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3 év után az ügyfél 
tulajdonába

kerül!

A Kisalföld legnagyobb
távfelügyelete 
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garanciája.

Az akció részleteirôl érdeklôdjön
vagyonvédelmi tanácsadóinknál! se
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3 rétegû üvegezés

CSOK igényelhetô!

Csendes, zöld övezet

SZABADHEGY, Panoráma Lakópark
48–116 nm-es lakások már leköthetôk
a beruházónál!

JÁTÉK A Győr+ Pavilon augusztusi játékának nyertese:
Hegedüs Dóra. Nyereményét, a győri Cinema Citybe érvé-
nyes családi mozibelépőjét a helyszínen, a Baross úti pavi-
lonban veheti át.

A 14-es számú Győr–Vámossza-
badi főúton a dunai magyar–
szlovák határhidat szerkezetépí-
tési munkák miatt szeptember 6-
án 10 órától lezárják. A gyalogo-
sok, tolt biciklivel is az egyik olda-
li járdán közlekedhetnek. A ma-
gyar oldali útlezárás a 14-es szá-
mú főúton, a régi határátkelő-
hely szlovák oldalától az ország-
határig terjed. Az építési mun-
kák a tervek szerint október má-
sodik feléig tartanak. Kerülni Ko-
márom vagy Rajka felé lehet.

Új tanteremben kezdheti meg a
tanévet a Forrás Waldorf Általá-
nos Iskola, Gimnázium és Alap-
fokú Művészeti Iskola 6. osz-
tálya. A tanterem a West Hun-
gária Bau Kft. adományaként
újulhatott meg.

Közel egy hónapig tartó munkálatok
után, hétfőn adták át a felújítást ado-
mányként végző WHB képviselői a For-
rás Waldorf Általános Iskola, Gimnázi-
um és Alapfokú Művészeti Iskola tan-
termét. A falak új színt kaptak, a régi
szalagparketta helyére új PVC-burkolat
került, valamint a vizesblokk részleges
felújítása is megtörtént. Az ablakkere-

Megújult tanterem a Waldorfnak

tek felújítása mellett új függönyök díszí-
tik a tantermet. Több tárolószekrényt,
valamint egy projektort is elhelyeztek a
helyiségben, amely nagyban segíti a
gyermekek tanulását, a gyorsabb infor-
mációbefogadást és az információ tar-
tósabb rögzülését.

Szikszai-Lukács Zsanett, a WHB
sajtószóvivője az átadón kiemelte: „Ah-
hoz, hogy maradandót alkossunk, el-
engedhetetlen a tehetségek felkarolá-
sa, nevelésük támogatása, ehhez azon-
ban rendezett, fejlett iskolai körülmé-
nyek is kellenek, ezért döntöttünk úgy,
hogy felújítjuk az elavult tantermet, az
évnyitó után tehát a 20 fős 6. osztály
már az új környezetben tanulhat.”

Ingolstadt testvérvárosainak diákjai tizedik éve le-
hettek vendégei a német településnek. 

A közel egy hónapos kint tartózkodás során a di-
ákok minden évben egy művészi produkciót állíta-
nak színpadra. Az idén a Louvre című darabban a
múlt átlépett a jelenbe, a jelen a múltba, vagyis
megelevenedett a történelem. A csodálatos jelme-
zek és díszletek elvarázsolták a nézőket, de legin-
kább a színpadon szereplő lányok és fiúk: szlové-
nek, olaszok, szerbek, lengyelek, németek és ma-
gyarok az alkotás együttes örömét átélve, katarti-
kus élménnyel ajándékozták meg a közönséget.
Előadásukkal nagy sikert arattak Ingolstadtban,
Győrben és Szlovéniában is. 

Győrből három intézmény tanulói vehettek részt
a programban: a Deák-szakközépiskola, Czuczor
Gergely Bencés Gimnázium és a Lukács-szakkép-
ző iskola diákjai.

FOGADÓÓRA Bárány István Révfalu, Kisbácsa, Bácsa, Sárás önkormányzati képviselője
szeptember 5-én, hétfőn az Audi Hungaria Iskolában (Körtöltés utca felől megközelíthető-
en ), 6-án, kedden a kisbácsai tagiskolában (Sövény u. 15.), 7-én, szerdán pedig a Bácsai
Gyöngyvirág Nyugdíjasklub helyiségében (István Király u. 11.) 18 órától tart fogadóórát.

Lezárják 
a medvei 
Duna-hidat

Megelevenedett a történelem
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Elkezdődött ugyanis az iskola!
Érdekes, milyen pillanatokat,
arcokat, érzéseket őriz meg
emlékezetünk, melyek azok az
élmények, amik még évtize-
dek után is élesek. Ilyen lehet
például életünk első nagy for-
dulópontja, amikor beülünk
az iskolapadba – felidézhető a
bizonytalanság érzése, a féle-
lem, amikor a szülő otthagy az
idegen épületben, az idegen
emberekkel. Én több mint két
évtized után is emlékszem, le-
ültem az utolsó padba és igye-
keztem tartani magam az ott-
honi instrukciókhoz: ne sír-
jak, figyeljem a tanító nénit,
és jegyezzek meg mindent,
amit mesél. Aznap tették fel
otthon először a kérdést, mi
történt az iskolában? „Aliz né-
ni, az osztályfőnök az utolsó-
ból a legelső padba ültetett,
mert én vagyok a legkisebb, de
van már egy barátnőm is, a
padtársam, ő is ilyen kicsi,
mint én.” Azt hiszem, kibír-
tam könnyek nélkül aznap, de
lehet, hogy csak az emlékeze-
tem szépíti meg az elmúlt va-
lóságot. A kérdések aztán min-
dennaposak lettek, csak a vá-
laszok változtak, és persze let-
tek olykor könnyek is. Ami
ennyi idő után lényeges, a ta-
náraim személye, amit taní-
tottak és a közösségek, amik-
nek része lehettem. Szerencsé-
sek voltunk, nem csak a tan-
anyagot adták át nekünk, az
életre próbáltak felkészíteni,
és ösztönözni, hogy a legjob-
bat hozzuk ki magunkból. Re-
mélem, hogy ez ma is így van,
bár az elmúlt tanévben más-
tól volt hangos a sajtó a taná-
rok kapcsán: nincs megbecsü-
lés és sok a teher. Pedig az
egyik legfontosabb hivatás az
övék, s ha ezt nem becsüljük,
nagy bajban leszünk hosszú
távon. A kicsik, akik csütörtö-
kön először ültek be az iskola-
padba, biztosan csak néhány
év múlva érzik, milyen meg-
határozó évek kezdődtek el
most, egyelőre viszont az a fon-
tos, hogy jól kanyarodjon a cica
betű és ne legyen semmi cicó.

Zoljánszky Alexandra

Csak semmi cicó!

pedagógus látja el a nevelési-oktatási
feladatokat a városban. 

A KLIK fenntartásában működő
győri intézmények közül négyet érin-
tett a szakképzési rendszer átalakítá-
sa: a Kovács Margit Német Nyelvokta-
tó Nemzetiségi Általános Iskolát, az
Iparművészeti Szakgimnázium és

Szakközépiskolát; a Győri Móra Fe-
renc Általános Iskola és Szakgimnázi-
umot; a Győri Tánc- és Képzőművé-
szeti Általános Iskola, Szakgimnázium
és Kollégiumot, valamint a Richter Já-
nos Zeneművészeti Szakgimnázium,
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti
Iskola és Kollégiumot. A szakközépis-
kolák szakgimnáziummá, míg a szak-
iskolák szakközépiskolává alakultak.
Ezzel lehetővé válik, hogy a szakgim-
náziumi és a szakközépiskolai képzés

érettségi végzettséget és szakmai
végzettséget is egyaránt nyújtson. Így
a szakgimnáziumban az érettségi mel-
lett két szakképesítés lesz megszerez-
hető, míg a szakközépiskolában a
szakmai  tanulmányokat követően
csak és kizárólag az érettségire felké-
szítő képzés folyik.

A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ prioritásként tekintett a meg-
felelő tanulói környezet megőrzésére,
kialakítására, ezért elvégezte azokat a
szükségessé vált felújítási, karbantar-
tási munkálatokat, amelyek a bizton-
ságos tanévkezdéshez elengedhetet-
lenek voltak. Így minden intézmény-
ben megtörtént a tisztasági meszelés,
az esetlegesen meghibásodott mű-
szaki berendezések javítása, szükség
esetén a cseréje is. 

Több mint ezeregyszáz
elsôsnek csengettek be
szerző: fölvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Szeptember elsején becsönget-
tek a győri iskolákban is, a vá-
rosban 1153 elsős kisdiák ült be
az iskolapadba, a középiskolák-
ban pedig 2250 diák kezdte meg
tanulmányait csütörtökön.
Hogy milyen új elvárásoknak
kell megfelelniük, az az első na-
pokban, s a szülői értekezlete-
ken derül ki.

Megkerestük a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ Győri Tanke-
rületének igazgatóját, Blazovicsné
Varga Mariannát, hogy számoljon be
az idei tanév változásairól. A vezető ar-
ról tájékoztatott, hogy a tankerületben
az eddig megszokott rendben és a
2016/2017. tanév rendjéről szóló hi-
vatkozott rendeletben foglalt keretek
között kezdik meg az új tanévet.

A KLIK által fenntartott iskolákban,
Győrben 1153 elsős kisdiák ült be az
iskolapadba, csaknem ugyanannyi,
mint tavaly. Az általános iskolások szá-
ma növekedett, 9187 tanuló jár vala-
melyik alapfokú intézménybe, így új
osztályok indítása vált szükségessé
például a Fekete István Általános Isko-
lában, a Kodály Zoltán Ének-Zenei Ál-
talános Iskolában, valamint a ménfő-
csanaki Petőfi Sándor Általános Isko-
lában is. A középiskolákban 2250 diák
kezdte meg tanulmányait csütörtö-
kön. Az állami intézményfenntartó al-
kalmazásában az idei tanévben az elő-
zővel közel azonos létszámmal, 1100
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A város ajándéka az elsősöknek
A győri önkormányzat az idén is ingyenesen biztosítja az általános iskolák
kis elsőseinek a füzetcsomagot.
„A szeptemberi tanévkezdést megkönnyítendő, összesen 1498 kezdő cso-
magot ajándékozott a győri önkormányzat a gyerekeknek” – mondta el Bor-
kai Zsolt polgármester, aki szeptember 1-jén a Gárdonyi Géza Általános Is-
kolában adta át a tanszereket a gyerekeknek. „Az ovi után egy merőben új
időszak kezdődik az életetekben, azt kívánom nektek, hogy élmény legyen
számotokra a tanulás, amelyen keresztül egy világ tárul ki előttetek.” A pol-
gármester arra is felhívta a kisdiákok figyelmét, hogy a tanulás mellett a
sport, a mozgás is nagyon fontos, a szellemet és a testet együtt kell nevelni.
A csomag többek között különböző füzeteket, írólapot, órarendet, ceruzá-
kat, zsírkrétát, vízfestéket, ecseteket, vonalzót, számolókorongot, ragasztót,
radírt és iratgyűjtőt is tartalmaz. Az írószerek mellé a gyerekek megkapják
a Győri Meséskönyvem foglalkoztató füzetsorozat harmadik részét, amely
a győri rendezésű Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál sportágait mutatja be. 
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PARAPSZICHOLÓGUS
képzést indít Győrben

SZEPTEMBERTŐL.

Jelentkezni lehet a
06-30/553-4328, 06-20/925-6510-es

számon, illetve a
www.kirko.hu honlapunkon.

Az egyetem 2 + 1 éves.

Főbb tantárgyak:
parapszichológia,

transzperszonális pszichológia,
a betegségek okai,

holisztikus kezelések, 
metafizika,

különféle meditációk, ezotéria,
csoportos gyakorlás.

szerző: koloszár tamás

Október 2-án a magyarok első-
ként nyilváníthatnak véleményt
az Európai Unióban arról, akar-
ják-e, hogy a brüsszeli döntés-
hozók a magyar parlamentet
megkerülve, határozzanak a
kényszerbetelepítésről. A Fidesz
ezért arra kér mindenkit, hogy
az október 2-i népszavazáson
mondjunk nemet a kényszerbe-
telepítésre – nyilatkozta hetila-
punknak Simon Róbert Balázs,
győri országgyűlési képviselő.

Kifejtette, a menekültek érke-
zése nem segít az EU demográ-
fiai problémáinak megoldásá-
ban. Ők egy sokkal komolyabb
problémát okozhatnak azzal,
hogy párhuzamos társadalmat
építenek ki Európában. Hozzátet-
te, a migránsok eltérő kulturális
felfogással érkeznek, és ezek a
párhuzamos társadalmak veszé-
lyesek, destabilizálják az EU or-
szágait. Magyarország azt az ál-
láspontot képviseli, hogy nincs
szükség migránsokra, hanem a

Történelmi jelentôségû
az októberi népszavazás

magyar családokat kell segíteni.
Ezt a meggyőződést szeretnénk
képviselni az EU-ban, és ehhez
kérjük a választópolgárok segít-
ségét – hangsúlyozta.

Magyarországot és az Euró-
pát továbbra is fenyegető migrá-
ciós veszély miatt a magyar kor-
mány a határvédelem további
megerősítése mellett döntött –
közölte a képviselő, majd így foly-
tatta: ha az október 2-i népsza-
vazáson a nemek győznek, az
azt jelenti, hogy van egy nép Eu-
rópában, amely világossá tette,
nem fogadja el a brüsszeli bürok-
raták döntését, tehát nem egy
tárgyalási pozíciónk lesz, hanem
egy végleges, erős magyar állás-
pont. Ez több másik országot is
Magyarország köré fog gyűjteni.

A Fidesz szeptember 1-jén or-
szágosan, így Győrben is intenzív
kampányt indít, szeretnénk el-
mondani mindenkinek, hogy mi-
ért fontos a népszavazás. Szeret-
nénk eljutni minden településre,
többször is – zárta gondolatait Si-
mon Róbert Balázs. 

A 2016/2017. tanévben is folytatódnak a rendőr-
ség bűn- és balesetmegelőzési programjai – az Ovi-
zsaru, a D.A.D.A. és az Ellen-Szer – Győr-Moson-
Sopron megye óvodáiban és általános iskoláiban.

A D.A.D.A. programban hét mentor, míg a középisko-
lások részére meghirdetett Ellen-Szerben négy rendőr
oktatja a fiatalokat a megelőzés fontosságára. Ez utób-
bira az iskoláknak előre le kellett szerződni a rendőrség-
gel. Az oktatók a tanév elején – lehetőség szerint – min-
den új osztályban ellátogatnak a szülői értekezletekre,
ahol a szülőkkel megismertetik a program lényegét. Me-
gyénkben összesen 19 oktatási intézményben lesz elér-
hető a két program. Minden intézményben – kettő kivé-
telével – hosszú évek óta folyamatos ezek lebonyolítása.

A megyei főkapitányság az említetteken túl is figyel-
met fordít a bűnmegelőzésre. Ezért hat rendőrt készí-
tettek fel erre a feladatra, akik az egész megyei kapitány-
ság területén kamatoztatni fogják tudásukat.  Az isko-
larendőrök is felkészülten várják a első tanítási napot. A
2016/2017-es tanévben megyénk 144 általános isko-
lájában 72 iskolarendőr kezdi meg a munkáját.

A rendôrök idén is
vigyáznak a diákokra

Ahogy arról korábban a Győr+ Hetilap is beszámolt,
a kerékpárjelölő programot a Győri Rendőrkapitány-
ság 2015 őszén indította útra a biciklilopások meg-
előzése és az eltulajdonított kerékpárok eredmé-
nyes felkutatása érdekében. Az elmúlt hétvége két
napján összesen 246 ember jelöltette meg a brin-
gáját ezzel az egyedülálló „pasztás” módszerrel, il-
letve regisztráltatta is önmagát – mint tulajdonost
– a rendőrség rendszerébe, amely egy esetleges lo-
pás során segítheti a hatóságok munkáját. 

Győrben nagyon népszerű a biciklizés – kezdte
Radnóti Ákos alpolgármester. – Egyértelmű volt,
hogy olyan ügy mellé állunk, amely visszaszorít-
hatja a kerékpárlopásokat, vagy ha már megtör-
tént a bűncselekmény, segít kézre keríteni az elkö-
vetőt, ezért az önkormányzat idén egymillió forint-
tal támogatta a programot. Törekszünk rá, hogy
egyre több ilyen bűnmegelőzési program legyen
– zárta az alpolgármester.

Váczi Attila alezredes, rendőrkapitány kiemelte,
a helyszínen voltak, akik már csak regisztrálni tud-
tak, mert addigra elfogyott a jelölőanyag.  A „fel-
pasztázásra" egy későbbi időpontban kerülhet
sor, amelyről a szervezők mindenkit időben tájé-
koztatnak. Addig is érdeklődni lehet a 96/520-
000/15-94, 15-44, 16-51-es telefonszámokon,
vagy a kalibae@gyor.police.hu e-mail címen.

Rengetegen jelöltették
kerékpárjukat
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Gyermek, nôi, férfi
DIVATÁRU

NYÁRI VÁSÁR

BENETTON
ETO PARK GYÔR

–6O%
–4O%

CÉGAUTÓBÉRLET

www.carmenrent.hu  • info@carmenrent.hu 
+36-96/423-037 • +36-70/427-6000

BÁZISCSOMAG
Tartós bérleti konstrukció

Finanszírozás akár 0% ÖNERÔVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó

KOMPLETT CSOMAG (flottakezelés):
• Biztosítós kárügyintézés • Szervizelés-,
javítás-ügyintézés • Gumiabroncsok cseréje,
tárolása • Cseregépkocsi • Üzemanyagkártya

TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSSAL
SZEMÉLYAUTÓK KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁRON! 

Autóban az ember

Jelenleg is gőzerővel zajlik a 813. sz. fő-
út II. ütemének kivitelezése. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumban munkacso-
port felügyeli az építést, hogy minden a
tervezettek szerint haladjon. Már az asz-
faltozási munkák zajlanak – adott tájé-
koztatást Kara Ákos, az NFM államtitká-
ra, győri országgyűlési képviselő.

Minden esély megvan arra, hogy
2016 végén elkészül a most épülő 2.
szakasz. Az országos ügyek mellett, a
helyi fejlesztések a legfontosabbak –
tette hozzá Kara Ákos.

A nyár folyamán beemelték az M19-
es autóút felett átívelő felüljárót, melyen je-
lenleg a vezetőkorlátokat helyezik el a híd-
szegélyeken és a pillérvédő szegélyen. Az
induló csomópont és az M19 autóút kö-
zötti, közel 2,5 km-es szakaszon a kivite-
lező az aszfalt alapréteg építése után, au-
gusztus 23-án megkezdte az aszfalt kötő-
réteg építését, amely eddig 1,4 km-es
szakaszon készült el. Ezek mellett a kivite-
lező szigetelési munkákat végez még a fe-
lüljárón. Az 1. sz. főút térségében megkez-
dődött a szennyvíz-nyomóvezetékek kivál-
tása. Ezzel párhuzamosan folyamatban
van a III. ütem kivitelezőjének kiválasztásá-
ra irányuló közbeszerzési eljárás. Jelenleg
az ajánlatok értékelése zajlik.

A 813. sz. főút kivitelezése három
szakaszból áll, összesen 13,4 km hosz-
szan. Az I. ütem 4,4 kilométerét tavaly
szeptemberben adták át. A II. ütem a
Győr, keleti iparterület körüljárását biz-
tosító önkormányzati út déli csomópont-
ja és az 1. sz. főút között fog vezetni 3,8
km hosszan. A III. ütem 5,2 km hosszú,
2x1 sávos út kiépítését tartalmazza a
Mosoni-Dunán átívelő híddal. Jelenleg
a II. ütem kivitelezése zajlik. A II. ütem ter-
vezett ünnepélyes átadása 2016. de -
cember. A III. ütem építése 2017 év vé-
gére fejeződhet be, s a teljes beruházás
több ezer győri és vidéki munkavállaló
közlekedését segíti, és csökkenti a város
belső forgalmát is.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

„Idén húszmillió forintot fordít az ön-
kormányzat a közösségi kerékpárköl-
csönző rendszer bővítésére. Új dokko-
ló állomás létesül az Aqua Sportköz-
pont mellett, a Szabadrév utcában, a
Győr-Szol Zrt. Orgona úti telephelyé-
nél, valamint a Kuopio parknál. Mind-
egyik olyan forgalmas helyszín, ame-
lyet az ott lakók, az ügyet intézők vagy
a sportolni vágyók jól ki tudnak hasz-
nálni” – fogalmazott Radnóti Ákos al-
polgármester. A négy állomásra ösz-
szesen 51 új dokkoló kerül, kettő-ket-
tő elektromos kerékpárok töltésére is
alkalmas. A rendszer ugyanis kísérleti
jelleggel néhány elektromos járművel
is bővül, amelyek többek között az idő-
sebbek számára jelenthetnek köny-
nyebbséget. A jövőben a rendszer to-
vábbi bővítését is tervezi a város, hogy
minél több győri választhassa az alter-
natív közlekedés ezen formáját.

