECEMBER 4., PÉNTEK
DUNA TV
04:50 Nóvum n 05:15 Akadálytala-
nul 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gon-
dolatok 06:00 Feketén-fehéren n
06:55 Kenó n 07:00 Híradó 07:15
Időjárás-jelentés 07:20 Életkerék
07:50 Öt kontinens 08:20 A múlt fog-
ságában n 09:10 Kisvárosi doktor n
10:05 Család-barát 11:30 Kövek és
emberek 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:35 Időjárás-jelentés 12:40
Kult+ n 12:50 Jamie Oliver: Olasz ka-
ják 13:15 Kívánságkosár 15:15 Feke-
tén-fehéren n 16:05 Rex felügyelő n
Rex felügyelő 17:00 Ridikül n 18:00
Híradó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40
Kisvárosi doktor n 19:35 Fölszállott a
páva 21:50 Kenó n 21:55 Príma Pri-
missima díjátadó 00:00 Labirintus n
01:35 A gyilkos médiumn03:25 Ma-
gyar elsők 03:40 Magyar történelmi
arcképcsarnok

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor n 04:15 Ízes élet n
04:35 Barátok közt n 05:00 Fókusz
n 05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! n 07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel n09:10
Ízes élet n 09:40 Reflektor n 10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
A szerelem foglyai n13:45 Éjjel-nap-
pal Budapest n 15:00 Négyen négy
ellen – A családi játszma n 15:35
Nyomtalanul n 16:40 Szulejmán n
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz
n 19:30 Éjjel-nappal Budapest n
20:45 Barátok köztn21:25 Showder
Klub n 22:30 Gyilkos elmék n 23:30
RTL Klub Híradó 00:00 Magyarul Ba-
lóval 00:35 Vámpírnaplók n 01:35
Reflektor n 01:50 Street Kitchen n
02:20 Kalandor 02:40 4ütem n
03:05 A bosszú angyala n

04:40 Aktív n 05:00 Sportos 05:10
Csapdába csalvan05:35 Családi Tit-
kokn06:20 Mokka 09:25 Stahl kony-
hájan09:30 Babapercekn09:40 Te-
leshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:30 Aktív n 13:00
Családi Titkok n 14:10 Zsaruk n
15:15 Az én bűnöm n 16:20 Veroni-
ca aranya n 17:25 Fiorella n 18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban n
20:15 A Kockan21:35 Collateral – A
halál záloga n 00:05 Vegas n 01:00
Tények Este 01:50 Sportos 02:05
Ezo.TVn03:05 Aktívn03:25 Charlie
angyalai n

05:50 TV-Shop 06:25 Will és Grace
n 06:45 Will és Grace n 07:10 Jóba-
rátok n 07:35 Jóbarátok n 08:00 A
nagy svindli 08:55 Szívek szállodája n
09:50 Knight Rider n 10:50 Amerikai
mesterszakács n 11:50 Esküdt ellen-
ségek: Bűnös szándék n 12:50 A
nagy svindli 13:50 NCIS – Tengeré-
szeti helyszínelők n 14:50 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők n 15:45
NCIS: Los Angeles n 16:45 NCIS:
Los Angeles n 17:40 Amerikai mes-
terszakács n18:40 Jim szerint a világ
n 19:05 Jim szerint a világ n 19:35
Két pasi – meg egy kicsi n 20:10 Két
pasi – meg egy kicsi n 20:35 Két pasi
– meg egy kicsi n 21:00 Hetedik n
23:40 Két pasi – meg egy kicsi n
00:15 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők n 01:10 Esküdt ellenségek: Bű-
nös szándék n

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül n (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Vény nélkül n (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 Kulisszák
mögött 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Creative Chef
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Kulisszák mögött (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Creative Chef (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Ké-
pújság  
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05:20 Akadálytalanul 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Feke-
tén-fehéren  n 06:55 Kenó n (ism.)
07:00 Híradó 07:10 Időjárás-jelentés
07:20 Slovenski Utrinki 07:50 Alpok-
Duna-Adria 08:20 A múlt fogságában
n 09:10 Kisvárosi doktor n 10:05
Család-barát 11:30 Kövek és embe -
rek 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:35 Időjárás-jelentés 12:40
Kult+ n 12:50 Jamie Oliver: Olasz ka-
ják 13:15 Kívánságkosár 15:05 Feke-
tén-fehéren n 15:55 Rex felügyelő n
16:45 Szerencse Híradó n17:00 Ridi-
kül n 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:40 Kisvárosi doktor n19:35
Maradj talpon! n20:35 Csárdáskirály-
nő 100 n22:20 Kenó n22:25 Kaland
n23:55 kult.hu 00:25 Örökség a jövő-
nek – Olasz-magyar kapcsolatok
00:50 Martha Ivers furcsa szerelmen

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor n 04:15 Ízes élet n
04:35 Barátok közt n 05:00 Fókusz
n 05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! n 07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel n 09:10
Ízes élet n 09:40 Reflektor n 10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
A szerelem foglyai n13:45 Éjjel-nap-
pal Budapest n 15:00 Négyen négy
ellen – A családi játszma n 15:35
Nyomtalanul n 16:40 Szulejmán n
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz
n 19:30 Éjjel-nappal Budapest n
20:45 Barátok közt n 21:20 Válótár-
sak n 22:25 CSI: A helyszínelők n
23:30 RTL Klub Híradó 23:55 Magya-
rul Balóval 00:30 Reflektorn00:50 A
hatalom hálójában n 01:45 A hata-
lom hálójában n 02:40 A bosszú an-
gyala n 03:15 Gálvölgyi-show n

04:40 Aktív n 05:00 Sportos 05:10
Csapdába csalvan05:35 Családi Tit-
kokn06:20 Mokka 09:25 Stahl kony-
hájan09:30 Babapercekn09:40 Te-
leshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:30 Aktív n 13:00
Családi Titkok n 14:10 Zsaruk n
15:15 Az én bűnöm n 16:20 Veroni-
ca aranya n 17:25 Fiorella n 18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban n
20:15 A Kocka n 21:35 Frizbi Hajdú
Péterrel n 22:40 NCIS: Los Angeles
n 23:45 Felejthetetlen n 00:45 Té-
nyek Este 01:35 Aktívn01:55 Sport-
os 02:10 Ezo.TV n 03:10 Isten kezé-
ben n

05:50 TV-Shop 06:25 Will és Grace
n 06:45 Will és Grace n 07:10 Jóba-
rátok n 07:35 Jóbarátok n 08:00 A
nagy svindli 08:55 Szívek szállodája n
09:50 Knight Rider n 10:50 Amerikai
mesterszakács  n11:50 Esküdt ellen-
ségek: Bűnös szándék n 12:50 A
nagy svindli 13:50 NCIS – Tengeré-
szeti helyszínelők n 14:50 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők n 15:45
NCIS: Los Angeles  n 16:45 NCIS:
Los Angeles n 17:40 Amerikai mes-
terszakács n18:40 Jim szerint a világ
n 19:05 Jim szerint a világ n 19:35
Két pasi – meg egy kicsi  n 20:10 Két
pasi – meg egy kicsi n 20:35 Két pasi
– meg egy kicsi n 21:00 Észbontók n
22:10 A S.H.I.E.L.D. ügynökei n
23:10 A sejt n 01:20 Két pasi - meg
egy kicsi  n 01:50 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék n

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Zooo+ (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Zooo+
(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 Vény nélkül n 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Vény nélkül n (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Vény nélkül n (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Vény nélkül n (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság  
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Második helyen zárt a Győri Úszó SE
az összesített csapatversenyben a
2015. évi, Országos Rövidpályás Baj-
nokságon, végig szoros csatában, a
végső győztes Vasassal. Mindez
egyúttal azt jelenti, az év végi, össze-
sített pontversenyben legjobb vidéki
klubként fejezzük be a szezont úgy,

hogy a Győri Úszó SE edzéseinek ott-
hont adó Aqua Sport Center még
nincs egyéves. Kiváló egyéni teljesít-
ményeket is láthattak a kilátogatók. A
viadal második napján rögtön 3 arany-,
5 ezüst- és 1 bronzérmet szereztek
győri versenyzőink. Igazi kuriózummal
indult a nap, az 50 méteres férfi gyors -
úszás döntőjében ugyanis valamennyi
dobogós Győrből érkezett. Jakabos

Remekül zárták az OB-t
Zsuzsanna 3 ezüstje mellé 1arannyal
zárta a napot, Takács Krisztián (50
gyors) és Balog Gábor (100 hát) egyéni
bajnoki címet ünnepeltek. Másnap ha-
sonlóan jól folytatták a mieink. Ezen a
napon 2 arany, 2 ezüst, 2 bronzérem ke-
rült a győri vitrinekbe.  Az érmek mellett
Gyurinovics Fanni 100 vegyesen elért
korosztályos csúcsa is kiemelkedik, ami
a döntőben 4. helyre volt elég. Az egye-
sület férfi váltója, a befejező napon, a vi-
adal egyetlen felnőtt országos csúcsát
érte el, a 4x50 méteres gyors váltót a Ta-
kács–Lobanovszkij–Sincki–Balog ösz-
szeállítású kvartett utcahosszal nyerte,
a Dunaferr SE korábbi csúcsát közel
másfél másodperccel múlta felül.

