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Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
la tájékoztatja az ügyfeleket, hogy a 2016. évi
mindenszentek napja miatti munkanap-áthe-
lyezések révén a következőképp alakul a hivatal
munkarendje: október 14-én, pénteken hétfői
ügyfélfogadás szerint működik a hivatal, októ-
ber 15-én, szombaton pénteki munkarend van
érvényben (nincs ügyfélfogadás), október 31.,
hétfő pedig pihenőnap.

Az október 2-i népszavazáson Győr-Mo-
son-Sopron megyében az érvényes sza-
vazatok aránya 48,57 százalék volt, ami-
ből a nem szavazatok 98,6 százalékos
többségbe kerültek. Győrben a részvé-
teli arány 46,11 százalék volt (érvényte-
len: 6,27 százalék), az érvényes szavaza-
tok 98,58 százaléka volt „nem” szavazat.

Azzal, hogy a szavazók 98 százalé-
ka voksolt nemmel a kényszerbetele-
pítésre, létrejött egy új, pártok felett ál-
ló egység Magyarországon, amely
nemzeti ügynek tekinti a szuverenitás
megvédését – idézte Orbán Viktor mi-

Fogászati
röntgen 
mûködése
A Fogröntgen Nonprofit Kft. Győr,
Árpád út 50. szám alatti röntgenren-
delője október 3-tól a megszokott
rendelési időben (hétfőn és szerdán
13 órától 19 óráig és pénteken 7
órától 13 óráig)  működik. A rende-
lőben csak kisfilmes felvételeket ké-
szítenek! Telefon: 96/314-236.
A Győr, Mécs László út 2. szám

(Marcalváros II) alatti rendelő vál-
tozatlanul minden munkanapon
7 órától 19 óráig üzemel. A  ren-
delőben kisfilmes felvételeken kí-
vül panoráma- és teleröntgen-fel-
vételeket is készítenek. A fenti
rendelési idő a Tihanyi Árpád úti
rendelő felújításának idejére érvé-
nyes! Telefon: 96/415-930.

Változik a hivatali
munkarend

A többség nemmel szavazott
niszterelnököt az MTI. A kormányfő
megjegyezte, ha a népszavazáson 50
százalék felett lett volna a részvétel,
vagyis „ha az új egység nem a válasz-
tópolgárok 43 százalékát foglalná ma-
gában, hanem több mint 50 százalé-
kát, akkor az ő szavuk saját súlyánál
fogva is érvényesült volna". Ám mivel
43 százalék volt a részvétel, a többség
hangjának érvényesítéséhez kell „egy
parlamenti rásegítés”.

A tervezett alkotmánymódosítás
többek között a csoportos betelepí-
tés tilalmát rögzítené. 

A Szövetség utcai felújítás befejező
szakaszához ért, ezért pénteken 14
órától újra megnyitják a forgalom szá-
mára. Ne megszokásból vezessenek,
ugyanis az új útszakaszon a korábban
megszokottakhoz képest eltérő forgal-
mi szituáció fogadja a közlekedőket,
megváltozott a parkolás rendje és új
gyalogátkelőhelyet létesítettek.

Péntektôl újra járható a Szövetség utca 
A kapcsolódó Bácsai út új nyomvo-

nalra történő megépítése viszont ebben
a hónapban elkezdődik, átépítik a Szö-
vetség utca–Bácsai út–Báthory utca
csomópontot. Korlátozásra, ideiglenes
jelzőlámpás irányításra kell számítani né-
hány héten belül. A félpályás lezárás so-
rán a mellékirányú Báthory utcát lezárják
a forgalom elől a csomóponti szakaszon.

Így az Ady Endre utca–Dózsa György
rakpart forgalmának elterelése érdeké-
ben, a Damjanich utca továbbra is kétirá-
nyú lesz, addig, amíg a Szövetség utca–
Bácsai út–Báthory utcai csomópont
használható nem lesz teljes mértékben.

Az autóbuszok várhatóan december
közepéig továbbra is a Hédervári út–
Zemplén út terelőútvonalon közlekednek.

A győri vállalat új takarmány-premix üzeme minden idők második
legnagyobb értékű magyar beruházása a kétoldalú relációban.
Az önerőből megvalósított 10 millió euró értékű zöldmezős pro-
jekt Szekeres István és Csitkovics Tibor társtulajdonos-ügyveze-
tők által jegyzett Agrofeed Kft. második termelő üzeme és egy-
ben eddigi legnagyobb üzleti vállalkozása. Az agrártárca részéről
Nagy István FM-miniszterhelyettes rámutatott, hogy az Agrofeed
befektetése sikeres működés esetén új kapukat nyithat a magyar
mezőgazdaság előtt. A témára visszatérünk a közeljövőben.

Az Agrofeed Kft. új üzemet
adott át Oroszországban
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tégiai partnerség azt a kormány-
zati szándékot is szolgálja, misze-
rint több mérnökre, informatikus-
ra van szükség. Azon dolgozik ő is,
hogy a győri egyetem, illetve az
említett pályák vonzóak legyenek
a hallgatóknak, értékes tudást
szerezhessenek városunkban.

„Nem mindegy, hogy milyen se-
bességgel épül a jövő Győrben,
hogy kullogunk az események után,
vagy mi diktáljuk a tempót” – vette
át a szót dr. Földesi Péter, az intéz-
mény rektora, aki azt is elmondta:
hosszú távú együttműködésben
gondolkodnak a kínai céggel. Ezt

megerősítette Zheng Weifeng, a Hu-
awei Technologies Hungary vezér-
igazgatója is, mégpedig a vállalat jel-
mondatának jegyében: „Egy jobban
összekapcsolt világot építünk
együtt.” „Közös célunk az egyetem-
mel a jövő IT szakembereinek haté-
kony képzése, támogatjuk a távköz-
lési és informatikai képzést Győrben,
s indítjuk a Huawei Akadémiát és La-
bort is” – érvelt a vezérigazgató. 

Világelső oktatási
technológia
Az egyetem pedig biztosítja,

hogy a hallgatók a 21. századi köve-
telményeknek megfelelő elméleti
tudást kapjanak, ezt bizonyítja a
szeptemberben tesztüzemből éles

működésbe lépő Cyber Learning el-
nevezésű rendszer is. A Multidisz-
ciplináris Műszaki Tudományi Dok-
tori Iskola bejelentette, ezentúl virtu-
ális térben tartják az előadásokat, il-
letve védéseket – a világon elsőként.
Dr. Baranyi Péter egyetemi tanár el-
mondta, az alaprendszer egy virtu-
ális térgenerátor, a Széchenyi István
Egyetem pedig a Cyber Learninget
adta hozzá, mint egy applikációt.
„Az oktatás módszertana jelentő-
sen megváltozik, egyre inkább pro-
jektszemléletű lesz, s a virtuális tér-
ben bárki csatlakozhat a világ bár-
mely pontjáról a képzésekbe, pro-

jektekbe” – magya-
rázta. Az egyetem te-
hát elébe megy a vál-
tozásoknak, novem-
bertől elkezdik beve-
zetni az egész intéz-
ményben a forradal-
minak tartott oktatá-
si technológiát. „Né-
hány év alatt szinte

mindenki zsebébe észrevétlenül
okostelefon került, ugyanígy lopózik
be az életünkbe a virtuális valóság
is. A mai középiskolások már igé-
nyelni fogják ezt az oktatásban is,
amit évtizedekig a virtualitás fog
meghatározni” – mondta, majd rá-
mutatott, ez végtelen lehetőséget
rejt magában. Például a duális kép-
zésben is hasznos lehet, ugyanis
ipari környezetet is tudnak szimulál-
ni. Nemcsak az oktatás hatékonysá-
ga növelhető a 3 dimenziós szemlél-
tetési lehetőséggel és a tananya-
gokkal berendezett oktatási projek-
tekkel, hanem jelentős költségkímé-
lést is eredményez egyes laborató-
riumok és szemléltető modellek vir-
tualizált változatának használata. 

Gyorsan építi a jövôt az egyetem
szerző: z. a.
fotó: illusztráció

„Nem mindegy, milyen se-
bességgel épül a jövő Győr-
ben, hogy kullogunk az ese-
mények után, vagy mi dik-
táljuk a tempót” – fogalma-
zott dr. Földesi Péter, a Szé-
chenyi István Egyetem rek-
tora, a Huawei szuperszá-
mítógépének átadásakor.
Az intézmény az egyik dok-
tori iskolában is forradalmi
technológiát alkalmaz. 

Egyszerre ezer hallgató
használhatja
A Huawei Technologies, a világ

egyik vezető infokommunikációs
vállalata és a Széchenyi-egyetem
tavaly Kínában kötött együttműkö-
dési megállapodást, melynek kere-
tében a vállalat egy „szuperszámító-
gépet” adott át a felsőoktatási intéz-
ménynek kedden, Győrben. A világ-
cég és az egyetem közös szándék-
nyilatkozata szerint jelen tanévtől
hosszú távú oktatási, kutatási
együttműködést folytatnak, hogy
megfelelhessenek a jövő technoló-
giai kihívásainak. A közös munka
egyik első lépése, hogy a Huawei
egy 128 processzormagos, továb-
bá 768 gigabájt memóriát tartalma-
zó, bővíthető, úgynevezett szuper-
számítógépet adott át az intéz-
ménynek. A berendezés kapacitá-
sát az is jól jelzi, hogy egyszerre akár
ezer hallgató is használhatja azt.

Kara Ákos, a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium infokommuniká-
cióért és fogyasztóvédelemért fe-
lelős államtitkára, győri ország-
gyűlési képviselő elmondta, a stra-
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tartanak elôadásokat
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Három iskola diákjai és a környéken élők
mozgáslehetőségét bővíti az a rekortán bo-
rítású, 380 méter hosszú futópálya, amely
egy lakossági ötlet révén valósult meg a
Bem téren.

Futópálya is szolgálja
a sportolni vágyókat a Bem téren

„A mozgás fontosságát nem lehet elégszer hangsú-
lyozni. A város éppen ezért a jövő évi Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválra készülő nagy létesítmények mel-
lett odafigyel arra is, hogy az egyes városrészekben
is adottak legyenek a sportolás feltételei” – fogalma-
zott a 16 millió forint értékű beruházás átadásán Bor-
kai Zsolt polgármester. Hozzátette, Győr leg újabb fu-
tópályája a lehető legjobb helyre került, hiszen a kö-

zelben három iskola is működik, így rengeteg diák
számára teheti tartalmasabbá a mindennapos test-
nevelést. Emellett persze a környéken élők számára
is jó lehetőség a futópálya a mozgásra. A polgármes-
ter elmondta, a beruházás egy lakossági ötlet révén
valósult meg, köszönet a kezdeményezésért.

Ehhez csatlakozva dr. Dézsi Csaba András, a te-
rület önkormányzati képviselője kifejtette, az idén
februárban érkezett a levél Megyeriné Kovács Ma-
riannától, aki azért javasolta a Bem térre a futópálya
megépítését, hogy a gyerekek ne a járdán, hanem
biztonságos körülmények között, megfelelő borítá-
sú pályán futhassanak. Hozzátette, a kérést teljesen
jogosnak tartották, így fél évvel később már a futó-
pálya átadását ünnepelhetjük. Kérdésünkre a kez-
deményező elmondta, férjével arra nem is számítot-
tak, hogy ötletük ilyen hamar megvalósul, amiért
külön köszönetet mondott a városnak.

A közelben lévő Baross-, Nádorvárosi- és Gárdo-
nyi-iskola nevében az utóbbi intézmény igazgatója,
Szalai Ferenc mondott köszönetet. Mint mondta,
„aki egy évre tervez, az babot ültet, aki tíz évre, az
gyümölcsfát, aki viszont egy évszázadra, az iskolát
épít. Ez a futópálya pedig három iskola diákjainak
egészséges fejlődéséhez járul hozzá.”

A futópálya kiépítését a Leier Hungária Kft.
támogatta.

Szerdán elkezdődött a Bem tér déli oldali út-
szakaszának átépítése és felújítása. A felújí-
tás során új parkolókat építenek, teljes körű-
en felújítják az út- és járdaburkolatot, a lég-
kábeles hálózatot földkábelesre cserélik és
megújul a közvilágítási hálózat az úttest kö-
rüli szakaszon. Az útfelújítás során az átmenő
forgalmat nem tudják biztosítani a kivitele-
zők. A munkaterületre csak az építési forga-
lom és a garázzsal vagy udvari beállóval ren-
delkező autók hajthatnak be. A Bem tér déli
oldalának lezárása miatt a Galamb utca–
Bem tér útvonal helyett a Lahner György út–
Bem tér és a Kálvária út–Eszperantó út útvo-
nalat célszerű használni. A kivitelezés várha-
tóan december elejéig tart.

szerző: kiss bernadett
fotó: marcali gábor

Véget ért a második alkalommal meg-
rendezett „Tobruq Legacy 2016” elneve-
zésű légvédelmi harcászati gyakorlat,
melyen a MH 12. Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred is részt vett. Csehország
után idén Szlovákia volt a házigazda,
ahol már nyolc nemzet (amerikai, cseh,
litván, magyar, szlovák, lengyel, lett és
szlovén), mintegy 1250 katonája vett
részt a két hetig tartó, legjelentősebb eu-
rópai légvédelmi hadgyakorlaton. Ma-
gyarországról a győri katonák érkeztek,
több mint 100 fős csapattal.

A Lešť-i katonai gyakorlótéren szep-
tember 29-én fogadták a sajtót. A ven-
dégek dinamikus és statikus bemuta-

Kiemelkedôen teljesítettek a gyôri katonák
tót is láthattak, ahol valamennyi, a gya-
korlaton szerepet játszó technikai esz-
köz felvonult. A statikus bemutatón a
magyar kontingens a Kub és a Mistral
légvédelmi eszközeit is felvonultatta.

A „Tobruq Legacy 2016” gyakorlat
teljes ideje alatt a magyar honvédek ki-
emelkedő teljesítményt nyújtottak,
mely a többnemzeti környezetben
egyértelműen pozitív visszhangra talált.
A gyakorlat fő célkitűzése az volt, hogy
a kijelölt magyar kontingens technikai
eszközeivel, az érintett NATO-tagálla-
mokkal együttműködve, az interopera-
bilitás (a különböző informatikai rend-
szerek együttműködésre való képessé-
ge) és a közös eljárások gyakorlására,
fejlesztésére fókuszálva, vegyen részt a
légvédelmi harcászati gyakorlaton.

Az iskolások azonnal kipróbálták
a pályát Röck Samu mesteredzővel

A bemutatón a magyarok a Kub
és Mistral légvédelmi eszközöket

is felvonultatták
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3 rétegû üvegezés

CSOK igényelhetô!

Csendes, zöldövezet

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

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A sétálóutca újabb látványossá-
ga Baross Gábor egész alakos
szobra, aki arany zsebórát tart-
va egyik kezében, a Városháza
felé indul a lépcsőről lelépve.

A város legújabb szobrát pénteken
délután avatta fel dr. Somogyi Tivadar
alpolgármester, aki elmondta, a szo-
bor felállításának aktualitását a vasmi-
niszter halálának közelgő 125. évfor-
dulója adja. Baross életének, munkás-
ságának nagy része Győrhöz kötődik,
a mai Czuczor Gergely Bencés Gim-
náziumban tanult, négy cikluson ke-
resztül a város országgyűlési képvise-
lője volt. Nevéhez köthető, hogy Győr
hihetetlen műszaki, gazdasági és kul-
turális fejlődésen ment keresztül. Neki
köszönhetjük a Rába feletti vasúti hi-
dat, a kamara megalapítását, a vasút-
állomás átépítését, és sok más jelen-
tős városi fejlesztést.

Baross Gábor nevét Győrben sétá-
lóutca, híd, iskola őrzi. A Városházán
mellszobra látható. A Baross úti új
szobrot Riegel Tibor készítette, aki
már eddig is olyan jellegzetes köztéri

Megérkezett Baross Gábor a sétálóutcára
alkotásokkal gazdagította városunkat,
mint a Jedlik–Czuczor szobor, vagy a
Batthyányi téri Móra Ferenc–Fekete
István szobor.

Dr. Somogyi Tivadar köszönetet
mondott Ilava város polgármesteré-

nek, Stefan Draskónak, aki sokat tesz
a közös múlt megőrzéséért és dr.
Schmidt Péternek, a Baross Társaság
elnökének, aki őrzi és ápolja a vasmi-

niszter emlékét.
Az alpolgármester

hangsúlyozta: „Úgy
gondoljuk, hogy a szo-
bor méltóképpen kife-
jezi Győr város polgá -
rainak köszönetét és
nagyrabecsülését Ba-
ross Gábor iránt.”

Riegel Tibor köszön-
tőjében alkotásáról
csak annyit árult el,
hogy a Baross kezében
látható aranyóra egy
jelkép. Jelképe az idő
múlásának. Egyrészt
annak, hogy milyen rö-
vid az ember élete, Ba-
ross rövid élete alatt
mégis hatalmas élet-
művet alkotott. Más-
részt arra figyelmeztet
az aranyóra – amely öt
perc múlva éri el a ti-
zenkettőt –, hogy a hal-

dokló Európa a huszonnegyedik órá-
ban van – emelte ki a művész.

Jótékonysági pályázat
fogyatékkal élôknek

A Győri Lions Alapítvány jótékonysági
pályázati felhívást tett közzé a győri és
Győr környéki, szociálisan is rászorult,
súlyos fogyatékkal élő magánszemé-
lyek, családok és az őket segítő intéz-
mények számára, különös tekintettel
a vakokra és gyengénlátókra. 

Pályázni egy részletes adatlap kitöl-
tésével lehet, melyet az interneten ke-
resztül több honlapról is letölthetnek
a pályázni szándékozók. A pályázati
felhívás és az adatlap elérhető: a
www.lions.gyor.hu oldalon a bal oldali
„A Győri Lions Alapítvány” fül megnyi-
tásával és a www.mvgyosz.hu-n a bal
oldali „Pályázatok” fül megnyitásával.

Beküldési határidő: október 31.
Postacím: Győri Lions Alapítvány
9012 Győr, Zsellér u. 5. E-mail cím:
kl@different.hu

A 23 éve sikeresen működő Győri
Lions Alapítvány továbbra is tisztelet-
tel várja és szívesen fogadja a segíteni
akaró magánszemélyek és vállalkozá-
sok pénzadományait az alapítvány
10103379-47313700-01004006
számú bankszámlájára. (A közhasznú
alapítvány, igény esetén, adóigazolást
ad támogatóinak!)