„Nagy öröm számomra, hogy a terü-
leten számos olyan jelentős fejlesztés
történt, amely az egészségmegőrzés-
sel, a mozgáslehetőségek bővítésével

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A győri Útkezelő Szervezet kísérleti jel-
leggel világító burkolati jelet festett fel
a 83-as főút ménfőcsanaki szakaszán
lévő kerékpárútra. 

„Tavaly egy egri vállalkozó mutatta be
a fluoreszkáló-világító burkolati jelét, me-
lyet közvilágítás nélküli, külterületi szaka-
szon lévő kerékpárutakra fejlesztett. A
több komponensű, lakkszerű anyagot a
meglévő terelővonalra festették fel, mint -
egy 200 méter hosszon. Az anyag hason-

Aszfaltozzák
a keleti elkerülôt

Elektromos kerékpárokkal is bôvül a GyôrBike

kapcsolatos, gondoljunk csak az új
uszodára, a Radnóti úti sportközpont
épülő létesítményeire vagy a Bercsényi
ligeti fejlesztésekre” – tette hozzá Sze-
les Szabolcs, a terület önkormányzati
képviselője, az Aqua Sportközpont
mellett épülő állomásnál.

A városban működő GyőrBike
rendszer 23 állomással, 256 dokkoló-
val és 180 városi kerékpárral indult, ez
bővül most. A kivitelezés befejezési
határideje szeptember vége. A háló-

zat a hét minden napján, napi 24 órá-
ban kínál hasznos alternatív közleke-
dési lehetőséget a győriek és a turis-
ták számára. A meglévő rendszer első
11 hónapjában mintegy 26 ezer ke-
rékpárbérlés történt, szerencsére a
rongálások száma minimális, össze-
sen 18 eset fordult elő, méghozzá jel-
lemzően a sárvédő hajlítgatása. A
rendszer működéséről, a kölcsönzési
lehetőségekről a gyorbike.hu oldalon
tájékozódhat részletesen.

Világít a kerékpárút Ménfôcsanakon
lóképpen működik, mint a fluoreszkáló
festékek: a nappali fényerő elmúltával éj-
szaka képes az utánvilágításra. A hagyo-
mányos burkolati jelek viszont nem vilá-
gítanak, a bedolgozott anyaguk révén a
rá vetítődő fény egy részét képesek visz-
szavetíteni” – fejtette ki kérésünkre Má -
thé-Tóth Péter, az Útkezelő Szervezet szó-
vivője. Ha jól vizsgázik ősszel az anyag, a
következő években folytathatják a mun-
kát vele. A győri Útkezelő Szervezet a
titkarsag@utkezelogyor.hu e-mail címre
várja a kerékpárosok világító burkolati
jellel kapcsolatos észrevételeit.

Négy új állomást
hoznak létre
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Lift

CSOK igényelhetô!

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A Kisalföldi Népművészek Egyesülete
új ötlete nyomán, naptárban örökítet-
ték meg népművészeiket. Hiszen az ő
feladatuk nem csupán megőrizni a ge-
nerációról generációra szálló mester-
ségeket, hanem meg is kell mutatniuk
azokat a nagyközönség számára. 

A Mesterségek Ünnepére napvilá-
got látott naptárban a győri és környé-
ki alkotók közül egy-egy mesterség je-
leníti meg a hónapokat.

Január: Káldy Károly cserépkályha-
építő, február: Véghné Lőrincz Ágnes hö-
vejicsipke-készítő, március: Paray Gyön-
gyi Júlia viseletbaba-készítő, április Kó -
czánné Ács Szilvia tojásfestő, május: Szé-
kely Erzsébet rábaközi hímző, június: Tóth
Ildikó és Gerencsér Zsolt kékfestők, július
Ángyán Csilla fazekas, augusztus: Szabó
Karolina szalmafonó, szeptember: Fókás
Gábor kosárfonó, október: Tóth Imre és
Tóthné Szalai Vali bőrművesek, novem-
ber: Kasza Miklós csont- és szarufaragó,
december: Kárpáti Erika mézeskalácsos.

A kiadvány a kézművesvásárokon
szerezhető be, Győrben legközelebb a
Hagyományok Fesztiválján lehet hoz-
zájutni. Folytatás is lesz, újabb meste-

Naptáron a népmûvészek

rekkel, mesterművekkel – ígérik az öt-
letgazdák. A naptár fotóit munkatár-
sunk, O. Jakócs Péter készítette. 

Bedi Eszter, a Győri Nemzeti
Színház rendezőasszisztense,
súgója, a színház emblematikus
kollégája, tragikusan fiatalon
elment közülünk augusztus 26-
án. A teátrum a honlapján is
megemlékezik róla, mi ebből
közlünk részleteket.

Bedi Eszter 1997-ben lett a társulat
tagja. Életre szóló kapcsolata a szín-
házzal azonban jóval korábban kez-
dődött. Vasárnap délutáni Gózon-
bérlettel nagymamája hozta el elő-
ször a sísáncnak nevezett épületbe,
mely később, saját szavait idézve,
„az életévé lett". Gyűjtötte az újság-
cikkeket, kritikákat, ezeket albumba
ragasztgatta, majd addig nézegette,
míg szinte mindet megtanulta kívül-
ről. Félénk kislány kora óta rajongott
a művészekért. Mesélte, Vincze Gá-
bor Pétertől annyira szeretett volna
autogramot, hogy többször is meg-
várta a művészbejárónál, aztán ami-
kor végre kilépett a művész úr az aj-
tón, Eszti elszaladt. Vágyott rá, hogy
megnézze, mi történik a színfalak
mögött, még Dévényi Tibi bácsinak
is írt volna erről levelet, majd mégis
úgy döntött, célravezetőbb, ha ma-

ga veszi kézbe a sorsát. Kezdetben
a színház büféjében dolgozott, vil-
lámgyorsan mosogatott, hogy min-
den este szaladhasson a lépcső te-
tejére megnézni az előadásokat. Di-
ák színjátszó is volt, bár soha nem
akart színésznő lenni, csak az szá-
mított, hogy színpad közelében le-
hessen. Aztán jött a várva várt lehe-
tőség, helyettes súgó állásra kapott
ajánlatot. Rengeteg nagy név, te-
mérdek köszönőcédula és premier -
ajándék gyűlt össze Bedieszti dobo-
zaiban, legendás, mindent tudó filo-
faxában, és a szívében. Sok év telt
el, figyelte a „nagyokat" Vlasics Ri-
tát, Tarr Marit, Bujtor Istvánt, és
mindent megtanult, amit csak bírt.
Egy ideje már szeretett volna to-
vább lépni, és mivel ezt is nagyon
akarta, érkezett is a lehetőség.
Többször segítette Kszel Attila mun-
káját gyerekdarabokban, majd a
Szentivánéji álomban Máté Richárd-
dal dolgozott először nagyszínpa-
don rendezőasszisztensként. 2011-
ben felkérést kapott, legyen rende-
zőasszisztens Funtek Frigyes Equus
rendezésében, ezt követően min-
den évadban párhuzamosan súgott
és asszisztenskedett is.

A színház mellett számos szere-
lem volt az életében. Venczel-Ko-
vács Zoltánnal létrehozták és sikerre
vitték a TartAlmas tábort, Nagy Ba-
lázs koncertjeinek koordinálásában,
Kszel Attila stúdiós foglalkozásainak
szervezésében, rendszeresen bese-
gített a Vaskakas Bábszínház csapa-
tának. Fúrt, faragott, kosarat font,
kreatívkodott, ma a fél város az ő do-
bozaiban tartja legféltettebb kincse-
it. Imádott szervezni, nem volt olyan
program, ötlet, amihez ne tette vol-
na hozzá tapasztalatát, szívét, lelkét.
2011-ben ő volt Molnár László ren-
dezőasszisztense A Vörös Pimper-
nel, majd 2012-ben a Jekyll&Hyde
produkcióban. Büszkeséggel be-
szélt erről: „szakmailag talán a leg-
nagyobb dolog, ami velem történt.
Amikor azt látom, hogy több mint
száz ember dolgozik tökéletes össz-
hangban együtt, akkor nagyon bol-
dog vagyok, hogy ehhez magam is
hozzátehettem egy kicsit."

Nincs olyan kolléga, akinek ne
lett volna ügye, dolga vele. Ungvári
István Kölyöknek hívta, a stúdiós
gyerekek anyukájuknak tekintették,
az újonnan érkezettek patrónusként
számíthattak rá.

Mostantól hiányzik a munkarendi
értekezletekről, a nyílt napos megbe-
szélésekről, a művészbüféből, a Belvá-
ros kávéházi teraszairól. Elmondhatat-
lanul hiányzik talpraesettsége, memó-
riája, stílusa, szófordulatai, humora, li-
begése a színházi folyosókon.

Mit lehet most tenni, Bedieszti? Fel
kell kelni reggel, és mától megünne-
pelni minden pillanatot, ami nekünk
adatik. Szeretetünket kimutatva élni.
Nagyon akarni, megtenni mindent,
amire vágyunk. Habos kávét kortyol-
va, arcunkat a napsütésbe merítve él-
vezni ezt a csodálatos életet.

Bedi Eszter hamvasztás utáni bú-
csúztatása szeptember 2-án 14 óra-
kor, a nádorvárosi köztemető új rava-
talozójában lesz.

Bedi Eszternek a színház volt a mindene

Gerencsér Zsolt kékfestő
mutatja a kiadványt
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ANGOL, NÉMET: +36-30/986-2800
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
NMH SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• ÔSSZEL INDULÓ, 60 ÓRÁS LAKOSSÁGI 
ANGOL ÉS NÉMET TANFOLYAMOK szeptember 17-tôl

• GazdálKODÓ, ZÖLD ÚT nyelvtanfolyamok ôszi nyelvvizsgákra
• ÖSD, EURO, ECL, TársalKODÓ nyelvtanfolyamok 

az ôszi nyelvvizsgákra
• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok 

több szinten is
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz

folyamatosan
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok

több szinten is
• Fordítások szakképzett fordítók által

Elérhetô befektetési termékek:
• Állampapírok, tôkegarantált alapok 

forgalmazása
• Részvény, kötvény, ingatlan

és egyéb befektetési alapok

Arrabona Privátbankár Kft.
Erste Befektetési Zrt. függô ügynöke
9022 Gyôr, Széchenyi tér 7.
+36-96/950-950
www.aprivatbankar.hu | info@aprivatbankar.hu

Nem elégedett az alacsony banki kamatokkal?
Befektetései nem jól alakultak? Akkor forduljon hozzánk bizalommal!
Segítünk kialakítani egyénre szabott portfólióját!

• Forintos és eurós vállalati kötvények
• Hazai vagy külföldi részvények
• Devizapiaci kereskedés, fedezeti ügyletek
• Online kereskedési platformok 

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Thai-chi, kosárfonás, amerikai
angol csak csajoknak – több
mint félszáz féle klub, szakkör,
tanfolyam várja a győrieket
szeptembertől a Generációk
Házában, vagyis a volt Gyer-
mekek Házában.

A belvárosi intézményben az 56 állandó
csoport mellett számos tanfolyamot,
szakkört, programot kínálnak minden
korosztály számára. A legkisebbeket
Töreky Zsuzsi zenepedagógus népsze-
rű foglalkozásai, az iskolásokat a tanu-
lást segítő okosodó tanfolyamok, a fel-
nőtteket kézműves és mozgásos foglal-
kozások, a nyugdíjasokat beszélgető-
klubok és gyógytorna várja.

Kokas Éva igazgatónő, az idei új-
donságok között említette a sokféle
nyelvi kurzus indítását, ahol többek
között az anyukák kisgyermekeikkel,
vagy barátnők együtt tanulhatnak
amerikai angolt úgy, hogy nem a

Kreativitás, sport, tanulás 
a Generációk Házában

nyelvtanra, hanem a beszélgetésre
helyezik a hangsúlyt. Sőt, német és
angol filmklubokat is szerveznek. Aki
mozogni szeretne, az is megtalálhatja
a számára legmegfelelőbb formát, a
modern tánctól a néptáncon át a kü-
lönféle jógáig, a thai-chi-ig számos le-
hetőséget kínálnak a házban.

Azoknak, akik a kreativitásukat sze-
retnék kiélni, szintén érdemes felke-
resniük az intézményt, hiszen a kosár-
fonástól, a gyöngyékszerkészítésen át,
a kerámiázásig, sokféle kézműves te-
vékenységben kipróbálhatják magu-
kat az érdeklődők. A művészetkedvelő
gyerekeket szombatonként a modern
képzőművészeti alkotóműhely várja,
fiatal művészek vezetésével.

Jó hírként említette Kokas Éva,
hogy a csillagászat iránt érdeklődők
ingyenes távcsöves bemutatón ve-
hetnek részt az egyetem csillagvizs-
gálójában, szeptember 9-én és októ-
ber 14-én. Előzetes bejelentkezés
szükséges.

A Generációk Háza programjairól az
intézmény honlapján tájékozódhatnak.

szerző: földvári gabriella
fotó: liziczai miklós

Az Év fotóművészeti alkotócso-
portja díját nyerte el a győri fo-
tóklub. Hetven társaság közül
bizonyultak a legjobbnak.  

Az 1956-ban alakult Győri Fotóklub
Egyesületnek jelenleg 80 tagja van,
köztük a legfiatalabbaktól a nyugdíjas

korosztályig, profi művészek és lelkes
amatőrök találhatók. Stipsits Ibolya,
az egyesület tagja elmondta, a győri
csapat először pályázott a címre, me-
lyet egyből meg is nyertek. A fotómű-
vész azt mondja, rengeteg munka
van a díj elnyerése mögött, a tagok-
nak különféle hazai és nemzetközi
versenyeken kell megmérettetni ma-
gukat, emellett számít a klub aktivitá-
sa, kiállítások rendezése, képzések
szervezése, vendég előadók meghí-
vása is. Az elmúlt időszakban a győri
fotósok számos díjat zsebelhettek be,

Gyôri fotós sikerek
és jelentős rendezvényeket szervez-
tek városunkban, így nyerhették el a
Magyar Fotóművészeti Szövetség
legrangosabb díját. A fotográfia világ-
napja alkalmából Cegléden rendezett
ünnepségen vehették át az elisme-
rést a győriek, ahol fotóművészeti dip-
lomát kapott Varga György és Tálos
Péter, Stipsits Ibolya pedig a kiváló
művész diplomát vehette át, a FIAP
nemzetközi szervezet elismeréseként.

Ehhez a diplomához Ibolyának 20 or-
szágban kellett megmérettetnie ma-
gát, 50 különböző fotóval, melyeket
legalább 250-szer talált kiállításra ér-
demesnek a zsűri.

A klub alelnöke, Németh Gyula
szeptember végétől oktatásra várja a
fotózás iránt érdeklődőket, akik ké-
sőbb bekapcsolódhatnak a klub szí-
nes életébe, hiszen a csapat havonta
fotóstúrákat szervez, gyakran találkoz-
nak a társklubok tagjaival, elismert
vendég előadókat hívnak meg és he-
tente egyszer klubnapot tartanak.

Kokas Éva színes programokkal
vár mindenkit



Borral és dalla

A bornapok keretében bú-
csúztattuk a nyarat az el-

múlt hétvégén: számos kon-
cert szolgált hol aláfestő zene-

ként a borok mellé, hol pedig
szuperprodukcióként. Ismét

nemzetközi sztárt köszönthettünk
városunkban, Lou Bega és zeneka-
ra adott emlékezetes koncertet a
Városháza előtt – a nyár zárása-
ként a mambókirály megtáncoltat-
ta a közönséget. A Dunakapu és a
Széchenyi téren felállított színpa-
dokon fellépett még többek között
Nagy Balázs, a Győri Nemzeti
Színház művésze, a győri Dániel
Balázs, aki a boogie-woogie
hazai nagyköveteként ismert,
és a Budapest Jazz Or-
chestra is kínálta kiváló
jazzmuzsikáját a boro-

zóknak.

A IX. Győri Bornapok,
Bor, Borlovag és

Gasztronómiai Feszti-
válon több mint félszáz

pincészet, huszonhat
borvidék mutatta be

nedűit. Rengetegen vol-
tak a vendéglátók, hisz
a legnívósabb hazai
borfesztiválnak tartják a
szakmabeliek a győrit, s
szerencsére ezt a közönség is
értékeli, rengetegen találkoz-

nak, beszélgetnek a tereken, s
élvezik a zenét egy-egy po-

hár borral a kezükben év-
ről évre.

KÉPRIPORT BORNAPOK
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Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter 



al búcsúztunk a nyártól
A hagyományoknak

megfelelően, az idén is
díjazták a bornapok leg-

jobb borait és megválasz-
tották Győr város borát is.

Utóbbi a Tar Pincészet 2015-
ös Sauvignon Blanc-ja lett. A
fehér kategória győztese a Pan-
nonhalmi Apátsági Pincészet
2015-ös Heminája, a rosé kategó-
ria győztese szintén a Pannonhal-
mi Apátsági Pincészet 2015-ös ro-
sébora lett, a legjobb vörösbornak
pedig a Tiffán Ede és Zsolt Pincészet
2011-es Cuvée Carissimae-ját talál-
ta a zsűri. Természetes édes kate-

góriagyőztes is született, a Hold-
völgy 2012-es Sárgamuskotá-

lya nyerte el ezt a címet.

BORNAPOK KÉPRIPORT
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Well Hello és Halott Pénz, Lou
Bega és Habana Social Club,
Tánc- és Győrkőcfesztivál, Lab-
darúgó Eb és olimpia – csak né-
hány az idei nyár nagy pillana-
taiból, melyek ismét emlékeze-
tessé tették a legmelegebb hó-
napokat.

A nyár az Eurovíziós Dalfesztivált
megjárt győri Freddie fellépésével,
valamint a Best of LGT nagykoncert-
jével indult. A népszerű slágereket
rengetegen énekelték közösen a Du-
nakapu téren. Bár az este vidáman
telt, az örömbe üröm is vegyült, hi-
szen eredetileg Somló Tamás is a fel-
lépők között szerepelt, aki végül be-
tegsége miatt nem tudta vállalni a
győri szereplést. Azóta már tudjuk,
sajnos ennek pótlására már nincs
esély, hiszen a legendás zenész júli-
usban távozott közülünk.

A nyári programok sora a Győri Ba-
lett által szervezett Táncfesztivállal
folytatódott, amely többször megtöl-
tötte a színháztermet és a szabadtéri
helyszíneket is, ahogy a Szent László
Napok lovagkort idéző eseményei is
nagy sikert arattak. Július elején is-
mét gyermekzsivajjal telt meg a város
a Győrkőcfesztiválon, amelyet az Ír–
Magyar Napok és a fröccs-, valamint
a győri legendák napja követett. A Ba-
rokk Esküvő a hagyományokhoz híven
sok érdeklődőt vonzott, a Bornapokra
pedig csordultig telt a Belváros. Az
idei évben azonban a hagyományos
fesztiváljainkon túl rengeteg meglepe-
tést is tartogatott a nyár a győrieknek.

„A győri önkormányzat azért bizto-
sít ennyi programot, mert szeretnénk,
hogy akik nem jutottak el nyaralni,
azok is jól érezhessék magukat, ki tud-
janak kapcsolódni, és persze fontos,
hogy a hozzánk érkező turisták is
megtalálják a szórakozást. Amire
büszkék lehetünk, hogy sok olyan ren-
dezvényünk van, amelyeket jó előre
beírnak naptáraikba a fesztiválozók, s
több olyan programunk is akad, ame-
lyeket határainkon túl is számon tarta-
nak. Mindez nem csak az adott ren-
dezvény rangját mutatja, de hozzájá-
rul városunk jó hírnevének továbbter-
jedéséhez. A legjobb reklám ugyanis,
amikor egy elégedett vendég távozik
városunkból, és elmeséli barátainak,
hogy mekkora élményben volt része”
– fogalmazott lapunknak Borkai Zsolt.
A polgármester elmondta, bár a nyár
hagyományosan a legpezsgőbb, leg -

Véget ért a nyár..., de milyen nyár!
izgalmasabb évszak a városban, de az
idei még különlegesebbre sikerült,
mint a korábbiak. „Ha visszaemlék-
szünk a nyár elejére, azt hiszem, min-
denkinek a Labdarúgó Európa-baj-
nokság jut az eszébe, amelyen váloga-
tottunk csodálatosan szerepelt. Az ön-
kormányzat által biztosított szurkolói
terasz zsúfolásig megtelt, ezért a Du-
nakapu térre is állítottunk kivetítőt,
ahol szintén telt ház volt. Aztán folytat-
hatnám az olimpiával, amely szintén
sok szép pillanatot tartogatott a szá-
munkra. A győriek is egy emberként
szurkoltak az olimpikonoknak, renge-
tegen keltek fel hajnalok hajnalán,
hogy egy-egy döntőt élőben szurkol-
hassanak végig. A nyolc aranyérem,
és az éremtáblán elfoglalt 12-dik he-
lyezésünk egyedülálló Közép-Európá-
ban. Ha csak közvetlen szomszédain-
kat nézzük, Horvátország öt, Ukrajna,
Szerbia és Szlovákia két-két, Szlové-
nia és Románia egy-egy aranyat gyűj-

tött, míg Ausztria összesen egy bronz -
érmet szerzett. Legyünk hát büszkék
sportolóinkra! Persze ezt nem is kell
külön kérnem, hiszen bárhol mesélek
a riói tapasztalatokról, a magyarok tel-
jesítményét elismerő taps kíséri” –
hangsúlyozta Borkai Zsolt.