Az idei év utolsó komoly versenye
az Izraelben rendezendő Rövidpályás
Európa-bajnokság lesz, december
2–6-ig. Magyarországot négy győri
versenyző is képviselheti ezen a meg-
mérettetésen, ezzel a Győri Úszó SE
adja a legtöbb úszót a 27 tagú váloga-
tottnak. A jövő hetén rajtoló viadalon,
Jakabos Zsuzsanna 50, 100, 200
gyorson, 100, 200, 400 vegyesen és
200 pillangón; Balog Gábor 50, 100
és 200 háton; Takács Krisztián 50 és
100 gyorson, Lobanovszkij Maxim 50
és 100 gyorson fog indulni. 

A legnépszerűbb befektetési
formákról beszélgettünk Sej At-
tilával, az Arrabona Privátban-
kár Befektetési Kft. ügyvezető-
jével. Kiderült a TBSZ-számlák
mellett (1. rész ) egyre népsze-
rűbbek a NYESZ-es számlák,
azaz a  Nyugdíj Előtakarékossá-
gi Számlák. Ez is az öngondos-
kodás egyik formája, ahol adó-
mentesen és állami támogatás-
sal fektethetjük be pénzünket.

Mit érdemes tudni a NYESZ-es
számlákról?

A NYESZ típusát tekintve egy értékpa-
pírszámla, melyen kereskedni lehet. A
NYESZ-en forgatni kell a pénzt, hogy ho-
zamot érjünk el, ehhez nyújt az Arrabona
Privátbankár Befektetési Kft. segítséget. A
számlán vehetünk állampapírt, hazai és
eu-s részvényeket, kötvényeket és az Ers-
te Befektetési Zrt. által nyújtott különböző
befektetési alapokat. Természetesen ezek-
nek a portfólióknak kialakításában kész-
séggel állunk ügyfeleink rendelkezésére.
Ezek alapján könnyedén össze lehet állíta-
ni olyan portfóliókat, melyeken elérhetünk
akár 8-10 százalékos hozamot is adómen-

Az öngondoskodás adómentes
befektetési formái (2. rész)

9022 Győr, Széchenyi tér 7.
Tel.: 96/950-950
info@aprivatbankar.hu  
www.aprivatbankar.hu

tesen. Ezt egészíti ki a NYESZ-re igénybe
vehető adójóváírás, melyet az állam évente
jóváír a megtakarítási számláján. Ennek
mértéke, a befizetett összeg 20%-a, maxi-
mum 100.000 Ft. Ha viszont valaki 2020
előtt megy nyugdíjba, akkor maximum
130.000 Ft. A NYESZ-en lévő pénzhez
csak abban az esetben lehet hozzáférni
adómentesen, ha már valaki nyugdíjas és
a szerződése legalább 10 éve fut.

Kiknek ajánlott a NYESZ?
Fiataloknak és középkorúaknak

egyaránt. Azoknak, akik gondolnak a jö-
vőjükre, fontosnak tartják az öngondos-
kodást. Azoknak, akik mentesülni sze-
retnének a kamatadó és a tőzsdei ügyle-
tek nyeresége utáni adó fizetése alól. És
természetesen azoknak is, akik szemé-
lyi jövedelemadót fizetnek, és szeretné-
nek visszakapni a befizetésekből.
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ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN
Győr gyorsan fejlődő
új építésű részén, a
Pacsirta lakóparkban
épül ez a 14 lakásos
társasház. A lakáso -
kon kívül önálló garázs, gépkocsibeálló és táro-
ló is vásárolható. Ez a földszinten elhelyezkedő
lakás 53,15 nm. Az amerikai konyhás nappali-
hoz csatlakozik egy 4,72 nm terasz, valamint
egy kis kert. Ezenkívül még 2 hálószoba, fürdő,
WC. A lakások fűtéskészen kerülnek átadásra,
de vállaljuk a kulcsrakész befejezést is. A lakás-
hoz vásárolható még garázs, melynek ára 2,5
millió Ft. A tároló 150 ezer Ft/nm áron, a gép-
kocsibeálló 300.000 Ft-ért kapható.
Ár: 14,9 M Ft. Érd.: 06-70/866-7424
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Győr rohamosan fej-
lődő részén a Pacsir-
ta lakóparkban, a
Belvárostól mindösz-
sze néhány percre,
csodálatos kertvárosi környezetben épül ez a
minden igényt kielégítő, kétszintes társasház.
Minőségi munka, kiváló kivitelezés! Gyönyö-
rű otthon, gyönyörű környezetben! Az impo-
zánsan kialakított épületben 39 és 60 nm kö-
zötti lakások közül választhat. Kisebb lakást
keres, egy- vagy kétszobásat?Akkor ez a meg-
felelő választás! Ez az 60 nm-es lakás az első
emeleten található. Elosztása kiváló, az ame-
rikai konyhás nappali mellett kialakításra ke-
rült 2 hálószoba, valamint fürdőszoba és WC.
A nappaliból a 4,91 nm-es teraszra léphetünk. 
Várható átadás 2016. nyár.
Ár: 15,7 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Pinnyéd csendes ré-
szén kínáljuk eladásra ezt
az 1980-ban épült, több
generáció számára is al-
kalmas családi házat. Az
ingatlan 968 nm telken
fekszik, 230 nm alapterü-
letű, s két különálló bejá-
rattal rendelkezik. Az utcafronthoz közelebb
eső kisebbik lakrész 50 nm-es, nappali+1 szo-
bás, konyhával és fürdőszobával. Vállalkozás-
ra, kiadásra is kiváló lehetőséget biztosít. A
kreatív elrendezésű, belső kétszintes nagyob-
bik lakrész tágas étkező-konyha párost takar,
emellett 3 szoba és 2 fürdőszoba is kialakítás-
ra került.
Ár: 22,9 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Révfaluban
épül ez a 18 lakásos
társasház. A 2. emele-
ten  elhelyezkedő te-
tőtéri lakás bruttó
53,99 nm, nettó 45,78 nm. Az amerikai kony-
hás nappalin kívül egy hálószoba került kiala-
kításra. A nappalihoz csatlakozik a mintegy 5
nm terasz. Fűtéskész ár: 16.446.150 Ft. Kulcs-
rakész ár: 17.751.400 Ft. Az épületben a 18 la-
káson kívül garázsok és zárt udvari gépkocsi-
beállók vásárlására is van lehetőség. A nagy-
méretű, 20 nm-es garázs ára 3.400.000 Ft, a
gépkocsibeállóké 500.000 Ft.
Érd.: 06-70/866-7424 
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Győr, Kálvária út 27/A.
• 06-70/866-7424 • 06-30/640-8794 • 06-70/866-7426 • 06-20/579-1037

„Karácsonyra megtaláljuk Önnek is az ÉDES OTTHONT!”

2015. november 28-án 9–17 óra között

NYÍLT NAPOT TARTUNK,
ahol válogathat ingatlankínálatunkból!

MINDEN VEVŐNKNEK, AKI 2015. DECEMBER 7-IG LEFOGLAL
NÁLUNK EGY INGATLANT, 4*-OS, 2 FŐ RÉSZÉRE SZÓLÓ, 2 ÉJSZAKÁS 

WELLNESS HÉTVÉGÉT ADUNK AJÁNDÉKBA!

ÓRIÁSI KARÁCSONYI
AJÁNDÉKÖZÖN

AZ ÉDES OTTHON INGATLANIRODÁBAN! 

Minden érdeklődőt sok szeretettel és sok meglepetéssel várunk az irodánkban!
Minden 10. látogatónknak ajándékcsomaggal kedveskedünk, a hitelt felvevőknek ga-
rantáltan min. 10.000 Ft értékű ajándékutalványt adunk, valamint a nap végén
az irodában regisztrálók között egy 10.000 Ft értékű vacsorautalványt is kisorsolunk!