Az egykori vasminisztert
órával a kezében ábrázolta

a szobrászművész
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szerző: koloszár tamás
fotó: gy. p.

Az Audi AG mexikói gyárának avatása
után Kiss Emese és férje, Ludvig Attila
vár bennünket az épület előtt, hogy
San José Chiapa-ből visszavigyenek a
másfél millió lakosú, közelben fekvő
Pueblába, s kicsit beavassanak minket
a mexikói hétköznapokba.

A mexikói rendszámú, Q7-es szol-
gálati autó éppen egy aktív vulkán
mellett halad el, amit a helyiek Popó-
nak rövidítenek. Pár percenkét füsttel
jelzi, a föld mélyén nagy a fortyogás, s
bármikor kitörhet.

Errefelé nincsenek közlekedési
táblák, helyette mindent kiírnak sza-
vakkal, persze spanyolul – hívja fel fi-
gyelmünket Attila az egyik helyi sajá-
tosságra. A házaspár két éve dolgozik
Mexikóban. Emese IT-vezető, s az Au-
di Hungaria Motor Kft.-től került ki, At-
tila közvetlenül az Audi México – így ír-
ják, é-vel és rövid o-val – alkalmazásá-
ban áll, s IT-adatbázis-specialista.

Megérkezünk Pueblába. Hatal-
mas a forgalom, s öt óra körül elered
az eső is. Még tart az esős évszak,
így a napi csapadékhoz szinte órát
lehet állítani, mert mindig megérke-
zik. Hamarosan vége az esőszezon-
nak, s kezdődik a piknik időszaka
Mexikóban.

Gyôriek közt Mexikóban
A házaspár két gyermekkel egy őr-

zött lakóparkban lakik, amit az Audi fi-
zet. Az őrzött lakópark errefelé meg-
szokott dolog, a közbiztonság kritiká-
ja. Az itt lakók autóján egy chip van,
amelynek érzékelésére automatiku-
san nyílik a sorompó. Aki látogatóba
jön, annak elkérik az igazolványát,
beszkennelik, s csak utána léphet be.

A lakás szép, kis kert tartozik hoz-
zá. Az őrzött lakóparkon belül van ét-
terem, boltok tucatja, kávézók, szol-
gáltatók.

A gyereket nyugodtan elengedhet-
jük a közeli játszótérre, teljes bizton-
ságban van – mondja Emese a min-
denre kíváncsi magyaroknak. 

A házaspár két éve él Mexikóban.
Spanyolul jól megtanultak, a német
mellett ez az egyik hivatalos nyelv az Au-
di itteni gyárában. Az angol is használa-
tos, ahogy Emese fogalmaz, körülné-
zek értekezlet előtt, kik vannak túlsúly-
ban és azon a nyelven kommunikálok.

Amikor felvetődött, hogy külföldre
megyünk dolgozni, nem volt kérdéses

az Európán kívüli hely, mert Emesé-
nek a külföld ezzel egyenlő – feleli kér-
désünkre Attila, s azt sem titkolja, a
külföldi munka Mexikóban óriási ka-
land és nagy tapasztalatszerzés.
Évente egyszer látogatnak haza,
skypon tartják az itthoniakkal a kap-
csolatot, a Duna tévét interneten né-
zik, a hírek pedig az internet világá-
ban, Mexikóban is frissek.

Mi hiányzik a legjobban a távol-
ban? – kérdezem őket, s közben elin-
dulunk egy helyi étterembe, hogy a
mexikói gasztronómiát is tanulmá-
nyozzuk. Minden – vágják rá szinte

egyöntetűen, majd Attila pontosít. A
sós péksüteményeket Mexikóban
nem ismerik, itt minden édes. Jó len-
ne néha leugrani a győri pékségbe,
amit gyakran megtettem, mert ott volt
a lakásunk közelében.

Megérkezik a pincér, rendelünk.
Paradicsomleves után steak, majd
desszert. Nincs olyan étel Mexikó-
ban, amiből hiányozna a chili papri-
ka. Még a desszert is chilis. A chili-
szósznak ezerféle változata ismert,
ahogy mi paprikanemzet vagyunk,
Mexikó is az.

Időközben megérkezik a társaság-
hoz Bánfi Imre, aki március óta él Me-
xikóban. Az Audi Hungariához Japán-
ból került, korábban az Audi japán cé-
génél dolgozott, így neki is van már ta-
pasztalata abban, mit jelent távol a ha-
zától élni és dolgozni.

Imre kontrollerként dolgozik, a spa-
nyol nyelvvel most ismerkedik, így
munkahelyén az angolt és a németet
használja. Egy harmincemeletes to-
ronyházban lakik, annak is a 14. eme-
letén. Eddig egyszer romlott el a lift,
igaz, sokat nem kellett gyalogolnia,
mivel a pótlift a tizedikig felvitte. 

A tequilát a mexikóiak nem sóval
isszák, hanem sózott vérnaracslével.
Ezzel koccintunk a megismerkedés
és találkozás örömére a győriekkel,
Pueblában, a fővárostól, Mexikóváros-
tól 130, Magyarországtól pedig több
mint tízezer kilométerre.

„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És
halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett ma-
gyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgá-
latot” – idézte Aulich Lajost a Batthyány téren felállí-
tott Batthyány-emlékoszlopnál megtartott városi
megemlékezésen dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter. Mint mondta, Aulich az életét adta egy eszméért,
Magyarországért, a szabadságért. „Azt hiszem, ki-
végzése előtti szavai jól mutatják azt a hős rendíthe-
tetlenséget, amely nem csak a mártírhalált halt, de
valamennyi szabadságharcosra jellemző volt.”

„Bár sajnos sokan igyekeznek nemzetünk ün-
nepeit, történelmünk nagy pillanatait relativizál-

Az Aradi 13 emlékezete
ni, úgy beállítani, mint ami már elmúlt, idejét-
múlt, ezért az emlékezés sem annyira fontos. Ne-
künk azonban tudnunk kell, hogy múltunk, törté-
nelmünk, kultúránk és közös értékeink ismerete
nélkül gyökértelenek leszünk” – hangsúlyozta az
emlékező. 

Mint mondta, mi, győriek különösen is őrizzük
hagyományainkat, és tiszteljük történelmünk nagy
alakjait. Ezért újítjuk fel folyamatosan emlékműve-
inket, az egykori hősök sírjait, ezért igyekszünk
olyan új alkotásokkal is gyarapítani köztereinket,
amelyekkel szintén a nagy elődök előtt tisztelgünk.
A közelmúltban például Baross Gábor egész alakos

szobrát avattuk a Baross úton, hiszen a vasminisz-
ter halálának közelgő 125. évfordulójára is méltón
szeretnénk emlékezni. „Úgy gondolom, városunk
ereje éppen abban rejlik, hogy mi, akik itt élünk, úgy
építjük a jövőt, hogy közben nem feledjük a múltun-
kat, mert tudjuk, jövő múlt nélkül nem létezik. A fel-
adatunk tehát egyértelmű. Emlékezni, méltónak
lenni, és az emlékezetet örökül hagyni az utánunk
jövőknek.” 

A megemlékezés után a Liszt Ferenc Zeneiskola
növendékei és Szikra József, a Győri Nemzeti Szín-
ház színművésze adott ünnepi műsort, majd a ko-
szorúk elhelyezése következett.

Az Audi mexikói gyárában kilencen dolgoznak a győri vállalat alkalma-
zottai közül. Az Audi Hungaria nemzetközi vállalatként számos lehető-
séget kínál munkatársainak külföldi tapasztalatszerzésre. A külföldi
munkavégzés előnyöket kínál, hiszen szakmailag fejlődhetnek, nem-
zetközi együttműködésben tapasztalatot szerezhetnek, megismerhet-
nek egy idegen országot. Ráadásul, aki karrierre vágyik, a külföldi meg-
mérettetés előny vagy elvárt is – mondta el Mexikóban Czechmeister
Mónika, a győri Audi kommunikációs vezetője.

Kiss Emese
és Ludvig Attila

Bánfi Imre
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szerző: földvári gabriella
fotó: illusztráció

Az idei tanév számos problémá-
val indult – jelentette ki Galló Ist-
vánné, a Pedagógusok Szak-
szervezetének (PSZ) elnöke
Győrben, majd kitért rá, hogy az
elmúlt tanév mozgalmas volt, a
szakszervezet és a civilek által
szervezett akciók felhívták a kor-
mány figyelmét, hogy a közne-
velési rendszer átalakításával
kapcsolatban megfogalmazott
kritikák valós problémák. A kor-
mány nem tért ki az intézkedé-
sek elől, de maradtak még meg-
oldandó problémák – emelte ki
tájékoztatójában.

A pedagógusok szakszervezetében
hagyomány, hogy minden év szeptem-
berében a megyei szervezetek tanév-
nyitó testületi ülésein részt vesznek az
országos tisztségviselők. Így volt ez
idén is, kedden a Jedlik Ányos Gépipa-
ri és Informatikai Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégiumban tar-
tották meg az összejövetelt. Az ülésnek
feladata értékelni az elmúlt tanévet és
meghatározni az idei feladatait, vala-
mint az, hogy a szeptemberben életbe
lépett új jogszabályokról részletes tájé-
koztatást kapjanak a résztvevők.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Győr országosan is élenjáró az önkormány-
zati lakások számában, amely most Sárá-
son, a Medvei utcában bővült tovább, ahol
18 család találhatott kényelmes otthonra.

„Győrben országosan is kiemelkedő a szociális bér-
lakások száma, ami most tovább emelkedett, és az
állományt a jövőben is bővíteni kívánjuk” – fogalma-
zott Borkai Zsolt polgármester, Sáráson, a Medvei
utcában ugyanis 18 új lakást adtak át. A polgármes-
ter kiemelte, az egyenként mintegy 50 négyzetmé-
teres, 1,5 szobás lakás összesen mintegy 330 millió
forintos beruházást jelentett. Elmondta, az itt lakók
bérleti díja nem éri el a húszezer forintot.

„Nagyszerű otthonra találtak itt, arra kérem Önö-
ket, hogy úgy vigyázzanak rá, tegyék olyan ottho-
nossá, mintha nem bérelnék, hanem a sajátjuk len-
ne” – fordult a lakókhoz dr. Somogyi Tivadar alpol-
gármester, aki szintén kiemelte, a több mint négyez-
res önkormányzati lakásállomány bővítésének lehe-
tőségeit tovább keresik.

A lakók nevében Frank Eszter mondott köszönetet.
Kifejtette, augusztusban költöztek be, azóta jó vi-

Tizennyolccal bôvült a szociális lakások száma

szonyt alakítottak ki a többségében kisgyermekes
családokkal, egy igazi kis közösség van kialakulóban.
„Aliz lányom például alig akar esténként bejönni az
udvarról, szinte úgy kell bevontatni” – mesélte.

A sárási lakásokat a Fényjel Stúdió Kft. tervezte,
a kivitelezők a FODOR Építőipari és Kereskedelmi

Kft., valamint a TERÁN Építőipari és Kereskedelmi
Kft. voltak. A szobák mellett a lakásokban előtér,
WC, fürdőszoba, tárolóhelyiség kapott helyet. Az
épületek hagyományos falazott szerkezetűek, vas-
beton födémmel, ácsszerkezetű magas tetővel,
amelyekhez terasz és zöldterület is kapcsolódik. 

Tanévet nyitott a Pedagógusok Szakszervezete
Az idei tanév számos problémával

indult – hangsúlyozta az elnök, és
sorolta is a legfőbb gondokat. A
szakképzés átalakítása során az ösz-
szevont természettudományi tan-
tárgynak nem volt tankönyve, tanme-
nete, a pedagógusokat nem készítet-
ték fel. 53 ezer pedagógust érint a
tan órakedvezmény kérdése. Óraen-
gedmény járna ugyanis az osztályfő-
nököknek, a diákönkormányzattal
foglalkozóknak, a munkaközösségek
vezetőinek – de ez csak papíron léte-
ző kedvezmény – állítja Galló István-
né. A törvényi megfogalmazás egye-
lőre nem világos.

Fontos feladata volt a PSZ-nek,
hogy elérjék, csökkenjenek a tanulók

terhei. Szerinte nem született igazi
megoldás, törvényi háttér nélkül jelen-
tek meg a rugalmas tanmenetek, de
mindezt a Nemzeti Alaptantervben
törvényileg kellett volna megerősíteni
– mutatott rá az elnök.

Bizonytalanságot okoz az iskolák
életében, hogy januártól az átszerve-
zés alatt álló KLIK veszi át az államtól
az intézmények működtetését. A
szakszervezetek egyelőre semmilyen
szakmai anyagot nem kaptak azzal
kapcsolatban, hogy a gyakorlatban
hogyan fognak működni az iskolák,
az újjászervezett KLIK.

Galló Istvánné hangsúlyozta, a Pe-
dagógusok Szakszervezete tovább
folytatja a tárgyalásokat, ahol megha-

tározzák az elsőbbséget élvező témá-
kat, majd ezután kezdenek egyeztetni
a kormányzattal.

Több pénzt kapnak 
a pedagógusok
Megemelt fizetés érkezett szerdá-
ig a pedagógusok számlájára: az
érintettek három-tizenötezer fo-
rinttal kaptak több pénzt - közölte
Rétvári Bence, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának parla-
menti államtitkára csütörtöki bu-
dapesti sajtótájékoztatóján. Az ál-
lamtitkár kiemelte: 2013, 2014 és
2015 után idén is folytatódott a
pedagógusok bérének növekedé-
se, amelyek 3,5 százalékkal lettek
2016-ban magasabbak. Az eme-
lés 2017-ben sem áll meg, és ösz-
szesen 50 százalékkal nőnek
majd a keresetek - jelezte.
Rétvári Bence értékelése sze-
rint az elmúlt években és az el-
következő esztendőkben olyan
mértékű béremelés valósulha-
tott és valósul meg, amire a
rendszerváltás óta nem volt pél-
da, és ezzel a pedagógusok tár-
sadalmi megbecsültsége is ha-
sonló mértékben nőtt.

A sárási lakásokba főként
kisgyermekes családok költöztek
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Érdeklôdni: 06-20/269-3234 • gyor@orientik.hu • orientalkft.hu

Beruházó: Orientál Kft.

PRÉMIUM kategóriás vízivárosi

lakások már 10.004.000 forinttól
leköthetôk a beruházónál!

Építkezés kezdete: 2016 07. hó 
Várható átadás: 2017 3. negyedév

A+ kategória

3 rétegû üvegezés

Lift

CSOK igényelhetô!

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A pincétől a padlásig bejárható
volt szerdán a győri Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Közös-
ségi Tér Herman Ottó úti köz-
ponti épülete.

Az Országos Könyvtári Napok kereté-
ben szerdán nyílt napot tartottak a
könyvtár minden részlegében, bemu-
tatókkal, a szolgáltatások megismer-
tetésével. Szabó Judit, az olvasószol-
gálat osztályvezetője elmondta, ezen
a napon minden 5. beiratkozó és min-
den 50. látogató ajándékot kapott. Az
iskolásokat elsősorban a könyvraktár
érdekelte, míg az idősebb korosztály
arra volt kíváncsi, hogyan dolgozzák

Nyílt nap és megújult terek 
fel a kiadványokat. Kiderült, évente 15
ezer regisztrált olvasójuk van, de en-
nél jóval magasabb a könyvtárlátoga-
tók száma. A hét eseményeit előadá-
sok és zenei programok színesítették. 

Horváth Sándor Domonkos igaz-
gatótól megtudtuk, augusztusban fel-
újították a Baross úton található Kisfa-
ludy Károly Könyvtár második emeleti
nagytermét, helyismereti részlegét. A
retro termet teljesen átalakították,
modern dizájnt kapott a helyiség, ki-
cserélték a fűtési rendszert, a bejárati
ajtót, a mennyezeti világítást, s új bú-
torok kerülnek a régiek helyére. Az
igazgató felhívta a figyelmet arra,
hogy október 10. és 15. között a lift
cseréje miatt zárva lesz a Kisfaludy
Károly Könyvtár. A nyitás várható idő-
pontja október 17. hétfő, 9 óra. 

szerző: szarka zsófia

A Nyelvek Európai Napját idén
8. alkalommal rendezték meg a
Kereskedelmi és Iparkamara
épületében, 260 diák részvéte-
lével. A Hatos és Társa Nyelv-
iskola, valamint a Euro Direct
Tájékoztató Központ célja az
volt, hogy felhívják a figyelmet
Európa kulturális és nyelvi
sokszínűségére a nyelvtanulás
mellett. 

Magyarországon még mindig keve-
sen beszélnek idegen nyelveket, bele-
értve a fiatalokat is. A programok, ren-
dezvények arra bátorítják a felnövekvő
generációt, hogy nyitottabbak, felvilá-
gosultabbak legyenek más kultúrák
és társadalmak felé egyaránt, ezzel
párhuzamosan az anyanyelvi képes-
ségeiket is erősítve.

Hatos Hajnalka, a Hatos és Társa
Nyelviskola vezetője a rendezvényt
egyfajta motivációnak tartja, mely
kulcsfontosságú, hiszen az Eurobaro-
méter mutatója szerint csupán 37 szá-

A nyelvtanulás
nem szükséges rossz!

zalék beszél a magyarok közül egy ide-
gen nyelvet. 

Az idegen nyelv tanulása itthon szük-
séges rosszként jelenik meg nyelvvizsga-
orientált oktatásunkban. Dr. Einhorf Ág-
nes úgy látja, borzasztó erős pragmatiz-
mus hazánkban, hogy kizárólag a jobb
kereseti lehetőségért szükségeltetik az
idegen nyelv, ha az izgalmat keresnék a
más nyelveken való kommunikációban,
a statisztikák egészen mást mutatnának. 

„Miután reggel gondosan rendbe-
szedte magát az ember, gondosan
rendbe kell szednie a bolygóját is” –
Antoine de Saint-Exupéry: A kis her-
ceg című regényének gondolatsorá-
val a környezettudatosságra épült az
idei tematika. Az alapiskolások plakát-
versennyel, a felső tagozatos diákok
európai uniós feladatsor megfejtésé-
vel, a középiskolások angol vagy né-
met nyelvű prezentációval szállhattak
versenybe kategóriáikban.