A megszokott fesztiválok és a kö-
zös meccsnézések mellett kitűnő nyá-
resti koncertek is szórakoztatták a győ-
rieket. „A fiatal generációk irányába
történő nyitás meglehetősen jól sike-
rült, hiszen a Well Hello és a Halott
Pénz nyáresti fellépésén a fiatalok so-
ha nem látott tömege jelent meg a Bel-
városban. A fiúk ingyenes koncertjén
a becslések szerint a téren 24 ezren,
míg hallótávolságon belül összesen
45 ezren buliztak” – mondta el kérdé-
sünkre Domanyik Eszter, a Városháza
Városmarketing és Programszervezé-
si Főosztályának vezetője. „A Habana
Social Club kubai hangulatú estje is
fergetegesre sikerült, és a komolyzene
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ajánlja:

Engedélyszám: U-001588

ÉNyKK Zrt. Utazási Iroda • 9022 Gyôr, Árpád út 51/b.
Tel.: 317-133, 317-313 • www.volantourist.hu

Körutazások:
Bajor kastélyok okt. 7—9. 47.400 Ft/fô
Róma, az örök város okt. 18—22. 80.300 Ft/fô

Szolgáltatások: utazás autóbusszal, szállás reggelivel, kísérô
idegenvezetô. A részvételi díj a biztosítást és a belépôket nem tartalmazza!

Egynapos kirándulásainkból:
Dévény—Schlosshof—Pozsony szept. 18. 5.100 Ft/fô
Õrségi barangolás és a Tökfesztivál szept. 24. 6.500 Ft/fô
Aggteleki cseppkôbarlang és Hollókô szept. 25. 10.300 Ft/fô
Bécsújhely—Puchberg—Semmering okt. 1. 5.300 Ft/fô
Bécs — Sissi nyomában okt. 2. 5.300 Ft/fô
Kecskemét—Ópusztaszer okt. 8. 9.200 Ft/fô
Velemi gesztenyenapok—Léka—Doborján okt. 9. 4.900 Ft/fô
Csokigyár, Boszorkányok vára és Graz okt. 15. 8.300 Ft/fô
Göttweigi apátság—Maissau—Sankt Pölten okt. 22. 7.700 Ft/fô
Budapest: Parlament és a Várnegyed okt. 29. 7.200 Ft/fô

A részvételi díj a biztosítást és a belépôket nem tartalmazza!

A teljes és részletes programajánlatunkat keresse irodánkban,
ahol szeptember közepétôl adventi ajánlatainkat is megtalálja!

A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval ren-
delkezô IMPERIAL Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai
központjában, a megnövekedett feladatok, újabb projektek
minôségi kiszolgálása érdekében

Raktári adminisztrátorokat
keres 3 mûszakba, azonnali kezdéssel.

Fôbb feladatok, munkák:
• Anyagmozgások leképezése SAP vállalatirányítási rendszerben
• Raktári folyamatokhoz tartozó adminisztrációs feladatok elvégzése
• Raktárkészletekkel kapcsolatos ellenôrzések
• Dokumentációkezelés
• Munkavégzés több mûszakos munkarendben 

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Középfokú iskolai végzettség
• Erôs felhasználói szintû számítógépes ismeretek (MS Office) 
• Elôny: SAP vállalatirányítási rendszer ismerete
• Terhelhetôség
• Jó problémamegoldó képesség
• Csapatmunka
• Elôny: logisztikai szolgáltatónál szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Hosszú távú munkalehetôség
• Prémiumrendszer próbaidõ alatt
• Versenyképes fizetés
• Cafetéria rendszer próbaidõ után
• Munkába járási támogatás
• Erzsébet Utalvány már a próbaidô alatt

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos
szervezethez, légy a mi csapatunk tagja MÁR HOLNAP!

Munkavégzés helye: Gyôr • Érd.: 96/900-174
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@panopa.hu 

kivetítve hallhatók.” Ami viszont újdon-
ság volt, hogy a nyárzáró koncertet
nem szombaton, hanem pénteken
rendezték. Ennek oka prózai. Az ere-
deti fellépő a Roxette lett volna, de az
énekesnő betegsége miatt az egész
turnéját lemondta a zenekar, így saj-
nos a győri koncert is meghiúsult. Ez-
után rövid határidő alatt kellett megfe-
lelő minőségű előadót keresni, ami vé-
gül sikerült is, de Lou Bega szombatra
hivatalos volt egy német televíziós
show-ba, ezért került a koncert pén-
tekre, az esőnap pedig – amire szeren-
csére nem volt szükség – vasárnapra.

„Bár eredetileg nem a mambóki-
rály és a Hermes House Band lett vol-
na a fellépő, sokak szerint az egyik leg-
jobb nyárzárón vagyunk túl. A csapat
igazi bulihangulatot teremtett, renge-
teg ismert slágert adtak elő, pörgős
és minőségi zenét játszottak. A siker-
hez hozzájárult, hogy a nézők látták,
érezték, a banda nem letudni akarja a
koncertet, hanem élvezik a fellépést,
és őszintén szeretnének örömet sze-
rezni a győrieknek!” – mondta Doma-
nyik Eszter, aki azt is elárulta, hogy a
zenészekre kitűnő benyomást tett a
város. Lenyűgözte őket annak szépsé-
ge, az emberek közvetlensége, barát-
ságossága. „Lou Bega a koncert után
nem rohant a szállodába, hanem ma-
ga is belekóstolt abba a pezsgésbe,
amit a nyár utolsó hétvégéje kínált a
Belvárosban. A Hermes House Band
zenészeinek elmondása szerint – akik
közül többen egyébként az egész hét-
végére városunkban maradtak –, na-
gyon kellemes meglepetés volt szá-
mukra a magyar mentalitás, a város
miliője, és szép emlékekkel távoztak
tőlünk.”

Bár a nyárnak most vége, ez persze
nem jelenti azt, hogy a város az év hát-
ralevő részére program nélkül marad.
Olyan rendezvények várnak még ránk,
mint szeptember 16–18. között a Ma-
gyar Hagyományok Fesztiválja, amely
egyben a pálinkafesztivál és a nép-
tánc, a népzene ünnepe, de ezen a
hétvégén lesz a hagyományos ter-
ményáldás is. „Hogy még csak két to-
vábbi nagyrendezvényt említsek az
idei évből, november 18–20. között
rendezzük a Győri Könyvszalont,
amely hazánk egyik legnívósabb iro-
dalmi seregszemléje, míg november
25. és december 23. között Közép-
Európa egyik leghangulatosabb kará-
csonyi vásárát, valamint az Advent
Győrben rendezvénysorozatot. Ezekre
a programokra is szeretettel várjuk a
győrieket és a turistákat egyaránt” –
tette hozzá végül a főosztályvezető.

kedvelőinek is tudtunk kedvezni a Voi-
ce’s előadással. Az idő is kegyes volt
hozzánk, hiszen az operagála idejére
esőt jósoltak a meteorológusok, de a
csapadék szerencsére csak később
érkezett, így sok ezren élvezhették a
nemzetközi hírű előadók produkcióit.”

A nyár egyik legkeresettebb ese-
ménye az augusztus végi bornapok,
és persze a nyárzáró nagykoncert. Az
időjárás itt is kedvezett, hiszen az
egész hétvégén hétágra sütött a nap,
az esték pedig kellemesen enyhék
maradtak, így rengetegen éjszakákba
nyúlóan szórakoztak a fesztiválon. „A
korábbi helyszínt már évek óta kinőtte
hazánk egyik legnépszerűbb boros
seregszemléje, ezért – a tavalyihoz ha-
sonlóan – a Széchenyi mellett a Duna-
kapu téren is várták a borászatok a
vendégeket. Jól bevált az a gyakorlat
is, hogy mindkét téren állítunk színpa-
dot, és a zenei produkciók a két hely-
színen váltakozva, de a másik téren is
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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AUSSTELLUNG UND MESSE EXOTI -
SCHER TIERE für alle Interessierten am
11. September von 10-17 Uhr im Dunacen-
ter.  Die Kleintierexpo stellt eine der größten
terraristischen und aquaristischen Verans-
taltungen Mitteleuropas dar, sie ist Gemein -
schaftstreffen und Lebensform zugleich.

Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene sind herzlich in das Rómer Flóris Museum
für Kunst und Geschichte zum Kunstfachkreis
eingeladen. VERSCHIEDENE KUNST-
HANDWERKSTECHNIKEN IN VERSCHIE -
DENSTER THEMATIK für alle Teilnehmen-
den. Unter anderem erfahren die Besucher, wie
ein Relief entsteht, sie erhalten Einblick in die
Schmuckgeschichte, können sich verschiede-
nen Emaillebrenntechniken vertraut machen
und andere interessante Tätigkeiten erleben.
An den Fachkreis kann man sich fortlaufend
anschliessen!

Im September startet das Rómer Ház Kino
wie der mit einem bunten Filmprogramm. Am
11. September gibt es gleich drei Filme zu se-
hen – von der Komödie hin bis zum Drama.
Um 15 Uhr wird der Familientrickfilm „DER
WEITE NORDEN” gezeigt, ab 17 Uhr „DER
MENSCH, DEN SIE OVÉ NENNEN”
(schwedische schwarze Komödie), und ab
19:30 Uhr „CAROL” - das romantische eng-
lisch-amerikanische Drama. 

Am 07. September um 17 Uhr gibt es den
DIA-VORTRAG VON DR. SZILÁGYI
GYÖRGY über seine Rundreise durch La-
tein-Amerika zu sehen und zu hören. Ort:
Kisfaludy Károly Bibliothek (Baross Gábor
út 4.). Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Ab 27. August gibt es in der Hefter Galerie
und Studio die Ausstellung des Bildenden
Künstlers GAÁL ENDRE zu sehen. Die
Sammlung kann bis 30. September be-
sichtigt werden.



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA
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Elérhetőségek: www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem 9024 Győr, Hunyadi utca 2. 06-96/550-240

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

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  

DR. BÓDISS TAMÁS, a bu-
dapesti Zeneakadémia Egy-
házzenei Tanszékének tanára
és a Kálvin téri református
templom orgonistájának hang-
versenye lesz szeptember 4-
én, vasárnap 18 órától a győri
Szentlélek-templomban. A
műsorban J. S. Bach, Buxtehu-
de, Rheinberger és Elgar mű-
veiből csendülnek fel részletek.

A verskedvelőknek kedvez szeptember 9-én a DONGÓ ROMKLUB
programja. A Kávészünet által előadott megzenésített versek teszik han-
gulatossá az estét 21 órától. 

DR. SZILÁGYI GYÖRGY Latin-Ameri-
kában tett körutazásáról szóló vetítéses elő-
adását hallgathatják meg az érdeklődők
szeptember 7-én 17 órai kezdettel, a Kisfa-
ludy Károly Könyvtárban (Baross Gábor út
4.). A rendezvényre a belépés díjtalan.AZ ALKOHOL ÚTVESZTŐI címmel

Petrik Mihály mentálhigiénés szakember
tart előadást szeptember 8-án 17 órai
kezdettel, a Kovács Pál Megyei Könyvtár
és Közösségi Tér Központi Könyvtára Klub-
helyiségében (Herman Ottó u. 22., föld-
szint). A rendezvényre a belépés díjtalan.

EGZOTIKUS ÁLLATKIÁLLÍTÁS ÉS
VÁSÁR várja az érdeklődőket szeptem-
ber 11-én 10–17 óráig, a Dunacenter-
ben. A kisállat expó Közép-Európa egyik
legnagyobb terrarisztikai és akvarisztikai
rendezvénye, amely közönségtalálkozó
és egy életforma is egyben.  

Színes programok várják a kicsiket és nagyokat az Újvárosi Művelő-
dési Házban. „CSODAKUTYA" Meseműhely foglalkozás indul
szeptember 5-én, hétfőn 17 órai kezdettel az Újvárosi Művelődési
Házban az 5–10 éves korosztály számára, Kovács Veronika vezeté-
sével. „DÚDOLÓ" Baba-mama Klub énekes foglalkozása várja a ba-
bákat szüleikkel, szeptember 6-án, kedden 10–12 óráig, valamint ko-
sárfonó szakkör lesz szeptember 6-án, kedden 16.30-tól.

Szeptemberben ismét színes filmes prog-
ramokkal indít a Rómer Ház mozija. Szep-
tember 11-én mindjárt három filmet is
megnézhetnek az érdeklődők, a komédiá-
tól a drámáig. 15 órakor A MESSZI
ÉSZAK című családi animációs filmet ve-
títik, 17 órakor AZ EMBER, AKIT OVÉ-
NAK HÍVNAK című svéd fekete komédi-
át láthatják a nézők, majd ezt követően
19.30 órakor, a CAROL című angol–ame-
rikai romantikus dráma kezdődik.

A FELTÁMADÁS
ÁLMA: 1956 –
ILLYÉS GYULA
1956-OS NAPLÓ-
JA címmel Győri
Polgári Szalon várja
az érdeklődőket
szeptember 13-án
18 órakor, a Zichy-
palotában. Az est
házigazdája Szi-
gethy Gábor író,
rendező. A meghí-
vott vendégek: Ily-
lyés Mária művé-
szettörténész és
Kodolányi Gyula
költő, műfordító.
K ö z r e m ű k ö d i k :
Csankó Zoltán szín-
művész.

FARSANG SÁNDOR EMLÉKKIÁLLÍ-
TÁSÁNAK megnyitójára várnak minden-
kit szeptember 9-én 17 órakor, a Napóleon-
házban. A tárlatot Tolnay Imre képzőmű-
vész, egyetemi docens nyitja meg. A kiállí-
tás 2016. október 9-ig látogatható.

A tavalyi nagysikerű Pannonhalmi
Klasszikus Esték című hangver-
senysorozat idei záró, „KLASZ-
SZIKUSOK” című előadására
szeptember 2-án (pénteken) 19
órakor kerül sor a Pannonhalmi
Apátsági Múzeum belső kertjé-
ben. Műsoron J. Haydn: g-moll
„A tyúk” szimfónia No.83 és P. I.
Csajkovszkij: Vonósszerenád Op.
48. Zenél: Győri Filharmonikus
Zenekar. Vezényel: Berkes Kál-
mán. Jegyvásárlás a Richter Te-
rem jegypénztárában és az elő-
adás előtt egy órával a helyszínen!

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeum szeretettel vár minden érdek-
lődő gyermeket, fiatalt és felnőttet művé-
szeti szakköreire. MAGAS HŐFOKON,
TŰZSZELENCE, AGYAGMÍVES IPAR-
KODÁS programjai új te-
matikával, jól felszerelt
műhelyekben, tartalmas
kikapcsolódást biztosí-
tanak minden résztvevő
számára. A szakkörök-
höz folyamatosan lehet
csatlakozni!
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HIRDETÉS GAZDASÁG

Letelt egy újabb négyéves ciklus a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara életében. Mindez
azt jelenti, hogy választásokra kerül sor. Először a küldöt-
teket választják meg, októberben pedig a küldöttgyűlés-
re kerül sor – mondta el a Győr+ Médiának Müller Sán-
dor, a kamara választási bizottságának elnöke.

Küldött lehet minden megyében regisztrált ka-
marai tag vállalkozás képviselője, legyen az tulajdo-
nos vagy ügyvezető. A küldöttek választják majd
meg a négy tagozat, az ipari, a kereskedelmi, a kéz-
műves és a szolgáltató tagozat képviselőit. 

A választásokra szeptember 6-tól 9-ig kerül sor,
elsőként az ipari tagozat választ. Szeptember 12-én
és 13-án a mosonmagyaróvári és rábaközi térség-
ben kerül sor a választásra. 

A kamara képviseli a vállalkozók érdekeit és na-
gyon fontos, hogy a vállalkozók összefogjanak, s
olyan képviselőket válasszanak, akik erre érdeme-
sek és méltók – érzékeltette a kamarai választás
fontosságát Müller Sándor. 

Miután megtörténik a küldöttek megválasztása,
következik a küldöttgyűlés október 5-én. Ezen meg-
választják a kamara elnökét, az elnökség tagjait és
az országos kamarai küldötteket.

A választás iránt elsősorban a kamarai tagok mu-
tatnak érdeklődést, s arra kérte a vállalkozókat, jöj-
jenek el, tegyék le valaki mellett voksukat, mivel az
összes vállalkozót képviseli a kamara, akkor is, ha
valaki nem kamarai tag – hangsúlyozta az elnök. El-
mondta azt is, a legnagyobb érdeklődést Győrben
tapasztalják, sokan vesznek részt a székházban a
kamara rendezvényein, s aki egyszer betér, az biz-
tosan visszatér másodjára is. Akár szakmai háttér,
akár pedig kapcsolatépítési háló szempontjából,
sokat jelent a kamara a vállalkozóknak. 

Krasznai Zoltán, a kamara jelölőbizottságának el-
nöke érdeklődésünkre elmondta, a jelölőbizottság-
nak az a feladata, hogy figyelemmel kísérje térsé-
genként és tagozatonként a küldöttek jelölésének
folyamatát, annak szabályosságát, hogy megfelelő
jelöltek kerüljenek a választhatósági listára. 

A választáson a hangsúly a küldötteken van,
mert ők határozzák meg a küldöttgyűlésen a kama-
ra jövőjét – fogalmazott Krasznai Zoltán. Megtudtuk
azt is, összesen 71 küldöttet választanak, az ipari ta-
gozat 29, a kereskedelmi tagozat 16, a szolgáltató
tagozat 12, a kézműves tagozat pedig 14 küldöttet
delegálhat a küldöttgyűlésbe.

A jelölőbizottság folyamatosan ülésezik, a beér-
kező információkat feldolgozza, elemzi.

A kamara minden cégnek kiküldött egy ismerte-
tőt arról, hogyan, miképpen zajlik majd a választás,
s hogy minél többen vegyenek részt rajta. Ebben
külön is felhívják a figyelmet arra, hogy nem csak a
kamarai tagok választhatnak, hanem minden, tör-
vényesen bejegyzett vállalkozás képviselője élhet a
választás jogával. 

Bővebb információ a www.gymskik.hu/kamarai-
valasztasok-2016 címen található. (x)

Választásra készül a Gyôr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

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

KAMARAI FELHÍVÁS

Bővebb információ 
a www.gymskik.hu/kamarai-valasztasok-2016
címen található.

Tisztelt vállalkozásvezető!
Jelöljön, szavazzon Ön is a kamarai
küldöttválasztáson. A kamarai választási 
ülések 3 térségben és 4 tagozatban zajlanak.
Az önkéntes kamarai tagok a tagjegyzékben,
a regisztrált vállalkozások a névjegyzékben
tudják ellenőrizni, hogy melyik ülésen vehetnek
részt a választásokon.

Időpontok:
Győr: Szept. 6. 16:00 Ipari tagozat

Szept. 7. 16:00 Kereskedelmi tagozat
Szept. 8. 16:00 Szolgáltatási tagozat
Szept. 9. 16:00 Kézműipari tagozat

Mosonmagyaróvár:
szeptember 12.

Csorna:
szeptember 13.

Negyven évvel ezelőtt,
1976-ban mutatta be az Au-
di az első, 136 lóerő teljesít-
ményű, öthengeres Otto-
motorját, az Audi 100 mo-
dell második generációjá-
ban. Győrben 2008-ban kez-
dődött meg az öthengeres
motorok gyártása.