Családi házat ke-
res Győr közelé-
ben? Csendes, nyu-
godt környezet-
ben? Kiváló lakó-
közösség tagja lehet, ha ezt az ingatlant vá-
lasztja! Töltéstaván 500 nm-es telken, új épí-
tésű ikerházak eladók! Kettő, vagy három há-
lószobát szeretne? Amerikai konyhával? Ter-
vezze, alakítsa és formálja az igényeinek
megfelelően! Most ezt is megteheti! Ön meg-
álmodja, mi megvalósítjuk! Az ár 94 nm-es
házra vonatkozik, garázs nélkül, emelt szintű
fűtéskész állapotban, de van lehetőség kulcs-
rakész befejezésre is! Az építkezés befejezése
a jogerős építési engedély kiadását követő 7
hónapon belül várható.
Ár: 17,9 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Most bevezető áron
juthat hozzá álmai
otthonához! Győr ro-
hamosan fejlődő ré-
szén, a Pacsirta lakó-
parkban, a Belvárostól mindössze néhány
percre, csodálatos kertvárosi környezetben
épül ez a minden igényt kielégítő, kétszintes
társasház. Minőségi munka, kiváló kivitelezés!
Az impozánsan kialakított épületben 39 és 57
nm közötti lakások közül választhat. Kisebb la-
kást keres, egy- vagy kétszobásat? Kertkapcso-
lattal? Akkor ez a megfelelő választás! Ez a 44
nm-es lakás a földszinten található. 36 nm sa-
ját kertkapcsolattal. Elosztása kiváló, az ame-
rikai konyhás nappali mellett kialakításra ke-
rült egy hálószoba, valamint fürdőszoba. A
nappaliból a 8 nm-es teraszra léphetünk.
Ár: 10,8 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Ménfőcsanak csen-
des utcájában eladó ez a
bruttó 61 nm-es téglala-
kás. A lakás 2006-ban
épült társasház második
emeletén található. Az
amerikai konyhás nappali
mellett kialakításra került
két szoba. A lakást két éve felújították, a szo-
bák új laminált padló burkolatot kaptak, vala-
mint a hálószoba falát egyedivé varázsolta a
falon elhelyezett díszburkolat. A konyha, ét-
kező, nappali járólappal burkolt. A társasház
kívülről szigetelt, a fűtésköltség a téli hóna-
pokban sem magas. Fűtése egyedi gáz-cirkó
kazánnal történik. A lakáshoz zárt udvari gép-
kocsibeálló tartozik. Egészségügyi festést kö-
vetően azonnal költözhető.
Ár: 16,2 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Marcalváros I-en eladó ez a felújított,
49 nm-es, 4. emeleti, 2 szobás panellakás. Tel-
jes felújításon esett át, ami magában foglalja a
külső hőszigetelést, új műanyag ablakokat,
amik redőnnyel és szúnyoghálóval kerültek
beépítésre. A konyha, fürdőszoba és WC új
burkolatot kapott. A konyhabútor is új, egyedi
kialakítású. A radiátorokat egyedi mérőórák-
kal látták el. Az elektromos vezetékek és fű-
téscsövek cseréje is megtörtént.
Ár: 13,7 M Ft. Érd.: 06-30/376-3718.
thanita2@gmail.com

Győr-Ménfőcsana-
kon eladó ez a 72 nm-
es, erkélyes lakás. Az
ingatlan egy hatlaká-
sos társasház  föld-
szintjén található. El-
osztását tekintve amerikai konyhás, nappa-
li+3szoba, ezért kiváló lehet nagyobb csalá-
dok részére is. Amit kiemelnék, hogy egy kü-
lön WC is helyet kapott. A konyha teljesen gé-
pesített, sütő és elszívó is beépítésre került. A
szobák laminált padló burkolattal vannak el-
látva, a konyha, étkező és nappali járólappal
lett burkolva. A lakásban a riasztórendszer is
ki lett építve. A társasház szigetelt, és a lakás
melegéről kondenzációs gázkazán gondosko-
dik, ezért minimális rezsire számíthat. A la-
káshoz zárt udvari gépkocsibeálló is tartozik.
A lakás világos, fiatalos, igényes kialakítású,
és azonnal költözhető!!!
Ár: 19,8 M Ft. Érd.: 06-20/579-1037.
horvath.klaudia@edesotthongyor.hu

Győr dinamikusan
fejlődő részén, a Pa-
csirta lakóparkban
épül ez a 8 lakásos
társasház. Ez a lakás
az emeleten helyezkedik el, a lakótér 66,5 nm,
nappali + 2 szobás. A nappalihoz csatlakozik
egy 8,4 nm-es terasz. A lakásnak rendkívül
praktikus az elosztása. Az amerikai konyhás
nappali kicsivel több mint 30 nm, így kényel-
mesen elfér az étkező is, valamint a konyhá-
hoz tartozik még egy 1,7 nm kamra is. A két
hálószoba egyenként 10 nm. A lakások emelt
szintű fűtéskészen kerülnek átadásra, de lehe-
tőség van kulcsrakész befejezésre is. Zárt ud-
vari gépkocsibeálló Önnek semmibe nem ke-
rül, ajándékba kapja! Várható befejezés: 2015.
december.
Ár: 16,6 M Ft. Érd.: 06-70/866-7424
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Győr-Sáráson 42 nm-es szigetelt házikó el-
adó. A házban az amerikai konyhás nappalin
kívül egy hálószoba található. A fűtést fatüze-
lésű kályha biztosítja, de a telken belül talál-

ható a gáz is, így könnyen
átalakítható a fűtési rend-
szer. A telken fúrt kút van,
ezért az öntözést ingyen
megoldhatjuk. A házhoz
egy fatároló és egy kamra
lett hozzáépítve. A házikó
kívülről 10 cm hungaro-
cell-szigetelést kapott. A műanyag nyílászá-
rók redőnnyel és szúnyoghálóval lettek ellát-
va. Hívjon! Ide csak költözni kell!
Ár: 11 M Ft. Érd.: 06-70/866-7424 
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Győr-Révfaluban, az
egyetem és az Audi Is-
kola közelében új épí-
tésű társasházi lakások
leköthetők. A 6 lakásos
társasházban 42 és 97 nm-es lakások közül vá-
laszthat. Letisztult forma, minőségi és megbíz-
ható kivitelezés! Ez a 44 nm-es erkélyes lakás
az első emeleten található. Elosztása nappa-
li+1 szoba. Erkély mérete 3,72 nm. Tájolásá-
nak köszönhetően, rendkívül világos. Rendez-
ze és formálja az ízlésének megfelelően!
Ár: 18,6 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Kisbácsán, a Vo-
tinszky utcában kínálom
eladásra ezt a magasföld-
szinti, igényesen kialakí-
tott, erkélyes lakást. A 74
nm-es ingatlan 2002-ben
épült, 4 lakásos társasház-
ban található. Elosztása ki-
váló, az amerikai konyhás nappali mellett ki-
alakításra került 2 szoba, fürdőszoba, külön
WC, valamint kamra. A nappali laminált pad-
lóval, a konyha, előszoba, étkező pedig járó-
lappal burkolt. Igazán fiatalos és rendkívül vi-
lágos lakás. Fűtése gázkazánnal történik, re-
zsije a téli hónapokban sem magas. 29 nm-es
saját tároló, valamint zárt udvaron gépkocsi-
beálló is tartozik hozzá. ALKUKÉPES!!!!
Irányár: 24,9 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu
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kép és szöveg: pannon-víz

Nagyszabású vízvezeték-rekonstrukció
fejeződik be a napokban, a Bercsényi li-
getben, így a nemrég üzembe helyezett
Vasvári Pál utcai főnyomóvezeték után
Szigetben is új főnyomócsövek kerül-
tek a föld alá. Itt a liget északi oldalán
húzódik a város egyik legnagyobb víz-
vezetéke, a Nyugati Főnyomócső – ka-
lauzol minket a Bercsényi ligeti építke-
zésen Hoffer Gábor, a Pannon-Víz Zrt.
üzemmérnökség-vezetője.

A vezeték vízforgalma csúcsidőben
naponta a 8-10 ezer köbmétert is eléri,
vagyis ezzel a vezetékkel és ennyi vízzel
négy olimpiai úszómedencét is meg le-
hetne tölteni egy nap alatt. A főnyomó-
cső Révfalu Vízmű ivóvizét előbb a Püs-
pökerdőn keresztül, majd a Győr-Sziget,
Újváros és Nádorváros utcái alatt halad-
va juttatja el a Marcalvárosi víztoronyba.
A Rábca keresztezéstől a Bercsényi
Gimnázium épületéig már új a vezeték,
nemrég cseréltük. Idén ősszel a gimná-
ziumtól a Kossuth utcáig tartó 300 mé-
teres szakasz került sorra. 