A diákok mellett az oktatókat is dí-
jazták. A dr. Szenténé dr. Vida Éva-dí-
jat Kiss Lászlóné Ildikó, a Radnóti Mik-
lós Általános Iskola német szakos ta-
nárnője vehette át.
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Jakabos Zsuzsát a győriek nemcsak az uszo-
dában láthatják, de gyakran feltűnik a szín-
házakban is. A Menház Színpad a kedvence. 

Győr bővelkedik kulturális programokban, miért
a színházat kedveled a legjobban?

Tényleg nagyon jó programok vannak a város-
ban, de én valahogy elsősorban a színházat kedve-
lem. Elárulom, amikor először láttam a Győri Balett
előadását, lenyűgözött. Láttam mennyi munka, mi-
lyen óriási sportteljesítmény van a profi előadásban.  

A Menház Színpad pedig azzal bűvölt el, hogy pi-
ci a nézőtere, a színészek és mi nézők szinte testkö-
zelben vagyunk. Így a színészek sokkal jobban át
tudják adni a darab mondanivalóját, mi nézők pedig
nem a látványra, hanem az érzésekre, érzelmekre
tudunk koncentrálni.

Hogyan választasz az előadások közül, a dara-
bok vagy a színészek érdekelnek elsősorban? 

Az elmúlt évadban nagyon sok jó előadást megnéz-
tem a Menház Színpadon, de nincs kedvenc darabom,
és kedvenc színészem sem. Sőt, elsősorban a „szájha-
gyományra” hallgatok, ha valaki elmeséli, milyen jó elő-
adást látott, akkor azt én is biztosan megnézem.

Legelőször A gondnokot láttam Mucsi Zoltánnal,
erre a darab miatt mentem el. Izgalmas volt A Jó zsaru
– rossz zsaru című előadás Stohl Andrással és Szabó

Jakabos Zsuzsa a színház világában
Győzővel, kedvelem őket, így nagyon kíváncsi voltam,
mit tudnak ők ketten együtt mutatni a színpadon. Kü-
lönleges volt Jordán Tamás József Attila-estje, fülhall-
gatón keresztül kellett hallgatnunk az előadást. Na-
gyon tetszett a Rejtélyes viszonyok Hirtling Istvánnal,
a Heltai naplója Bálint András tolmácsolásában. 

Kezdődik az évad a Menház Színpadon. Mit
néznél meg szívesen?

Amit ebben az évadban szívesen megnéznék, és
már van is rá jegyem, az a Presser Gábor-est, aztán
Kern Andrásnak A kellékes című darabja és Bálint

András színházi estje Márai naplói címmel. Ha tehe-
tem, még egyszer elmegyek Laár András és Csuja
Imre önálló estjére is. De valószínűleg ennél jóval
több darabot megnézek majd az év folyamán.

Kivel jársz színházba?
Aki éppen jön, a párommal, barátnőkkel, ismerő-

sökkel, az is jó, hogy ebben a színházban még isme-
retségeket is lehet kötni. Én általában csapzottan, vi-

zes hajjal, az utolsó utáni pilla-
natban esek be a színházba,
mert 7-ig tart az edzésem, és
az előadások is 7-kor kezdőd-
nek, de azért megéri.

Ha valaki még nem is-
meri a Menház Színpadot,
annak hogyan ajánlanád?

Elsősorban a fiataloknak
ajánlanám, hiszen tapasztala-
taim szerint az idősebb kor-
osztály jár a színházba, pedig
egy-egy előadáson maradan-
dó élményeket szerezhetnek
a fiatalok is. Annak is ajánla-
nám, aki eddig nem járt szín-
házba, mert a Menház Szín-
pad egy teljesen más érzést
ad, mint egy nagyszínházi elő-

adás. Az ott látott előadások közül egyben sem csa-
lódtam, úgyhogy szinte mindegy, melyik estre váltunk
jegyet, biztos vagyok benne, hogy élmény lesz. (x)

Az olimpikonnal
a medence szélén

beszélgettünk
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
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Auf Einladung des Győrer Russisch-Ungarischen Ve -
reins gibt das DUA ELEGANZA in Győr ein Konzert.
Das Konzert des russischen Pianisten-Ehepaares Jana
Szubbotyina und Filipp Szubbotyin beginnt am Sonn-
tag, den 09. Oktober um 15 Uhr in der ehemaligen
Synagoge (Kossuth L. u. 5.)

Am Samstag, den 08. Oktober findet ab 14 Uhr auf dem
begrasten Terrain neben dem Tesco Hypermarkt der
V. WELTAG DER TIERE unter Regie des Győrer Tier-
heims statt.

KONZERT DER IN-
TERNATIONALEN
P H I L H A R M O N I -
KER unter der Lei-
tung von Kocsis Zol-
tán  am 13. Oktober
(Donnerstag) ab 19
Uhr im Richter Saal
(Aradi vértanúk útja
16.) Unter Mitwirkung
von Váradi László am
Piano.

DAS BENEFIZ-
KONZERT von
Bojtár Imre (Oboe)
und Gál Anikó (Pia-
no) zur Renovie-
rung der Orgel fin-
det in der Győr-
Gyárvároser Jesu-
Herz Kirche am
Samstag, den 08.
Oktober um 18:30
Uhr statt.

Am Samstag, den 08. Oktober und am Sonntag, den 09. Ok-
tober wird von 10 bis 18 Uhr im Dunacenter (Győr, Csipkegyá-
ri utca 11.) die FELIS HUNGARICA – FIFE INTERNATIO-
NALE KATZENAUSSTELLUNG veranstaltet. Die Teilneh-

mer haben auch
Gelegenheit

Waisenkat-
zen zu helfen,
die Schützlin-
ge des Győ-
rer Tierheims
könne vor
Ort adoptiert
werden.



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

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

KULTURÁLIS kínáló  A győri Orosz–Magyar Egyesület meghívásá-
ra ad koncertet a DUO ELEGANZA Győr-
ben. Az orosz zongoraművész házaspár Jana
Szubbotyina és Filipp Szubbotyin koncertje
október 9-én 15 órakor kezdődik a zsinagó-
gában (Kossuth L. u. 5.)

Az V. ÁLLATOK VI-
LÁGNAPJA FESZ-
TIVÁLT rendezi meg
a Győri Állatmenhely
október 8-án 14 órától
a Tesco hipermarket
parkoló melletti füves
területen.

Bede Fazekas Csa-
ba, Karsai Klára,
Bogdán Eszter, So-
mogyi Ferenc és a
Gyárvárosi Nótakör
lép fel október 9-én,
a Lukács Sándor
Szakképző Iskola ét-
termében a GYÁR-
VÁROSI MŰSO-
ROS ESTEK kere-
tében.

A NYUGDÍJAS
ALKOTÓK VII. KI-
ÁLLÍTÁSA októ-
ber 10-én 15 óra-
kor nyílik a győri Jó-
zsef Attila Művelő-
dési Házban (Gyõr,
Móra F. tér 1.). A tár-
latot Radnóti Ákos
alpolgármester nyit-
ja meg, közreműkö-
dik az Akkordeon
Harmonika Zenekar.

AZ V. MEGYEI HARMONIKÁS TALÁL-
KOZÓ lesz a győri József Attila Művelődési
Házban (Győr, Móra Ferenc tér 1.) október
13-án 18 órakor.

AZ OLVASÁS ÉJ-
SZAKÁJÁN októ-
ber 8-án, a Libri az
újonnan nyitott győ-
ri üzletében könyv-
bemutatókkal, be-
szélgetésekkel, de-
dikálásokkal, író-ol-
vasó találkozókkal
várja a könyvbaráto-
kat 17 órától.

A VIZELI TRIÓ TART KONCERTET ÉS
TÁNCHÁZAT október 14-én 21 órától a Ró-
mer Házban (Teleki út 21.)

A NEMZETI FILHARMONIKUSOK AD-
NAK KONCERTET Kocsis Zoltán vezényleté-
vel október 13-án 19 órától, a Richter Terem-
ben (Aradi vértanúk útja 16.). Zongorán közre-
működik Váradi László.

Október 8-án és 9-én, 10 és 18 óra között rendezik meg a FELIS
HUNGARICA – FIFE NEMZETKÖZI MACSKAKIÁLLÍTÁST a Du-
nacenterben.  A résztvevők az árva macskákon is segíthetnek, a győri
állatmenhely védenceit a helyszínen örökbe is lehet fogadni.

BOJTÁR IMRE OBOA- ÉS GÁL
ANIKÓ ZONGORA JÓTÉKONY-

SÁGI HANGVERSENYE lesz az
orgona felújításának javára a gyár-
városi Jézus Szíve templomban ok-
tóber 8-án 18.30-tól.

TÖREDÉK EDITH
PIAF ÉLETÉBŐL
címmel zenés idő-
utazásra hív Bonyár
Judit sanzonestjén,
október 14-én 19

órakor a Molnár Vid
Bertalan Művelődési

Központban.  
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szerző: fejes-tóth judit, szervező
fotó: orosz sándor

Őszi esküvők ideje van, de az
anyakönyvi hivatalban már sor-
ban állnak időpontért a jövő évi
menyegzőjüket szervező párok.
Nagy a sürgés-forgás az eskü-
vői szolgáltatók háza táján is.
Sorban érkeznek az új és újabb
megkeresések, ajánlatkérések,
elkezdődött a 2017-es esküvő-
szervezési szezon.

Esküvőt szervezni rendkívül összetett
feladat. Kell hozzá felhőtlen boldogság,
ami ugye adott. Néhány jó ötlet, amitől

más lesz, mint a többi. Egy tökéletes
csapat, aki segít az ötletek megvalósí-
tásában vagy akár kitalálásában. Sok-
sok idő, utánajárás és türelem. 

Egy esküvő megszervezése ugyanis
kőkemény munka. Szép, ám kihívások-
kal teli, türelmet és párt próbáló feladat.
Végigjárni, végig enni-inni az összes
helyszínt, lehetőséget. Meghallgatni a
nekünk tetsző zenekarokat. Megtalálni
a legszimpatikusabb vőfélyt, aki rá is ér
azon a napon. Végigböngészni ezer fo-
tót, hogy megtaláljuk a számunkra leg-
profibb fotóst, no meg videóst. Kiválasz-
tani a legszebb-legfinomabb tortát. Fel-
próbálni tíz ruhát és megszavazni egy ti-
zenegyediket, megtalálni azt a virágost,

aki augusztusban is beszerzi a tavaszi
csokor hozzávalóit.  Az idő meg telik, a
hónapok csak úgy röpülnek, és a végére,
az esküvő előtti estére, amikor már azt
hinnénk, hogy mindennel végeztünk,
még mindig marad valami feladat: hát
az a rettegett ültetési rend, pontosab-
ban a lefixált, majd többször átalakított
módosítása, mert Ádám és Éva már
nem egy pár, Julcsi húgáék pedig még-
sem tudnak eljönni.

Na, nem elriasztani akarok senkit
sem az esküvőszervezéstől, sokkal in-
kább arra ösztönözni, hogy tuda-
tosan készüljön saját menyegző-
jére. Kell egy toll meg egy papír,
és tervezés. Mindenekelőtt.
Mennyit szánunk rá, milyen el-
képzeléseink vannak, majd ösz-
szevetni, hogy költségvetésünk
mennyire barátja az ötleteink-
nek. Aztán esetleg kicsit alku-
dozni – saját magunkkal –, hogy melyek
a rugalmas pontok, amikből engedünk
azért, hogy vágyaink se csorbuljanak.

Mindenkinek más az álma. Kinek a
habos ruha, másnak a limuzin, harma-
diknak a gyöngyvirág – ősszel.

Ha már tudjuk, mit szeretnénk, is-
merjük meg azokat, akik segítségünk-
re lehetnek elképzeléseink megvalósí-
tásában. Ha még nem tudjuk, akkor
azért, hogy kikristályosodjon, mit sze-
retnénk pontosan.

Tökéletes lehetőséget teremtenek
tájékozódásra, ötletgyűjtésre, konkrét,
az esküvőket tökéletessé tevő partne-
rek kiválasztására és lefoglalására az
esküvőkiállítások. A jó hír az, hogy az
esküvőszervezési szokások változásá-
hoz igazodva, ezeket a rendezvénye-
ket is korábban rendezik országszerte. 

A győri esküvőkiállítás, melynek idén
is a Duna Center ad otthont, jövő hétvé-
gén, október 15-én és 16-án lesz. Győr-
ből kifelé menet Abda felé haladva, az el-
ső lámpánál balra kanyarodva, könnyen

megközelíthető a rendezvény helyszíne,
ahol ingyenes parkolási lehetőség segíti
a látogatókat. Belépődíj nem lesz, a be-
lépés azonban helyszíni regisztrációhoz
kötött. A regisztrált házasulandó párok
között értékes nyeremények találnak
gazdára, többek között fődíjként kisorso-
lunk egy 150 ezer forint értékű karika-
gyűrű-vásárlási utalványt az Újvilág Ék-
szer Óra felajánlásaként, és a szerencsés
nyertes megnyerheti mind a 12 gyémán-
tot a Feil Diamond felajánlásaként. (x)

Esküvõnk lesz!
Esküvő Kiállítás és Vásár
Győr, Duna Center, 
Csipkegyári út 11.
2016. október 15–16.
Az esküvőd itt kezdődik
eskuvokiallitasgyor.hu



Borozó
szolo, pince, bor´́ ´́

A mellékletet szerkeszti: Wurmbrandt András

A hónap pincészete: a Bock Pince

A  kemény munka villányi gyümölcsei
Anélkül, hogy ezt tudományosan
alá tudnánk támasztani, pusztán
a borkóstolókon szerzett tapasz-
talatainkra és a család történeté-
nek ismeretére hagyatkozva,
nyugodtan kijelenthetjük: Bock
Józsefnek a génjeiben van a bor-
készítés. Villány egyik legis -
mertebb borászának felmenői
ugyanis 1850 óta foglalkoznak
szőlőtermesztéssel és borkészí-
téssel, s ahogy az lenni szokott, a
tudás, a dűlők növényének szere-
tete és az abból készülő ital elké-
szítésének fortélyai apáról fiúra
szálltak a több mint 150 év alatt.

Bock József szőlővel való kapcsolata
a legendás Jammertál dűlőben kezdő-
dött, itt található ugyanis az az ősi csa-
ládi birtok, amelyet édesapja 1958-
ban vásárolt vissza. Önállóan 23 évvel
később, édesapja halála után kezdett

bort készíteni, először csak munka
után, másodállásban. 

„1981-ben, amikor édesapám meg-
halt, természetes volt számomra, hogy
amit addig megtanultam, azt önállóan, a
család segítségével folytatni kell. És ek-
kor értettem meg, hogy mit jelent a csa-
ládi birtok, ami a jammertáli fél hektáros
szőlővel és présházzal kezdődött és
1850-ben már a családé volt. Ekkor már
három gyermek édesapja voltam, egy
ipari üzem középvezetője, és továbbgon-
doltam az életünket. A szőlő és az olt-
ványkészítés már ebben az időben is egy
jó többletjövedelmet jelentett a villányi és
Villány környéki embereknek” – emlék-
szik vissza a kezdetekre Bock József. 

A munkának aztán a szó minden ér-
telemében meglett a gyümölcse: a
Bock borok a helyi borversenyek után a
megyei és az országos megméretteté-
seken is jól szerepeltek. Az aranyérmes
tételek készítőjét a Baranya megyei

HungarHotels vezetői rábeszélték,
kezdje el palackozni borait. Így került du-
gó alá az 1987-es évjárat, amelyet kez-
detben a hotel vásárolt meg, majd né-
hány évvel később már olyan budapesti
éttermek borlapján szerepelt a Bock
név, mint a Gundel, a Fortuna vagy épp
a Hilton és Kempinski hotelek.

Ahogy értékesítették a borokat, úgy
folyamatosan vásároltak szőlőterülete-
ket és fejlesztették a technológiát is.
1994-ben kinőtték a jammertáli pincét,
így Villány városában építettek feldolgo-
zót és pincét, amit azóta további három
ütemben fejlesztettek. Ma 75 hektár ön-
álló szőlőterülettel rendelkeznek és eh-
hez további 70 hektár területet integrál-
nak, aminek a termését megvásárolják.
Főként kékszőlőt termő területeik a bor-
vidék legjobb dűlőiben vannak, a Jam-
mertálon túl az Ördögárokban, a Feke-
te-hegyen és a Bocorban.

Innen jönnek az olyan prémiumbo-

rok alapanyagai, mint a dűlőszelektált
kékfrankos, a pinot noir, a syrah, a ca-
bernet franc, a cabernet sauvignon,
valamint ezen alapanyagok különféle
házasításából született Royal-, Bock-,
Libra- és Capella Cuvée. A pincészet
csúcsbora jelenleg a teljes mérték-
ben az Ördögárokban termett merlot-
ból készült Magnifico. 

Évente egymillió palack bort érté-
kesítenek Magyarországon és a világ
más országaiban.

Bock Józsefet számos hazai és
nemzetközi szakmai díjjal ismerték el
az elmúlt évtizedekben, s viszonylag
korán, 1997-ben lett a legrangosabb
magyar elismerés birtokosa, azaz az
Év bortermelője. 

Persze a sikerek mögött ott állt és áll
a család is. Felesége annak idején a bo-
rászat miatt hagyta ott a tanítói pályát, s
természetes volt, hogy a gyerekek is a
szülők által kitaposott útra lépnek. 

Ma már persze nemcsak a borra, ha-
nem az ehhez kapcsolódó turizmusra
és gasztronómiára is koncentrálnak, de
ahogy Bock József meséli, legjobban
mégiscsak a szőlőben szeret lenni. 
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A részvételhez elôzetes bejelentke-zés szükséges az info@bor-pont.huvillanyposta címen.

BOCK
BORKÓSTOLÓ
október 13-án 18 órakor lesz a BorPontban és apincészet borai 10% kedvez-ménnyel vásárolhatók megegész októberben.
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nyugodt maradni, és egy laza jive-ot előadva, táncol-
tunk életem szerelmével a „parketten”, ami itt térkő volt
éppen. Itt szeretném megragadni a pillanat lehetősé-
gét, és köszönetet mondok ezért a „hátra, vissza, Amsz-
terdam, Amszterdam” lépéskombinációért Alicének,
Balázsnak és Pistinek, mert nélkülük ez az este nem si-
került volna ilyen jól. 