A motort folyamatosan tovább-
fejlesztették, többek között tur-
bófeltöltővel, kipufogógáz-tisztí-
tással és négyszelepes technoló-
giával. Ezt követően az öthenge-
res motor a ralisportban is bemu-
tatkozott, és megjelent az öthen-
geres dízel változat is. Ma a 2.5
TFSI erőforrás az Audi TT RS és
az Audi RS 3 Sportback model-
lekben folytatja az öthengeres
motorok hosszú hagyományait. 

Az Audi öthengeres motorja
kultuszt teremtett a vásárlók kö-

Negyvenéves az Audi öthengeres motorja
rében – egyrészt a motorsport-
ban elért sikereinek köszönhető-
en, másrészt a megbízhatósága
és gazdaságossága révén. A mo-
tor tökéletesen megtestesíti „a
haladás technikáját“, és karakte-
res hangjával emocionális veze-
tési élményt nyújt. Ennek köszön-
hetően, az öthengeres motor
2010 óta sorozatban hetedszer
nyerte el az „Év Nemzetközi Mo-
torja“ díjat.

Az Audi Hungariánál 2008-
ban kezdődött meg az öthenge-
res motorok gyártása, azóta több
mint 32 ezer darab készült az erő-
forrásból. A győri Audi TT RS Co-
upé és Roadster modellekben,
melyek sorozatgyártása 2016
nyarán kezdődött a vállalatnál,
szintén a sportos öthengeres
motor gondoskodik a különleges
vezetési élményről, immár 400
lóerő teljesítménnyel.



Borozó
szolo, pince, bor´́ ´́

A mellékletet szerkeszti: Wurmbrandt András

A hónap pincészete: A Cseri pincészet

B orászat szívvel-lélekkel
Cseri Norbert általában nem
bízza a véletlenre a dolgokat. A
Pannonhalmi Borvidék egyik
legfiatalabb borászatának név-
adó tulajdonosa arra is tudato-
san készült, hogy a családjának
csaknem húsz évig kenyeret
adó vágottvirág-piacról kiszo-
rulva, hogyan építse újra magát
és vállalkozását. A növényekhez
fűződő szeretete megmaradt,
azonban figyelme – részben 35
éve Svájcban élő bátyja hatásá-
ra – a gasztronómia felé fordult.
Így kezdődött egy újabb álom
megvalósítása, amely már a
szőlőről és a borról szólt. 

A két testvér megosztotta a feladato-
kat, az idősebb a pénzt, a fiatalabb a
tudást hozta a vállalkozásba. Norbert
2005-ben elszegődött két év gyakor-
lati időre a Liptai Zsolt által irányított
Apátsági Pincészetbe. Annyi kérése
volt a főborászhoz, hogy mindent
mutasson meg neki. Így járta meg a
szőlőt, ahol kapált és zöldmunkázott,
és a pincét is, ahol a hordómosástól
kezdve a palackozásig mindent meg-
tanulhatott. Azt vallja, egy szakmát
akkor tud rendesen elsajátítani vala-
ki, ha legalulról kezdi, s később veze-
tőként akkor tud másokat megfelelő-
en irányítani, ha tisztában van azok
feladatával.

2007-ben a dél-balatoni Konyári
Pincészethez ment dolgozni egy szüret
erejéig. 2008-tól 2012-ig pedig már al-
kalmazottként tevékenykedett a ben-
cés rend pannonhalmi pincéjében.
Közben a család területeket vásárolt,
és 2010-ben Tényőn, majd Győrújbará-
ton és Győrszemerén is megkezdték a
szőlőtelepítéseket. Az első ültetvények
két évvel később fordultak termőre,
Norbert lényegében innen koncentrál
kizárólag a saját borászatukra, amely az
egykori nyúli Széphegyi Birtokon ka-
pott helyet. A Benti dűlőben található,
közel 200 éves épület – amely össze-
kapcsolódik az épület mögött elhelyez-
kedő, homokkőbe vájt, részben kibolto-
zott, 50 méter hosszú pincével, 40 évig
állt üresen. A kiváló klímájú pincében
már csak a dongájukat vesztett hordó-
abroncsok emlékeztettek a régi időkre,
amikor Norberték megvásárolták,
majd egy uniós pályázatnak köszönhe-
tően felújították. Nem véletlen, hogy a
főnix madár lett a hamvaiból újjá éledt
borászat emblémája.

S ha már főnix madár, akkor Nor -
berték megint mertek nagyot álmod-
ni, amikor kizárólag a palackos borok
piacát célozták meg. Nehéz volt betör-
ni az egyre több és több szereplős já-
téktérre, de sikerült: ma boraik legna-
gyobb részét fővárosi éttermek, keres-
kedők viszik el, de természetesen
Győrben, sőt Németországban és
Svájcban is hozzá lehet jutni a Cseri
Pincészet termékeihez. 

S hogy mi a sikerük titka? Norbert
szabadkozik, de elmondja, elutaztak
Budapestre, kopogtattak, kilincseltek,
bormintát hagytak ott, majd egyszer
csak jöttek a pozitív visszajelzések.

A jelenleg tíz hektáron termelt raj-
nai rizling, sauvignon blanc, pinot

blanc, fűszeres tramini, merlot, caber-
net franc és kékfrankos amellett, hogy
fajtaborokat ad, kiváló házasítások
alapanyaga. Cuvée-boraik fantázia -
nevein a család közösen gondolkodik,
az Archeust Norbert felesége, a Chan-
sont lánya, a Legendát pedig bátyja
találta ki. S ha már a családnál tar-
tunk, és írásunk elején megemlékez-
tünk Cseri Norbert tudatosságáról,
akkor fontos kiemelnünk a borász 23
éves fiát, aki nemcsak hogy kiveszi a
részét a munkából, de szőlész-borász
egyetemi oklevelet is szerzett, bizo-
nyítva, hogy a család generációról ge-
nerációra gondolkodik. Mert ezt csak
így érdemes csinálni – mondja Nor-
bert, aki az Archeus palackján találha-
tó Paracelsus-idézettel bocsát útra
minket: „A természetet áthatja az aszt-
ráltestű lélek és fényesség, az AR-
CHEUS, vagyis az életerő, amely a
nap fényével a szőlő levelein keresztül
bejut a növénybe, s a bogyókat feltár-
va, a borász palackba zárja.”

A részvételhez elôzetes bejelentke-zés szükséges az info@bor-pont.huvillanyposta címen.

CSERI
BORKÓSTOLÓ

szeptember 15-én 18 órakor lesz a BorPontban és apincészet borai 10% kedvez-ménnyel vásárolhatók megegész szeptemberben.
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Tegye fel a kezét, aki volt a múlt hétvé-
gén borfesztiválozni! Látom, sok kéz
van a magasban. De ez így is van rend-
jén. Mert borfesztiválozni jó, például
egy csomó ismerőssel találkozhatunk.
Nekem például vannak ismerőseim,
akikkel évente egyszer, a borfesztivá-
lon futok össze. Sőt azt a megállapí-
tást tettem még évekkel ezelőtt, hogy
az esték vége felé már az is az ismerő-
söm lesz, akivel ezt megelőzően még
sosem találkoztam. Ez is mutatja a
bor közösségkovácsoló erejét. 

Az idei alkalommal, új kolléganőm-
mel, Dórival mustráltuk végig a kínála-
tot, pusztán szakmai szempontok

alapján. De tényleg, mert kóstoltunk,
memorizáltunk és köptünk. Több is-
merős meg is állított, hogy ugyan árul-
jam már el, minek szorongatom a ke-
zemben azt a kis barna csészécskét,

Kedves Barátaim!
amit időnként a szám-
hoz emelek. Hát
azért, mert nem nyel-
tük le, hanem abba
helyeztük el a kóstolt
bor maradékát. Be-
melegítésnek, nevez-
zük pH-érték-beállí-
tásnak, kóstoltunk
egy könnyű rizlinget
Laposáéktól. Majd át-
csapáztunk a Széche-
nyi térre és folytattuk
a kóstolást a hazai pá-
lya előnyét élvező
pannonhalmi borok-
kal. Csak a teljesség
igénye nélkül, kóstol-
tunk Buborcit Ba-
barcziéktól, Traminit
Taréktól, Helios Cu-
vée-t Ácséktól. Pihen-
tetésképpen Herold
Ádámnál ittunk irsai
mustot. Erről eszem-
be jutott gyerekko-
rom népszerű mon-
dókája a „Pista iszol-e
mustot” kezdetű. A
folytatást biztos isme-

ritek, de szerencsére a nagy mennyi-
ségű must elfogyasztása ellenére
sem következett be a folytatása a
mondókának. Ezek után Hangyál Ba-
lázs pincéjéből két új selection bor kö-
vetkezett, amik már mutatták orosz-
lánkörmeiket (ha bornak lehet egyál-
talán ilyenje), bár a töltés kissé meg-
viselte őket. Viszont kis türelem, és
visszanyerik töltés előtti állapotukat,
és onnan kifejlődve fognak még na-
gyon sok örömet okozni nekünk, bor-
isszáknak. Meglátogattuk Pécsinge-
rék pavilonját is, és dobtunk egy há-
tast. Van, illetve lesz egy olyan mer-
lot boruk, amitől leesett az állunk Dó-

rival. Még az
év első har-
madában ért
az a megtisz-
telő felkérés,
hogy kóstol-
jam végig és
mondjak véle-
ményt a Pé-
csinger Pin-
cészet készü-
lő merlot bo-

rának különböző házasítási arányú
változatairól. Ekkor Jánossal végig-
kóstoltuk azokat a szekciókat, ami-
ket Alain Rousse, a pincészet tanács -
adója összekészített nekünk. Rész-

ben ezen kóstolás alapján került ösz-
szeállításra a végső tétel, amit rövi-
desen palackoznak (ezért csak „lesz”
ez a bor a piacon) és biztos vagyok
abban, hogy nektek is örömteli meg-
lepetést fog okozni. A bor színe gyö-
nyörű élénkvörös, akár csak a jól
érett meggy. Illatában is elsöprő len-
dülettel kapjuk a meggyet és a többi
piros bogyós gyümölcsöt, majd a

szánkban egyszerre könnyed és ele-
gáns, ugyanakkor komplex és kon-
centrált. Ekkor is a gyümölcsösség,
amit először érzünk, majd nagyon fi-
noman jelez a hordó, hiszen abban ér-
lelődött a tétel túlnyomó része. Le-
csengésében rumosmeggyes csoko-
ládé és a lágy tannin kényezteti tor-
kunkat. Nagyon baba. Én már alig vá-
rom, hogy kijöjjön a piacra. Visszaka-
nyarodva egy gondolat erejéig a taná-
csadó borászra, ő francia származású,
aki szép magyar lányt vett feleségül,
és így sem a lánynak, sem gyönyörű

és remek adottságú szép hazánknak
nem tudott ellenállni: itt telepedtek le.
A letelepedés óta több hazai pincé-
szetnél végez tanácsadói tevékenysé-
get, és így többek között most Pécsin-
ger Jánoséknak is adja tanácsait bor-
készítés terén. Nemsokára kóstolható
ennek egyik remek eredménye. Ha
majd Ti is meg tudjátok kóstolni, ak-
kor váljék egészségetekre!

Mert a mottóm továbbra is: 

„Az élet túl rövid ahhoz, hogy
rossz borokat igyunk!”

Takács Zoli

Észrevételeteket, 
hozzászólásaitokat várom szeretettel: 

borozo@bor-pont.hu címre.

Baráti üdvözlettel: 
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A

akciós borai szeptemberben

Tamás szörpök   

Győr, Teleki L. út 42. Tel.: +36-96/336-206
E-mail: info@bor-pont.hu

Web: www.bor-pont.hu
Nyitva: hétfő–szerda 8–18 óráig

csütörtök–péntek 8–19 óráig
szombat 8–13 óráig

Most igazán 
belehúztunk,  
húzzatok bele Ti is, mert ilyen olcsón
még egyszer nem fogjuk adni ezt a bort.
Egyébként a rosé-világbajnokság ezüst -
érmes bora. A nagy siker miatt meghosz-
szabbítva, azért, hogy Nektek jó legyen!

New Generation!  
Bukolyi Marci egyike az egri új gene-
rációs borászoknak. Fiatalságot és
lendületet vitt a borvidék életébe, na
meg persze a boraiba…

Az akció ideje alatt a vásárlás elôtt
megkóstolhatod, hogy ne vegyél
zsákbamacskát!

–19%

Andreas Ebner   
cuvée-jében csak játszópajtás a Sau-
vignon a Cabernet Franc mellett, ez a
játékosság a kulcsa ennek az igazán iz-
galmas vörösbornak. Akarsz játszani?

Ebner Opapi cuvée    
4.250 Ft helyett 

2.975 Ft

–30%

Literárak: normál 5.665 Ft/l
akciós 3.965 Ft/l

Újra elmúlt 
a balatoni nyár?  
De nem nálunk! Válogattunk
Nektek 3 olaszrizlinget, hogy
továbbra is élvezhessétek a
balatoni pezsgést!

–30%

Bár hisszük,
hogy nem múlhat el nap jó
bor nélkül, de nálunk sem
mindig róluk szól az élet.
Ha alkoholmentesre vá-
gyunk, kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt a legjobb egy
pohár jó Tamás szörp! 

Lajvér Rosé
1.650 Ft helyett

990 Ft
–40%

Literárak: normál 2.200 Ft/l
akciós 1.320 Ft/l

Mészáros Cabernet
 Sauvignon classic  
1.990 Ft helyett 

1.590 Ft 

–20%

Literárak: normál 2.655 Ft/l,
akciós 2.120 Ft/l

Ha már meglegyintett 
az ôsz hideg keze,
melengetô takaróként ölel körbe Mészárosék
Cabernet Sauvignon-ja. A hûvösebb, beszél-
getôs estékre ez a klasszikus…

BalatonBor-válogatás 3 együtt

5070 Ft helyett

4.055 Ft
–20%

Literárak: normál 2.200 Ft/l
akciós 1.805  Ft/l
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Bukolyi borok  
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Borászok közt

Szélsôséges idôjárás
határozza meg 
a 2016-os évjáratot
Az Irsai Olivér, illetve a korai fajták szedésével megkezdődött a szüret az or-
szág borvidékein. Állandó szakértőinket arra kértük, értékeljék a mögöttünk
lévő évet a Pannonhalmi és a Soproni borvidék tekintetében. Kiderült az is,
hogy a következő hetek még nagyban befolyásolhatják a 2016-os évjáratot.  

Linzer Sámuel, a fertõrákosi Winelife Pincészet borásza

Liptai Zsolt fôborász — Pannonhalmi Apátsági Pincészet

A Soproni borvidéken a szélsőséges
időjárás, a tavaszi fagyok és az év köz-
beni sok csapadék különbözőképpen
hatott az egyes szőlőfajtákra. A zöld vel-
telini például elfagyott, de produktív
maradt, így esetében 35-40 százalé-

Borászszótár

Cserzôanyag Vízben oldódó, összehúzó hatást elérő
anyagok összefoglaló neve. A cserzőanyag-

tartalom felelős a bor fanyarságáért, a vörös-
bor jellegzetes, harmonikusan fanyar bársonyos-
ságáért. A magas cserzőanyag-tartalmú borokat
húzós bornak is szokás nevezni. A cserzőanyagok

fő fajtája a tannin. Túl sok mennyiségben való jelen-
léte esetén a bort keserűvé teszi. Cserzőanyag-tar-
talomra tekintettel a bor lehet fanyar (magas cser-

zőanyag-tartalom) és bársonyos (alacsony
cserzőanyag-tartalom).  

(Forrás: vinopedia.hu)

kos terméskieséssel számolunk. A pi-
not blanc-t, a chardonnay-t és a sau-
vignon blanc-t viszont oly mértékben
érintette a fagy, hogy örülünk, ha egy
hektárról ezer kilogrammot le tudunk
szedni. A kékszőlő fajták közül a késői
érésű cabernet és a merlot nem káro-
sodott annyira, míg a kékfrankos és a
zweigelt gyakorlatilag teljesen elfa-
gyott, és nem lesz rajta termés. Pedig
meg kell jegyeznem, hogy ha nincs a
fagy, akkor nagyon szép termésmeny-
nyiség lett volna. A fagy mellett a jége-
ső is jelentős károkat okozott borvidé-
künk egyes részein. Az érintett tőké-
ken, bár termés nem lesz idén, a követ-
kező évre a vesszőállomány biztosított. 

Azonban a megmaradt fürtök sem
úszták meg ennyivel a jelentős liszt-

A Pannonhalmi borvidéken a szőlő
mintegy 15 százaléka fagyott el a ta-
vasszal, ami azt jelenti, hogy ezek a tő-
kék jövőre hozhatnak majd számottevő
termést. De nemcsak ez okozott prob-
lémát idén a gazdáknak, hanem a szo-
katlanul sok csapadék is, amely kedve-
zett a peronoszpóra és a lisztharmat ki-
alakulásának, illetve elszaporodásának.
Ez nagyon fegyelmezett növényvédel-
met követelt meg. Az okszerű, precíz
beavatkozásoknak köszönhetően, sike-
rült megóvni ültetvényeinket, akik vi-
szont a bioművelés módszereit válasz-
tották területeiken, azok valószínűleg
nagyon megsínylették a gombabeteg-
ségek áldatlan hatásait.

A fő probléma most az lehet, hogy
nem tudott egy olyan egészséges lomb-
fal kialakulni, amely megfelelő vegetáci-
ós felületként szolgálhat a szőlő érési
szakaszában, azaz az előttünk álló he-
tekben. Annak, akinek nem fagyott el a

szőlője és egész nyáron permetezett,
most még van esélye, hogy ha nem is
egy kiváló, de egy erős közepes évjára-
tot azért teremjen az ültetvénye. Ehhez
azonban az kell, hogy a következő he-
tekben csapadékmentes, száraz, napos
idő legyen. Ha további esők jönnek, ab-
ból baj lehet, mivel már most is magas
a talaj víztartalma, a bogyók telítettek, a
fürtök teltek. Még a párás idő sem hi-
ányzik, mert már az is elegendő a cuk-
rosodó fürtökben a szürkerothadás be-
indulásához. Jelenleg a szőlő még
nem érett, általánosan az mondható,
hogy 7–10 napos csúszásban van pél-
dául a tavalyi évhez képest, azaz ha
most további esős idő jönne, akkor leg -
inkább termésmentésben gondolkod-
hatnánk, s a 2014-eshez hasonló évjá-
rattal számolhatnánk.

A borvidéken egyébként már az Ir-
sai Olivér fajtával megkezdődött a szü-
ret. Az Apátsági Pincészetnek nincs

harmatfertőzés miatt, amely a tavalyi
évhez képest jóval agresszívebb. Idő-
ben el kellett kezdeni a védekezést,
nekünk sikerült is megcsípni, de sok
helyen nagy károkat okozott.

Az egyes tőkék különböző képet
mutathatnak a szőlő beltartalmi ér-
tékeinek tekintetében, ezért én eltolt,
kétlépcsős szüretet javaslok. Ha a
következő hetekben kedvező lesz az
időjárás, akkor le lehet szedni egyben
egy táblát, de számolni kell vele, hogy
lesz egy felső és egy alsó határa a
mustfoknak, illetve a savtartalomnak.
Jelen pillanatban még a magas sav-
tartalom jellemző, de ilyen stádium-
ban egy hét alatt egy cukorfokot ma-
gához tud venni a szőlő. Sok múlik a
következő pár hét időjárásán.

Ott egyébként, ahol nem fagyott el
a szőlő, normális termésmennyiség
várható. Mi is még tavasszal bebizto-
sítottuk magunkat, és foglaltunk le
szőlőt az elfagyott gyümölcs pótlásá-
ra. A szőlő felvásárlási ára egyébként,
a jelentős terméskiesés miatt, vélhe-
tően emelkedni fog. 

Összefoglalva, három tényező van,
amit nem tudunk befolyásolni, ezek a
fagy, a jég és a seregély. Jelen pillanat-
ban már csak utóbbi „hiányzik” a Sop -
roni borvidékről, de kis csapatokban
már látni őket is. 

A korábbi évekhez képest kisebb
termésmennyiség azt eredményezhe-
ti, hogy kipucolódnak a pincék, és a
rejtett tartalékok is elfogynak idén a
hordókból. 

ebből a fajtából, így tapasztalatait csak
másodkézből ismerem. Ami minket il-
let, az egyes fajták beltartalmi értékei-
nek vizsgálata után úgy látom, hogy
például a sauvignon blanc-nak kedve-
ző időjárás mellett még 10-12 napra
van szüksége ahhoz, hogy a cukortar-
talom növekedése megfelelő mustfo-
kot eredményezzen. Ez azt jelenti, hogy
optimistán, de realistán számolva is
szeptember 8-10. körül kezdődhet ná-
lunk a szüret. A sauvignon blanc-t a fű-
szeres tramini, aztán a pinot blanc kö-
veti, majd a rozénak valót szedjük le,
ezt követheti az olasz- és a rajnai rizling,
valamint a chardonnay. A kékszőlők
szüretét, ha az időjárás továbbra is ked-
vező marad, szeptember 25. környé-
kén a pinot noirral kezdhetjük. Merlot
és a cabernet franc fajtáinkat ugyanak-
kor egészen október közepéig a tőké-
ken kellene hagynunk a vállalható jó
minőség érdekében.