Bizonyára sokaknak feltűnt a Ber-
csényi ligetben, hogy itt-ott 60-80
méter hosszú csőszálakat hegesztet-
tek össze a szakemberek, melyet las-
san és óvatosan az előkészített nyílá-

A Győr-Szol Zrt. parkolóüzemeltetési üz-
letága új parkolási pótdíjfizetési felszólí-
tást kiállító rendszert vezetett be 2015.
november 23-tól. A rendszerben alkal-
mazott eszközök lehetővé teszik, hogy
azoknál a gépjárműveknél, amelyeknél
a parkolási díjfizetés szabályainak meg-
sértése miatt pótdíjfizetési felszólítás ki-
állítására kényszerül a szolgáltató, a hely-
színen nyomtassák ki az ellenőrök a fize-
tési felszólítást. Így hétfőtől a szélvédőn
elhelyezett műanyag tasakokban már
ilyen, új típusú felszólító nyomtatvánnyal
is találkozhatnak az autósok. Az új nyom-
tatvány egyenértékű a korábban meg-
szokott, nyomtatványtömbben kitöltött
felszólítással. Az új rendszerben kiállított
fizetési felszólításokat külföldi gépjármű-
vek esetén idegen nyelven nyomtatják
ki, a pótdíjazott gépjárművek országjel-
zése függvényében.

A fizetési felszólítás kiállítását köve-
tően az adatok és a fényképek azonnal
láthatóvá válnak a szolgáltató Jókai úti
ügyfélszolgálati irodájában dolgozó
ügyintézők számára, így egy esetleges
pótdíj-reklamáció elbírálása azonnal ke-
zelhetővé válik. 

A cseh konyha méltán népszerű körete-
it és desszertjeit immár meg is vásárol-
hatjuk a csarnok emeletén, a Knédli Ker
boltban, a savanyúságosok mellett.
Kesztyűs Angéla Eszter üzletmened-
zser elmondta: a folyamatosan
bővülő kínálat alapja a hagyo-
mányos, konyhakész cseh
knédli, ami szaftos húsételek –
pl.: pörköltek, pecsenyék – fi-
nom körete lehet a megszokott
rizs és burgonya mellett. A knédli, vagyis
a héj nélküli kenyér ugyancsak remek ki-
egészítő például vadashoz. A termékről
többek között elmondható, hogy nem
ipari technológiával, hanem kézzel ké-
szül, íze leginkább a kenyérhez hasonlít-
ható és húsok kísérője mellett szendvi-
cset is készíthetünk belőle.

A desszertekre rátérve, a szintén
konyhakészen árusított gőzgombócot
említhetjük, amit eper-, szilva- és ba-
racklekvárral, illetve nutellával töltve
kérhetünk. A gőzgombóc belsejében
található említett lekvárfélék mind há-
zi előállításúak és gyümölcsdarabokat
is tartalmaznak. Ajánlható még a tar-
kedli, ami tulajdonképpen cseh fánk,

Új fônyomócsövek Szigetben
sokon át a föld alá toltak. Takarékos,
költséghatékony megoldást választot-
tunk – mondja Hoffer Gábor – a meg-
lévő 500 mm-es vezetékbe befűztünk

egy 400 mm átmérőjű műanyag csö-
vet. Ki tudtuk használni a korszerű
műanyag (KPE) csövek hajlékonysá-
gát, így legtöbb helyen nem kellett ár-
kot ásnunk, elegendő volt a jóval egy-
szerűbb befűzést választani. Egyenes
szakaszokon akár óránként 25-30 mé-
tert is sikerült előbbre juttatni a föld
alatti csőkígyót. Hagyományos cső-
fektetésre csak a Hársfa utcai és a Vá-

rosház közi csomópontoknál volt
szükség. Az építők már a Városház kö-
zi csomópontnál dolgoznak, rövide-
sen elérik a Kossuth utcát.

A fogyasztást teljes egészében sike-
rült más vezetékekre átterhelni, így a víz-
szolgáltatás végig folyamatos volt. Nyo-
máspróba és fertőtlenítés után várható-
an december közepétől áll vissza a meg-
szokott üzemrend a Nyugati Főnyomó-
vezetéken. Köszönjük az itt élők és a köz-
lekedők türelmét, rövidesen végzünk a
rekonstrukcióval – fejezte be a tájékoz-
tatást az üzemmérnökség-vezető. 

Új pótdíjfizetési
felszólító

Knédli és tarkedli
a Vásárcsarnokban

mákkal, lekvárral vagy vaníliapuding-
gal ízesítve azonnal fogyasztható.
Ugyanitt vásárolhatunk palacsintát is,
előre elkészített módon. 

A cseh ételspecialitásokról, a csar-
nokban ezeket forgalmazó vállalkozás
kínálatáról a www.facebook.com/na-
turknedli címen olvasható információ.

Piaci kosár
Natúr főtt knédli 350 Ft/csomag
Gőzgombóc 390 Ft/csomag
Palacsinta 800 Ft/csomag
Tarkedli 900 Ft/csomag

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. 27.—12. 03.
DELIKÁT

Makréla olívaolajban,
125 g, 1840 Ft/kg

Csirkemellfilé

2599,-kg

1299,-kg

899,-kg

Mangalica vékony kolbász

MANGALICA TERMÉKEK
széles választékban kaphatók!

219,-db

Premiko
meggybefôtt
350 g, 625,71 Ft/kg

Banán
2015. 11. 27—28.

299,-kg

230,-db
460 Ft/db helyett

BOMBA ÁR!

Pecsenyekacsa
„A” minôségû
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GYÛJTÔTALÁLKOZÓ
GYÔR       GYÔR       GYÔR 

2015. november 29., 8—12 óráig

KRISTÁLY ÉTTEREMBEN.
9024 Gyôr, Bartók Béla út 9.

Info: +36-20/9388-658 • www.kristalyetterem.hu

38. MILITARIA

kitüntetés

egyenruha

könyv
irodalom

fegyver
fotók

A
z akció idôtartam

a: 2015.10.31.

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Szilveszter buli haverok
Fogadó!Amstel Hattyú

A sztárvendég Ön 
és a jó hangulat!

Fergeteges óév búcsúztató
az Amstel Hattyú Fogadóban! 

Zenél a Ret-Rock együttes! 

Feltételek
Szakács: képesítés és/vagy vendéglátóipari 
szintû fôzni tudás. Pincér: képesítés és/vagy
betanulás vállalása.

A fényképes önéletrajzokat a cifrakolonte@
gmail.com e-mail címre várjuk.

Bôvülô vállalkozás keres Pannonhalmára
és Gyôrasszonyfára azonnali munkakezdéssel

SZAKÁCSOKAT és PINCÉREKET.

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 

Amennyiben december 2-án és 3-án (szerda, csütörtök)

EBÉDJEGYET VÁSÁROLNAK NÁLUNK, 
10 db vásárlása esetén 1 db-ot, 20 db vásárlása esetén 3 db-ot

AJÁNDÉKBA ADUNK!

Kedves Vendégeink!

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

Jázmin Szépségszalonban –
Győr, Tihanyi Árpád út 23. – gyógy, wellness,
frissítő masszázs nyílik decemberi kezdés-
sel. Nyitási akciók, bérletek már 9.900 Ft-
tól. Bejelentkezés: 06-20/275-7702.

Szobafestés, mázolás, ta-
pétázás, laminált padló lerakása, díszí-
tő festések, homlokzatfestés és gipsz-
karton rendszerek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

Teljes körű lomtalanítást vállalok,
akár díjmentes elszállítással. Érd.: 06-
20/546-1450.

Fakivágás, sövényvágás, gyö-
kérkivétel, ásás, metszés, bozótirtás, kaszá-
lás, fűnyírás! 06-96/826-322, 06-30/403-
6810.

ETKA JÓGA kedden és csütör-
tökön 18–19.30-ig a Mónus Il-
lés utcai óvodában, illetve
szerdánként 17.30–19 óráig a Bilux
(Netcar) Irodaházban (Jerváni u.). Érd.:
06-30/998-2133.

Győrben élő idősek otthoni ápo-
lását, gondozását vállalja nagy gyakorlattal
rendelkező, középkorú nő. Hívjon bizalom-
mal! 06-30/451-5367

Lomtalanítás! Vállalunk minden tí-
pusú lomtalanítást, igény szerint rakodókkal,
teljes körű elszállítással, akár díjmentesen,
hétvégén is. 06-20/944-6667 

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

Régi kapuk, kerítések felújí-
tása, újak készítése, laka-
tosmunkák, ajtó-, ablak- és
zárjavítás, költségkímélő
megoldások. Tel.: 06-
70/223-7957.

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk feles-
leges holmiját pincéjéből, padlásáról,
lakásából, ill. udvaráról. Hívjon bizalom-
mal! Non-stop tel.: 06-70/675-0654.

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

EGYÉB

Murau-Kreischbergben,
az osztrák síparadicsomban 2 szemé-
lyes apartman dec.19-től dec. 26-ig ki-
adó. Ár: 280 Euro. Érd.: 06-70/364-
7959

va. (Hirdetésszám: 493.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Marcalváros I. 3 szobás, 53 nm-es, össz-
komfortos, határozatlan bérleti szerződé-
ses, teljesen felújított, 60–90 nm-es, hatá-
rozatlan idejű bérleményre. Gyárváros, Új-
város, Sziget és Bán Aladár u. kizárva. Tar-
tozás átvállalása lehetséges. (Hirdetés -
szám: 372.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-
420.