Igazából ez a rész már a mostani történetem vége,
de szükséges az eleje is, mert még nem derült ki, me-
lyik borban van benne a Rock & Roll. Az úgy történt,
hogy miután becsekkoltunk a pincénél, és vártuk a
koncert kezdetét, összefutottunk Bock Valérral, a pin-
ce trónörökösével, és megkóstoltuk az újdonságokat
és még néhány bort a pincében érlelődők közül. Nos,
ekkor került elő egy cserépamforában érlelődő Ka-
darka 2015, és a mostani történet főszereplője, a
Bock & Roll fantázianevű 2013-as évjáratú bor is. Én
ennél az utóbbinál már éreztem, hogy ebben a bor-
ban van benne az a bizonyos tánc, ahogy ez a későb-
biekben be is bizonyosodott. Mert nekem bizonyíték
kell, és nem ígéret! De komolyra fordítva a szót, a bor
tényleg nagyon jó, bár teljesen vakmerő és szokatlan
párosítás. Kékfrankos alapon pinot noir és syrah kom-
bináció, közel 2 évig első és másodtöltésű hordókban
érlelve. De ennyi érlelési idő alatt nagyon megbarát-
koztak egymással, és szép, ízletes elegyet alkotnak a
palackban. A bor színében a kékfrankos és a syrah
mély bíborját lazítja fel a pinot rubintja. Belsőleg tar-
talmas és olajos struktúrájú, illatában az erdei piros
bogyósok lekvárjaira emlékeztet, plusz egy kis
száraz erdei avarra. Szánkban a korty első felét
maximálisan a gyümölcsök uralják, és a máso-
dik részben jelennek meg a tanninhoz kapcso-
lódó zamatok. Utóíze szintén tartalmas és
hosszú. Ez a bor remek párosítás lehet köny-
nyedebb vörös húsokhoz vagy közepes va-
dak, például az őz mellé. 

Ha szeretnétek tenni egy próbát, hogy
ti is érzitek ezt a rockyt a borban, akkor
most nagy kedvezménnyel vásárolhatjátok
meg a BorPontban!

Biztos sokan emlékeztek még Kazal László vidám
borkóstoló műsorára, amikor is az egyik borról azt
találja mondani, hogy aszongya: „Ebben a borban
nóta van, kedves barátaim!”  Én pedig megtapasz-
taltam, hogy van olyan bor, amiben Rock & Roll van. 

Előző hétvégén Villányba voltam hivatalos a vörös-
borfesztivál keretében megrendezett koncertre, a Bock
Pincébe. Oda amúgy is szívesen megyek koncert nél-
kül is, de így a kellemest a hasznossal összekötve még
inkább. Ezért biztos páran neheztelni fogtok rám, de
még sosem hallottam élőben játszani a Mystery Gang-
et, sőt a dalaik közül is csak azt az egyet ismertem, amit
valamelyik műsorban adtak elő. Márpedig ezen a jeles
szombat estén ők játszottak a pince udvarán felállított
„rockabilly” sátorban. Persze a jó hangulatról rajtuk kívül
a Bock söntés is hivatott volt gondoskodni, ami sikerült
is. Szóval, ez a három srác olyan tökéletesen hangsze-
relt, és természetesen élőben előadott nótákat nyomott
a színpadon, hogy láb nem tudott mozdulatlan, tenyér
pedig ütemes taps nélkül maradni. Én egyébként elég-
gé botfülű vagyok, de ezek hárman, egy jazz-gitárral,
egy bőgővel és egy dobszerkóval olyan teljes hangzást
varázsoltak elénk, amit csak nagyon régen, még az ős
Kispál-koncerteken hallottam. A helyzetet kicsit nehe-
zítette, hogy egy friss izomrostszakadással a vádlimban,
próbáltam úrrá lenni a helyzeten és megállni azt, hogy
életem párját megforgassam, veszélyeztetve az izom-
helyzetet. És az igazsághoz hozzá is tartozik, hogy al-
kalmi ismerőseinkkel pár roséfröccs elfogyasztása ol-
dotta a nem is tudom pontosan mit is… Talán az izom-
merevséget a vádlimban vagy a megfontolt és tudatos
sportolót, aki mindent megtesz a mielőbbi visszatérés
érdekében? Mindegy is, a lényeg, hogy oldotta, az biz-
tos, és a koncert utolsó traktusainál már nem tudtam

Kedves Barátaim!

Takács Zoli

Észrevételeteket, 
hozzászólásaitokat várom szeretettel: 

borozo@bor-pont.hu címre.

Baráti üdvözlettel: 

Mert a mottóm továbbra is: 

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



2016. október 7.   / + / 17

A

akciós borai októberben

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

Nyitva: hétfő–szerda 8–18, 
csütörtök–péntek 8–19, szombat 8–13

facebook.com/Borpont-Delicate

Laposáék Hárselvelûjét eddig azért próbáltuk eldugni
elô letek, hogy a megfelelô idôben kínálhassuk nektek.
Örömmel jelentjük, hogy most ez a  bor igazán csúcs-
formájában van — egyszerre élvezhetitek az ásványos íz-
világot és a szôlôfajtára jellemzô hársmézes illatjegyeket.

Nem érdemes tovább várni! 

Azt mondjátok
rozét egész évben szívesen isztok,
meg aztán helyi bor is mindig kell
a havi kínálatba. Miért ne lenne ak-
kor most így? Ezeknek a kívána l -
maknak Babarczi Zsuzsiék roséja
épp megfelelô, reméljük, ti is
egyet értetek. Nézzetek be hoz-
zánk, kós toljatok, aztán vigyetek
pár üveggel otthonra is. 

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

–20%

Thummerer
Egri Csillag ’14  
1.590 Ft helyett 

1.270 Ft
Literárak: normál 2.120 Ft/l
akciós 1.693,33 Ft/l

Ebben
a hónapban a honi borrégiók emb-
lematikus fajtáit válogattuk össze.
Ilyen a szekszárdi kadarka is, ami
egy igazi különlegesség — a buja
fû sze res ség és könnyed elegancia
párosa. Egyedülálló bor, de vi-
gyázz,  lehet téged is könnyû szer -
rel rabul ejt.

Mindenki
kedvenc szôlôfajtáját igencsak egy ol-
dalról ismerjük — muskotályos illat, ro-
pogó frissesség, épp csak ki nem ug-
rik a pohárból. Viszont ez a nagy vi-
háncolás nem tart soká’, szeretett le-
gényünk hamar elfárad. Még mielôtt
az újoncok teljesen legyûrnék, adjunk
neki egy utolsó esélyt.

Bock ’N’ Roll  ’13 
3390 Ft helyett 

2.540 Ft 

–25%

Literárak: normál 4.520 Ft/l,
akciós 3.386,66  Ft/l

„Let it roll, baby, roll.” 
A ritmust most a Bock ’n’ Roll adja, ami fene nagy lendülettel tört be
hozzánk, fékezni nem tudtuk, talán nektek sikerül. Október a villányi
Bock pince jegyében — kedvezmények, borászest, belevaló rock & roll.

Vesztergombi
Kadarka ’13
2.450 Ft helyett

1.960 Ft

–20%

Literárak:
normál 3.266,66 Ft/l
akciós 2.613,33 Ft/l

Taschner
Irsai Olivér ’15  
1.560 Ft helyett 

1.250 Ft
Literárak: normál 2.080 Ft/l
akciós 1.666,66  Ft/l

Babarczi
Kékfrankos Rozé ’15
1.590 Ft helyett 

1.160 Ft

–20%

Literárak: normál 1.933,33 Ft/l
akciós 1.546,66 Ft/l

Itt nem csupán
egy sörrôl van szó, már a
Szent Benedek által írt Re-
gulában is nagy jelentôsé-
get fordítanak a közösségi
alkalmaknak, étkezések-
nek. Ezt az üzenetet közve-
títi az apátsági sörök mind-
egyike- leülni, beszélgetni,
egymás felé fordulni, egy
pohár sörrel a kezünkben.

Zirci Belga sör 
a készlet erejéig

440 Ft helyett 

220 Ft

–50%

Literárak:
normál 1.321,32 Ft/l
akciós 660,66  Ft/l

Nyakunkon az ôsz 
és lassan a melengetô, nagy testû
vörösek felé fordulunk mi is, de azért
az utolsó napsütéses délutánokon
jólesik egy Grapefruitos Stari, vagy
egy frissítô búza. Úgy látjuk, ti is na-
gyon megkedveltétek ôket, így eb-
ben a hónapban ismét nagy kedvez-
ménnyel kínáljuk — érdemes sietni,
hisz csak a készlet erejéig.

–50%

Laposa Nagy —
Somlói Hárslevelû ’08
2.690 Ft helyett

1.350 Ft

–50%

Literárak: 
normál 3.586,66 Ft/l
akciós 1.800 Ft/l

White Horse 
520 Ft helyett

260 Ft
Literárak: 
normál 1.621,62 Ft/l
akciós 810,81 Ft/l

Literárak: 
normál 1.471,47 Ft/l
akciós 735,74 Ft/l

Literárak: 
normál 1.561,56 Ft/l
akciós 780,78 Ft/l

–20%

A nagy erejû
Egri Bikavér kecses fehér
párja. Igazi kincseket rejt,
a borvidék minden báját
és harmóniáját magába
zárva. Most nem kell Do-
bóval megküzdened,
hogy közelebbrôl is meg-
ismerhesd, rövid ideig ná-
lunk is megtalálod.

BOCK

STARI sörök Grapefruit 
540 Ft helyett

270 Ft

Pils Prémium 
490 Ft helyett

245 Ft

B O R O K

–10%
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Manapság egyre többet halljuk a „devizapi-
ac” szót és bizony vagyunk néhányan, akik
nem rendelkezünk elég információval ezzel
kapcsolatban. Ezért szeretnénk segítséget
nyújtani azoknak az olvasóinknak, akiket
érdekel ez a téma. A beszélgetésben Sej At-
tila, az Arrabona Privátbankár Befektetési
Kft., Erste Befektetési Zrt. függő ügynöké-
nek az ügyvezetője lesz segítségünkre.

Igaz, hogy a devizapiacon a nap 24 órájában fo-
lyik a kereskedés, és ez a piac sohasem alszik?

A bankközi devizapiacon a kereskedés vasárnap
estétől, péntek estig folyik, így gyakorlatilag csak a
szombat az egyedüli „pihenőnap”. A folytonosság
nagy előnye a devizapiacnak.

A befektetők hogyan ér-
hetik el a devizapiacokat?

A devizapiacokat ügyfele-
ink a legszélesebb körben az
Erste Trader kereskedési rend-
szer segítségével érhetik el,
melyen akár a nap 24 órájában
fürkészhetik a mintegy 170 de-
vizapár árfolyammozgásában rejlő lehetőségeket. De
ezen a felületen lehetőség van a külföldi tőzsdéken való
kereskedésre vagy akár különböző nyersanyagokkal va-
ló (olaj, arany, ezüst stb.) üzletkötésre is.

Mit javasolna a devizapiacon még kevésbé jár-
tas befektetőknek, hogyan kezdjék?

Az Erste Trader-t javaslom, melynek létezik egy
demó verziója, ahol ügyfeleink virtuális pénzzel, vi-
szont valós piaci árfolyamokon tudnak kereskedni.

Ez tulajdonképpen olyan mintha az igazi pia-
con kereskednének?

Végeredményben igen, egyet-
len különbséggel, hogy itt a nyereség/veszteség csupán
virtuális pénzben jelenik meg, ugyanakkor a megbízása-
dások folyamata, a visszaigazolások, valamint az elszámo-
lások teljesen úgy működnek, mint a valós kereskedés so-
rán. Talán az egyik legnagyobb előnye a demó rendszer-
nek az, hogy ügyfeleink megismerkednek a tőkeáttétellel.

A tőkeáttétel alatt azt érti, hogy a befektetett
tőkém többszörösével kereskedhetek? 

Pontosan, a tőkém akár hússzorosával is keresked-
hetek, így viszonylag kis elmozdulások is a tőkémre ve-
títve nagy haszonnal járhatnak. Ahhoz, hogy a befek-

tetők megszokják a tőke-
áttétellel járó elő nyö -
ket/hát rányokat, min-
denképpen érdemes
először virtuális pénzzel
kereskedni.

Hogyan juthatnak
hozzá a befektetők a
kereskedési rend-
szerhez?

Az aprivatbankar.hu
weboldalon egy rövid re-
gisztrációs lap kitöltését
követően felvesszük a
kapcsolatot ügyfeleink-
kel és segítünk a keres-
kedési rendszer haszná-
latának elsajátításában.

Most mit javasol a devizapiacon befektetni kí-
vánó ügyfeleknek?

A tőkeáttétellel nagyon óvatosan bánjanak és
mindig használjanak stop loss megbízásokat, azaz
mindig előre határozzák meg a kiszállási pontot
veszteség esetén, ahol mindenképp lezárják a po-
zíciójukat. (x)

A devizapiac sohasem alszik

Elérhetőség:
Arrabona Privátbankár Kft.
ERSTE Befektetési Zrt. függő ügynöke
9022 Győr, Széchenyi tér 7.
Telefon: 06-96/950-950
www.aprivatbankar.hu



w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

PR-CIKK HIRDETÉS

2016. október 7.   / + / 19

Elkötelezettség a minôségi alvás mellett
szerző: halla zoltán értékesítő

Hatalmas választék várja az érdeklődő-
ket, kompromisszumok nélkül Győr el-
ső prémium kategóriás, az alváskultúra
támogatására specializálódott üzleté-
ben, az Álom Design Ágy Stúdióban,
ahol elkötelezettek vagyunk abban,
hogy vásárlóink a lehető legjobb minő-
séget és szolgáltatást kapják. Mivel fő
célunk az, hogy a szállodákban meg-
szokott kényelmet és minőséget vigyük
be az otthonokba, a hálószobákba, az
alapanyagok tekintetében megalkuvás
nélkül a lehető legjobb, prémium kate-
góriába tartozó, sok esetben ritka ösz-
szetevőket használunk.

A legfontosabb ezek közül a táska-
rugó, vagy más néven zsákrugó. Ez a
matracaink belső magja, a teherviselő
réteg. A korábban ismert rugószerkeze-
tekkel ellentétben, mivel ezek a rugók
külön zsákokba varrva, egymástól füg-
getlenül mozoghatnak, nem érezhető
az alvótárs mozgása a másik oldalon. A
rugók magas száma miatt egy-egy ru-
góra nagyon kicsi terhelés esik, így a
matrac tartósabb lesz, mint a hagyo-
mányos rugószerkezettel készítettek. A
négy-, ötcsillagos szállodákban ma
már jellemzően ilyen matracokat talál-
hatunk. A Yatsan és King Koil matracok,
melyeket mi forgalmazunk, alapvetően
szállodai felhasználásra lettek tervezve,
ezért nagyobb teherbírásúak és kényel-

mesebbek, mint a hagyományosan
megszokott fekvőfelületek.

A kényelmi rétegekben leginkább hi-
deghab, memory foam és latex találha-
tó, ezekből számos különféle keménysé-
gű matrac készíthető. Az igényeknek
megfelelően, lehet cél a tökéletes forma-
követés és nyomáspontok nélküli alátá-
masztás, ilyenkor memory foam matra-
cot ajánlunk. Lehet, hogy a vásárló in-
kább a természetes alapanyagokat ked-
veli, és kicsit rugalmasabb fekvőfelületre
vágyik, a latex remek választás ebben az
esetben. A hideghab pedig egy olyan
univerzális anyag, amiből feszes és na-
gyon lágy fekvőfelület is kialakítható.

Sokan kérdezik, hogy az ő számuk-
ra melyik a jó választás, melyik a ké-
nyelmes matrac. Ezt a legnehezebb
meghatározni, mert bár vannak szak-
mai érvek és ellenérvek az egyes alvá-
si szokásoknak, alkati adottságoknak
megfelelően, alapvetően ez egy szub-
jektív műfaj, ahol a kényelmes éjsza-
kai pihenés a cél, de mindenképpen a
vásárló választása a döntő.

Szakmai szempontok alapján érté-
kesítőink nagy hozzáértéssel adnak
tanácsot az alvási szokásoknak meg-
felelően, és választani csak két-három
matrac közül kell a vásárlónak. Ez a vá-
lasztás persze az üzletünkben történik,
kontrollált körülmények között, ami ter-
mészetesen más, mintha aludna rajta
a vásárló. Így előfordulhat, hogy túl ke-

mény, vagy túl puha matracot választ,
de egy esetleges téves döntésnek nem
kell véglegesnek lenni, nálunk erre is
van megoldás: az országban egyedülál-
ló módon, matracainkra 15 napos elé-

gedettségi garanciát vállalunk, a vásár-
lónak lehetősége van, hogy a meglévő
matracot teljes értékben beszámítva,
másik típusra cserélje. Ennek két apró
feltétele van. Az egyik, hogy egy mat-
racvédőt mindenképpen vásárolni kell
a matrachoz, hiszen az esetleges csere
után egy alapos matractisztítást köve-
tően, ami a matrac teljes keresztmet-
szetében megöli a baktériumokat, eltá-

volítja a szennyeződéseket, a visszaho-
zott matracot szeretnénk értékesíteni.
Ahhoz, hogy a visszahozott matrac tisz-
ta maradjon, a matracvédő elengedhe-
tetlen. A 15 napos garancia másik fel-

tétele, hogy a vásárlónak a szállítási dí-
jat ki kell fizetnie, de ez nagyon csekély
ár, ha cserébe egy egyedülálló lehető-
séget kap az ember.

Bemutatótermünkben exkluzív kö-
rülmények között várjuk a prémium mi-
nőségű hálószobabútorok iránt érdek-
lődőket és mindazokat, akik otthonuk-
ban szeretnék megtapasztalni az ötcsil-
lagos szállodák kényelmét. (x)

Prémium termékek, prémium kiszolgálással az Álom Design Ágy Stúdióban

Elérhetôségek: Gyôr, Mártírok útja 66.  |  +36-30/359-5181  |  yatsangyor@gmail.com  |  facebook.com/alomdesignagystudio
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„A Grúz Állami Népi Együttes
egy egyedülálló fenomén, amit
egyszer az életben mindenkinek
látnia kell” – írta a francia Le Fi-
garo. A társulat világkörüli útra
indult, november 6-án Győrben
is fellépnek a Győri Nemzeti
Színházban.