Tavaly rekordmennyiségű szőlőt
dolgoztunk fel. Ma abban bízom, hogy
idén már nem éri több kihívás az ültet-
vényeket, és bár a 2015-ös évjáratban
betakarítottnál biztosan 10-15 száza-
lékkal kevesebb termést, de remek
borok alapanyagául szolgáló, szép
gyümölcsöt szedhetünk!
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INGATLAN HIRDETÉS

NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATAI ALAPJÁN

RÁGÓTABLETTA

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

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

által elôírt gyógyszeres kezelés!

Mg
magnézium

q10

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

Laktóz-
MENTES

termék!

EB6
vitamin vitamin

4 hatóanyag 1 tablettában

Jó szívvel ajánljuk!

®

www.oh.hu OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

BÍZZA PROFIKRA
ingatlanügyeit!
Gyôrszentivánon 110 nm-es, 3 szoba +
nappalis, 3 fûtési rendszerrel ellátott csa-
ládi ház, pár percre az Auditól, eladó.
Ár: 22,9 M Ft. +36-70/372-0109
Gyôr-Szabadhegyen 2 szobás, 49 nm-
es, felújított, 4. emeleti panellakás el-
adó! Befektetésnek is kiváló!  Ár: 13,45
M Ft. +36-70/372-0109  
Gyôr-Marcalváros I-en 3 szoba + nap-
palis, felújított, 58 nm-es, 4. emeleti pa-
nellakás eladó! Ár: 14,9 M Ft. +36-
70/372-0109 
Gyôr-Belvárosban 37 nm-es, felújított, ga-
lériás lakás várja új tulajdonosát.Hívjon!
+36-70/601-0228
Gyôr-Belváros szívében 37 nm-es, föld-
szinti lakás, felújított állapotban eladó.
Irányár: 14,5 M Ft. +36-70/601-0228
Gyôr-Kisbácsán sorházi, 95 nm-es la-
kás igényeseknek eladó! Hívjon!
Irányár: 28,5 M Ft. +36-70/601-0228
Gyôr-Sáráson 300 nm-es, alappal rendel-
kezô telek ajándék tervrajzokkal eladó.
Irányár: 10,9 M Ft. +36-70/601-0228
Gyôr-Nádorvárosban négyszobás,
erkélyes, felújított lakás eladó! Ár: 17,9 M
Ft. +36-70/489-2012
Gyôr-Adyvárosban felújított, két szoba
+ hallos lakás eladó!  Ár: 12,5 M Ft.
+36-70/489-2012 
Nádorvárosban 3 emeletes házban el-
adó egy 56 nm-es, 2 szobás lakás 6
nm-es tárolóval. Azonnal költözhetô!
Ár: 12,5 M Ft. +36-70/632-4354
Nádorvárosban, 3 emeletes társasház-
ban, 44 nm-es, szigetelt téglaházban
erkélyes lakás, saját tárolóval eladó.
Gyorsan költözhetô. Ár: 12,8 M Ft. +36-
70/632-4354
Gyôr-Nádorváros központi részén, 560
nm-es telken, kétgenerációs, 140 nm-
es alapterületû családi ház eladó. Ár:
42 M Ft. +36-70/632-4354
Nádorvárosban, 4 emeletes társasház
3. emeletén 53 nm-es, 2 szoba + hal-
los, felújított lakás eladó. Egyedi mérô -
órák, 2016-ban külsô szigetelés! Ár:
13,55 M Ft. +36-70/632-4354
Nádorvárosban, a Belvároshoz közeli
részen 3 szobás, erkélyes, polgári
jellegû lakás téglaépítésû társasház-
ban eladó. A lakás kiváló el he lyez -
kedésû, 112 nm-es, elsô emeleti, nap-
pali + 2 szobás, azonnal költözhetô.
Egyedi gázfûtés, 2 tároló, felújított tetô.
Ár: 32 M Ft. +36-70/632-4354
Gyôr-Szabadhegyen eladó egy elsô
emeleti, 2 + fél szobás, részben felújí-
tott lakás. Ár: 15,8 M Ft. +36-70/703-
0865
Az Ergényi lakótelepen eladó egy 136 nm-
es, 2015-ben gyönyörûen felújított sorház!
Ár: 39,9 M Ft. +36-70/372-0113
Révfaluban új építésû lakások leköthe-
tôk 2017 ôszi átadással! Ár: 350 E
Ft/nm. +36-70/372-0113

A Pacsirta lakóparkban új építésû la-
kások 2016 decemberi és 2017 tavaszi
átadással eladók! Ár: 300 E Ft/nm.
+36-70/372-0113
Eladó egy 77 nm-es, 1 emeleti, nappali + 3
szobás, erkélyes, emelt szintû fûtéskész la-
kás! Ár: 19,68 M Ft. +36-70/372-0113
Gyôrben, a Belváros szívében 62 nm-
es, téglaépítésû lakás eladó! Ár: 23,99
M Ft. +36-70/459-2409
Gyôr-Ménfôcsanakon 528 nm-es,
közmûvesített építési telek eladó! Ár:
11,5 M Ft. +36-70/399-8262
Gyôr-Ménfôcsanakon újszerû, 72 nm-
es, téglaépítésû sorházi lakás eladó!
Ár: 24,9 M Ft. +36-70/459-2409
Kunszigeten igényesen felújított, 3 szo-
bás családi ház eladó. Ár: 20,5 M Ft.
+36-70/380-3752
Nádorvárosi, 68 nm-es, 3. emeleti, 2 + 2
fél szobás, erkélyes panellakás eladó. Ár:
17,9 M Ft. +36-70/380-3752
Gyôr-Szigetben földszinti, 53 nm-es, szo-
ba + nappalis, új építésû lakás eladó. Ár:
15,65 M Ft. +36-70/380-3752
Gyôr-Szabadhegyen parkra nézô, tég -
lalakás, tárolóval, kocsibeállóval eladó.
Ár: 11,2 M Ft. +36-70/372-0105
Gyôrben eladó családi házakat kere-
sek! Érd.: +36-70/372-0105.
Gyôr-Ménfôcsanak kedvelt, fiatalos ré-
szén, nappali + 3 szobás sorház, saját,
150 nm-es kerttel eladó. Ár: 24,8 M Ft.
+36-70/459-3010
Gyôr-Nádorvárosban, a Sport utcában,
elsô emeleti, 44 nm-es lakás eladó. Ár:
12,8 M Ft. +36-70/459-3010
Gyôr-Nádorvárosban, 2003-ban épült tár-
sasházban 57,7 nm-es, amerikai konyhás,
nappali + két hálószobás társasházi lakás
teremgarázsban található gépkocsibeálló-
val  eladó. Ár: 22,5 M Ft. +36-70/977-7830
Gyôr-Nádorvárosban 55 nm-es,
mûanyag nyílászárós, egyedi fûtéses,
erkélyes, felújított társasházi lakás el-
adó. Ár: 17,2 M Ft. +36-70/977-7830
Gyôr-Nádorvárosban 42 nm-es,
mûanyag nyílászárós, erkélyes, rész-
ben felújított társasházi lakás eladó. Ár:
11,1 M Ft. +36-70/977-7830
Gyôr-Belvárosban 61 nm-es, kétszobás,
mûanyag nyílászárós, egyedi fûtéses, fel-
újított társasházi lakás eladó. Ár: 20,99 M
Ft. +36-70/977-7830
Gyôr-Révfalu klasszikus részén épülô tár-
sasházban lakások 42 nm—100 nm-ig
még leköthetôk. +36-70/977-7836
Gyôrújbaráton 95 nm-es, nappali + 3
szobás ikerház eladó, 500 nm-es saját
telekrésszel. Fûtéskész ár: 23,8 M Ft.
+36-70/977-7836
Szabadhegyen, 68 nm-es, nappali + 2
hálószobás, nagy fürdôszobás, erké-
lyes, gyönyörû lakás teljesen bútoroz-
va, gépesítve eladó. Irányár: 18,9 M Ft.
+36-70/399-8262



GASZTRO CREATIVE CHEF

creative chef

Nagy Eszter, az RTL
Klub Konyhafônök
2 címû adásának
harmadik helye-
zettje ezen a hé-
ten egy újragon-
dolt, gyümölcsös,
zöldséges streetfood
menüsort állított össze
olvasóinknak.

Hamburger col
A húst a faggyúval együtt finomra
darálom és a mustárral, fokhagymá-
val, a worchester szósszal és sóval-
borssal beízesítem, majd fél órát állni
hagyom. (Nem ízesítem túlságosan,
hiszen azt gondolom, fontos, hogy a
húsnak megmaradjon a saját jelle-
ge.) A húsokból kb. 1,5 cm vastag
(fejenként 18-20 dkg-os) pogácsá-
kat formázok és kevés zsíron olda-
lanként maximum egy percig sütöm,
hogy belül rózsaszín és szaftos ma-
radhasson. A zsemléket félbevá-
gom, majd megpirítom és egyik felét
mustárral, másikat ketchuppal ke-
nem meg. A hús mellé finomra vá-
gott jégsalátát, néhány szelet para-
dicsomot, uborkát és karikázott
hagymát teszek. A káposztát és a li-
lahagymát apró kockákra vágom, a
répát lereszelem, az egészet megsó-
zom és kb. fél órát állni hagyom. A
tojássárgájából az olajjal, mustárral,
cukorral, ecettel, sóval és borssal
majonézt készítek. A káposzta kien-
gedett levét leöntöm, egy kis ecettel
és cukorral meghintve, átkeverem,
majd hozzáadom a majonézt, a tejet,
és a hamburger mellé kínálom.Bazsalikomos 

paradicsomvíz 
bogyós gyümölcsökkel

A paradicsomokat négy részre vágva turmixgépbe teszem, hozzá -
adom a vizet, a sót, pár csepp édesítôt, a bazsalikomot és néhányszor
átpörgetve összezúzom a paradicsomokat.Egy szûrôbe ruhapelenkát
teszek és a paradicsomokat hideg helyen kicsöpögtetem. (A megma-
radt paradicsom sûrûjét sem kell kidobni! Némi plusz bazsalikommal,
sóval, borssal és egy kis zúzott fokhagymával könnyed szószt készít-
hetünk belôle tésztára.) A gyümölcsöket megmosom és a már lecse-
pegtetett hideg bazsalikomos vizet rámerem. Bazsalikomolajjal és friss
bazsalikommal díszítem. Kissé talán extrémnek tûnhet, de azt gondo-
lom, az igazán ínyencek értékelik majd az édeskés víz és a fanyar gyü-
mölcsök kontrasztja nyújtotta élményt.

Málnafagylalt

1,5 kg érett paradicsom, 1,5 dl
víz, fél tk. só, pár csepp édesítô,
egy marék bazsalikom, tála-
láshoz bogyós gyümölcsök
és bazsalikomolaj

Laza, 
gyümölcsös
nyárutó 
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CREATIVE CHEF HIRDETÉS

A Creative Chef fogásaihoz
a Borháló ezt ajánlja:

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

Fél kg jeges málna, 200 g
mascarpone, fél dl víz, ke-
vés folyékony édesítô, pár
csepp citromlé, 10 dkg
zabkeksz, 2 dl habtejszín,
friss gyümölcs

4 db hamburgerzsemle, 70 dkg marha (szín)hús, 10 dkg marhafaggyú,
1 kávéskanál mustár, fél gerezd zúzott fokhagyma, 1 kk. worchester szósz,
só, bors, jégsaláta, paradicsom, uborka, hagyma (ketchup, mustár) a
zsemlébe, 1 fej káposzta, 2 szál sárgarépa, 3 db közepes lilahagyma,
1 csapott ek. só, fél dl fehérborecet, 1 ek. cukor, 2 db tojássárgája, 3 dl étolaj,
só, bors, 1 ek. mustár, 1 tk. fehérborecet, 1 tk. cukor a majonézhez, fél dl tej

eslaw salátával

A málnát a krémsajttal, a vízzel, egy kevés
édesítôvel és citromlével alaposan összetur-
mixolom. A kekszeket összezúzom, egy ke-
hely aljába teszem és erre „ültetem” a friss,
cukormentes, hûsítô fagylaltot, melyet felvert
tejszínhabbal, és friss gyümölccsel díszítek.

SZÖLLÔSI MIHÁLY 

ROSÉ 
2015

Kiszerelés: Magnum palack, 1,5 l

1.980 Ft 1.320 Ft/l

„Jó bort
csak kifogástalan minôségû

szôlôbôl lehet készíteni.
A pince kulcsa maga a metszôolló.

Küldetésünk 
a neszmélyi borok világhírnevének

visszaszerzése 
és a kulturált borfogyasztás

hirdetése.”

A 2015. 
Év Bortermelôje díj

nyertesének
kiemelkedô roséja

ezúttal
burgundi magnum

palackban. 

Halvány hagymahéj
színû, friss, üde, gyümölcsös

jellegû reduktív bor. Aromáiban
a piros gyümölcsök jelennek meg

(eper, ribizli, málna), ízében nagyon
harmonikus, kerek és arányos, 
behízelgô a kis mennyiségû
természetes maradék cukor

következtében. Kiegyensúlyozott, 
élénk savai szépen egészítik ki, 

és teszik harmonikussá 
a bor zamatát.

2016. szeptember 2.   / + / 21

1,5 literes

MAGNUM

palack



Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

22 / + / 2016. szeptember 2.

SZEPTEMBER 3., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:05 A pletykafészek  04:45 Szí-
vek doktora  05:25 Chuck  06:05
Top Shop 06:40 Kölyökklub  09:50
Nevelésből elégséges  10:15 Top
Shop 11:05 Brandmánia  11:30
Street Kitchen  11:55 Autogram 
12:20 Fitt Mánia  12:50 Döglött ak-
ták  13:45 A szállító  14:50 A szál-
lító  15:55 Szabadnapos baba 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Kicsi
Óriások 21:30 Másnaposok 2. 
23:35 A bűn szorításában  01:35
Idegen invázió  03:15 Gálvölgyi-
show 

04:10 Super Car  04:35 Babavilág
 05:00 Sportos 05:05 Hungerő 
06:00 Astro-Világ  07:05 Egérmese
 08:40 Éjjel-nappal szülők  09:10
Otthon a kertben  09:40 Trendmá-
nia  10:15 Ízes élet  10:45 Babavi-
lág  11:20 Otthontérkép  11:55
Poggyász  12:25 Villám Spencer, a
karibi őrangyal  13:30 Az iker 
15:50 Példátlan példaképek  18:00
Tények 18:50 Star Academy  22:40
Django elszabadul  02:10 Sportos
02:15 Az utolsó ház balra 

06:00 Televíziós vásárlás 06:30 Will
és Grace  07:00 Will és Grace 
07:25 Szívek szállodája  08:20 Szí-
vek szállodája  09:15 Szívek szállo-
dája  10:10 Amerikai mestersza-
kács  11:15 Amerikai mestersza-
kács  12:15 Chuck  13:10 NCIS:
Los Angeles  14:05 NCIS: Los An-
geles  15:05 Castle  16:00 Castle
 16:55 Flash – A Villám  17:55
Flash – A Villám  18:55 A szállító 3.
 21:00 Halálosabb iramban 
23:15 Éjjeli féreg  01:40 Halálosabb
iramban  03:25 Will és Grace 
03:50 Will és Grace 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Creative chef (ism.) 07:45
Konkrét (ism.) 08:00 Híradó (ism.) 08:25
Sporthírek (ism.) 08:30 Kamarai maga-
zin (ism.) 08:45 Made in Hungary (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:25 Sporthírek
(ism.) 09:30Gázfröccs (ism.) 10:00Vény
nélkül  (ism.) 10:30 Képújság 18:00 Ci-
vil kurázsi 18:30 Vény nélkül  (ism.)
19:00 Győri7 19:45 Creative chef (ism.)
20:00 Gázfröccs (ism.) 20:30 Építech
(ism.) 21:00 Hello Győr! (ism.) 21:30 Ar-
rabona évszázadai (ism.) 22:00 Győri7
(ism.) 22:45 Made in Hungary (ism.)
23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 4., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:20 A pletykafészek  05:00 Szí-
vek doktora  05:40 Chuck  06:20
Top Shop 07:00 Kölyökklub  09:55
EgészségKalauz  10:30 Top Shop
11:20 Egy rém fura család  11:40
Egy rém fura család  12:05 Szabad-
napos baba  14:05 Beépített koszo-
rúslány  Közben: 15.55 Hatoslottó-
sorsolás 16:00 Apám hat neje 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Lecsó
 21:00 Szupercella  23:10 Man-
Doki Soulmates – Egy legendás zene-
kar története  00:15 Portré  00:50
Lecsó  02:55 Győzike 

04:00 A Köpeny  05:00 Aktív 
05:05 Hungerő  06:00 Astro-Világ
07:00 Tv2 matiné 08:05 Nagy Vagy,
Győr!  08:40 a'la CAR  09:15 Tű-
sarok  09:50 Stahl konyhája 
10:25 Super Car  11:00 Több mint
TestŐr  11:35 Falforgatók  12:35
Villám Spencer, a karibi őrangyal 
13:35 Gyilkos sorok  14:40 Gyilkos
sorok  15:45 Csinibaba  18:00 Té-
nyek 18:50 A függetlenség napja 
21:50 A Bourne hagyaték  00:40
Street Fighter – Harc a végsőkig 
02:35 Sportos 02:40 Haláli testcsere
 03:25 Haláli testcsere 

06:00 Amerikai mesterszakács 
06:55 Amerikai mesterszakács 
07:45 Chuck  08:40 NCIS: Los An-
geles  09:35 NCIS: Los Angeles 
10:35 Top Forma  11:05 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  12:00 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  12:55 Ész-
bontók 13:55 Lapzárta  16:15 Meg-
lesni és megszeretni  18:25 Juras-
sic Park 2. – Az elveszett világ 
21:00 Halálos iramban: Tokiói hajsza
 23:15 16 utca  01:15 Top Forma
 01:50 Vérmes négyes  02:15 Vér-
mes négyes  02:35 Vérmes négyes
 03:00 Jackie nővér  03:30 Jackie
nővér 

07:00 Vény nélkül  (ism.) 07:30 Üz-
leti negyed (ism.) 08:00 Civil kurázsi
(ism.) 08:30 Zooo+ (ism.) 09:00 Er-
zsébet út (ism.) 09:45 Creative chef
(ism.) 10:00 Ciao Italia! (ism.) 10:30
Hello Győr! (ism.) 11:00 Képújság
18:00 Győri7 (ism.) 18:45 Konkrét
(ism.) 19:00 Gázfröccs (ism.) 19:30
Hello Győr! (ism.) 20:00 Arrabona év-
századai (ism.) 20:30 Ciao Italia!
(ism.) 21:00 Hello Győr! (ism.) 21:30
Zooo+ (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
22:45 Made in Hungary (ism.) 23:50
Képújság (ism.) 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 5., HÉTFŐ
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:05 A szépség és a szörnyeteg 
04:50 Stahl konyhája 05:15 Hungerő
06:10 Red Carpet – Sztárok testközel-
ben  06:20 Mokka  Benne: Tények
Reggel 09:20 Stahl konyhája  09:30
Babapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
Aktív 13:00Csapdába csalva 13:35
Knight Rider 14:40 Walker, a texasi ko-
pó  15:45 María  16:50 Megtört szí-
vek 18:00Tények 19:25Ezek megőrül-
tek! 20:30Star Academy 21:50Star
Academy  22:25 A diktátor  00:15
Red Carpet – Sztárok testközelben 
00:25 Tények Este 01:15 Aktív  01:45
Sportos 01:50Ezo.TV 02:50Elizabeth 