Marcalváros I. 2 szobás, 55 nm-es, össz-
komfortos, távfűtéses, jó állapotban lévő,
határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne csendes helyen, 30-40 nm-es,
1-2 szobás bérleményre. Sziget, Újváros,
Pinnyéd Bán Aladár utca kizárva. (Hirde-
tésszám: 375.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 50 nm-es, 2 szobás, komfortos,
felújított, jól hőszigetelt, álmennyezetes, ha-
tározott bérleti szerződéses lakást cserélne
erkélyes, 2 vagy 1+2 fél szobás, 50–65 nm-
es, belvárosi, nádorvárosi, szabadhegyi,
marcalváros I-II.-ön lévő határozatlan-hatá-
rozott bérleti szerződéses bérleményre. (Hir-
detésszám: 377.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 111 nm-es, 4 szobás, összkom-
fortos, jó állapotú, udvarban parkolási lehe-
tőséggel, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne, erkélyes, 2-3 szobás, 50–
70 nm-es, belvárosi, határozatlan bérleti
szerződéses bérleményre. Tartozás kizárva.
(Hirdetésszám: 378.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 62 nm-es, 1+fél szobás, komfor-
tos, felújított, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne, erkélyes, 2–4 szobás,
62-70 nm-es, felújított, határozatlan-hatá-
rozott bérleti szerződéses bérleményre.
Bán Aladár utca, valamint szigeti, újvárosi,
adyvárosi, sárási, gyárvárosi, Marcalváros
I., szentiváni városrészek kizárva. (Hirde-
tésszám: 379.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

ÁLLÁS 

Angol
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Az igm Robotrendszerek Kft. felvételt hir-
det Gépész tervezőmérnök
munkakör betöltésére. Jelentkezni lehet: Ko-
csi Csaba konstrukció vezetőnél telefonon,
e-mail-ben vagy személyesen. Tel.: 06-
30/226-6483 vagy 06-96/511-994 e-mail:
csaba.kocsi@igm-group.com. További infor-
máció az igm-group.com/hu oldalon.

Az igm Robotrendszerek Kft. felvételt hir-
det szerelőlakatos munkakör betöl-
tésére. Jelentkezni lehet: Timár Ferenc ter-
melési vezetőnél telefonon, e-mail-ben,
vagy személyesen. Tel.: 06-30/947-7264
vagy 06-96/513-931. E-mail: ferenc.ti-
mar@igm-group.com. További információ
az igm-group.com/hu oldalon.

Győrvidék hetilap hirdetési taná-
csadót keres értékesítési tapasztalattal, mo-
bilitással, és sikerorientált jövedelem elkép-
zeléssel. Fényképes önéletrajzát várjuk:
gyorvidek@maraton.plt.hu

Gyártósori operátorokat ke-
resünk győri munkavégzésre, három
műszakos munkarendbe. gyor@minosegel-
lenor.hu Tel.: 06-30/697-2156.

TÁRSKERESÉS

37/171/78 hölgy, vörös hosszú hajú,
diplomás társat keres. 06-20/239-3789

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigetelése,
bádogos-, ács-, kőműves-
munkák végzése kedvez-
ménnyel, garanciával. Tel.:
06-30/355-6991.

Matrac, szőnyeg-, bútor- és autókárpit-
tisztítás, bőrtisztítás, bőrjavítás, bőrfestés.
Dohos bútorok szagsemlegesítése. Tel.: 06-
30/851-5187. www.biokarpit.hu

LOMTALANÍTÁS! Az Ön problémá-
jára-megoldására én vagyok. Ingyen elszál-
lítom feleslegessé vált dolgait. Hívjon bát-
ran! Kőszegi Tibor, 06-30/212-4830.

Dióbelet vásárolunk! Győr, Ná-
dor utca 21. 06-20/979-5105

Készpénzért antik bútort, fest-
ményeket, herendi és Zsolnay-porce-
lánt, ezüsttárgyakat, könyveket, antik
órákat, szőnyeget, teljes hagyatékot
vásárolunk. Hívjon bizalommal! 06-
70/640-5101. Kérésre házhoz me-
gyünk!

Baráti társaság keres kapust, hétfőn-
ként műfüves, 1 órás labdarúgásra.
Érd.: 06-30/901-5808.

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

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK,

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK,
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE

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

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

INGATLAN

Győr-Révfaluban, az Au-
di Iskola közelében, 78
nm, nappali+3 hálós, 1.
emeleti lakás, 9 lakásos
társasházban, nyugodt
zsákutcában eladó. Irá-
nyár: 26.490.000 Ft + ga-
rázs (2.500.000 Ft). Érd.:
06-30/974-2889.

Győr-Nádorvárosban, gáz-
fűtéses, egyszobás, bútorozott, felsze-
relt lakás kiadó. Tel.: 06-30/302-6149. 

ŐSZI AKCIÓ: akár több mint félmillió Ft áren-
gedménnyel vásárolhat vízparti apartmant
SIÓFOKON! www.aranyhid.hu 06-30/389-
3000 www.ingatlan.com/21059596

Győr, Hédervári út, 720 nm-es telken,
140.00 nm-es, családi ház eladó. A tetőtér
beépített. Ár: 46 M Ft. +36-20/296-2426
www.ingatlan.com/21621093

LAKÁSCSERE

Gyárvárosi, 2 szobás, 48 nm-es, komfor-
tos, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 50–75 nm-es, 1+ fél vagy 2 szo-
bás határozott-határozatlan idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Bán A. utca kizár-
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REJTVÉNY SKANDINÁV

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes
megfejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô páros mozijegyet nyer,
mely beváltható bármely Cinema Cityben, bármilyen filmre a premier után két héttel. A nyeremények a Gyôr+ Média Baross úti Pavilonjában vehetôk
át. Címünk: Gyôr Plusz, 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény.



2015. november 27.  / + / 35

szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

Németh Gyöngyi neve sokak-
nak ismerős lehet. Egyrészt is-
merik tanítványai, hiszen a Ré-
vai Miklós Gimnázium testneve-
lő tanára, másrészt ismerős le-
het a Győri Atlétikai Club pályá-
járól, hiszen dobóedzőként a
győri gerelyhajítók tréningjeit
lelkesen vezeti és próbálja átad-
ni saját tapasztalatait. Ám ez al-
kalommal mégsem ezek miatt
figyelhetünk fel az energiáját
sohasem vesztő anyukára, ha-
nem azért, mert másik szenve-
délyében, a súlyemelésben
szerzett masters világbajnoki
címet. 

Általános iskolás korában ismerke-
dett meg és szeretett bele a gerelyha-
jításba Németh Gyöngyi, ám ahogy
viccesen fogalmazott, sajnos nem
nőtt túl nagyra. Az edzője javaslatára
így elkezdett inkább a súlyemeléssel
foglalkozni. 

„Az edzőm nagyon aranyosan azt
mondta, még Zalaegerszegen, majd
később Szombathelyen a tanárképző-
ben is, hogy a dobóatlétika nem iga-
zán az én alkatomra van kitalálva, de
mivel a súlyemeléses edzéseken ilyen
jó vagyok, próbáljam ki azt. Először
nemet mondtam, mert nem akartam
nagydarab, izmos ember lenni, de ad-
dig rágták a fülemet, míg végül elmen-
tem edzésre. Bementem a súlyemelő-
terembe és találkoztam egy nagyon
kedves, aranyos edzővel, Rehus Uzor
Györggyel, aki elkezdett velem foglal-

SPORT SÚLYEMELÉS

Testnevelô tanár, gerelyhajító edzô 
és masters súlyemelô világbajnok

kozni. Mivel a gerelyedzéseken voltak
súlyzós gyakorlatok, ezért ez nekem
nem volt megerőltető és kiderült,
hogy alkatilag tényleg inkább ez való
nekem. Elkezdtem komolyan edzeni
és mindjárt az első versenyen első
osztályú eredményt tudtam teljesíteni,
így indult az egész. Azóta nyertem há-
romszor felnőtt magyar bajnokságot,
ám ebből azért nem lett komolyabb
nemzetközi eredmény, mert én ezt ké-
sőn kezdtem, 20-21 évesen. Közben
ráadásul elvégeztem a tanárképzőt és
tanítani, dolgozni kellett, és a súly-
emelés második helyre került.”

Gyöngyi ettől függetlenül a régi súly-
csoportok rendszerében, 59 kg-ban or-
szágos csúcstartó. Lökésben 97,5 kg-ot
teljesített, és mert azóta megváltoztat-
ták ezt a súlycsoportot, így nincs lehe-

tősége senkinek ezt megdönteni –
mesélte viccesen. 