A 70 éves jubi-
leumát ünnep-
lő Grúz Állami
Népi Együttes
a világ leghíre-
sebb előadó-
helyszíneinek
állandó és visz-
szatérő sztár-
vendége. Óriá-
si sikerrel lépett fel többek közt a
Sydney Operaházban, az Albert Hall-
ban, a Coliseumban, a Metropolitan
Operaházban, a Lincoln Centerben.
A Grúz Állami Népi Együttes volt az
első és az egyetlen népi társulat,
mely a leghíresebb és legigénye-
sebb színpadon, a milánói Teatro Al-
la Scalában felléphetett. Példátlan
esemény volt: a függönyöket 14 alka-
lommal húzták fel, ami a mai napig
megdönthetetlen rekord. 

A társulat élőzenével kísért, két-
órás, lélegzetelállító műsora ezúttal a
Győri Nemzeti Színházban is látható
lesz. Mesés jelmezek és gyönyörű ko-
reográfia mutatja be a grúzok lelkét:

A Grúz Állami Népi Együttes
Világkörüli turnén Gyôrbe is eljönnek

a férfiak meglepetést okoznak a tem-
peramentumukkal és az egyszerre
harcias és nemes természetük bemu-
tatásával. Hihetetlen képességeik le-
nyűgöző példái a kemény talp nélküli,
puha bőrcipőikben lábujjon bemuta-

tott forgások és ugrások, vagy a két
szívdobbanás között lezajló, fél tér-
den bemutatott pörgéseik. Lélegzet -

elállítóan gyönyörű hölgyek suhan-
nak a színpadon, és bájos táncukkal
magával ragadják a nézőket. A grúz

lélek sajátosságai izgalomba hozzák
a nézőket, és felejthetetlen élmények-
kel töltik meg a szívüket.

Győrben november 6-án mindössze két alkalommal lesz látható ez a csodálatos előadás a Győri Nemzeti
Színházban. Jegyek a Győri Balett jegypénztárában, a Győr + Pavilonban és a jegy.hu oldalon kaphatóak.

„... vitathatatlan...
nincs náluk nagyszerűbb
néptánccsoport a világon.”

The Washington Post, USA. 

„Lélegzetelállító ritmus, 
ami lenyűgözi a közönséget 
és féktelen lelkesedésre 
ösztönöz.” 

Le Figaro, Franciaország.

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály http://www.gyor.hu/innováció/rendezési
terv/rendezésiterv-módosítási eljárások címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért
kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék  figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja:
Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendlettel elfogadott rendezési tervének:

TSZTM 2016-023 Győr-Révfalu, 02203 sz. övezet beépítés vizsgálata Gksz övezetből Lk övezetbe sorolása
TSZTM 2015-106 Győr-Pinnyéd nagy telkek 02359, 02460 övezetek Lke-ből Lk*-ba sorolása.
SZTM 2015-106
TSZTM 2015-108 Győr-Ménfőcsanak, Mérföldkő út 02535 és 02537 sz. övezetek egy részének lakóterületté minősítése.
SZTM 2015-108
SZTM 2016-019 Győr-Gyárváros, Mátyás tér és környezetének szabályozási módosítása, „T” paraméter bevezetése
SZTM 2016-043 Győr-Kisbácsa, 01236* sz övezet Lke-I – Lke-II átsorolása.
SZTM 2016-048 Győr, Bercsényi liget és Radnóti utca sarok, 8240 hrsz.-ú telek szabályozása.
SZTM 2016-049 Győr – Insula Lutherana Oktatási Központ bővítése.

Településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési esz-
közök egyeztetési eljárásáról szóló 40.§ szerinti végső szakmai véleményezés tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: teljes eljárásban: 2016. október 7-tŐl 2016. október  19-ig a város internetes oldalán: „http://www.gyor.hu/innováció/
rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások” címszó alatt vagy személyesen a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában, a 231. szobában. A megjelenés
napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.
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www.oh.hu OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

BÍZZA PROFIKRA
ingatlanügyeit!
Gyôrújbaráton új építésû, nappali + 3
szobás ikerház akciós áron eladó. Ár:
17,2 M Ft. +36-70/977-7844
Gyôr-Szabadhegy központi részén 2 +
2 fél szobás, felújított lakás eladó. Ár:
15,7 M Ft. +36-70/977-7844
Gyôr-Ménfôcsanak csendes utcájában
nappali + 4 szobás ikerház garázzsal,

privát kertrésszel leköthetô. Ár: 30,9 M
Ft. +36-70/459-3010
Gyôr-Nádorvárosban, a Bem tér köze-
lében felújított, kiváló adottságú, 5
szobás lakás eladó. Ár: 35 M Ft. +36-
70/977-7844
Gyôr-Marcalváros II-n 3 szobás, nagy er-
kélyes, mûanyag ablakos panellakás el-
adó. Irányár: 12,99 M Ft. +36-70/977-
7831
Pacsirta lakóparkban társasházi lakások
eladók. Részletekért kérem, hívjon! +36-
70/977-7831
Gyôr-Adyvárosban kétszoba-hallos, mû -
anyag ablakos panellakás eladó.
Irányár: 12,9 M Ft. +36-70/977-7831
Gyôr-Nádorvárosban, 2003-ban épült
társasházban 57,7 nm-es, amerikai
konyhás nappali + két hálószobás tár-
sasházi lakás, teremgarázsban található
gépkocsibeállóval  eladó. Ár: 22,5 M
Ft. +36-70/977-7830
Gyôr-Nádorvárosban 49 nm-es, kétszo-
bás, erkélyes, egyedi fûtéses társasházi
lakás garázzsal együtt eladó. Ár: 16,7 M
Ft. +36-70/977-7830
Gyôr-Ménfôcsanak fiatalos, társasházi
részén épülô nappali + 3 szobás, 104

nm alapterületû, korszerû ikerház leköt-
hetô. Ár: 32 M Ft. +36-70/459-3010
Gyôr-Belvárosban 61 nm-es, kétszobás,
mûanyag nyílászárós, egyedi fûtéses,
felújított társasházi lakás eladó. Ár: 29,9
M Ft. +36-70/977-7830
Eladó különleges környezetben 2 + 2
hálószobás családi ház Gyôrtôl 10 perc-
re, 2000 nm-es telken mélygarázzsal,
hatalmas elôkerttel. Irányár: 49 M Ft.
+36-70/977-7840
Kiváló minôségben épülô társasházi la-
kások eladók Gyôr legfelkapottabb vá-
rosrészében. +36-70/977-7840
Eladó Szigetben egy teljesen felújított,
54 nm-es, 1. emeleti, 2 szobás, tég la -
építésû lakás. Ár: 15,5 M Ft. +36-
70/380-3752

Belváros kedvelt, csendes részén 43
nm-es, földszinti, téglaépítésû lakás
eladó. Ár: 12,95 M Ft. +36-70/380-
3752
Gyôr-Sziget csendes részén 2 szobás,
55 nm-es, 2. emeleti társasházi lakás
gépkocsibeállóval eladó. Ár: 17,2 M Ft.
+36-70/380-3752
Eladó Gyôr-Jancsifaluban egy 53 nm-
es, 1. emeleti, 2 szobás lakás. Ár: 15,2
M Ft. +36-70/380-3752
A Belváros csendes részén 30 nm-es,
teljesen felújított alagsori lakás eladó. Ár:
9,9 M Ft. +36-70/380-3752
Gyôr-Adyvárosban 2 szobás, erkélyes,
felújított lakás sürgôsen eladó! Irányár:
13,7 M Ft. +36-70/338-6708
Gyôr-Sziget kedvelt részén 44 nm-es,
2003-as építésû, földszinti, társasházi la-
kás eladó. Ár: 15,2 M Ft. +36-70/489-
2014
Gyôr-Nádorvárosban épülô liftes társas-
házban lakások leköthetôk. +36-70/977-
7830 

Kónyban, a központban 180 nm-es, tég-
la családi ház, méretes telekkel eladó.
Ár: 11,9 M Ft. +36-70/489-2014
Koroncó új építésû részén, 1000—1700 nm-
es, összközmûves építési telkek eladók. Ár:
3,7—5,7 M Ft. +36-70/489-2014
Rábapatonán, Kónyban, Enesén,
Koroncón eladó családi házakat ke-
resek. Ár: 5—20 M Ft között. +36-
70/489-2014
Gyôr-Marcalvárosban eladó egy jó álla-
potú, 1 + 2 fél szobás, 53 nm-es lakás.
Ár: 13,3 M Ft. +36-70/703-0865
Gyôr-Szabadhegyen, a Jereváni úton, 2
szobás, 49 nm-es, felújított, 4. emeleti
panellakás eladó. Ár: 13,45 M Ft. +36-
70/372-0109 
Pannonhalmán 33 nm-es, bejáratott üz-
lethelyiség eladó. Ár: 5,85 M Ft. +36-
70/372-0109 
Gyôrújbaráton 3492 nm-es telken, 240
nm-es, tetôtér-beépítéses, kétgeneráci-
ós, napfényes családi ház eladó. Ár:
39,9 M Ft. +36-70/372-0109 
Gyôrben, a Csaba utcában, földszin-
ten található téglalakás irodának vagy
lakásnak eladó. Ár: 15,8 M Ft. +36-
70/459-3010
Gyôr-Nádorvárosban felújított, kétszo-
ba-hallos, erkélyes, szigetelt társashá-
zi lakás eladó. Ár: 13,5 M Ft. +36-
70/489-2012
Nádorvárosban 3 szoba + nappa-
lis, parkra nézô, nagy erkélyes la-
kás eladó! Ár: 15,9 M Ft. +36-
70/489-2012
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OKTÓBER 8., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:45 Szívek doktora  05:25 Glee –
Sztárok leszünk!  06:10 Top Shop
06:45 Kölyökklub 09:30 Kisdumások
 10:05 Top Shop 10:55 Brandmá-
nia  11:20 Street Kitchen  11:45
Autogram  12:10 Fitt Mánia 
12:45 Döglött akták  13:45 A szállí-
tó  14:55 A szállító  16:00 Hip-
polyt  18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Fókusz Plusz  20:00 X-Faktor 
21:55 22 Jump Street – A túlkoros
osztag  00:15 Lányok forró szoknyá-
ban  02:15 Idegen invázió 

04:20 Super Car  04:45 Aktív 
05:05 Hungerő  06:00 Astro-Világ
 07:00 Tv2 matiné 07:20 Négy dinó
New Yorkban  08:40 Éjjel-nappal
szülők  09:10 Poggyász  09:45
Otthon a kertben  10:15 Trendmá-
nia  10:50 Ízes élet  11:20 Babavi-
lág  11:55 Otthontérkép  12:25
SzÉpítők  12:55 Monk – Flúgos
nyomozó  13:55 Balfácán  16:00
Műkedvelő műkincsrablók  18:00
Tények 18:50 Star Academy  21:50
Kamuzsaruk  00:10 Farkasokkal
táncoló 

05:20 Televíziós vásárlás 05:50 Zöld
térben 06:15 Trendközelben 06:45
Will és Grace  07:10 Knight Rider 
08:10 Knight Rider  09:10 Ameri-
kai mesterszakács  10:10 Amerikai
mesterszakács  11:10 Monk – Flú-
gos nyomozó  12:05 NCIS: New Or-
leans  13:00 NCIS: New Orleans 
13:55 Castle  14:55 Castle  15:50
Flash – A Villám  16:50 Flash – A Vil-
lám  17:45 Harry Potter és a titkok
kamrája 21:00 Waterworld – Vízivilág
 23:50 Amerikai pite: A szerelem
Bibliája  01:50 Trendközelben
02:20 Zöld térben 02:40 Will és Gra-
ce  03:05 Knight Rider 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Credo (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:25 Sporthírek (ism.)
08:30 Gázfröccs (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:25 Sporthírek (ism.) 09:30
Hello Győr! (ism.) 10:00 Vény nélkül
 (ism.) 10:30 Képújság 18:00 Credo
(ism.) 18:30 Creative chef (ism.)
19:00 Győri7 19:45 Konkrét (ism.)
20:00 Gázfröccs (ism.) 20:30 Kulisz-
szák mögött (ism.) 21:00 Hello Győr!
(ism.) 21:30 Konkrét (ism.) 22:00
Győri7 (ism.) 22:45 Konkrét (ism.)
23:00 Képújság

GYŐR+ TV

OKTÓBER 9., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:40 Hazug csajok társasága 
05:20 Glee – Sztárok leszünk! 
06:05 Top Shop 06:40 Kölyökklub
09:30 EgészségKalauz  10:00 Top
Shop 10:50 Nevelésből elégséges 
11:10 SütniCake  11:40 HighLife 
12:10 StílusKalauz  12:40 XXI. szá-
zad – a legendák velünk élnek 
13:15 Egy rém fura család  13:45
Scooby-Doo és a tavi szörny átka 
15:25 80 nap alatt a Föld körül 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Kicsi
Óriások  21:05 Angyalok és démo-
nok  00:05 Portré  00:40 80 nap
alatt a Föld körül  02:55 Győzike 

04:30 Sportos 04:35 Éjjel-nappal
szülők  05:00 Sportos 05:05 Hung -
erő  06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2
matiné 08:25 Nagy Vagy, Auchan ku-
pa!  08:55 a'la CAR  09:30 Tűsa-
rok  10:00 Stahl konyhája  10:35
Super Car  11:05 Több mint TestŐr
 11:40 Falforgatók  12:40 Monk –
Flúgos nyomozó  13:40 Gyilkos so-
rok  14:45 Gyilkos sorok  15:50 A
házinyuszi  18:00 Tények 18:50
Sztárban sztár  21:25 Nagyfiúk 2. 
23:45 Érj el!  01:45 Sportos 01:50
Haláli testcsere  02:35 A szépség
és a szörnyeteg  03:20 A szépség
és a szörnyeteg 

04:00 Knight Rider  05:35 Televízi-
ós vásárlás 06:05 Amerikai mester-
szakács  06:55 Amerikai mester-
szakács  07:45 Will és Grace 
08:15 Monk – Flúgos nyomozó 
09:15 Zöld térben 09:40 Trendközel-
ben 10:15 Akadémia Itália  10:45
Top Forma  11:15 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei 12:15 A S.H.I.E.L.D. ügynö-
kei 13:10 Észbontók 14:15 Hajrá csa-
jok – Mindent bele!  16:20 Kutyám,
Jerry Lee 3.  18:15 Waterworld – Ví-
zivilág  21:00 A séf  23:25 Blue
Jasmine  01:35 Akadémia Itália 
02:00 Top Forma  02:30 Vérmes
négyes  02:50 Vérmes négyes 
03:15 Vérmes négyes 

07:00 Sportlegendák (ism.) 07:45
Konkrét (ism.) 08:00 Hello Győr!
(ism.) 08:30 Civil kurázsi (ism.) 09:00
Gázfröccs (ism.) 09:30 Hello Győr!
(ism.) 10:00 Kulisszák mögött (ism.)
10:45 Képújság 18:00 Győri7 (ism.)
18:45 Konkrét (ism.) 19:00 Kulisszák
mögött (ism.) 19:30 Creative chef
(ism.) 20:00 Üzleti negyed (ism.)
20:30 Zooo+ (ism.) 21:00 Nyugdíjas
Egyetem (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
22:45 Konkrét (ism.) 23:50 Képújság
(ism.) 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 10., HÉTFŐ
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:05 Monk – Flúgos nyomozó 04:45
Stahl konyhája  05:10 Sportos 05:15
Hungerő 06:10 Red Carpet – Sztárok
testközelben  06:20 Mokka  09:20
Stahl konyhája  09:30 Babapercek 
09:40Teleshop 10:45Astro-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 19:25Ezek megőrültek! 20:40
A szultána 22:00 Mr. Brooks 00:40
Red Carpet – Sztárok testközelben 
00:50 Bűnös Chicago  01:50 Tények
Este 02:30 Sportos 02:35 Ezo.TV 03:35
Aktív 03:55 Doktor D 

07:00 Hello Győr! (ism.) 07:30 Nyug-
díjas Egyetem (ism.) 08:30 Credo
(ism.) 09:00 Hello Győr! (ism.) 09:30
Kulisszák mögött (ism.) 10:00 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek 19:30
Kamarai magazin 19:45 Creative chef
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthí-
rek (ism.) 20:30 Zooo+ (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Konkrét 21:45 Kamarai Magazin (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Üzleti negyed (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság

GYŐR+ TV

OKTÓBER 11., KEDD
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:40 Csapdába csalva 05:10 Sport-
os 05:15 Hungerő 06:10 Red Carpet
– Sztárok testközelben  06:20 Mokka
 09:20 Stahl konyhája  09:30 Baba-
percek  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 ko-
pó  15:45 María  16:50 Megtört szí-
vek  18:00 Tények 19:25 Ezek meg-
őrültek!  20:40 A szultána  22:00
Sherlock és Watson  23:10 Lángoló
Chicago 00:15 Red Carpet – Sztárok
testközelben  00:25 Doktor Rush 
01:35 Tények Este 02:15 Sportos 02:20
Ezo.TV 03:20 Aktív 03:40 Kaland 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kamarai magazin (ism.)
07:45 Konkrét (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Zo-
oo+ (ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Konkrét (ism.)
09:45 Képújság (ism.) 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Hello Győr!
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Gázfröccs (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Hello Győr! (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Vény nélkül (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 12., SZERDA
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

05:10 Sportos 05:15 Hungerő 
06:10 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:20 Mokka  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 Meg-
tört szívek  18:00 Tények 19:25
Ezek megőrültek!  20:40 A szultána
 22:00 A bárányok hallgatnak 
00:35 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  00:45 A férjem védelmében
 01:50 Tények Este 02:30 Sportos
02:35 Ezo.TV 03:35 Toxin 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Gázfröccs (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Konkrét
(ism.) 09:45 Képújság (ism.) 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Kulisszák
mögött (ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Építech (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Konkrét 21:45 Arrabona év-
századai (ism.) 22:00Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Kulisszák mö-
gött (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