07:00 VoltTimer (ism.) 07:30 Hello
Győr! (ism.) 08:00 Építech (ism.)
08:30 Zooo+ (ism.) 09:00 Arrabona
évszázadai (ism.) 09:30 Képújság
19:00 Híradó  19:20 Sporthírek
19:30 Kulisszák mögött 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Üzleti negyed 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
Képújság (ism.) 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 6., KEDD
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:50 Csapdába csalva  05:15 Hun-
gerő  06:10 Red Carpet – Sztárok
testközelben 06:20 Mokka Benne:
Tények Reggel 09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:30 Aktív  13:00 Csapdába csalva
 13:35 Knight Rider  14:40 Walker,
a texasi kopó  15:45 María  16:50
Megtört szívek  18:00 Tények 19:25
Ezek megőrültek!  20:30 Star Aca-
demy  21:50 Egy csodálatos elme 
00:55 Red Carpet – Sztárok testközel-
ben 01:05 Tények Este 01:50 Aktív 
02:10 Sportos 02:15 Ezo.TV 03:15
Doktor Rush 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kulisszák mögött (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Üzleti negyed (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Képújság (ism.) 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Hello Győr!
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Zooo+ (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Hello Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Vény nél-
kül  (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság (ism.) 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 7., SZERDA
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:00 Maffiadoktor 04:45 Csapdába
csalva 05:10 Sportos 05:15 Hungerő
06:10 Red Carpet – Sztárok testközel-
ben  06:20 Mokka  Benne: Tények
Reggel 09:20 Stahl konyhája  09:30
Babapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
Aktív 13:00Csapdába csalva 13:35
Knight Rider 14:40 Walker, a texasi ko-
pó  15:45 María  16:50 Megtört szí-
vek 18:00Tények 19:25Ezek megőrül-
tek!  20:30 Star Academy  21:50
Csak semmi pánik 23:50 Red Carpet
– Sztárok testközelben 00:00 Lángoló
Chicago 01:05 Tények Este 01:55 Ak-
tív 02:15 Sportos 02:20 Ezo.TV 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Zooo+ (ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Képújság (ism.)
19:00Híradó 19:20Sporthírek 19:30Ka-
marai magazin (ism.) 19:45Made in Hun-
gary (ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30Kulisszák mögött
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthí-
rek (ism.) 21:30 Kamarai magazin (ism.)
21:45 Made in Hungary (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Hello Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 

GYŐR+ TV

04:30 Story Extra 04:55 Barátok közt
 . 05:25 Top Shop 05:50 Jó reggelt,
skacok! 07:35 RTL Klub Híradó 08:05
Fókusz 08:40 Magyarul Balóval 09:15
Asztro Show 10:15 Top Shop 12:05
Portré 12:40Story Extra 13:15Éjjel-
nappal Budapest  14:35 Nyerő Páros
15:50 Isten áldjon, Esperanza! 16:55
Story Extra 17:25Fókusz 18:00RTL
Klub Híradó 18:55 Nyerő Páros 20:10
Éjjel-nappal Budapest  21:25 Barátok
közt  . 22:05Castle Castle 23:00RTL
Klub Híradó 23:30 XXI. század – a legen-
dák velünk élnek  00:05 Magyarul Ba-
lóval 00:45Döglött akták 01:45Mi mu-
zsikus lelkek 02:20 Kaméleon 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Kult+  06:05 Hazajáró
06:35 A világörökség kincsei 06:55
Kenó  07:00 Híradó 07:30 Család-
barát 09:05 Tengerparti Tini Mozi 
10:55 Noé barátai 11:25 Térkép
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+  13:00 Ízőrzők 13:40
Hazajáró 14:10 Magyar Krónika 
14:45 Peru, Chile 15:20 És akkor a
pasas...  17:00 Gasztroangyal 
18:00 Híradó 18:35 SzerencseSzom-
bat 20:00 Fiatal zenészek eurovíziós
versenye 2016, Közvetítés Kölnből
22:05 Kenó  22:10 A rettegés aré-
nája  00:15 Halálos közellenség 1.
 02:05 Angel 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 05:52 Kult+ 05:55 Rome Reports
06:20 "Így szól az Úr!" 06:30 Önkénte-
sek  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:25 Család-barát 08:55 Isten kezé-
ben  09:20 Kereszt-Tények 09:30
Evangélikus magazin 10:00 Teréz anya
szentté avatása 13:00 Rúzs és selyem
13:30 Csángó menyegző  14:00 Co-
lumbo: Besegít a halál 15:20 Nászin-
duló 17:00 Hogy volt!? 18:00 Híradó
18:35 Tommy és Tuppence forró nyo-
mon 19:35 Magyarország, szeretlek!
21:10 Teréz anya – A szegények szolgá-
lója 22:45 Kenó 22:50 Teréz anya –
A szegények szolgálója 00:30 Colum-
bo: Besegít a halál 01:45 Magyar tör-
ténelmi arcképcsarnok 02:20 Pannon
expressz 02:45 Határtalanul magyar
03:15 Tengerek világa 03:55 Magyar
Krónika 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 05:55 Kult+ 06:05 Halálbiztos di-
agnózis 06:55 Kenó 07:00 Híradó
07:25 Roma Magazin 07:55 Domovina
08:25 Jövő-időben – Mi kerül az asztal-
ra? 08:30 Ybl 200 08:40 Váratlan uta-
zás  09:30 A hegyi doktor  10:20
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+ 12:55 Ízőr-
zők – Szentgál 13:30 Halálbiztos diag-
nózis 14:15 A palota ékköve 15:20
Elfeledett szerelem  16:15 Charly,
majom a családban  17:10 Ridikül 
18:00 Híradó 18:35 Don Matteo 
19:45 Maradj talpon! 20:45 Kékfény
21:45 Hawaii Five-0 22:35 Kenó 
22:40 No Limit  23:40 A Duce teste
 00:45 Fifti-fifti  02:20 Határtalanul
magyar 02:50 P'amende – Cimbalmos
család 03:15 Tengerek világa  03:55
Hagyaték 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Kult+  06:05 Halálbiz-
tos diagnózis  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Srpski Ekran 07:55 Un-
ser Bildschirm 08:25 Jövő-időben
08:30 Ybl 200 08:40 Váratlan utazás
 09:30 Elfeledett szerelem  10:25
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55
Ízőrzők: Őrség 13:25 Halálbiztos di-
agnózis  14:15 A palota ékköve 
15:20 Elfeledett szerelem  16:15
Charly, majom a családban  17:10
Ridikül  18:00 Híradó 18:35 Don
Matteo  19:40 Maradj talpon! 
20:40 Önök kérték! 21:40 Velvet Di-
vatház  22:30 Kenó  22:35 Grand
Hotel  23:30 Kékfény  00:25 Ha-
waii Five-0  01:10 No Limit  02:15
A vadász  03:55 Hagyaték 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Kult+  06:05 Halálbiz-
tos diagnózis  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:20 Hrvatska kronika 07:55
Ecranul nostru 08:25 Jövő-időben
08:30 Ybl 200 08:40 Váratlan utazás
 09:30 Elfeledett szerelem  10:20
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55
Ízőrzők 13:35 Halálbiztos diagnózis
 14:20 A palota ékköve  15:25 El-
feledett szerelem  16:15 Charly, ma-
jom a családban  17:10 Ridikül 
18:00 Híradó 18:35 Don Matteo 
19:40 Maradj talpon!  20:40 Skan-
dináv lottó sorsolás  20:55 Szabad-
ság tér '56  21:45 Csonka délibáb
 23:00 Kenó  23:05 A rejtélyes XX.
század  23:45 Café de Flore 
01:45 Csontváry  03:30 Duna anzix
03:50 Hagyaték 

04:30 Story Extra 04:55 Barátok közt
 . 05:25 Top Shop 05:50 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Fókusz  08:40 Magyarul Baló-
val 09:15 Asztro Show 10:15 Top Shop
12:05 Autogram  Autogram 12:40
Story Extra 13:15 Éjjel-nappal Buda-
pest  14:35 Nyerő Páros  15:50 Is-
ten áldjon, Esperanza!  16:55 Story
Extra  17:25 Fókusz  18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 Nyerő Páros 
20:10 Éjjel-nappal Budapest  21:25
Barátok közt  22:05 Szulejmán 
23:05 RTL Klub Híradó Késő 23:35 Há-
zon kívül  00:10 Magyarul Balóval
00:50 Fitt Mánia 01:20 Kaméleon 

04:30 Story Extra 04:55 Barátok közt
05:25Top Shop 05:50Jó reggelt, ska-
cok! 07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fó-
kusz 08:40Story Extra 09:15Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:50 Street Kit-
chen  12:25 Nyugi, Charlie!  12:50
Nyugi, Charlie! 13:15 Éjjel-nappal Bu-
dapest 14:35 Nyerő Páros 15:50 Is-
ten áldjon, Esperanza!  16:55 Story
Extra  Story Extra 17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Nyerő Pá-
ros  20:10 Éjjel-nappal Budapest 
21:25 Barátok közt 22:05 Dr. Csont 
23:00 RTL Klub Híradó 23:30 Magyarul
Balóval 00:05 Nyomtalanul  01:00 A
zöld íjász 02:05 Dr. Csont 

06:15 Televíziós vásárlás 06:50 Will
és Grace  07:15 Will és Grace 
07:40 Jóbarátok  08:05 Jóbarátok
 08:30 Downton Abbey  09:30
Született detektívek  10:25 Szívek
szállodája  11:20 Amerikai mester-
szakács  12:15 Chuck  13:10
Chuck  14:10 NCIS: Los Angeles 
15:10 NCIS: Los Angeles  16:10
Castle  17:05 Castle  18:05 Ame-
rikai mesterszakács  19:05 Jim sze-
rint a világ  19:35 Jim szerint a világ
 20:05 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 V mint vérbosszú  23:45 Éjjeli
féreg  02:05 Két pasi – meg egy ki-
csi  02:30 Az indíték 

06:05 Televíziós vásárlás 06:35 Will és
Grace 07:05Will és Grace 07:30Jó-
barátok  07:55 Jóbarátok  08:20
Downton Abbey  09:25 Downton Ab-
bey  10:25 Szívek szállodája  11:20
Amerikai mesterszakács 12:15Chuck
 13:10 Chuck  14:10 NCIS: Los An-
geles  15:10 NCIS: Los Angeles 
16:10 Castle  17:05 Castle  18:05
Amerikai mesterszakács  19:05 Jim
szerint a világ 19:35 Jim szerint a világ
 20:05 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 21:00
Supergirl 22:00 Supergirl 23:00 El-
ső állomás Las Vegas  01:00 Két pasi
– meg egy kicsi  01:30 Az indíték 
02:20 Szívek szállodája 

06:15 Will és Grace 06:40 Will és Gra-
ce  07:05 Jóbarátok  07:30 Jóbará-
tok  07:55 Downton Abbey  09:20
Downton Abbey  10:25 Szívek szállo-
dája 11:20Amerikai mesterszakács 
12:15 Chuck  13:10 Chuck  14:10
NCIS: Los Angeles  15:10 NCIS: Los
Angeles 16:10 Castle 17:05 Castle
 18:05 Amerikai mesterszakács 
19:05 Jim szerint a világ  19:35 Jim
szerint a világ  20:05 Két pasi – meg
egy kicsi 20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:00 A S.H.I.E.L.D. ügynökei 
22:00 A S.H.I.E.L.D. ügynökei  22:55
Halálos iramban: Tokiói hajsza  01:05
Az indíték  02:00 Szívek szállodája 
02:50 Jackie nővér 
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kép és szöveg: xantus-állatkert

A győri állatkertben szinte a kezdetektől talál-
kozhatnak a látogatók lámákkal. A láma a dél-
amerikai tevefélék négy faja közül a legismer-
tebb. Valószínű, hogy a guanakó volt a láma
vadon élő őse. Természetes környezetükben
Dél-Amerika bokros, füves területein, Peru
déli részétől Bolívia nyugati feléig terjedtek el,
illetve Argentína északnyugati részétől Chile
északkeleti feléig. A Dél-Amerikában élő lá-
mák számát 3,7 millióra becsülik. A győri ál-
latkertben négy tagból álló lámacsapat él,
akiknek a múlt héten költözniük kellett. Sze-
rencsére nem a parkot hagyták el, hanem
egy új kifutót vehettek birtokba. A nemrégi-
ben átalakult Dél-Amerika kifutó területe a
fejlesztések eredményéül szinte megkétsze-
reződött, így már nem csak a tapírok, vízidisz-

Új kifutóba költöztek az állatkert lámái

nók és pampanyulak otthona ez a terület, ha-
nem a lámák is birtokba vehették az újonnan
kibővített kifutót.

A lámák alapvetően társas állatok, ezért
is érzik jól magukat ebben a nagy, társas ki-
futóban. Dél-Amerikában háziállatként tartják
őket, és leginkább teherhordásra alkalmazzák. 

Bár rengeteg színváltozata létezik, a győri ál-
latkertben ezekből csak néhány lelhető fel, mint
például a fehér és a barna. Barátságos termé-
szetük ellenére, közöttük is előfordulnak nézet -
eltérések, ilyenkor a látogatók szeme láttára
rugdossák és köpködik egymást. Hétvégen-
ként az állatkerti állatbemutatón találkozhatnak
a látogatók Halimsah-val és Miriemmel, a két
fiatal lámával, és rengeteg érdekes információt
tudhatnak meg ezekről az állatokról, többek kö-
zött azt is, hogy miért fejlesztették ki a köpést,
mint az egyik legjobb fegyvert.

Szeretettel vár minden agi-
lity versenyzőt és érdeklődőt
az A-Team Győr Agility Egye-
sület a IV. Szigetköz Agility
Kupára szeptember 3–4-én,
a győrzámolyi sportpályára.
A szombaton és vasárnap
egyaránt 8 órakor kezdődő,
két pályán zajló versenyre már
110-en jelezték részvételüket.

Az agility minden kutyafaj-
ta számára nyitott. Eleinte cél-
ja a szórakoztatás volt, ké-
sőbb versenysporttá vált. Egy
pálya 15-20 akadályból áll,
melyek sorrendje és útvonala
versenyenként különbözik, a
bíró határozza meg. A verseny
végén értékelik a köröket, el-
sősorban a hibátlanság szá-

Agility Kupa a hétvégén
mít, a gyorsaság csak másod-
lagos szempont. 

A mozgásigényes kutyafaj-
ták, a pásztor-, terelő- és a va-
dászkutyák számára az agility ki-
tűnő sport, hiszen leköti a fölös
energiáikat, növeli fegyelmezett-
ségüket, fejleszti koncentráló

készségüket és kitűnő izomza-
tot, kondíciót biztosít számukra. 

A kutya mérete nem szá-
mít, csak a temperamentu-
ma – mérettől függően há-
rom kategóriában verse-
nyezhetnek a kutyusok az
agilityben.

SZEPTEMBER 9., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:05 Walker, a texasi kopó  04:50
Aktív 05:10 Sportos 05:15 Hungerő
 06:10 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:20 Mokka  Benne: Té-
nyek Reggel 09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:30 Aktív  13:00 Knight Rider
14:40 Walker, a texasi kopó 15:45
María 16:50 Megtört szívek 18:00
Tények 19:25 Ezek megőrültek! 
20:30 Star Academy 21:50 Fordított
felállás  00:20 Red Carpet – Sztárok
testközelben  00:30 A férjem védel-
mében  01:40 Tények Este 02:20
Sportos 02:25 Ezo.TV 03:25 Aktív 
03:45 Maffiadoktor 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Képújság 19:00 Híradó  19:20
Sporthírek 19:30 Üzleti negyed
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Creative chef (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Üzleti negyed (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Hello Győr! (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 8., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

05:00 Red Carpet – Sztárok testközel-
ben 05:10 Sportos 05:15 Hungerő 
06:10 Red Carpet – Sztárok testközel-
ben  06:20 Mokka  Benne: Tények
Reggel 09:20 Stahl konyhája  09:30
Babapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
Aktív 13:00Csapdába csalva 13:35
Knight Rider 14:40 Walker, a texasi ko-
pó  15:45 María  16:50 Megtört szí-
vek 18:00Tények 19:25Ezek megőrül-
tek! 20:30Star Academy 21:50Star
Academy  22:25 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők 23:35 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  23:45 Premier Lea-
gue – Összefoglaló  00:10 A törvény
embere 01:15 Tények Este 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kamarai magazin (ism.)
07:45 Made in Hungary (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Kulisszák mögött (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Képújság (ism.) 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek  19:30 Vény nélkül 
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Hello Győr! (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Zo-
oo+ (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság (ism.)

GYŐR+ TV

04:30 Story Extra  04:55 Barátok közt
 . 05:25Top Shop 05:50Jó reggelt, ska-
cok! 07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fó-
kusz  08:40 Magyarul Balóval 09:15
Asztro Show 10:15 Top Shop 12:05 Mi
muzsikus lelkek 12:40 Story Extra 
13:15 Éjjel-nappal Budapest  14:35
Nyerő Páros 15:50 Isten áldjon, Espe-
ranza!  16:55 Story Extra  17:25 Fó-
kusz  18:00 RTL Klub Híradó 18:55
Nyerő Páros 20:10 Éjjel-nappal Buda-
pest  21:25 Barátok közt  22:05 CSI:
Miami helyszínelők 23:00RTL Klub Hír-
adó Késő 23:30 Magyarul Balóval 00:10
Brandmánia  00:40 Döglött akták 
01:45 Szulejmán 02:50 Győzike 

04:30 Story Extra  04:55 Barátok közt
 . 05:25Top Shop 05:50Jó reggelt, ska-
cok! 07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fó-
kusz  08:40 Magyarul Balóval 09:15
Asztro Show 10:15 Top Shop 12:05
EgészségKalauz  12:40 Story Extra 
13:15 Éjjel-nappal Budapest  14:35
Nyerő Páros 15:50 Isten áldjon, Espe-
ranza!  16:55 Story Extra  17:25 Fó-
kusz  18:00 RTL Klub Híradó 18:55
Nyerő Páros 20:10 Éjjel-nappal Buda-
pest  21:25 Barátok közt  22:05
Csúcsformában  22:55 RTL Klub Hír-
adó 23:25 Magyarul Balóval 00:05 CSI:
Miami helyszínelők  01:10 Mars-kom-
mandó 

04:25 Noé barátai 04:50 Paula és a
vadállatok  05:20 Paula és a vadál-
latok  05:45 Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 Kult+  06:05 Ha-
lálbiztos diagnózis  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:25 Életkerék 07:55
Öt kontinens 08:25 Jövő-időben
08:30 Ybl 200 08:40 Váratlan utazás
 09:35 Elfeledett szerelem  10:20
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55
Ízőrzők: Herencsény 13:30 Halálbiz-
tos diagnózis  14:20 A palota ékkö-
ve  15:30 Elfeledett szerelem 
16:15 Charly, majom a családban 
17:10 Ridikül  18:00 Híradó 18:35
Don Matteo  19:40 Maradj talpon!
 20:40 Agatha Raisin  21:35 Tett-
hely  23:10 Kenó  23:15 Titkok Pá-
rizsban  00:40 Árnyjátékos  02:20
Tetthely  03:50 Hagyaték 

06:20 Televíziós vásárlás 06:55 Will
és Grace  07:20 Will és Grace 
07:45 Jóbarátok  08:10 Jóbarátok
 08:35 Született detektívek  09:30
Született detektívek  10:25 Szívek
szállodája  11:20 Amerikai mester-
szakács  12:15 Chuck  13:10
Chuck  14:10 NCIS: Los Angeles 
15:10 NCIS: Los Angeles  16:10
Castle  17:05 Castle  18:05 Ameri-
kai mesterszakács 19:05 Jim szerint
a világ  19:35 Jim szerint a világ 
20:05 Két pasi – meg egy kicsi 20:35
Két pasi – meg egy kicsi  21:00 Ész-
bontók 22:05 Amerikai pite 3. – Az es-
küvő  00:15 V mint vérbosszú 
02:45 Két pasi – meg egy kicsi 

06:20 Televíziós vásárlás 06:55 Will
és Grace  07:20 Will és Grace 
07:45 Jóbarátok  08:10 Jóbarátok
 08:35 Született detektívek  09:30
Született detektívek  10:25 Szívek
szállodája  11:20 Amerikai mester-
szakács  12:15 Chuck  13:10
Chuck  14:10 NCIS: Los Angeles 
15:10 NCIS: Los Angeles  16:10
Castle  17:05 Castle  18:05 Ameri-
kai mesterszakács 19:05 Jim szerint
a világ  19:35 Jim szerint a világ 
20:05 Két pasi – meg egy kicsi 20:35
Két pasi – meg egy kicsi  21:00 Az
utolsó szamuráj  00:10 Észbontók
01:10 Két pasi – meg egy kicsi 01:45
Az indíték  02:30 Szívek szállodája 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Kult+  06:05 Halálbiz-
tos diagnózis  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Slovenski Utrinki ()
07:55 Alpok-Duna-Adria 08:25 Jövő-
időben 08:30 Ybl 200 08:40 Váratlan
utazás  09:35 Elfeledett szerelem 
10:20 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Kult+ 
12:55 A világörökség kincsei 13:15
Halálbiztos diagnózis  14:05 A pa-
lota ékköve  15:10 Elfeledett szere-
lem  15:55 Charly, majom a család-
ban  16:50 Szerencse Híradó 
17:10 Ridikül  18:00 Híradó 18:35
Don Matteo  19:40 Maradj talpon!
 20:40 A Bagi Nacsa Show  21:40
Middleton  23:20 Kenó  23:25 Ku-
tya éji dala  01:55 Middleton 
03:30 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 03:50 Tengerek világa 
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.
•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •    0620/919-4518    •

lálható. Az in-
gatlan részle-
ges felújítása
5 éve megtör-
tént. Új járóla-
pok, új bejára-
ti ajtó, a fürdő-
szobában új
zuhanykabin
került beépí-
tésre, a víz- és
villanyvezeté-
keket kicserélték. Fűtése gázkazánnal történik. A
társasház külső szigetelése is megtörtént. Közös
költség: 9 E Ft.