„2005-ben költöztem Győrbe
Szombathelyről, és itt is gyorsan meg-
kerestem a súlyemelő szakosztályt,
így találtam rá a Rekard SE-re. Akko-
riban itt nem volt igazán nagy súly -
emelő élet, komoly versenyzőjük sem
volt. Azóta sikerült kicsit felpezsdíteni
a helyi súlyemelő életet, és a nemrég
Európa-bajnoki címet nyert Soóky
Gergely is ebből a szakaszból került ki.
Itt is jártam rendszeresen edzésre, és

versenyeztem is, és kiderült, hogy van
masters súlyemelés, van országos
bajnoksága, Európa-bajnoksága és
világbajnoksága is. Először még a
nemzetközi versenyek nem igazán jö-
hettek szóba, mert ismeretség sem
volt, illetve én is úgy gondoltam, hogy
oda olyan színvonal kell, amit én nem
tudok, és munka mellett nem is tud-
nék rá felkészülni. Aztán jöttek az OB-k
és ott – már tíz éve masters kategóri-
ás vagyok – győzni tudtam. Itt mondta
azt a szövetség, hogy ez nem olyan
rossz eredmény, nemzetközi szinten
sem, mi lenne, ha megpróbálnám.”

Gyöngyi tavaly szerepelt először
Európa-bajnokságon – amelyet épp
Kazincbarcikán rendeztek –, ahol egy-
ből nyerni tudott.

„Az Eb után beszéltek rá, főként a
pesti lányok, hogy induljunk a világ-
bajnokságon, hiszen az erőssége ha-
sonló, és végül rábeszéltük egymást a
versenyzésre. Így kerültem én ki a vb-
re, amit szeptember közepén Finnor-
szágban rendeztek. A vb-n önmagam-
hoz képest szerintem jól teljesítettem,
és szerencsére nyerni is tudtam. Na-
gyon jól megrendezték ezt a versenyt,
volt bemelegítő terem, a lebonyolítás-
ban sem volt hiba, a mezőny jól ismer-
te egymást, így nagyon bensőséges
volt a hangulat.”

Tisztán látja a súlyemelés nehézsé-
geit, amivel egyébként más sportágak
is küzdenek. Nehéz a fiatalokat rábírni
a rendszeres mozgásra, a kitartásra és
szenvedésre, ugyanis ez ezzel is jár. 

„Ez egy olyan sportág, ahol kényte-
len vagy súlyokat emelni és nincs mel-
lébeszélés, az edzés nem könnyű, és
sajnos a mai fiatalok közül nagyon ke-
vesen hajlandóak erre, szerintem aka-
raterőben kicsit gyengék. Azok, akik
viszont mégis eljönnek és megfogja
őket a csapat hangulata, vagy az edző
személye, vagy mint Soóky Gergely,
akinek nem is volt nagyon más válasz-
tása, hiszen az apukája szintén súly -
emelő, az itt marad a teremben. Pedig
ez az a sport, amit sokáig lehet űzni. A

masterseknél a korcsoport 95 éves
korig van kiírva. Pont azt számoltam,
hogy én is már lassan 30 éve emelge-
tem a súlyokat és komoly sérülésem
nem volt, ettől én annyira jól érzem
magam, ez az a szabadidős tevékeny-
ség, ami engem kikapcsol és feldob.
Persze ehhez személyiség is kell, mert
tudom, hogy aki nem sportos, annak
nem az a kívánsága, hogy kimenjen
egyet a szabadba és fusson, de sze-
rencsére a tendencia azt mutatja,
hogy egyre többen próbálnak sportos
életet érni, és ha az épp a súlyemelés,
az nekünk csak jó.”

Németh Gyöngyi persze sohasem
tud elszakadni igazi szerelmétől, a ge-
relyhajítástól, nem is teheti, hiszen ed-
zőként a napirendje szerves részét ké-
pezi ez is. 

„A szívemhez-lelkemhez a gerely-
hajítás áll közel, abban nagyon ko-
moly álmaim voltak, és ez tényleg
szerelem. A kisfiam, illetve azok a
gyerekek, akik eljönnek hozzám ed-
zésre, ezt érzik is rajtam. A súlyeme-
lés picit más, az akár a mindennapi
élethez is kell, hiszen az ember nem
arra született, hogy buszra, kocsiba
üljön és cipeljék, hanem hogy mo-
zogjon és súlyokat vigyen. Ma már
minden a kényelemről szól, látni pél-
dául gurulós bevásárlótáskákat is,
amit már nemcsak az idősek használ-
nak. Imádom a gerelyhajítást űzni,
nézni a tv-ben, próbálom követni,
amennyire lehet, persze az a mun-
kám része is. Ennek ellenére elisme-
rem azt is, ha valaki másban jó, lab-
dás játékokban, úszásban, mert tu-
dom, hogy ő azért a sportért odavan
és megtesz érte mindent.  Szerintem
a példaképek nagyon fontosak, én az
összes testnevelő tanáromat imád-
tam. A mai napig emlékszem az első
tornatermi élményemre, általános is-
kolában beléptem oda és megállapí-
tottam, hogy mennyire jó hely, annyi-
ra, hogy én aznap hazamentem és
mondtam, hogy én testnevelő tanár
leszek. Szerintem az az igazán nagy
dolog, ha valaki azt csinálhatja, amit
szeret. Amikor eljutottam addig,
hogy átvehettem a diplomámat, ak-
kor azt mondtam magamnak: de jó,
most én is ilyen ember lehetek.”

A szívemhez-lelkemhez
a gerelyhajítás áll közel,
abban nagyon komoly álmaim voltak, 
és ez tényleg szerelem.
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Az elmúlt hétvégén
tornászok szállták meg az
Audi Arénát, hiszen városunk-
ban rendezték meg a mesterfokú
tornászbajnokságot. Péntek kora
délután, a hivatalos megnyitó előtt
már elkezdődtek a küzdelmek a
férfi összetett versennyel, ahol rög-
tön győri éremnek örülhetett a ha-
zai közönség. 

Az egyéni összetett kategóriát
magabiztosan nyerte az FTC-s
Babos Ádám, megelőzve klubtár-
sát, Vágner Leventét. Ám a
bronz érem Győrben maradt, hi-
szen a Győri Atlétikai Club torná-
sza, Szabó Nándor teljesítmé-
nyével felállhatott a dobogó le-
galsó fokára. A nőknél a békés-
csabai Makra Noémi nem talált
legyőzőre, klubtársa, Böczögő
Dorina második, míg a harmadik
a Delfin SE versenyzője, Dévai
Boglárka lett. A csapatbajnoksá-
got a férfiaknál az FTC YBL Ter-
vező, míg a nőknél a TC Békés-
csaba nyerte. 

SPORT  MOZAIK

Két gyôri érem a mesterfokú tornászbajnokságon
Másnap már a szerenkénti dön-

tőkkel folytatódott a küzdelem. A
nőknél Makra Noémi felemás kor-
láton és Dévai Boglárka ugrásban,
a férfiaknál Boncsér Krisztián tala-
jon, Hídvégi Vid lólengésben és Du-
dás Norbert gyűrűn győzött a tor-
nászok mesterfokú bajnokságán, a
szerenkénti finálék első napján. 

A szombatihoz hasonlóan, a
szerenkénti finálék második ver-
senynapján is öt különböző győz-
test avattak a tornászok mesterfo-
kú bajnokságán. A nőknél Makra
Noémi gerendán, Böczögő Dorina

talajon, míg a férfiaknál Boncsér
Krisztián ugrásban, Babos

Ádám korláton, Dudás Nor-
bert pedig nyújtón győzött.
Utóbbi szeren a győri Sza-

bó Nándor második lett,
így egy bronz- és egy
ezüstéremmel zárta a
hazai viadalt. 

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A szervezet prágai közgyűlésén a 2017-es
győri rendezésű EYOF prezentációja elnyer-
te a tagállamok képviselőinek tetszését.

Lapunk kérdésére Borkai Zsolt polgármester, a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság elnöke kiemelte, örömteli,
hogy több pozitív visszajelzést is kaptunk a 2024-
es budapesti olimpiarendezés terveivel kapcsolat-
ban, és örömteli az is, hogy az Európai Olimpiai Bi-
zottság tagországai pozitívan és várakozással tekin-
tenek a 2017-es győri Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválra. „A megelőlegezett bizalomra igyek-
szünk rászolgálni, ezért a célunk egy jól szervezett,
fesztiváli hangulatú versenysorozat lebonyolítása.”