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 09:20
Asztro Show 10:20 Top Shop 12:00
Portré  12:30 Story Extra  13:05 Éj-
jel-nappal Budapest 14:20 A Konyha-
főnök  15:50 Isten áldjon, Esperanza!
 16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 A Konyha-
főnök 20:20 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 Barátok közt  22:15 Castle 
23:15 RTL Klub Híradó 23:45 XXI. szá-
zad – a legendák velünk élnek  00:20
Magyarul Balóval 01:00 HighLife 
01:30 Túsztárgyalók  02:35 Mi muzsi-
kus lelkek 03:05 Az élet csajos oldala 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Kult+  06:00 Hazajáró
06:30 Három jármód  06:55 Kenó
 07:00 Híradó 07:25 Család-barát
09:05 Három tolvaj  10:50 Noé ba-
rátai 11:25 Térkép 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:45 Kult+ 
12:55 Ízőrzők 13:30 Hazajáró 14:00
Magyar Krónika  14:30 Múzeumtú-
ra  15:05 Szeretettel Hollywoodból
 15:35 Szemüvegesek  17:00
Gasztroangyal  18:00 Híradó 18:35
SzerencseSzombat 19:30 A kölyök 
21:20 Aki legyőzte Al Caponét 
23:20 Kenó  23:25 Végjáték 
01:00 A kölyök  02:40 Magyar tör-
ténelmi arcképcsarnok 03:00 Határ-
talanul magyar 03:25 Zegzugos tör-
ténetek 03:55 Hagyaték 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 05:52 Kult+ 05:55 Rome Reports
– Vatikáni híradó 06:20 „Így szól az Úr!”
06:30 A sokszínű vallás 06:40 Kérdések
a Bibliában 06:55 Kenó 07:00 Híradó
07:25Család-barát 09:00 Isten kezében
09:30 Kereszt-Tények 09:35 Katolikus
krónika 10:05 Református ifjúsági mű-
sor 10:10 Evangélikus ifjúsági műsor
10:25 Úton-útfélen 10:30 Református
magazin 11:00 Baptista istentisztelet
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+  12:55 Rúzs és selyem
13:30 Szepesség: Akkor és most 14:00
Columbo  15:15 Halálos tavasz 
17:00 Hogy volt!? 18:00 Híradó 18:35
Tommy és Tuppence forró nyomon 
19:35 Magyarország, szeretlek! 21:10
Kártyavár 22:00 Kenó 22:05 A Priz-
zik becsülete  00:15 Psycho  02:00
Columbo 03:15 Zegzugos történetek 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Kult+  06:05 Halálbiz-
tos diagnózis Kenó  07:00 Híradó
07:25 Roma Magazin 07:55 Domovi-
na 08:25 Rejtett kincsek 08:35 Jövő-
időben 08:45 Váratlan utazás 09:35
Elfeledett szerelem  10:20 Család-
barát 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:45 Kult+  12:55 Ízőrzők:
Hosszúhetény 13:30 Halálbiztos di-
agnózis  14:20 A palota ékköve 
15:25 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  22:30 Kenó  22:35 No Limit 
23:30 Arthur Newman világa 
01:05 Málenkaja rabatyonka 
02:00 Életem értelme 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 05:55 Kult+  06:05 Halálbiztos di-
agnózis  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:25 Srpski Ekran 07:55 Unser Bild -
schirm 08:25 Rejtett kincsek 08:30 Jö-
vő-időben 08:45 Váratlan utazás 09:35
Elfeledett szerelem 10:20 Család-ba-
rát 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+  12:55 Ízőrzők: Oszkó
13:30 Halálbiztos diagnózis  14:20 A
palota ékköve  15:25 Elfeledett szere-
lem 16:15 Charly, majom a családban
17:10 Ridikül 18:00 Híradó 18:35 A
hegyi doktor – Újra rendel  19:25 Ma-
radj talpon! 20:25 Önök kérték! 21:30
Velvet Divatház  22:20 Kenó  22:25
Grand Hotel 23:15 A Nagyok 23:45
Kékfény 00:45 Hawaii Five-0 01:30
No Limit 02:20 A folyó, ahonnan nincs
visszatérés  03:10 Duna anzix 03:30
Noé barátai 

05:45 Hajnali gondolatok 05:50 Kult+ 
06:05 A hegyi doktor – Újra rendel 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:25
Hrvatska kronika 07:55 Ecranul nostru
08:25 Rejtett kincsek 08:30 Jövő-idő-
ben 08:45 Váratlan utazás 09:35 Elfele-
dett szerelem  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+  12:55 Ízőrzők 13:30 Ha-
lálbiztos diagnózis 14:20 A palota ék-
köve  15:30 Elfeledett szerelem 
16:15 Charly, majom a családban 
17:10 Ridikül  18:00 Híradó 18:35 A
hegyi doktor – Újra rendel  19:25 Ma-
radj talpon! 20:25 Skandináv lottó sor-
solás  20:40 Szabadság tér '56 
21:35 56 csepp vér  23:10 Kenó 
23:15 Rejtélyes XX. század – Kun Miklós
műsora  23:45 VI. Pál – Viharos idők
pápája  01:35 Rohanj velem!  03:10
Hagyaték 03:35 Noé barátai 

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 09:20 Asztro Show 10:20 Top Shop
12:00 SütniCake  12:30 Story Extra
 13:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:20 A Konyhafőnök  15:50 Isten
áldjon, Esperanza! 16:55 Story Extra
 17:25 Fókusz  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:55 A Konyhafőnök  ( 20:20 Éj-
jel-nappal Budapest  21:35 Barátok
közt  22:15 Szulejmán  23:25 RTL
Klub Híradó 23:50 Házon kívül 00:25
Magyarul Balóval 01:05 Fitt Mánia 
01:35 StílusKalauz 02:10 Túsztárgya-
lók 03:05 Túsztárgyalók 

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 09:20
Asztro Show 10:20 Top Shop 12:00
Street Kitchen  12:30 Story Extra 
13:05 Éjjel-nappal Budapest 14:20 A
Konyhafőnök  15:50 Isten áldjon, Es-
peranza!  16:55 Story Extra  17:25
Fókusz 18:00 RTL Klub Híradó 18:55
A Konyhafőnök 20:20Éjjel-nappal Bu-
dapest 21:35Barátok közt 22:15Dr.
Csont  23:15 RTL Klub Híradó 23:50
Magyarul Balóval 00:25 Nyomtalanul 
01:30 Autogram  02:10 Dr. Csont 
03:00 Az élet csajos oldala 

05:30 Crossing Lines – Határtalanul 
06:20 Televíziós vásárlás 06:55 Will és
Grace 07:20Will és Grace 07:45Jó-
barátok 08:10 Jóbarátok 08:35 Szü-
letett detektívek 09:30 Született detek-
tívek  10:25 Szívek szállodája  11:20
Amerikai mesterszakács  12:20 Monk
– Flúgos nyomozó  13:15 Monk – Flú-
gos nyomozó  14:15 NCIS: New Or -
leans 15:10Nyomtalanul 16:10Castle
17:05Castle 18:05Amerikai mester-
szakács  19:05 Jim szerint a világ 
19:40Jim szerint a világ 20:05Két pasi
– meg egy kicsi  20:35 Két pasi – meg
egy kicsi 21:00Holt költők társasága 
23:50 Meglesni és megszeretni 01:55
Két pasi – meg egy kicsi 

05:30 Crossing Lines – Határtalanul 
06:20 Televíziós vásárlás 06:55 Will és
Grace 07:20Will és Grace 07:45Jó-
barátok 08:10Jóbarátok 08:35Szü-
letett detektívek 09:30 Született detek-
tívek  10:25 Szívek szállodája  11:20
Amerikai mesterszakács  12:20 Monk
– Flúgos nyomozó  13:15 Monk – Flú-
gos nyomozó  14:15 NCIS: New Or -
leans  15:10 NCIS: New Orleans 
16:10 Castle  17:05 Castle  18:05
Amerikai mesterszakács  19:05 Jim
szerint a világ 19:35 Jim szerint a világ
20:05Két pasi – meg egy kicsi 20:35
Két pasi – meg egy kicsi 21:00 Super-
girl 22:00 Supergirl 23:00 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei 00:00 A S.H.I.E.L.D. ügynökei 

05:30 Crossing Lines – Határtalanul 
06:20 Televíziós vásárlás 06:55 Will és
Grace 07:20 Will és Grace 07:45 Jó-
barátok 08:10 Jóbarátok 08:35 Szü-
letett detektívek 09:30 Született detek-
tívek  10:25 Szívek szállodája  11:20
Amerikai mesterszakács 12:20Monk –
Flúgos nyomozó 13:15Monk – Flúgos
nyomozó 14:15 NCIS: New Or leans 
15:10NCIS: New Orleans 16:10Castle
17:05Castle 18:05Amerikai mester-
szakács  19:05 Jim szerint a világ 
19:35Jim szerint a világ 20:05Két pasi
– meg egy kicsi  20:35 Két pasi – meg
egy kicsi 21:00A nagy fogás 22:00A
nagy fogás 22:55 A séf 01:20 Cros-
sing Lines – Határtalanul 
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Az Enterprise Europe Networköt 2008-
ban hozta létre az Európai Bizottság azzal
a céllal, hogy segítse a kis- és középvállal-
kozások nemzetközi piacra jutását. A há-
lózat egyedülálló, mert nem csak az Euró-
pai Unióban, hanem az egész világon el-
látja küldetését – mondta el a Győr+ Mé-
diának Félhelyesné Zubonyai Judit, a há-
lózat regionális vezetője, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara munkatársa. A hálózat hatvanhárom
országban hatszáz irodát működtet. A vál-
lalkozásoknak segítenek a nemzetközi üz-
leti kapcsolatok keresésében, tanácsokat
adnak, és nagy hangsúlyt helyeznek az in-
nováció támogatására. 

Hall Cecília vállalkozóként ismerte
meg az irodát, és úgy gondolja, a kis- és
középvállalkozásoknak fontos, hogy a
legkisebb befektetéssel, költséghatéko-
nyan jussanak külpiacokra, s ehhez
nagy segítséget jelent az Enterprise Eu-
rope Network. „Azért lettem a hálózat
nagykövete, mert szeretném meggyőz-
ni a kkv-kat, hogy egyáltalán nem re-
ménytelen a külpiacok meghódítása” –
fogalmazott. Hall Cecília a saját cégén ke-
resztül érzékeltette, mit jelent az iroda
szolgáltatása. Amikor négy éve elkezdték
a vállalkozást, két külföldi céggel voltak
kapcsolatban, ma pedig több száz üzleti
partnerrel rendelkeznek Brazíliától Dél-
Kelet-Ázsiáig és Ausztráliától Kanadáig. 

Az iroda szolgáltatásai ingyenesek,
ami a vállalkozókat terheli, az üzletem-
ber-találkozókon való részvétel utazási
és szállásköltségei. A piacképes termék
és az angol nyelvtudás persze alapköve-
telmény ahhoz, hogy a kkv-k nemzetkö-
zi piacokra juthassanak. Mint ahogy an-
gol nyelvű honlap nélkül is nagyon ne-
héz bármilyen külföldi sikert elérni.

Október 12-én 9 órától nyílt napra
várják a vállalkozókat a kamarába,
ahol részletesen is megismerhetik az
iroda tevékenységét.

A vállalkozók
nemzetközi
piacra jutását
segítik

OKTÓBER 14., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:40 Csapdába csalva  05:10
Sportos 05:15 Hungerő  06:10 Red
Carpet – Sztárok testközelben 
06:20 Mokka  09:20 Stahl konyhája
 09:30 Babapercek  09:40 Tele -
shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:30 Aktív  13:35 Knight
Rider  14:40 Walker, a texasi kopó
 15:45 María  16:50 Megtört szí-
vek  18:00 Tények 19:25 Ezek meg-
őrültek!  20:40 A szultána  22:00
Egy drága társ  00:25 Red Carpet –
Sztárok testközelben  00:35 Tények
Este 01:25 Aktív  01:55 Sportos
02:00 Ezo.TV 03:00 Maffiadoktor 
03:50 Végzetes bizonyíték  

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Üzleti negyed (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Konkrét
(ism.) 09:45 Képújság 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Creative chef
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Építech (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Konkrét 21:45 Arrabona évszázadai
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthí-
rek (ism.) 22:30 Creative chef (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 13., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

05:15 Hungerő  06:10 Red Carpet –
Sztárok testközelben 06:20 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 09:30 Babaper-
cek 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 
18:00Tények 19:25Ezek megőrültek! 
20:40A szultána 22:00NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  23:10 A törvény
embere  00:15 Red Carpet – Sztárok
testközelben  00:25 Spíler TV bemu-
tatja: Premier League – Összefoglaló 
00:55 Tények Este 01:45 Aktív 02:05
Sportos 02:10 Ezo.TV

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kulisszák mögött (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Építech (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 19:00
Híradó 19:20Sporthírek 19:30Vény nél-
kül 20:00Híradó (ism.) 20:20Sporthírek
(ism.) 20:30 Üzleti negyed (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Ka-
marai Magazin (ism.) 22:45 Creative
chef (ism.) 23:00 Híradó (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 09:20
Asztro Show 10:20 Top Shop 12:00 Kis-
dumások  12:30 Story Extra  13:05
Éjjel-nappal Budapest  14:20 A Kony-
hafőnök 15:50 Isten áldjon, Esperanza!
 16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 A Konyha-
főnök 20:20 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 Barátok közt 22:15 CSI: A hely-
színelők 23:15RTL Klub Híradó 23:50
Magyarul Balóval 00:25 Brandmánia 
01:00 Döglött akták 02:05 Szulejmán
03:05 Az élet csajos oldala 

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 09:20
Asztro Show 10:20 Top Shop 12:05
EgészségKalauz 12:35 Story Extra 
13:10 Éjjel-nappal Budapest 14:25 A
Konyhafőnök  15:55 A kis menyasz-
szony  16:25 A kis menyasszony 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 A Konyha-
főnök 20:20 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 Barátok közt  22:15 Csúcsfor-
mában 23:05 RTL Klub Híradó 23:40
Magyarul Balóval 00:15CSI: Miami hely-
színelők 01:15 Igazságosztók 

04:55 Himnusz 05:00 Halálbiztos di-
agnózis  05:45 Hajnali gondolatok
05:50 Kult+  06:05 A hegyi doktor –
Újra rendel 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:25 P'amende 07:55 Öt konti-
nens 08:25 Rejtett kincsek 08:30 Jö-
vő-időben 08:45 Váratlan utazás
09:35 Elfeledett szerelem  10:20
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55
Ízőrzők: Bajna 13:35 Halálbiztos diag-
nózis 14:25 A palota ékköve 15:30
Elfeledett szerelem  16:15 Charly,
majom a családban 17:10 Ridikül 
18:00 Híradó 18:35 A hegyi doktor –
Újra rendel  19:25 Maradj talpon! 
20:25 Agatha Raisin 21:20 Nora Ro-
berts: Azúrkék égbolt 22:55 Kenó 
23:00 Halálos közellenség 2. – Public
Enemy No. 1.  00:50 Blöff  02:35
Nora Roberts: Azúrkék égbolt 

05:30 Crossing Lines – Határtalanul 
06:20 Televíziós vásárlás 06:55 Will és
Grace 07:20Will és Grace 07:45Jó-
barátok 08:10Jóbarátok 08:35Szü-
letett detektívek 09:30Született detek-
tívek 10:25 Szívek szállodája 11:20
Amerikai mesterszakács 12:20 Monk
– Flúgos nyomozó  13:15 Monk – Flú-
gos nyomozó  14:15 Nyomtalanul
15:10 Nyomtalanul 16:10 Castle 
17:05 Castle 18:05 Amerikai mester-
szakács  19:05 Jim szerint a világ 
19:35 Jim szerint a világ 20:05 Két pa-
si – meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi 21:00 Észbontók 22:10
Meglesni és megszeretni  00:15 Két
pasi – meg egy kicsi 

05:30 Crossing Lines – Határtalanul 
06:20 Televíziós vásárlás 06:55 Will és
Grace 07:20Will és Grace 07:45Jó-
barátok 08:10Jóbarátok 08:35Szü-
letett detektívek 09:30 Született detek-
tívek  10:25 Szívek szállodája  11:20
Amerikai mesterszakács  12:20 Monk
– Flúgos nyomozó  13:15 Monk – Flú-
gos nyomozó  14:15 Nyomtalanul
15:10Nyomtalanul 16:10Castle 17:05
Castle 18:05 Amerikai mesterszakács
 19:05 Jim szerint a világ  19:35 Jim
szerint a világ 20:05Két pasi – meg egy
kicsi 20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Harry Potter és az azkabani fogoly
23:50 Sárkányszív  01:55 Észbontók
02:45 Két pasi – meg egy kicsi 

04:55 Himnusz 05:00 Halálbiztos diag-
nózis  05:45 Hajnali gondolatok
05:50 Kult+  06:05 A hegyi doktor –
Újra rendel  06:55 Kenó  07:00 Hír-
adó 07:25 Rondó 07:55 Kvartett 
08:25 Rejtett kincsek 08:30 Jövő-idő-
ben 08:40 Váratlan utazás 09:30 Elfele-
dett szerelem  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+  12:50 Ízőrzők: Orfű
13:25 Halálbiztos diagnózis  14:15 A
palota ékköve 15:20 Elfeledett szere-
lem  16:05 Charly, majom a család-
ban 16:50 Szerencse Híradó 17:10
Ridikül  18:00 Híradó 18:35 A hegyi
doktor – Újra rendel 19:25 Maradj tal-
pon!  20:25 Fábry  21:50 Munka-
ügyek – IrReality Show 22:20 Kenó 
22:25 Camille  00:25 Az ember, aki
nappal aludt 02:10 Camille 

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

KAMARAI AJÁNLÓ

Időpont: 2016. október 12.
Helyszín: Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara, 9021 Győr,
Szent István út 10/A.

ELŐADÁSOK: 
9:15 Az Enterprise Europe Network szolgáltatásai. 
9:30 Üzleti adatbázis – ingyenes lehetőség

a nemzetközi piacon való megjelenésre 
9:45 Magyar vállalkozóként Ausztriában
10:15 Vállalkozóként Ausztriában a gyakorlatban 

egy adótanácsadó szemével

MEGHÍVÓ
„Családi vállalkozás felépítése és átadása
az utódoknak határon innen és túl” című
pódiumbeszélgetésre

Október 18. kedd, 16 óra
Kereskedelmi és Iparkamara székháza, 
Győr, Szent István út 10/A.,
Baross-konferenciaterem

Új elnök a kamara élén Elnökvá-
lasztó küldöttgyűlést tartott a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara. A régi elnök, Mi-
halicz Antal, három cikluson át vezet-
te a kamarát, nem vállalta más irá-
nyú elfoglaltsága miatt a megméret-
tetést. Az új elnök Pintér-Péntek Im-
re lett, aki 39 szavazatot kapott, má-
sodik helyre szorult Miklósy Lajos 29
szavazattal. A harmadik jelölt, Mikó -
czi Tamás az első körben kiesett. 