Ár: 12,99 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Ménfőcsanak kedvelt részén kínálom el-
adásra ezt az igényesen kialakított és berendezett
társasházi la-
kást. A 64 nm-
es lakás 2008-
ban épült, egy
6 lakásos tár-
sasház első
emeletén ta-
lálható. Elosz-
tása: amerikai
konyhás nap-
pali + 2 hálószoba. Fűtése egyedi gázkazánnal tör-
ténik. A lakás egyediségét a hálószobából és a
nappaliból is megközelíthető két, nagy méretű er-

UTOLSÓ LAKÁS! NE HAGYJA KI! Szereti a nyu-
galmat és a csendet? Lakást keres Ménfőcsana-
kon? Akkor
most megta-
lálta! Tökéle-
tes választás
lehet csalá-
dok részére is,
hiszen óriási
zárt udvar is
tartozik hozzá, ahova nyugodtan kiengedheti
gyermekeit! Győr-Ménfőcsanakon kínálom el-
adásra ezt az 59 nm-es, 2 szoba + nappalis, első
emeleti lakást! A lakás emelt szintű fűtéskész ál-
lapotban kerül átadásra 2016. október végén! Ha
szeretne garázst is a lakáshoz, erre is van még le-
hetősége (2,5 M Ft). A telekhányadra az ÁFA
VISSZAIGÉNYELHETŐ, melynek összege ebben
az esetben 850 E Ft, így Önnek már csak 17,05 M
Ft-ba kerül a lakás! CSOK (1-2 gyerekes családok-
nak) valamint HITEL is számításba jöhet!

Ár: 17,9 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 

Győr-Nádorvárosban eladó ez a 42 nm-es, első
emeleti, 1 szobás lakás! Az ingatlan elosztása: 1
tágas szoba,
k o n y h a
(spájz), fürdő
+ WC. A fűtés
gázkonvektor-
ral működik,
a rezsiköltség
rendkívül ala-
csony! A szo-
ba parkettás, a
többi helyiség
járólapos. A
lakáshoz tartozik egy saját tároló is, valamint eme-
letenként közös erkélyre lehet kimenni!

Ár: 12,1 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 

Győr-Gyirmót horgászüdülőjében eladó ez a két-
szintes, 39 nm-es, nagy teraszos nyaralóépület. A
földszinten ét-
kezős nappali
h e l y i s é g ,
konyha, kam-
ra és zuhany-
zós fürdőszo-
ba WC-vel, az
emeleten pe-
dig egy nagy
szoba és egy kisebb hálószoba található. A nyaraló
összkomfortos, gáz, víz, villany, TV az épületben
vannak. Cserépkályhával még a fűtése is megol-
dott. Az épület jó állapotú, főfalai 30 cm-es tégla
falazattal épültek. Fa nyílászárói zsaluziával sze-
reltek. A háztól pár lépésre vár a vízpart, ahol pri-
vát stégről horgászhatunk vagy szállhatunk csó-
nakba.

Ár: 11,5 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Gyárvárosban kínálom eladásra ezt a föld-
szinti, erkélyes panellakást. Az 53 nm-es, 2 szo-
bás lakás egy 4 emeletes társasház földszintjén ta-

kertkapcsolattal. Ez a 62 nm-es lakás az első eme-
leten található. Elosztása: amerikai konyhás nap-
pali, 2 hálószoba. A nappaliból közelíthető meg
az 5,85 nm-es erkély.

Ár: 17,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

A Belváros közepén, 65 nm-es, erkélyes lakás le-
köthető. Elosztása: amerikai konyhás nappali + 3
szoba, kamra,
fürdő és kü-
lön WC. Az
erkély mérete
1,57 nm. Az
elrendezés íz-
lése szerint
még variálható. A lakásokban a klíma alapszere-
lés megtörténik. A házban 33 nm, 53 nm, 65 nm,
77 nm, 115 nm, 124 nm, 126 nm, 194 nm méretű
lakások közül választhat! Átadás emelt szintű fű-
téskészen 2017. őszén várható.

Ár: 26,4 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

A Pacsirta lakóparkban, Kisbácsán, kellemes,
modern lakókörnyezetben, friss levegőn ébredhet
minden reg-
gel. Az itt épü-
lő családias,
kis lakóközös-
ségű, 6 laká -
sos társasház-
ban 31,5–60,1 nm-es lakások közül választhat
még. Ez a földszinti, 45 nm-es, amerikai konyhás
nappali + 1 szobás lakás 10 nm-es terasszal és 54
nm-es, saját használatú kertkapcsolattal, DNy-i tá-
jolással eladó. Az elrendezésen még módosíthat!

Ár: 13,5 M Ft-tól.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Kisbácsán, családias környezetben, új épí-
tésű társasházi lakások eladók. A 15 lakásos tár-
sasházban 34
és 97 nm-es
lakások közül
választhat. Ez
a 34 nm-es la-
kás a földszin-
ten és az első emeleten is megtalálható. Elosztása:
amerikai konyhás nappali, fürdőszoba és WC. A
zárt udvarban gépkocsibeálló (550 E Ft) és tároló
(90 E Ft/nm) vásárlására is van lehetőség. Az épít-
kezés kezdete: 2016. szeptember, várható átadás:
2017. nyár

Ár: 10,3 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Szabad-
hegy kertváro-
si részén sor-
házi lakások
eladók! 73
nm alapterület + terasz + gépkocsibeálló + 70 nm
saját kert BOMBA ÁRON!

Ár: 26,2 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

kély adja. A lakáshoz közös tároló és 2 utcai gép-
kocsibeálló is tartozik.

Ár: 20,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Adyvárosban háztömb felújításon átesett, 3
szoba hallos, gyönyörűen felújított, tehermentes
lakás új nyílás -
zárókkal el-
adó. A 3 kü-
lönálló szoba
mindegyike
egyedien fel-
újított, új radi-
á t o r o k k a l ,
egyedi szabá-
lyozhatósággal, egyedi mérővel felszerelt. A folyo-
só, a konyha, a nappali minőségi, kerámia burko-
lattal lettek felújítva, a fürdőbe masszázskád, új
mosdó került beépítésre. A WC helyiség is fel lett
újítva. A konyha egyedi megoldással praktikus ét-
kezőpultot kapott, így tágasabb tért nyertek.

Ár: 14,9 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

A Pacsirta lakóparkban új építésű társasházban
lakások el-
adók. 40, 60
és 82 nm-es
lakások közül
választhat, a
földszinten

Helyszíni élô mûsor
a Gyôr+Rádióval
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Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
Igazgatósága felvételt hirdet az aláb-
bi munkakör betöltésére:

Bérezés:
megegyezés szerint
Jelentkezési határidő:
2016. szeptember 15.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ
címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi
osztály 9024 GyŐr, Orgona u. 10., vagy mun-
kaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá,
illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a „vil-
lanyszerelŐ” jeligét.

Øvillanyszereló́

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Vagyonkezelési üzletága felvételt hirdet az alábbi munkakör
betöltésére:

Feltétel: minimum középfokú műszaki végzettség • felhasználói szintű számítógépes isme-
retek • ügyfélorientált szemlélet • problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés • jó kom-
munikációs készség • B kategóriás jogosítvány • saját tulajdonú gépjármű
Előnyt jelent: felsőfokú műszaki végzettség • ingatlankezelésben szerzett tapasztalat • tár-
sasházkezelői végzettség
Bérezés: megegyezés szerint.
Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 20.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi osz-
tály 9024 GyŐr, Orgona u. 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve
az e-mail tárgyában tüntesse fel a „vagyonkezelés” jeligét.

ingatlanüzemeltetési ügyintézó́

kép és szöveg: pannon-víz

Csatornacsere miatt útszűkület-
re kell számítani Győrben, a
Szent István úton, a Nádor aluljá-
ró és a Bisinger híd közti szaka-
szon. A főútvonal alatt átvezető,
300 mm-es beton szennyvízcsa-
torna hibásodott meg, ennek cse-
réjét végzik el a szakemberek. 

A munkálatok az Iparkamarával
szemben kezdődtek, augusztus 30-
án. A Szent István úton, a Belváros fe-
lé közlekedők sebességkorlátozásra,
sávlezárásra és a munkagépek moz-
gása miatt útszűkületre számítsanak
– tájékoztatta lapunkat Tóth László, a
Pannon-Víz Zrt. diszpécserszolgála-
tának vezetője. 

A főútvonal alatt keresztben húzó-
dó teljes csatornaszakaszt kicserélik
a szakemberek, így miután ezen az ol-
dalon végeztek, a túloldalon folytató-
dik a munka. Itt is hasonló, szintén a

Forgalomkorlátozás csatornacsere miatt 
belső forgalmi sávot érintő lezárásra
számítsanak a közlekedők.

A beavatkozás várhatóan egy hétig
tart, ez idő alatt a szennyvízelvezetés
folyamatosan működik, a képződő
szennyvizet szippantókocsikkal szállít-
juk a Mártírok úti átemelő telepre –
tette hozzá Tóth László. A csatorna-
csere után a munkaterületet, mindkét

oldalon, a legrövidebb időn belül járha-
tóvá teszik a szakemberek. Első lép-
csőben ideiglenes helyreállítás készül,
zúzottkővel, ezen már haladhat a forga-
lom. Kellő tömörödés után természe-
tesen elkészül az aszfaltozás is. Az oko-
zott kellemetlenségekért az itt lakók és
az erre közlekedők türelmét és megér-
tését kérjük. 

A Malom ligetet, az Adyvárosi záportá-
rozót, a Barátság Sportparkot, a Má-
tyás teret, Vízivárost, a Széchenyi István
Egyetemet, a vízisport-telepet, az Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál építkezé-
seit, a belvárosi új rakpartokat is meg-
nézte a Virágos Magyarországért kör-
nyezetszépítő verseny zsűrije, amely
szerdán járt Győrben. A több mint húsz
éve működő mozgalom célja a hazai
kertkultúra támogatása, bemutatása.
Győr 2000-ben az első helyet szerezte
meg a seregszemlén, így egy évvel ké-
sőbb városunk képviselte országunkat
a nemzetközi mezőnyben, ahol ezüst fo-
kozatot értünk el.

Dr. Csemez Attila tájépítész, a zsűri
egyik tagja elmondta, az ötvenezer la-

Gyôr esélyes a Virágos-díjra

Szeptember 9-én 14. alkalommal
szervezik meg azt a jótékonysági ke-
rékpártúrát, melyen várhatóan is-
mét több száz diák kerekezik majd
Győrből a táplánypusztai Dr. Piróth
Endre Szociális Központba. Kara
Ákos, a rendezvény egyik ötletgaz-
dája és fővédnöke hangsúlyozta,
idén bővül a támogatottak köre: a
győri Répce és Lepke úti idősek
klubja mellett a tápi, gönyűi nyugdí-
jas közösségeket, valamint a táp-
lánypusztai szociális központot és a
mindszentpusztai autista otthont is
támogatják a felajánlásokkal.

Jótékonysági
kerékpártúra kosnál nagyobb városok kategóriájá-

ban Győr mellett Veszprém és Kapuvár
van versenyben. Először egy százpon-
tos szempontrendszer szerint bírálták
el a településeket, majd a kiválasztotta-
kat felkeresi a négytagú szakmai
„csúcs zsűri”. Rendezett, jól karbantar-
tott zöldfelületeket, virágültetéseket lát-
tunk, jó a benyomásuk a városról – árul-
ta el Csemez Attila. Figyelték a közterü-
letek állapotát, a parkosítást, a növé-
nyeket, az emberek viszonyát a környe-
zetükhöz, és az önkormányzat szerepét
a város környezetének szépítése terén.

A helyszínbejárásokat követően,
szeptember végén nevezik meg a ver-
seny kiírói 2016 legvirágosabb városát
és falvát.

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

03. 25.—03. 31.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

Csirkecomb
farrésszel 1 kg

Csirkemáj 1 kg

Csirkeszárny 1 kg

Csirkefarhát 1 kg

Csirkemellfilé 
1 kg

1299 Ft/kg

Pecsenyekacsa
"A" minűségû, 1kg

899 Ft/kg

Globex kukoricakonzerv 
425 ml, 303,52 Ft/l

639 Ft/kg

499 Ft/kg

189 Ft/kg

Pecsenyekacsa-
nyak 1 kg

Pecsenyekacsa- 
farhát 1kg fagyasztott

250 Ft/kg

119 Ft/kg

Farmer tejföl 20%
330 g, 572,73 Ft/kg

109 Ft/kg

149 Ft/db
kartonos ár

Steffl 4,2%
dobozos sör
0,5 l, 298 Ft/l,

169 Ft/db

Omnia Silk kávé
250 g

599 Ft/db

Magyar burgonya
1. oszt.

189 Ft/db

399 Ft/kg

Akció: 2016. szeptember 2—8.

129 Ft/db
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Tánctanfolyam minden korosztálynak

Helyszín: Gyôr, Földes Gábor út 34—36.
Pálffy Miklós Kereskedelmi Iskola Info: Horváth Miklós +36-20/808-2122

On-line beiratkozás: www.tarsastanc.hu

KUBAI SALSA
2016. 09. 13 kezdô
18.30—19.30 (kedd) 

TÁRSASTÁNC 
2016. 09. 11. kezdô
16.30—18.00 (vasárnap)

TOVÁBBI
CSOPORTOK:
www.tarsastanc.hu

ARGENTIN TANGÓ
2016. 09. 15. kezdô 
18.30—19.30 (csütörtök)

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 

Fellépnek: Bokor János,
Kátai Zsuzsa, Sebestyén Tamás
Zongorán kísér: Siliga Miklós

Kedves Vendégeink! Jegyvásárlási akció szeptember 7-én
és 8-án (szerda, csütörtök),  10 db vásárlása esetén 1 db-ot, 20 db

vásárlása esetén 3 db-ot ajándékba adunk!!

Magyarnóta Est
2016. szeptember 16-án, pénteken

ÁLLÁS 

Kovácsokat, betanított ko-
vácsokat, üzemeltető és karban-
tartó villanyszerelőket, géplakato-
sokat, targoncásokat és darusokat
keresünk (felülről vezérelt daru, tí-
pusvizsga szükséges) több műsza-
kos, győri munkahelyre. 06-
70/941-0185; 06-70/941-0994.
hegeszto2016@gmail.com

Gépi forgácsolókat és CNC-for-
gácsolókat (marós, köszörűs) ke-
resünk egyedi gyártásban, gya-
korlat előny. Több műszakos mun-
karend, győri munkahely. 06-
70/941-0185; 06-70/941-0994.
hegeszto2016@gmail.com

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigete-
lése, bádogos-, ács-,
kőművesmunkák vég-
zése kedvezménnyel,
garanciával. Telefon:
06-30/355-6991.

Autókereskedés ke-
res heti több alkalomra, mun-
kájára igényes női munkaerőt
autómosásra, lehetőleg Győrből.
Jogosítvány előny. Munkaidő
megegyezés szerint. Érdeklődni:
06-30/901-5808; 9 és 17 óra
között.

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló lerakása,
tisztasági festések, homlokzatfestés
és családi házak hőszigetelése. Tel.:
06-70/245-8931.

LOMTALANÍTÁS lomel-
szállítással együtt, IN-
GYEN. Hívjon minket bátRan! Kő-
szegi Tibor: 06-30/212-4830; V.
Gyuri: 06-20/505-0880.

Szőnyegtisztítás, ingye -
nes oda-vissza szállí-
tással! 
Vállalunk: vegytisztítást, mosást. 
Ruhafestést! Ruhakészítést, Ruha-
javítást!
Hívjon bátran, mobilvarrodánk
házhoz megy, ingyenes szállítással! 
06-20/916-8465

Kémények átrakását, kőműves-
és bontási munkákat, valamint
szobafestést és hőszigete-
lést vállalok. Tel.: 06-30/460-5184.

Szobafestést, mázo-
lást, laminált parkettázást vállalok.
Nyugdíjasoknak kedvezménnyel. Tel.:
06-30/984-3518.

Udvarok, járdák, kocsi-
beállók, garázsbeállók
térkövezését, aszfaltozását, kerítés-
építést vállalunk, ingyenes felmérés-
sel. +36-30/695-4930

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

MOZGÁS -
GYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

Lomtalanítást vállalokpad-
lástól a pincéig, ingyenes elszállítással. Hív-
jon bizalommal! 06-70/707-5812

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

Fűnyírás, fűkaszálás,sövény-
vágás, fakivágás, bozótirtás. Győr és környé-
ke! 06-96/826-322, 06-30/403-6810.

Hagyatékvétel, szállí-
tás, lomtalanítás! Lakások,
családi házak, garázsok hagyatéká-
nak megvásárlása, lomtalanítása,
igény szerint rakodókkal. Hétvégén
is! 06-20/944-6667

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

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

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

EGYÉB

Győrben felnőttek szá-
mára önvédelmi tanfo-
lyam indul. További informáci-
ók az alábbi elérhetőségeken: 06-
30/475-3767, Facebook.com/Nihon
Jitsu Kempo Győr. 

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort, 

festményt, herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, 

kristályokat,ezüst tárgyakat, 
ékszert, régi órákat, 

könyveket,  dísztárgyakat, 
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101 

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

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

INGATLAN

Nádorvárosi 56 nm-es,
teljesen felújított laká-
somat eladnám vagy ki-
sebbre cserélném, ér-
tékegyeztetéssel. Malom-
liget környéke előnyben. Érd.: 06-
96/831-241.

LAKÁSCSERE

Debrecen belvárosában
határozatlan bérleti szerződéses, meg-
vásárolható, összkomfortos 35 nm-es,
1,5 szobás bérlakást cserélne, győri ha-
sonló alapterületű, határozatlan idejű
bérleti szerződéses bérlakásra. Érd.: 06-
70/665-1822.

Érd.: 06-96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 23 nm-
es, komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne. 1-2 szo-
bás, 26-36 nm-es, határozatlan-hatá-
rozott idejű bérleményre. Sziget, Újvá-
ros kizárva. (Hirdetésszám: 562.)

Belvárosi, 2 szobás, 64 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 3-4 szobás,
legalább 90 nm vagy annál nagyobb
belvárosi, határozatlan idejű bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 563.) 

Belvárosi, 2 szobás, 53 nm-
es, komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 3–5
szobás, legalább 53 nm vagy annál
nagyobb belvárosi, határozatlan-
határozott idejű bérleményre. Szi-
get, Újváros, Bán Aladár utca kizár-
va. (Hirdetésszám: 564.) 

Belvárosi, 1 szobás, 34 nm-
es, komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne. 2 szo-
bás, legalább 45–70 nm, határo-
zatlan-határozott idejű bérlemény-
re. Tartozás kizárva. Sziget, Újvá-
ros, Bán Aladár utca kizárva. (Hir-
detésszám: 565.) 

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu
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szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Egy évvel ezelőtt Győr nyerte
meg a Megyei Jogú Városok
Sporttalálkozóját, megszerezve
ezzel a jogot az idei rendezésre.
A találkozóra mintegy négyszáz
vendég érkezett városunkba, az
ország számos pontjáról. 

Nagy sikerrel zárult a Megyei Jogú Vá-
rosok Sporttalálkozója, amelyet idén
Győr, mint a tavalyi nyertes város ren-
dezhetett meg, s amely a nyár utolsó
hétvégéjének amúgy is színes prog-
ramkavalkádját gazdagította. A rangos
esemény látványos megnyitóját a Du-
nakapu téren tartották, ahol valameny-
nyi város csapata felsorakozott, és
meglepetésként a Győri Audi ETO KC
világklasszis játékosaival közös beme-
legítésen vettek részt. Radnóti Ákos al-
polgármester, a Megyei Jogú Városok
Szövetsége Ifjúsági, Oktatási és Sport
Bizottságának elnöke arról beszélt,
hogy a házigazda város nagy szeretet-
tel mutatja meg értékekeit, amelyekre
győriként büszkék vagyunk, és azokat

Öt hónapja működik, és a kezdetek óta nagy nép-
szerűségnek örvend a Barátság Sportparkban az a
teljes egészében magyar fejlesztésű kültéri edző-
park, amely az önkormányzat beruházásában, az
Audi Hungaria Motor Kft. támogatásával épült meg.
A park eszközeihez egy komplex edzésmódszer, az
Active Body System, vagyis az ABS is tartozik, ami
a különböző izomcsoportok erősítésére, nyújtására,
a mozgáskoordináció, stabilizáció fejlesztésére és
az állóképesség növelésére szolgál. Tálos Gergővel,
a fitneszpark ötletgazdája, a Yakuza Fitness Győr
egyik tulajdonosával edzés közben találkoztunk.