A közgyűlésen Fekete Dávid alpolgármester ismer-
tette az előkészületek jelenlegi állását. Prezentációjá-
ban bemutatta a már elkészült és a hamarosan meg-
épülő létesítményeket, de kitért a szervezés többi
szegmensére is. Elmondta, az olimpiai faluval kapcso-
latos végleges döntés januárban várható, de annak
egyik helyszíne az egykori olajgyár helyén épülő, 200
lakásból álló épületegyüttes lesz. Az előadás, ahogy a
győri játékokat népszerűsítő film is nagy sikert aratott,
a közgyűlést követő díszvacsorán Thomas Bach a
Nemzetközi, valamint Patrick Hickey az Európai Olim-
piai Bizottság elnöke is személyesen gratulált a győri-
eknek. Az alpolgármester kifejtette, „Joseph Cassar,
az EYOF koordinációs bizottságának elnöke a közgyű-

Gyôri siker az Európai Olimpiai Bizottság ülésén

lésen kiemelte, győri látogatásuk során kedvező be-
nyomásokat szereztek, elsősorban a programhelyszí-
nek magas színvonalával kapcsolatban. Arról is bizto-
sította a tagállamok képviselőit, hogy Győrben na-
gyon kompakt rendezvény várható, hiszen szinte min-
den helyszín sétálótávolságra található egymástól,
ami az olimpiai hangulatot erősíti.”

„Az elnök arra is felhívta a figyelmünket, hogy a
győri rendezés még egy szempontból is komoly je-
lentőséggel bír, hiszen a NOB 2017 szeptemberé-
ben, vagyis a győri EYOF-ot követően hozza meg
döntését arról, hogy mely ország rendezheti a 2024-es

nagy olimpiát” – tette hozzá Bolla Péter polgármes-
teri biztos. Hozzáfűzte, hasznos volt Győr számára
az előző, Tbiliszi EYOF értékelése, ahol a pozitívu-
mokra és a negatívumokra egyaránt kitértek. „Fol-
ker Hellmund, az EOC brüsszeli irodájának igazga-
tója az európai pályázatok sikeres benyújtásához
ajánlotta fel segítségét, látogatásunk zárónapján
pedig Katerina Nycova EYOF-koordinátorral egyez-
tettünk a nyitott kérdésekről, a szervezők előtt álló
feladatokról.” A koordinátor legközelebb várhatóan
januárban látogat városunkba, akkor a részterületek
vezetőivel egyeztet majd a szervezési kérdésekről. 
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SPORT CSAK AZ ETO

Utoljára lépett pályára az idei évben az ETO FC Győr,
amely Dorogra utazott bajnokira. Az évzáró mérkőzé-
sen nem igazán úgy jött ki a lépés, ahogy azt a zöld-fe-
hérek szerették volna. A találkozón hiába dominált a
vendég gárda, mégis a hazaiak szereztek vezetést a
14. percben Mészáros révén. A mieink próbálkoztak,
ám ez kevésnek bizonyult, így vereséggel zárták az idei
évet Presszeller Tamás fiai.  A zöld-fehérek a tabella ötö-
dik helyén telelnek kilenc győzelemmel, két döntetlennel
és öt vereséggel. Preszeller Tamás a klub hivatalos hon-
lapján így fogalmazott: „Sajnos nem tudtunk olyan gyor-
saságot diktálni, amibe az ellenfél belefáradt volna. A já-
tékot végig uraltuk, de meddő volt a fölényünk, hely-

zeteket se tudunk kialakítani. Sajnálom, hogy
a szünet előtti utolsó mérkőzésünket nem

tudtuk győztesen lehozni.”

Az elmúlt lapszámunk óta kétszer is pá-
lyára lépett bajnokin a Rába ETO FC.
Elsőként idegenben, a Haladás ottho-
nában, ahol igencsak meg kellett
küzdeni a győzelemért. A hazaiak
ugyanis nagyot küzdöttek, kétszer
is vezettek a találkozó alatt, ám a
siker elmaradt. A győriek ugyanis
nemcsak egalizáltak, hanem a
vezetést is megszerezték a má-
sodik félidőben, így 3–2-re
nyertek. A zöld-fehérek első
gólját Drahovsky szerezte,
majd Harnisch harcolta ki az
egyenlítést, a győztes találat pe-
dig Siedler nevéhez fűződik. Pár nap-
pal később jöhetett a hazai bajnoki az
idei újonc Nyírgyulaj ellen, amely köny-
nyű falatnak bizonyult. A bajnoki cím-
védő gyakorlatilag állva hagyta vendé-
gét, a 13. perc után már 6–0-ra veze-
tett, amelyet a szünetre még eggyel
megfejelt, igaz, kétszer sikerült szépí-
tenie a nyírgyulajiaknak, 7–2. A fordu-
lás után folytatódott a hazai gólparádé.
Kiütéses győzelem lett tehát a vége,

A korábban már a továbbjutást kiharco-
ló Győri Audi ETO KC, négy másodperc-
cel a vége előtt kapott góllal 22–22-es
döntetlent játszott a szintén középdön-
tős dán Midtjylland otthonában a női
kézilabda Bajnokok Ligája
csoportkörének zárásán. A
magyar csapat 5, a ma-
cedón Vardar Szkopje
4, a dán együttes pe-
dig 3 pontot visz ma-
gával, ebből a kvartett-
ből, a maximális 8-ból
a január 8-án kezdődő
középdöntőbe.

Idegenben folytatta a bajnoki sze-
replést az Agrofeed-ETO-SZESE
férfi kézilabdacsapata, amely a
Csurgó otthonában vizitelt. A fia-
tal hazai együttes kezdett jobban

és hamar több gólos előnyre tett
szert. Ráadásul a zöld-fehérek
sok hibával is játszottak, így az
előny csak nőtt, és csak a fél-
idő végén sikerült háromgó-
losra faragni a győri hátrányt,
17–14. A fordulást követően

aztán ledolgozták hátrányukat
a Deáki-legények. Ám a folyta-
tás ismét a hazaiaké volt, és úgy

tűnt, újra állandósul a két-há-
rom gólos csurgói

előny. A hajrában
azonban sikerült

egalizálnia Szabó-
éknak, így 28–28-as

döntetlenre hozták a
meccset. A zöld-fehérek legköze-
lebb szombaton hazai környezet-
ben bizonyíthatnak. 

Deáki István, a csapat veze-
tőedzője a klub hivatalos hon-
lapján így fogalmazott: Az első
félidőben sokat rontottunk tá-
madásban, a kihagyott zic-
cerek és a technikai hibák

megbosszulták magukat,
azért szereztünk csak

egy pontot.

Az utolsó idei hazai bajnoki várt az NB I-ben
a Győri Audi ETO KC-re, amely a Dunaújvá-
rost fogadta az Audi Arénában. Kissé álmo-
san indult be a találkozó, a negyed derekán
mindössze 3–3 volt az állás. Fej fej mellett
haladtak a csapatok szinte végig az első já-
tékrész alatt, csak az utolsó öt percben si-

Vereség a végére

Siker az utolsó idei hazai bajnokin

Döntetlen
zárásként 

került elhúznia az ETO-nak, ám a szünetre
egalizált a Dunaújváros, 12–12. A második
félidőben aztán Löke és Tomori vezérletével
újra elhúzott, amelyet már nem bírt követni
a Dunaújváros. Fokozatosan megléptek a
zöld-fehérek, és végül 28–20-ra simán be-
húzták a találkozót. 

Két meccs, 
két gyôzelem

11–4-re győzött ugyanis a zöld-fehér
gárda. A sikerből Drahovsky
igencsak kivette a részét,
négy góljával ugyanis kima-
gaslott a mezőnyből. A
zöld-fehérekre legköze-
lebb újabb túra vár, a Déli
FC otthonába. 

Egy pont idegenbôl
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Idén sem maradhatott el a már hagyományos evezős évzáró,
amelyet idén is a Hotel Konferenciában rendeztek meg. Volt is
mit ünnepelni, hiszen remekül sikerült a Győri Vízügy-Sparta-
cus Evezős Klub idei szezonja. A klub sportolói kiemelkedően
teljesítettek a hazai és a nemzetközi porondon, emellett pedig
idén is ők lettek az év legjobb evezős klubja. A hagyományokhoz
híven, kihirdették az év legjobbjait és minden eredményt egye-
sével megünnepeltek a Szparisok. A jó hangulat ezúttal sem
maradt el, sportolók, edzőik, egykori kiválóságok és természe-
tesen a klub támogatói sem maradtak otthon. Ez mellett kö-
szöntötték az újonnan megválasztott elnökséget, élén a korábbi
klubigazgató Papp Oszkárral, aki a jövőben az elnöki pozíciót
tölti be. Az új vezetőség rövid távú feladata már adott, hiszen a
klub szeretne csatlakozni a Győri Atlétikai Clubhoz. A hivatalos
csatlakozásuk januártól történhet meg. Ahogy az új elnök fogal-
mazott: itt zárják ezt az évet, és az újat már ott szeretnék meg-
kezdeni. A GYAC részéről szeretettel fogadnak minket – árulta
el Papp Oszkár, és ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a GYAC
elnöke, Klement Tibor is ott volt az év végi ünnepségen. 