Vállalkozóként Ausztriában ügyelni kell arra, hogy
a vonatkozó jogszabályoknak mindenben feleljünk
meg, és minden szükséges dokumentációnk rendel-
kezésre álljon egy váratlan ellenőrzés esetén is. Az
Enterprise Europe Network Nyílt Napján Győrben
örömmel válaszolok minden szakmai kérdésre.

KIEMELT LEHETŐSÉG: TANÁCSADÁS
NÉGYSZEMKÖZT A SZAKÉRTŐKKEL
A részvétel térítésmentes, de előzetes regisztráció
szükséges, 2016. október 11-ig.

Bővebb információ, jelentkezés: 
een@gymskik.hu és
www.gymskik.hu/eennyiltnap2016

Mautner Márk
vezetô külgazdasági
attasé
Magyarország bécsi
Nagykövetsége
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ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.
•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •    0620/919-4518    •

Győr rohamo-
san fejlődő ré-
szén, a Pacsir-
ta lakópark-
ban épül ez a
m i n d e n
igényt kielégítő, rendkívül magas műszaki tarta-
lommal rendelkező garázsos ikerház. A 808 nm-
es telekre két 92 nm-es, belső kétszintes, garázsos
ikerház kerül felépítésre. A földszinten amerikai
konyhás nappali, valamint háztartási helyiség, az
emeleten pedig 3 hálószoba került kialakításra. A
földszinten 15 nm-es terasz, az emeleten pedig
4,61 nm-es erkély található. Egy házhoz tartozó
telekrész 400 nm. 

Ár: 32,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794 

Győr-Kisbá-
csán, a Pa-
csirta lakó-
parkban 14
lakásos tár-
sasházban, lakások 39–60 nm-ig eladók. Meg-
vételre kínálom ezt az első emeleti, 49,87 nm-
es lakást, mely 8,5 nm-es erkéllyel teszi még
kényelmesebbé a mindennapokat. Az ingatlan
modern, minimál stílusú társasházban kerül ki-
vitelezésre, mely tágas nappalival, és két fél-
szobával rendelkezik. Igényeljen vissza ÁFÁ-t,
mi mindenben segítünk!

Ár: 14,9 M Ft.
Hencz Andrea: +36-20/553-8749

Győr-Szabad-
hegyen sorhá-
zak eladók! A
72 nm-es in-
gatlan elosztá-
sa rendkívül
praktikus. El-
osztása: amerikai konyhás nappali + 2 nagy mé-
retű hálószoba. A nappaliból nyílik a 14,45 nm-
es terasz. Nem kell bajlódni a kerítésépítéssel, a
kert füvesítésével, hiszen a vételár ezeket is tar-
talmazza. 58 nm saját kert tartozik az ingatlanok-
hoz! Ne feledkezzen meg az ÁFA-visszaigénylés-
ről sem, mert ezzel még jelentősen (kb. 500 E Ft–
600 E Ft) csökken az ingatlan ára!

Ár: 25,3 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718 

Győr-Kisbá-
csán, a Pacsir-
ta lakópark-
ban, 15 laká -
sos társasház-
ban eladásra
kínálom ezt a 61 nm-es, 1. emeleti lakást. Elosztá-
sa: amerikai konyhás nappali + 2 szoba, melyhez
egy 5 nm-es erkély is tartozik. Az árak emelt
szintű fűtéskészen értendők, de van lehetőség
kulcsrakész befejezésre is! Várható átadás: 2016.
december. Ha szeretne még idei átadással lakást
vásárolni, most itt a lehetőség! NE HAGYJA KI!
Átadás: 2016.december.

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

Víziváros új
építésű, dina-
mikusan fejlő-
dő részén
épül ez a mo-
dern, minden
igényt kielégítő liftes társasház, melyben 43,8 nm–
76,3 nm-es lakások és egy 107 nm-es penthouse
leköthető. Ennek a földszinti lakásnak az alapte-
rülete 44,68 nm. 6,45 nm terasz és 56 nm saját
használatú kertkapcsolat tartozik hozzá. Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 1 szoba, de a válasz -
falakon még változtathat.

Ár: 17,3 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718 

Győr-Gyárvá-
rosban, az Ár-
kád közelében
49 nm-es, ma-
gas földszinti
téglalakás el-
adó. Az össz-
komfortos, egyedi konvektoros fűtésű ingatlanban
két nagy szoba, külön konyha kamrával, valamint
szépen felújított fürdő és egy WC kapott helyet. Fo-
lyamatosan karban tartott, nagyon jó állapotú la-
kásról van szó, mely azonnal költözhető. A szobák
nyugati fekvésűek, az előszobán is külön ablak van,
így egész nap szép világos. Az ingatlan értékét nö-
veli a fentieken kívül egy zárható, 5 nm-es tároló,
mely kizárólag ehhez a lakáshoz tartozik.

Ár: 13,5 M Ft.
Hencz Andrea: +36-20/553-8749

Győr-Kisbá-
csán, a Pacsir-
ta lakópark-
ban, 15 laká -
sos társasházban eladó ez az 1. emeleti, 54 nm-es,
2 szoba + nappalis, erkélyes lakás! A közmű-hoz-
zájárulást a megjelölt ár tartalmazza! Ajánlom
azoknak a 2 gyermekes családoknak, akik a
CSOK-ot szeretnék igénybe venni, melyben teljes
körű ügyintézéssel állunk rendelkezésükre!

Ár: 15,7 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 

Győr-Kisbá-
csán, a Szitás-
dombon épül
ez a minden
igényt kielégítő ikerház. A 85 nm-es garázsos ház-
hoz tartozó telekrész 400 nm. Elosztása amerikai
konyhás nappali, 3 hálószoba, valamint háztartási
helyiség és kamra. A nappaliból léphetünk a nagy
méretű, 15 nm-es teraszra.

Ár: 25,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Pinnyéd
dinamikusan
fejlődő részén
új építésű, 6 la-
kásos társas-
házban eladó ez a belső kétszintes, 85,25 nm-es la-
kás 10,7 nm-es terasszal, 45 nm-es privát kertkap-
csolattal, amerikai konyhás nappalival + 3 szobával,
gardróbbal. A válaszfalakon még módosíthat.

Ár: 24,4 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718 

Győr-Szigetben el-
adásra kínálom
ezt a bruttó 120
nm-es, 3 szoba +
nappalis, felújított,
önálló kertkapcso-
lattal rendelkező
igényes lakást! Az ingatlan 1986-ban épült, majd
2004-ben felújították a fürdőszobát, 2010-ben pe-
dig megtörtént a háznak a külső szigetelése, színe-
zése, valamint a térrendezés!

Ár: 29,9 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

G y ő r - S z a -
badhegy új
építésű ré-
szén épül ez
a 33 lakásos
liftes társas-
ház. 39 és
107 nm alap-
területű lakások közül választhat, a föld-
szinten kertkapcsolattal! Ez a 39 nm-es gar-
zonlakás a második emeleten található, el-
osztása: amerikai konyhás nappali + 1 háló-
szoba. A nappaliból a 7,59 nm-es erkélyre
léphetünk. 

Ár: 14,7 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Töltse a ka-
rácsonyt Új
Otthonában!
Győr-Révfa-
lu kedvelt
u t c á j á b a n
épül ez a
minden igényt kielégítő, magas műszaki tar-
talommal rendelkező társasház. A 6 lakásos
társasházban 2x3 lakás kerül kialakításra. Ez
a 65 nm-es lakás a földszinten helyezkedik
el. Elosztása: amerikai konyhás nappali + 2
hálószoba. A nappaliból nyílik a nagy mére-
tű, 11,43 nm-es terasz, melyhez saját haszná-
latú kert kapcsolódik.

Ár: 25,2 M Ft. 
Budai Mónika: +36-30/640-8794 

Győr-Nádor-
v á r o s b a n
felújított pa-
nelház 4.
emeletén, 55
nm-es, két-
szoba-hallos
lakás eladó.
Az ingatlan a Vásárcsarnokhoz nagyon közel
helyezkedik el, 2011-ben teljes belső átala-
kításon esett át, egészségügyi festés után
akár azonnal költözhető. Műanyag ablakok,
redőny, egyedi mérőóra jellemzi a lakást, az
erkély üvegezett. 

Ár: 13,5 M Ft.
Hencz Andrea: +36-20/553-8749 
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Egész hónapban

INGYENES
látásellenôrzés és szaktanácsadás



HIRDETÉS KÖZSZOLGÁK

Értesítés!

26 / + / 2016. október 7.

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!

899 Ft/kg

Pecsenyekacsa 1 kg
„A” minôségû, elôhûtött, 

Akció: 2016. október 7—13.

Alföldi UHT tej
1 l

Magyar burgonya
1kg

89 Ft/kg

2999 Ft/kg

Egész liba
Pecsenyelibamáj
Pecsenyeliba-farhát
friss és fagyasztott

990 Ft/kg

1490 Ft/kg

Pecsenyelibacomb
friss és fagyasztott

1999 Ft/kg

Pecsenyelibamell
fagyasztott,

csontos

59 Ft/kg

Műanyag
mécses
fém tetôvel

89 Ft/db

Mécsesek széles választékban
kaphatók!!!

139 Ft/db

Elültették az ősztől virágzó ár-
vácskákat és a kora tavasszal
kihajtó tulipánok és egyéb
hagymások  gumóit a Győr-
Szol Zrt. Városüzemeltetési
és Kivitelezési Igazgatóságá-
nak munkatársai. A virág-
ágyak változatosabbá tétele
érdekében, idén először, kí-
sérleti jelleggel elültették né-

hány díszkáposzta, százszor-
szép és nefelejcs dísznövény-
változatát is.

Az előkészítő munkák ré-
szeként a kertészek kiszedték
a városi virágágyakból az elvi-
rágzott egynyári virágokat, át-
mozgatták az ágyások talaját,
és szükség szerint elvégezték
a tápanyag-utánpótlást is. Ezt

Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a győr-
nádorvárosi, révfalui, Templom úti, Sugár úti, új-
városi, Malomsori és Koroncói úti köztemetőkben
az 1991. december 31-ig megváltott sírhelyek 25
éves bérleti ideje 2016. december 31-én lejár. 

A nádorvárosi, révfalui, Templom úti, Sugár úti, Szabadi
úti köztemetőkben 2006. december 31-ig megváltott
urnahelyek 10 éves bérleti ideje 2016. december 31-én
lejár. A győr-nádorvárosi köztemetőben 1916. decem-
ber 31-ig megváltott kripták 100 éves bérleti ideje 2016.
december 31-én lejár. 
A nádorvárosi, révfalui köztemetőkben az 1991. december
31-ig megváltott urnakripták 25 éves bérlet ideje 2016.
december 31-én lejár. A sír, urnahely, kripta vagy urnakrip-
ta újraváltására 2017. december 31-ig van lehetőség a te-
metőgondnoki irodákban, ügyfélszolgálati időben. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a sírhelyeknél az utolsó ko-
porsós temetéstől számít a 25 év, az urnatemetés a sír-
helyet nem hosszabbítja meg! 
Urnahelynél, kriptánál és urnakriptánál a megváltástól
számít az idő, nem az utolsó temetéstől! 
Kérjük, akinek a tulajdonában 8 hónapnál régebben szét-
szedett vagy düledező síremlék van, az 2016. december
31-ig gondoskodjon a helyreállításról. A vonatkozó jogsza-
bályok alapján ezeket a síremlékeket a temető üzemeltető-
je elszállíttatja, melynek költségei a tulajdonost terhelik.

Győr-Szol Zrt.

ELINDULT A TÁVFŰTÉS Az erős lehűlés, esős
idő miatt a Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igaz-
gatósága szerda hajnalban az egész város terüle-
tén megkezdte a távfűtést. Azok az intézmények,
lakóközösségek, akik a fűtést még nem igénylik,
írásban kérhetik a szolgáltatótól a fűtés leállítását.

Díszkáposztákkal bôvült
az ôszi virágdekoráció

Kihelyezett szelektív 
hulladékgyûjtés Révfaluban
A GYHG Nonprofit Kft. dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármes-
ter, önkormányzati képviselő
kérésére, a háztartásokban
felhalmozódott, lom jellegű
hulladékok elhelyezésére
gyűjtőpontot üzemeltet egy-
szeri alkalommal. Az esemény
október 15-én, szombaton 8
és 16 óra között lesz Győrben,
a Dózsa György rakparton, a
Széchenyi híd mellett, a töltés
oldalában lévő szelektív hulla-
dékgyűjtő sziget melletti beto-
nos, murvás területen.

A környéken lakók a hul-
ladékudvarokra vonatkozó
szabályok szerint, szétválo-
gatva szállíthatnak be hulla-
dékot. A hulladékok átvéte-
lére kizárólag a gyűjtőhe-
lyen van lehetőség.

Elhelyezhető itt: elektroni-
kai, fém-, műanyag hulladék,

nyesedék, építési törmelék,
csomagolóanyagok, bútorok,
berendezési tárgyak stb. Ve-
szélyes hulladékot a kihelye-
zett gyűjtőponton nem lehet
leadni, azokat az állandó hely-
színeken működő hulladék-
udvarokban fogadják be. 

A hulladék lerakására a
győri lakosok, a Győrben sze-
métszállítási díjat fizetők jo-
gosultak. Jogosultságukat
igazolhatják a hulladékszállí-
tási díj befizetéséről szóló
számlával, akiknek pedig
ilyen nincs – mert a társasház
közösen fizet –, a korábban ki-
adott Győr Kártyával vagy lak-
címkártyával, illetve személyi
igazolvánnyal érkezzenek.

A kihelyezett szelektív hul-
ladékgyűjtés a rendőrség és
a közterület-felügyelet ki emelt
biztosítása mellett zajlik.

követően összesen 35 ezer
kétnyári virág és nagyjából
ugyanennyi virághagyma ke-
rült a földbe.

Az egy hétig tartó ültetés
után az őszi virágdekoráció
látható többek között a Hon-
véd ligetben, az Eötvös park-
ban, a Városház téren, a kö-
zelmúltban felújított szökőkút

környezetében, a
Rába Hotel előtt
és a Győri Nem-
zeti Színház épü-
lete mellett.

A virágok be-
ültetését követő-
en fontos feladat
a gondozás.
Rendszeresen
öntözni kell a nö-
vényeket, ugyan-
akkor hamaro-

san megkezdődik az ágyások
gazolása, kapálása is.

A közeljövőben díszítő
növényekkel beültetett virág -
oszlopokat is kihelyez a
szolgáltató a Belvárosban.

A Győr-Szol Zrt. ezúton
is kéri a lakosságot, hogy a
virágokat őrizzük meg
együtt.

Pecsenyekacsa-
comb 1 kg

Pecsenyekacsa-
nyak 1 kg

Pecsenyekacsa- 
farhát fagyasztott 1 kg

250 Ft/kg

119 Ft/kg

1990 Ft/kg



ELAVULT A GÁZKAZÁNJA,
FÛTÉSI RENDSZERE?

Mester-Gáz Szerviz • 9022 Gyôr, Újkapu u. 3. • Nyitva: H-P 7.30- 16.00
Tel.: +36-20/239-9898 és +36-96/335-443 • www.mestergaz.hu 

akár 20–40%
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

márkaszerviz

• fûtéskorszerûsítés
• helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés
• gázkészülékcsere

KONDENZÁCIÓS
gázkészülékek beépítésével

rövid határidôvel, akár egy nap alatt

APRÓ HIRDETÉS
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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

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 

OKTÓBER 21-ÉN, PÉNTEKEN 18 ÓRÁTÓL 

Zenés-táncos est
a Royal Zenekar FELLÉPÉSÉVEL
A belépő ára vacsorával együtt: 2500 Ft/fő helyett 1800 Ft/fő

OKTÓBER 15-ÉN, SZOMBATON 18 ÓRÁTÓL

Kiss Clau élő zenés estje
A belépő ára vacsorával együtt: 2200 Ft/fő helyett 1500 Ft/fő

ÁLLÁS 

Kitartó, IGAZI FÉRFI kollégákat ke-
resek győri, fémipari cégünkhöz. Havi net-
tó 130 E Ft–160 E Ft alapbér + teljesít-
ménybónusz, túlórabónusz. Könnyen el-
érhető nettó 200 E Ft kereset. Ezeken fe-
lül: albérlet-támogatás vagy térítésmen-
tes szállás. Munkába járás 100%-os té-
rítése. Érd.: +36-70/882-0610.

Hosszú távon dolgozni akaró munka-
vállalókat keresünk Győr melletti megbízónk ré-
szére, három műszakba, húsipari területre.
Munkakörök: csomagoló, címkéző, virslitöltő, fő-
ző-füstölő, gépkezelő. Feltétel: általános Iskolai
végzettség (előny: húsipari végzettség vagy ta-
pasztalat). Munkavégzés helye: Gönyű. Erzsé-
bet-utalvány és utazási költségtérítés jár a dol-
gozóknak! Jelentkezni lehet: telefonon: +36-
96/283-281 vagy info@uni-worker.hu

Folyamatos műszakrendbe
(két nap munkanap, két nap pihenőnap) kere-
sünk győri megbízónk részére műanyagipari
operátorokat! Feltétel: általános iskolai végzett-
ség. Munkavégzés helye: Győr Ipari Park. Fel-
adatok: Könnyű fizikai munka, műanyag alkat-
részek sorról történő leszedése, minőség-ellen -
ő rzése, sorjázása, csomagolása. Erzsébet-utal-
vány és utazási költségtérítés jár a dolgozóknak!
Jelentkezni lehet: telefonon: +36-96/283-281
vagy info@uni-worker.hu 

Kovácsokat, betanított
kovácsokat, üzemeltető
és karbantartó villany-
szerelőket, géplakato-
sokat, targoncásokat és
darusokat keresünk (felül-
ről vezérelt daru típusvizsga szüksé-
ges), több műszakos, győri munka-
helyre. 06-70/941-0185, 06-70/941-
0994. hegeszto2016@gmail.com

Gépi forgácsolókat és
CNC-forgácsolókat (marós,
köszörűs) keresünk egyedi gyártásban,
gyakorlat előny. Több műszakos munka-
rend, győri munkahely. 06-70/941-
0185, 06-70/941-0994.
hegeszto2016@gmail.com

SZOLGÁLTATÁS

Lakás, ház, pince, padlás, ud-
var takarítását, rendbetételét, felesle-
ges holmi elszállítását (akár 1 darabot is) válla-
lom megbízható munkaerőkkel. Megegyezés
alapján akár hagyatékfelvásárlás is lehetséges.
Nem fog csalódni bennünk! +36-20/226-9431

MATEMATIKA felvételi előkészítést
vállalok általános iskolásoknak. Ugyanitt mate-
matika-, fizika-, kémiakorrepetálás általános és
középiskolásoknak. Tel.: 06-30/844-6979; 06-
20/292-0700.