„Gyakran látogatok ki a Barátság Sportparkba,
és jó érzéssel tölt el, hogy sokan használják az esz-
közöket, és alkalmazzák a hozzá illeszkedő mód-
szert. Kialakultak állandó közösségek, akik egy idő-
ben jönnek ide, és amiben tudják, segítik egymást.
Táblák mutatják be, hogy milyen gyakorlatokat le-
het itt elvégezni, mindez nemsokára egy interaktív
terminállal is bővül, így gyakorlatilag olyan lesz,
mintha saját edzőtől kérnénk tanácsokat. Az eszkö-
zök több ezer különféle gyakorlat elvégzésére ad-
nak lehetőséget. A parkban megtalálható egy
komplett crosscore állomás, a központi torony pe-
dig 27 edzésállomást foglal magában. A lehetősé-
geket a sportos múlttal rendelkezők, illetve a telje-
sen kezdők is ki tudják használni, sőt az idősebb
korosztály is talál itt edzéslehetőséget. A teljes ki-
használtság a válasz arra, hogy jó ötlet volt-e a par-
kot létrehozni” – mondta Tálos Gergő, majd hozzá-
tette, az első fitneszparkot továbbiak követhetik,
akár Győrben is. A Bercsényi ligetben éppen most

Népszerû a város elsô fitneszparkja
épül a második ilyen hely, de szerte az országban
terveznek hasonlókat kialakítani.

Radnóti Ákos, Győr alpolgármestere, Adyváros
önkormányzati képviselője is elégedett a park nyúj-
totta lehetőségekkel, és azzal, hogy az ide látogatók
rendeltetésszerűen használják az eszközöket.

„Nagyon örültünk annak, hogy itt avathattuk fel a város
első fitneszparkját, amely mintegy harmincmillió forintos

beruházás keretében valósulhatott meg. A parkot a meg-
nyitása óta ingyenesen igénybe veheti bárki, és rögtön
nagyon népszerű lett a sportot kedvelők között, azóta is
magas kihasználtsággal működik. Azért is fejlesztettük
tovább a világítás kiépítésével, hogy este, sötétedés után
is fogadni tudja a mozgásra vágyókat. A fitneszpark rend-
kívül biztonságos, hiszen a legmodernebb eszközökkel
felszerelt, és a tájékoztató rendszere is kiváló.”

Gyôrben mérték össze ügyességüket a megyei jogú városok
a létesítményeket, amelyek most a
sporttalálkozó, 2017 nyarán pedig már
az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
helyszínei lesznek. A Megyei Jogú Vá-
rosok Szövetsége nevében Szita Károly
elnök elmondta, a sporttalálkozó ötlete
14 évvel ezelőtt Egerben született, s
azóta is töretlen a sikere, amely nem
csak a vetélkedésre, de egymás és vá-
rosaink jobb megismerésére is kitűnő
alkalom. A két felszólaló egyaránt gra-
tulált a magyar olimpiai csapat tagjai-

nak a riói sikerekhez. „A megyei jogú vá-
rosok összességében 14 milliárd forint-
tal támogatják a sportot, legalább eny-
nyivel tehát ők is hozzájárultak a jó sze-
repléshez” – hangsúlyozta Szita Károly.

A megnyitót követően kezdődtek a
megmérettetések a város számos pont-
ján. A csapatok többek között mini foci-
ban, strandröplabdában, vízi ügyességi
vetélkedőben, kenuversenyben, Radó-
szigeti próbákon, sőt, kamionhúzásban
is megmérkőztek egymással. A záró

rendezvényen Borkai Zsolt, a MOB el-
nöke és Győr polgármestere köszöntöt-
te a résztvevőket. „Nem csak egy meg-
mérettetésről van szó, hanem egy kö-
zösséget összekovácsoló programról is.
Az önkormányzatok dolgozóinak ilyen-
kor lehetősége nyílik jobban megismer-
ni egymást, közösen sportolni, verse-
nyezni, amely segítheti később a min-
dennapi munkát, az együttműködést
is.” Borkai Zsolt a nap értékelése mellett
Rióra is visszatekintett, s beszélt az ot-
tani tapasztalatokról, valamint felidézte
a magyar sikereket, amelyet most is ki-
törő taps fogadott.

Az eredményhirdetésen külön díjaz-
ták az egyes versenyszámok első há-
rom helyezett csapatát, a csúcspontot
persze a végső, összetett sorrend kihir-
detése jelentette. A díjakat Borkai Zsolt
mellett Radnóti Ákos alpolgármester, dr.
Lipovits Szilárd jegyző és Papp Erika, a
Megyei Jogú Városok Szövetségének
főtitkára adta át. Az idén az első helyet
Debrecen, a másodikat Békéscsaba, a
harmadikat pedig Székesfehérvár csa-
pata szerezte meg, ami azt jelenti, jövő-
re a hajdúsági megyeszékhely rendez-
heti a versenyt.

Tálos Gergő is gyakran edz
a fitneszparkban
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Az átigazolási időszak utolsó órái is
tartogattak érdekességeket a labdarú-
gás világában, igaz ez a győri klubokra
is. Az élvonal újonca, a Gyirmót FC ma-
ximálisan kihasználta a rendelkezésre
álló időt, hogy megerősítse keretét. A
28 éves, tízszeres montenegrói U21-
es válogatott Mijusko Bojovic a ciprusi
Enosis Neon Paralimnitől érkezett, ko-
rábban játszott a belga első osztály-
ban is, ahol 53 mérkőzésen lépett pá-
lyára védőként. Bojovicot egy évre
szerződtették. A romániai CS Univer-
sitatea Craiova együttesétől jön Gyir-
mótra a hátvéd, Achim Sebastian.
Ugyancsak Urbányi István vezetőedző
együttesében folytatja a győri kötődé-
sű Novák Csanád, akit a Vasastól szer-
ződtetett a klub. A csatár az élvonal-
ban eddig 54 mérkőzésen kapott sze-
repet, ezeken hét gólt szerzett. A
szombathelyi nevelésű középpályást,

Barátságos mérkőzések egész sorával készül a baj-
noki és a BL-rajtra a Győri Audi ETO női kézilab-
dacsapata. Ambros Martín vezetőedző együttese
hét közben harmadik edzőmeccsét is lejátszotta,
ezúttal idegenben, Vácott. A találkozót a hazaiak
nyerték 16–12-es félidő után 31–27-re. 

„Ezen a meccsen kijött az eddig elvégzett ke-
mény fizikai munka hátránya. Sokat hibáztunk, de
hozzátartozik, hogy fáradtan érkeztünk a mérkőzés-
re. Keményebben kell dolgoznunk, hogy ismét fel-
vegyük a megszokott ritmusunkat” – nyilatkozta a
találkozót követően Ambros Martín.

A mérkőzésen még nem léptek pályára, de a talál-
kozót a helyszínen nézték meg az olimpiát megjárt já-
tékosok, köztük az új igazolás, Nora Mörk is. A Győr-
be korábban visszatért Eduarda Amorim már játszott
a Vác ellen, sőt a hétgólos Görbicz Anita mellett hat
találatával az egyik legeredményesebb játékos volt.
Amorimnak óriási élmény volt a hazájában, Brazíliá-
ban rendezett olimpia. 

„Az eredmény ellenére – mivel nem vagyok igazán
elégedett – jó volt hazatérni az olimpiára. A kézilabdator-
na igazán látványos meccseket hozott. A hazámban
még soha nem mozgatott meg ennyi embert ez a sport-
ág, mint a játékok alatt. Élveztük a népszerűséget, min-
denki megismert minket, és tetszett a szurkolóknak,
amit láttak tőlünk, a mérkőzéseken pedig hihetetlen
hangulatot teremtettek, élmény volt így pályára lépni. A
brazil válogatott meccsein mindig telt ház volt. Örülök,
hogy átélhettem minden pillanatát az olimpiának. An-
nak ellenére, hogy a szereplésünk elmaradt a várakozá-
soktól, mindannyian boldogok voltunk, bár egy érem
azért szépen csillogott volna a nyakunkban. Ezt a terve-
met egyébként nem adtam fel” – mondta a klub honlap-
jának a riói olimpiáról visszatérő Eduarda Amorim. 

Az ETO Vác elleni találkozóját megelőzően, dr. Szá-
lasy László csapatorvos a keret sérülés miatt hiányzó
tagjairól beszélt: „Tomori Zsuzsa állapota megfelelően

Amorim: Hihetetlen élmény volt az olimpia

javul, várhatóan hamarosan a csapattal edzhet. Bódi
Bernadett a rehabilitáció utolsó fázisában tart, ő is ha-
marosan a vezetőedző rendelkezésére áll. Lakatos Ri-
tának múlt hét végén kiújult egy korábbi, többször pa-
naszokat okozó kisebb sérülése, a vizsgálatok jelen-
leg is zajlanak, kezelése folyamatban van."

Az Audi ETO legközelebb szombaton játszik edző-
meccset a Fehérvár KC otthonában 17 órakor, majd

szeptember 7-én a Dunaújvárost fogadják a lányok
18 órától. Szeptember 10-én idegenben, a Moson-
magyaróvár ellen is lesz egy mérkőzése a csapatnak,
17 órától. A győri mérkőzések az eddigi hagyomá-
nyoknak megfelelően, díjmentesen látogathatóak.

A BL-ben Ambros Martín tanítványai hazai pá-
lyán a Midtjylland ellen kezdenek az első forduló-
ban, október 15-én szombaton, 15.30-kor.

Az utolsó pillanatig igazoltak: Magasföldi Gyôrben folytatja
Jancsó Andrást a Haladástól csábítot-
ta magához a csapat, a fiatal játékos
jövő nyárig írt alá. Jancsó az előző évet
Sopronban töltötte, ahol alapember-
nek számított. Az élvonalban eddig 11
mérkőzésen lépett pályára. 

Távozott az NB I újoncától Völgyi Dá-
niel. Az ETO-t is megjárt védő Debre-
cenbe szerződött, míg a volt gólkirályt,
Simon Attilát a másodosztályú Kisvár-
da szerezte meg. Beliczky Gergő az
ETO-ba igazolt, de szabad listára ke-
rült Máté János és Szekeres Adrián is.

Az átigazolási időszak kezdete óta
Gyirmótról Bohner Roland, Simon At-
tila, Völgyi Dániel, Varga Róbert és Be-
liczky Gergő távozott. Érkezett Filkor
Attila, Csiki Norbert, Hrabina Alex,
Nagy Olivér, Achim Sebastian, Mijus-
ko Bojovic és kölcsönbe Sallói Dániel.
A csapat hét forduló után a 12. helyen
áll az NB I-ben, három döntetlennel

és négy vereséggel, három ponttal. A
felkészülés kezdete óta szinte teljesen
kicserélődött az NB III-as ETO FC
Győr játékoskerete. Többen már azok
közül is továbbálltak, akik a nyár ele-
jén még hosszú távra terveztek a klub-
nál. A hét elején bontottak szerződést
Balajti Ádámmal, és Bata Csongor
sem marad Győrben, ő Budaörsre
tart, míg Vankó Imre szolgálataira a
Budafok tart igényt. Fekete Tamás köl-
csönben a Mosonmagyaróvárban ját-
szik. Remek választásnak tűnik az
MTE 1904-ben gólerős formában ját-
szó Magasföldi József szerződtetése.
A csatár korábban is kapcsolatba ke-
rült az ETO-val, ám akkor nem szer-
ződtették le. A Gyirmóton szabad lis-
tára kerültek közül Beliczky Gergő és
Varga Róbert lesz a zöld-fehérek játé-
kosa, és nemrég került az SVSE-től az
ETO-hoz Zamostny Balázs.

Magasföldi Józseftől
gólokat várnak a szurkolók

Eduarda Amorim nem mondott le 
az olimpiai éremről
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a győri uszodákban minden korosztálynak
(bébi, óvodás, gyermek, diák, felnőtt, vízitorna)
kezdőknek és haladóknak

Az úszófoglalkozások a győri Aqua-, Magyar Vilmos-,
Móra- és Sátoros Uszodában zajlanak.
Időpontok: hétfőtől péntekig 15:00–20:00 között uszodánként különböző
beosztásban. Részletek a honlapon: www.vidrauszoiskola.hu
Beiratkozás: 2016. szeptember 9-én pénteken, a győri Sátoros Fedett
Uszodában 15:00–18:00 között.

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

ÚSZÁS
erő, egészség,
edzettség

Szeretettel várunk minden régi és új tanítványunkat!

szerző: nagy roland
fotó: spartan race

A Te indokod! A Te harcod! A Te győ-
zelmed! Így szólnak a világ egyik leg-
keményebb extrém akadályversenyé-
nek a Spartan Race-nek a jelmonda-
tai. Tömböly Dávid mindhármat szem
előtt tartva menetelt lépésről lépésre
a spártaiak embert próbáló viadalain,
amíg eljutott egyik legnagyobb céljá-
ig, világbajnokságon indulhat. A győri
fiatal sportolónak két évvel ezelőtt
még semmi köze nem volt a hasonló
versenyekhez, hiszen korábban foci-
zott és teniszezett, mindezt TRX edzé-
sekkel edészítette ki. Az első magyar-
országi Spartan Race-en azonban el-
indult és a csaknem 2800 résztvevő
közül a 21. helyet szerezte meg. Az in-
dok után, hogy neki ezt folytatni kell,
jött a harc jóval nehezebb része, az
egyre inkább erősödő mezőny a kü-
lönböző viadalokon. Ezzel az akadály-
lyal is megküzdött, így jöttek a további
sikerek, győzelmek. 

„A Spartan Race versenysorozatot
Európában régiókra osztották. Magyar-
ország, Szlovákia, Csehország és Len-
gyelország került egy körbe, ezekben
az országokban indulunk rendszeresen

Spartan Race: Gyôrbôl a világbajnokságra
megmérettetéseken. Sok magyar csa-
pat vesz részt ezeken a viadalokon a
több ezer főből álló mezőnyben. A leg-
keményebb próbázók az Európa-baj-
nokságra kvalifikálhatják magukat,
majd innen országonként a legjobb öt
induló kap ingyenes indulási lehetősé-
get a világbajnokságra” – mondta Töm-
böly Dávid. Hazánkból két nő és három
férfi lehet ott eredményeinek köszönhe-
tően a vb-n. A Spartan Race csúcsese-
ményét idén az Egyesült Államokban

rendezik a Squaw Valley méltán híres sí-
pályáin, Kalifornia és Nevada határán,
az 1879 méter magasan fekvő Lake Ta-
hoe mellett, október 1-jén. 

„A spártai viadalokon három szintet
teljesíthetnek az indulók. A Sprint a rö-
vid táv, nagyjából 5 kilométeres futam,
tele akadályokkal, a Super kategória
ugyanez 12–14 kilométeren. A Beast
mezőnye pedig 21 km feletti távot telje-
sít. A világbajnokságon 25 kilométerre
számítunk, a környezet sajátosságaiból

kiindulva, hihetetlen kemény akadályok-
kal színezve. A futamon belüli szintkü-
lönbséggel sem lesz könnyű megbir-
kózni. A pályáról egyébként semmilyen
információt nem kapunk előzetesen” –
tette hozzá Tömböly Dávid, aki éppen a
felkészülést végzi saját programja alap-
ján, modellezve a szélsőséges körülmé-
nyeket. A vb előtt még vár rá egy hosz-
szabb távú próba, egy Ultra Beast, 42 ki-
lométeren, 60 akadállyal. A világbajnok-
ságra szeptember 27-én indul, és októ-
ber 1-jén áll rajthoz. Terve az, hogy ki-
hozza magából a maximumot, és a há-
rom magyar férfi versenyző közül leg-
alább egyet megelőzzön, bár tudja,
hogy a fizikai állapot mellett a koncent-
rációnak is nagy szerepe lesz a végered-
ményben: egy-egy hibánál jönnek a
négy ütemű fekvőtámaszok, ez pedig
erőt és időt vesz el a sportolóktól. 



gít azokon a holtpontokon, melyek az
edzésben, életmódváltásban egy -
aránt jelentkezhetnek.

A fentiekben kérj bátran szakmai
segítséget, útmutatást. Támogasd
magad apró sikerekkel az úton, lásd
a folyamatot részeiben és egészben,
és mindig tartsd fejben, miért is in-
dultál el!

Tormássy Ákos 
személyi edző
SPEEDFIT
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Az ősz eljövetele sokakat állít döntés-
helyzet elé.  Ahogy a gyermekeket is
beíratják új szabadidős vagy sportfog-
lalkozásokra, úgy a szülők is ekkor in-
dulnak el leggyakrabban a régóta vá-
gyott vonzó, egészséges külsőhöz ve-
zető úton. Az edzés megkezdése előtt
érdemes néhány alapelvet figyelembe
venni. Az első lépés az állapotelemzés,
mely során különböző paraméterek-
kel megismerhetjük testünk aktuális
állapotát, képességeit. Ezt követően
határozzuk meg a célt. Időnként érde-
mes objektív ellenőrzésekkel értékelni
állapotunkat, valamint az edzésmód-
szer helyességét. Ilyen kontroll lehet
egy terhelés-élettani vizsgálat vagy
testösszetétel-mérés.

Az első lépések megtétele után ér-
demes ciklusokra bontva végezni ed-
zésmunkánkat.

A tervezés és koncepció nélkül
edzők körében általában nagy a le-
morzsolódás, mivel a lassan vagy
sajnos úgy sem érkező eredmények
hamar véget vethetnek a kezdeti lel-
kesedésnek.

Rendkívül fontos tehát a fokozatos-
ság elvét elfogadva, ciklusokra bontva
elvégezni edzésmunkánkat, részcélo-
kat kitűzni, mely célravezető, és átse-

Ciklikusság — az edzésben is!

Az ETO U16 Football Cup története
2011-ben kezdődött, és 2014-ig si-
kerrel rendezte meg a tornát a zöld-fe-
hér klub. A korábbi négy kupa győzte-
sei között található két Bajnokok Ligá-
ja- és BEK-győztes klub, a Barcelona
és a Benfica utánpótlás-csapata is. A
tavalyi év kényszerszünete után idén
ismét erős mezőny gyűlt össze az ETO
Parkban. A győriek mellett az A cso-
portban az olasz Lazio, a szlovák DAC,
és a cseh Bohemians Praha, a B jelű
négyesben pedig a cseh Slavia Praha,
a szlovák Slovan Bratislava, a szerb
Vojvodina és az osztrák Rapid Wien
küzdött a helyezésekért. Az ETO a La-
ziótól 2–0-ra kikapott, majd két mecs-
cset nyert. A Bohemianst 2–0-ra, a
Dunaszerdahelyt 3–1-re győzte le a
győri gárda, amely a bronzmeccsen a
Slovant verte 2–0-ra.

„Sokkal több volt a fiúkban a muta-
tott játék alapján, hiszen minden mér-
kőzésünket uraltuk. Az első találko-
zón a Lazio ellen a szerencse elpártolt
tőlünk, és hiába játszottunk jól, bosz-
szantó hibákból kaptunk gólokat. A
gyerekeknek eleinte új volt ez a közeg,
stadionban léptek pályára, legendás

Színvonalas torna,
ETO-bronzérem

klub korosztályos csapata ellen, az-
tán később hozták, amit igazán tud-
nak, magabiztosan nyerték a hátralé-
vő mérkőzéseket. Kijelenthetem, eb-
ben a korosztályban tartjuk a lépést a
nagy bajnokságok klubjaival. Szeret-
ném megköszönni mindenkinek, aki
részt vett a szervezésben, hogy ilyen
színvonalas tornát sikerült összehoz-
ni. Örülök a harmadik helynek, de egy
kis csalódottság is van bennem” –
mondta az eredményhirdetés után
Granát Balázs, az ETO U16-os csapa-
tának vezetőedzője.

A döntőt a Slavia Praha nyerte 2–0-
ra a Lazio ellen. Különdíjasként két hazai
játékos is elismerést kapott. A legjobb
kapus az ETO-s Ónodi Ákos, a Verebes-
díjas pedig Radics Márton lett. A Slavia
Prahából Krobot Ladislavot választották
a torna legértékesebb játékosának, Du-
ric Dejan szerezte meg a gólkirályi cí-
met, míg a Bohemians Praha együttese
kapta a Fair Play-díjat.
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