Az Agrofeed-Széchenyi-Egyetem-Győri KC az elmúlt héten a TF-Budapest otthonában lé-
pett pályára a Hepp-kupa 3. fordulójában. A bajnokságban nem olyan régen Győrben a fő-
városiak győztek 73–62-re. Sajnos ezúttal sem termett babér a győriek számára, így mos-
tantól már csak a bajnokságra koncentrálhat a csapat. TF-Budapest–Agrofeed-Széchenyi-
Egyetem-Győri KC 89–65 (28–20, 27–16, 14–13, 20–16).

Ismét gyerekzsivajtól volt hangos a győri
Aranypart, hiszen több száz diák húzott fu-
tócipőt a mozgás kedvéért. A hideg, csípős
idő ellenére is rengetegen vállalták, hogy
részt vesznek a mezei futóverseny megyei
fordulójában. Az időpont szokatlannak tűn-
het, hiszen hagyományosan ezt a futóver-
senyt tavasszal szokták megrendezni, ám
mivel jövőre hazánk rendezi a középiskolás
mezei világbajnokságot, a versenyeket előre
kellett hozni. A szervezésből ezúttal sem ma-
radt ki a Győri Atlétikai Club atlétikai szak-
osztálya. Kószás Kriszta és Kiss Dániel veze-
tésével ismét egy remekül szervezett verse-
nyen vehettek részt megyénk legjobb diák-
futói.  Az országos döntőbe több győri is be-
került, amit áprilisban Gödöllőn rendeznek.  

Győztesek: I. kcs (korcsoport) fiú/lány –
Nyikos Balázs, Nagy Anna Zsófia; csapat

IRON LADY. Napjaink talán legismer-
tebb magyar sportolója. Sorra nyeri a ver-
senyeket, a nyári vb-n a legeredménye-
sebb magyar volt, sőt világcsúcsot úszott.
A rekorderek közé nemrég azzal is beke-
rült, hogy átlépett egy bizonyos álomha-
tárt. Ő az az úszó, aki a világkupákon ed-
dig több mint 200 érmet szerzett. Hosszú
Katinka élete nem csak az úszásról szól,
az ötszörös világbajnok saját márkaneve,
az Iron Lady egyre ismertebb, ehhez most
egy táplálékkiegészítő termékcsalád és
egy motivációs könyv második része is
társul. A győri dedikáláson több százan
vártak a világbajnokra.

Több százan futottak 
fiú/lány – Sopron, Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskola, Sopron, Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola. II. kcs fiú/lány – Boros Bo-
tond, Kükedi Laura; csapat fiú/lány – Halá-
szi, Szent Márton Általános Iskola, Sopron,
Német Nemzetiségi Általános Iskola. III. kcs
fiú/lány – Zsuppán Balázs, Farkas Dóra; csa-
pat fiú/lány – Győr, Gárdonyi Géza Általános
Iskola, Sopron, Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola. IV. kcs fiú/lány – Marx Balázs,
Lendvai Luca; csapat fiú/lány – Győr, Fekete
István Általános Iskola, Győr, Kazinczy Fe-
renc Gimnázium. V. kcs fiú/lány – Paár Ba-
lázs, Erdélyi Katinka; csapat fiú/lány – Pan-
nonhalmi Bencés Gimnázium, Győr, Bercsé-
nyi Miklós Szakközépiskola.  VI. kcs fiú/lány
– Lendvai András, Veisz Adrienn; csapat
fiú/lány – Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium,
Győr, Bercsényi Miklós Szakközépiskola.

Itt zárják az évet, 
az újat viszont már a 
GYAC-ban kezdenék

Ôszi elsôk a Gyirmót labdarúgói

Kiestek a kupából a kosarasok

A labdarúgó NB II 14. fordulójában a
Csákvárt fogadta a Gyirmót.
Az utolsóelőtti őszi forduló mérkőzését a
Gyirmót kezdte aktívabban, az első iga-
zán nagy ziccerre azonban a 22. percig
várniuk kellett a szurkolóknak. Simon ível-
te Beliczky fejére a labdát, akinek így sem
sikerült eltalálni a kaput. A 30. percben
Makrai, majd nem sokkal később Kocsis
előtt adódott gólszerzési lehetőség,
mindegyik kimaradt. 0–0-val zárult az el-
ső 45 perc.

A szünet után sem csak a védekezésre
futotta a Csákvár erejéből. Kiss Máté el-
adott labdájával Makrai indult meg, végül
azonban nem állította megoldhatatlan fel-
adat elé Sebőköt. Nem sokkal később

Völgyi ívelt fel a hosszúra egy szabadrú-
gást, a két Simon közül pedig András elől
mentettek még időben a csákvári védők.
A második félidő legnagyobb zicceréhez
megint egy gyirmóti hiba kellett. A kont-
ránál létszámfölénybe kerültek a kék me-
zesek, de Makrai rossz napot fogott ki, ez-
úttal is hibázott. A hazai vezetést a 72.
perc hozta meg. A csereként beállt Tóth
Norbert találta meg indításával Simon At-
tilát, aki a kapus mellett a hálóba emelt,
1–0. Később Madarász és Tóth hozhatta
volna össze a második hazai gólt, de több
gól már nem született a meccsen.

A hazaiak végül tehát 1–0-ra győztek így
már biztos, hogy a tabella első helyéről vár-
hatják a bajnokság tavaszi folytatását. 
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Jövő tavasszal újabb medencével bővül a győri vízfe-
lületek mérete. Néhány hete ugyanis elkezdődött az
Aqua Sport Center bemelegítő medencéjének építé-
se. A fejlesztések második ütemében, egy 33x25 m-es,
FINA-szabályoknak megfelelő kültéri medence készül,
amit hideg időszakban, könnyed, elbontható sátorral
fednek majd be. Elkészültével pedig három medence
is várja a mozogni vágyókat. Külön esztétikai előny a
gyönyörű panoráma, amely a Holt-Rábcára és az azt
övező fás-erdős területre néz.

A kültéri medence gépészeti szintje föld alatti folyo-
sóval kapcsolódik majd a fedett uszodához. A víz szű-
résére a korábbi medencénél használt Ozone-nál is
újabb, UV-sugaras technológiát fognak alkalmazni. A
kivitelezési munkák jól haladnak, sokat segített ebben
persze a jó idő is. Várhatóan jövő tavaszra már birtok-
ba is lehet venni az új medencét, amelyet nemcsak a
sportolók használnak majd, hanem a nagyközönség
számára is elérhető lesz. Ám már most nagy versen-
gés van a sportágak között is, hiszen mindenki na-
gyon várja, és szívesen használná az új medencét. 

Kedves Olvasó, azt kívánom, bár-
csak mindenki facebook oldalán
ez állna: „Sportol a család”! Bár-
csak minden család nagyobb oda-
figyelést szentelne a prevencióra!
Az egészségfejlesztés kortól, nem-
től és jelenlegi edzettségi állapot-
tól függetlenül nagyon fontos. 

Mit is takar ez valójában? A
WHO megfogalmazásában, az
egészségfejlesztés az a folyamat,
amely képessé teszi az embereket
arra, hogy saját egészségüket fel-
ügyeljék vagy javítsák. Az összes
nem terápiás egészségjavító mód-
szer gyűjtőfogalma tehát magába
foglalja a korszerű egészségneve-
lés, az elsődleges prevenció, a
mentálhigiéné, az egészségfej-
lesztő szervezetfejlesztés, az ön-
segítés feladatait, módszereit.

Az egészséget nevelési fel-
adatként, a nevelés általános cél-
jaival kell egybevetnünk. A neve-
lés átfogó célkitűzése a személyi-
ség sokoldalú fejlesztése, önki-
bontakoztatása, ezért az egész-
ség megőrzésében nem csupán
a nevelő, hanem maga a nevelt

Épül a kültéri medence 

Sportol
a család

érdekelt elsősorban. Pedagógiai -
lag tehát egy aktív egészségvé-
dő, egészségfejlesztő oldalt kell
kiemelnünk.

A sportot, az aktív egészség-
megőrző nevelés leghatásosabb
eszközének, színterének tartjuk. 

A sport nevelő funkciója segít
kiépíteni a megfelelő tudást és
szokásrendszert, ami az egészég
fenntartásához elengedhetetlen.
A modern ember életmódját el-
lensúlyozza a rekreációs sport.

A munka okozta stressz állandó
feszültséget, diszharmóniát okoz-

hat, amely kiterjed az egyén magán -
életére és szabadidejére, nem en-
gedve a teljes kikapcsolódást.

A rendszeres sportolás egy
másfajta elfoglaltságot, mozgás-
rendszert jelent, ami segít felol-
dani a feszültséget, aktív pihe-
nést jelent.

„Life Long Sport” kifejezés a „li-
fe-long learning” élethosszig tartó
tanulásból alakult ki, ami így élet-
hosszig tartó sportra fordítható.

Nagy Péter
személyi edző
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