Tetők javítása, szigetelése, bádogos-,
ács-, kőművesmunkák végzése kedvezménnyel,
garanciával. Telefon: 06-30/355-6991.

Mindennemű lakatosmunka.
Egyedi fémszerkezetek, kerítések, korlátok ké-
szítése, felújítása. Tel.: +36-30/313-2351
www.ironart.hu e-mail: ironart@ironart.hu

Autószállítást, autómen-
téstvállalok 3,5 tonnáig, korrekt árakon,
0–24-ig. 06-70/335-5122

Sírkőfelújítás,
csiszolás, lefedés,
betűvésés. 
Mindez garanciával. 
Nyugdíjasoknak kedvezmény. 
06-30/906-1025

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

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

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

Fűkaszálást, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják nyírását vállalom.
06-20/517-2701

Építkezések előtt és után ro-
mok eltakarítását, terep rendezését
vállalom. 06-20/517-2701

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, SÉRÜLÉSEK, 

ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS GYÓGYKEZELÉSE
Samodai +36-30/754-3112 

www.egeszseg-ovo.hu

Lomtalanítást vállalok pad-
lástól a pincéig, ingyenes elszállítással.
Hívjon bizalommal! 06-70/707-5812

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

Fűnyírás, fűkaszálás, sövényvágás,
fakivágás, bozótirtás. Győr és környéke! 06-
96/826-322, 06-30/403-6810.

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

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk felesleges
holmiját pincéjéből, padlásáról, lakásából,
illetve udvaráról. Hívjon bizalommal! Non-
stop tel.: 06-70/675-0654.

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

EGYÉB

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

Vásárolok festményeket, porce-
lánokat, ezüsttárgyakat, órákat, régi bútorokat,
hagyatékot! Németh Csaba, 06-20/937-
9671.

Szép-kártyáját beváltom, átve-
szem. Érdeklődni: 06-70/427-4243-as telefon-
számon.

Bécsi barokkszalongarnitúrát keresek.
Kanapét 2 db karfás, 4 db karfa nélküli székkel.
Tel.: 06-20/523-0077.

Vásárolok hagyatékot, porcelánt, fest-
ményt, bizsut, régi pénzeket, órákat, szobrokat.
06-70/394-9825; 06-30/342-4023.

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort, 

festményt, herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, 

kristályokat, ezüsttárgyakat, 
ékszert, régi órákat, 

könyveket, dísztárgyakat, 
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101 

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

INGATLAN

Adyvárosban, 3 szoba, hallos, beépített
erkélyes, felújított panellakás, akár bútorozottan
is eladó. Azonnal költözhető. 06-30/256-2742
első szót kiemelni

Budapest XII.,Levendula utca, 42 nm-
es, 2. emeleti elegáns lakás eladó. Ár: 29,2 M
Ft. Teljes bútorzattal is. +3613553286 www.in-
gatlan.com/22291459

LAKÁSCSERE

Érd.: 06-96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 44 nm-es, kom-
fortos, határozott, teljes felújítás alatt lévő lakást
cserélne 44–64 nm-es, 2-3 szobás, határozott-
határozatlan idejű bérleményre. Gyárváros, Új-
város kizárva. (Hirdetésszám: 575.) 

Belvárosi, 2 szobás, 50 nm-es, komfor-
tos, határozott bérleti szerződéses lakást cserél-
ne. 2-3 szobás, belvárosi, szigeti, nádorvárosi,
50–55 nm-es, 2-3 szobás, határozott-határo-
zatlan idejű bérleményre. Fszt-i és panellakás
kizárva. (Hirdetésszám: 576.) 

Belvárosi, 2 szobás, 57 nm-es, komfor-
tos, határozatlan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 2 szobás, 55–60 nm-es, határozatlan bér-
leti szerződéses lakásra, Sziget, Újváros kivéte-
lével. (Hirdetésszám: 204.)

Újvárosi, 1 szoba, 27 nm-es, tusolós, gáz-
fűtéses, határozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 2-3 szobás, 55–65 nm-es, nádorvárosi,
adyvárosi, József Attila-lakótelepi, szabadhegyi
vagy marcalvárosi lakásra. (Hirdetésszám: 205.)

Szabadhegyi, 2 szobás, 61 nm-es, tég-
laépítésű, fatüzelésű, tusolós, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 1+fél–2 szobás, 40–
60 nm-es panellakásra. (Hirdetésszám: 206.)

Marcalvárosi, 3 szobás, 53 nm-es, táv-
fűtéses, határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 1 szobás nádorvárosi lakásra, max. 40
négyzetméteresig. (Hirdetésszám: 207.)

Szigeti, 3 szobás, 64 nm-es, távfűtéses, er-
kélyes, határozatlan bérleti szerződéses, rend-
szeresen felújított lakást cserélne 2 szobás,  45–
60 nm-es, belvárosi, nádorvárosi, József A.-
ltp-i, szabadhegyi vagy kismegyeri lakásra.
(Hirdetésszám: 209.)

ÉPÍTŐANYAG
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Laklóth Anna a „nagyon aranyos kislányból” 
klubrekorder lett Gyôrben
szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

A győri kosaras lányok csapat-
kapitánya, Laklóth Anna hato-
dik idényét kezdte meg a klub-
nál, gyűjtött már mindegyik szí-
nű éremből, átélte a legna-
gyobb sikert, és a három évvel
ezelőtti tragédiát, a Fűzy Ákos
és Tapodi Péter életét követelő
buszbalesetet is. Nevéhez fűző-
dik gyakorlatilag minden re-
kord, ami az egyesülethez köt-
hető, ilyen például a legtöbb
pont és a legtöbb lejátszott
meccs. Hat év alatt győri lett, és
az is szeretne maradni.

Nem mondom, hogy meglepett, ami-
kor a megbeszélt találkozóra érkezve,
láttam Anna legújabb frizuráját. Rózsa-
szín. Volt már egészen sötét barna,
majd szőke a haja, később kerültek be-
le zöld és pink csíkok, egy ideje az utób-
bi szín az uralkodó. Illett hozzá az ösz-
szes vidám változat, mert ahogy mond-
ja, nem mindig „mosolyország” az élet,
ő mégis igyekszik a napos oldalt látni.

„Így élem ki a kreativitásom egy ré-
szét a pályán kívül. Amíg megtehetem
ezeket a bolond dolgokat, kedvem van
hozzá, és időm is engedi, kipróbálom.
Később, amikor család lesz, és gyerek,
akkor az efféle önmegvalósításra nem
figyelek majd. Egyébként már kezd ki-
kopni a színe, pár napja sokkal rikítóbb
volt. Csapattársam, Simon Zsófi meg
is jegyezte, hogy nekem meg mi bajom
van, és hogy teljesen megőrültem-e.
Lassan, azt hiszem, visszatérek az ere-
detihez” – mondja a rövid magyaráza-
tot, amikor kérdően nézek rá. 

Laklóth Anna játékára szintén a
már említett kreatív jelző illik a legjob-
ban, ezt a tulajdonságát a sportcsar-
nok helyett a színpadon is kamatoztat-
hatta volna, édesapja ugyanis az is-
mert színész, Laklóth Aladár, édesany-
ja pedig a százötvenszeres válogatott,
Diósdi Deák Éva.

„Talán egyértelműnek tűnhet, hogy
anyukám miatt választottam a kosárlab-

dát, ez nem így volt. Úszással kezdtem,
amiben tehetségesnek számítottam, a
testi adottságaim is kiválóak voltak hoz-
zá, de unalmasnak találtam. Én úgy hi-
szem, hogy az ember nem lehet sikeres
abban, amit nem teljes szívvel végez.
Később a kosárlabda mellett kötöttem
ki, és párhuzamosan csináltam a színé-
szettel. Földesi Margit tanodájába jár-
tam, jól mentek a dolgok, a szövegtanu-
lással sem volt gondom, de amikor ki
kellett állni emberek elé, izgultam, lám-
palázam volt. A pályán mindez elmúlt,
ahogy feldobták a labdát, sokkal jobban
élveztem a csapatsport nyújtotta han-
gulatot. Édesapám persze sokszor be-
vitt a kulisszák mögé, de kiderült, hogy
nem az én világom. Az a jó értelemben
vett exhibicionizmus, ami a színészi pá-
lyához kell, bennem nincs meg.”

Kosárlabdázóként a Vasasban nevel-
kedett, majd Szegedre került, onnan
szerződtette a Győr, ahol rögtön baj-
nokcsapat tagja lett. „Szegedről Fűzy
Ákos hívott a csapathoz, ami az előzmé-
nyek ismeretében több mint érdekes
történetnek számított. Ákossal volt már
korábban egy, finoman fogalmazva,
nem túl gyümölcsöző együttműködé-
sünk. Kivitt a belgrádi Univesiadéra
2009-ben, aminek az lett a vége, hogy
az összes játékos komoly szakmai érté-
kelést kapott a végén, nekem pedig le-
sajnálóan csak annyit mondott: Te egy
nagyon aranyos kislány vagy. Most
mosolyogva mondom, de akkor
ez nem esett túl jól. Ezután a
dac is dolgozott bennem,
amikor Ákos klubcsapata
ellen játszottam a baj-
nokságban. Jó teljesít-
ményt nyújthattam,
mert később kérte,
igazoljak hozzájuk,
Győrbe. Tisztel-
tem őt, felnéz-

tem rá, óriási tragédia, hogy a buszbal-
esetben életét vesztette” – emlékszik
vissza a kezdetekre a zöld-fehér klubbal,
majd büszkén említi, hogy tizenegyedik-
tizenkettedik játékosként érkezett Győr-
be, de az aranyéremmel zárult idény vé-
gére meghatározó játékossá vált. „Na-
gyon szerettem azt a csapatot, a több-
ség 22-23 éves, sikerre éhes fiatal volt,
rutinos magyar és külföldi sztárokkal ki-
egészítve. Bujdosó Nóra volt a kapitány,
és Hollingsworth az egyik legjobb légiós,
aki valaha itt szerepelt. Szoros barátság
tartott össze minket. Boldog vagyok,
hogy később, három évig játszhattam
egy csapatban a testvéremmel, az ő je-
lenléte hatalmas lelki támogatás volt, hi-
szen mindig mindenben mellettem állt.
Fura érzés, hogy az új idény kezdetétől
nincs itt, hiányzik nagyon, de büszke vol-
tam rá, hiszen az első meccsünket ép-
pen ellenük játszottuk, és nagyon ügyes
volt.” Laklóth Anna még egy játékost
megemlít, aki nagy hatással volt rá győri
csapattársai közül, ő pedig nem más,

mint Vajda Anna.
„Nusi tud

bánni az

emberekkel, sok szeretetet és figyelmet
ad, érdemes elgondolkodni azon, amit
mond. Sokat tanultam tőle, hiszen ami-
kor ő volt a vezér a csapaton belül, nem
engedte meg magának, hogy egy-egy
rosszabb napon hátra lépjen. Támoga-
tott, amikor sérült voltam, és tartom ma-
gam az ő elveihez, hogy ha számít rád a
csapat, nem hagyhatod cserben a tár-
saidat.” A klub legnagyobb tragédiája a
2013 szeptemberében történt buszbal-
eset volt, Anna ezt a húgával, Koch Dó-
rával együtt élte át. „Kevés szó esik azok-
nak a fájdalmáról, akik nem voltak ott,
csak várták a híreket. Szülők, testvérek,
szerelmek, akik sokáig azt sem tudták,
hogy ki élte túl a tragédiát. Nehezen dol-
goztuk fel a történteket, volt, aki abban
a pillanatban azt mondta, abbahagyja a
kosárlabdát, én azt éreztem, folytatni
kell. Amint tudtam mozogni, lementem
a csarnokba kosárra dobni, papucsban,
melegítőben. Először csak hárman vol-
tunk, aztán egyre többen, a klub pedig
talpra állt.” Laklóth Anna hosszú távra
tervez Győrben, nemrég lakást vett, és
gyerekek edzéseit irányítja, készül az
élsport utáni életre, bár mint mondja,
van még 4-5 jó éve a pályán is. Szeretne
a válogatottban bizonyítani, és kijutni a
következő Eb-re. „A tavalyi hazai konti-
nensbajnokságra végigdolgoztam a ke-
rettel az egész felkészülési időszakot, de
pár nappal a rajt előtt jött Quigley Ale-
xandria, én pedig kikerültem a csapat-
ból. Neki nyilván helye volt a válogatott-
ban, hiszen világklasszis, én pedig nem
szomorkodtam a történteken, mert
nem tizenkettedik vagy tizenharmadik

akarok lenni a sorban, hanem megha-
tározó játékos. Ez a cél most is”. A

csapatkapitány azzal zárja a beszél-
getést, hogy a győri együttessel

érmet akar szerezni az idény vé-
gén, és begyűjtené a még hi-
ányzó Magyar Kupa-győzel-
met is. A klubnál jól érzi ma-
gát, legszívesebben itt fejez-
né be pályafutását, és csak
abban az esetben távozna,
ha már kényelmesnek
érezné az ittlétet, ha eltűn-
ne a motiváció.
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Ahogy beszámoltunk róla, szeptemberben
óriási érdeklődés mellett indult EYOF-kur-
zus a Széchenyi István Egyetemen. A szer-
vezők összesen 1500 önkéntest keresnek,
szerencsére már eddig is több százan je-
lentkeztek hazánk első olimpiai multi-
sporteseménye lebonyolításának segítésé-
re. A közelmúltban elindult a középiskolá-
sok toborzása is, a fiatalok rendhagyó osz-
tályfőnöki órákon ismerkedhetnek meg a
2017-es programok hátterével. 

Az önkormányzat által kezdeményezett
akció nyomán első körben több mint tíz kö-
zépiskola csatlakozott a 2017-es Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivált bemutató iskolai
roadshow-hoz. A program alatt a Diadém

A labdarúgó Magyar Kupa 7. forduló-
jában a címvédő Ferencváros a me-
gyei II-es Koroncóhoz látogat, a Vasas
az NB III-as Csornával csap össze. A
Gyirmót Mosonmagyaróvárral meccsel.

A megyei I. osztályban szereplő Győr-
Ménfőcsanak az NB II-es Soroksárt
fogadja, míg az ETO FC hazai pályán
játszik a Komárommal. Az élvonalbeli
klubok közül az MTK és az Újpest is
megyei ellenfelet kapott, előbbi a Ba-
lassagyarmattal, utóbbi a Máddal
csap össze. A Videoton Makóra, a
DVTK pedig Salgótarjánba utazik,
míg az Újpest a Mád, a Mezőkövesd a
Marcali, a Honvéd az RKSK, a Paks
pedig a Balmazújváros ellen játszik a
továbbjutásért. A Haladásnak nehe-
zebb dolga lesz, a hetedik fordulóban
a másodosztályú Váccal kell megküz-
denie. A találkozókat október 26-án,
szerdán 13.30-kor rendezik meg. A to-
vábbjutás egy mérkőzésen dől el.

A spanyolországi Zaragozában ren-
dezték a FCI Agility világbajnokságot,
amelyen az eddigi vb-k egyik legjobb
szereplését produkálták a magyar
csapatok. Maxi és medium kategóriá-
ban is ezüstérem jutott a válogatott-
nak, előbbiben 36, utóbbiban 27 csa-
pat indult. A medium mezőnyben
részt vevő négyfős csapatban két győ-
ri kutyás is versenyzett: Ács-Kövesi
Ágnes a BÉTA Kutya Klub, Pirity Ár-
pád pedig az A-Team Agility színeiben. 

„A világbajnokságon úgynevezett
jump- és agilityfutamokat rendeznek,
mi az agilitysek között végeztünk a
második helyen. Négy csapattagnak
kell kutyájával teljesíteni a pályát,
négy futam alapján hirdetnek ered-
ményt úgy, hogy a három legjobb idő
számít, ha minden versenyző hibátla-
nul teljesít. A mi válogatottunk volt az
egyetlen, amelyben mindenki tökéle-
tes pályát ment. A csapat tagja volt
még rajtunk, győrieken kívül Both Esz-
ter és Szabó Adrienn is” – mondta a
vb-ről Pirity Árpád.

A következő év egyik legnagyobb hazai sportesemé-
nye lesz a győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál,
amelyet 2017. július 23. és 29-e között rendeznek a
városban. A fiatalok tíz sportágban mérik össze tu-
dásukat. Ahhoz, hogy minden megmérettetést zök-
kenőmentesen tudjanak a szervezők lebonyolítani,
tesztversenyekre is szükség van. A napokban a kézi-
labdázók vették birtokba ezzel a céllal az Audi Arénát.
Az U17-es korosztály magyar és osztrák lány, vala-
mint fiú válogatottjai játszottak meccseket.

Középiskolákban toboroz Hugoo
Rendezvényiroda trénerei interaktív óra kere-
tein belül mutatják be Magyarország első
olimpiai sporteseményét, valamint azt, ho-
gyan tudnak önkéntesként csatlakozni a kö-
zépiskolások az EYOF-hoz. 

A diákok körében hatalmas az érdeklődés
a multi-sportesemény iránt, mely alatt több
száz középiskolás szerezhet majd értékes ön-
kéntes tapasztalatokat és élményeket. 

A Győr+ a Kazinczy Ferenc Gimnázium-
ban tett látogatást, ottjártunkkor épp Hu-
goo szórakoztatta a gyerekeket, akik élén-
ken érdeklődtek az esemény iránt. Sokan
közülük tervezik, hogy akár önkéntesként,
akár szurkolóként részt vesznek a jövő nyá-
ri játékokon.

Magyar Kupa:
ETO—Komárom
és MTE—Gyirmót 

EYOF-tesztverseny
az Arénában

Agility: vb-ezüst a gyôri kutyásoktól

„Amellett, hogy nagyszerű ered-
ményt értünk el csapatban, én egyé-
niben a negyedik lettem 117 induló
között, magyar tenyésztésű közép-

uszkárommal, akit én képeztem ki.
Nehéz pályát kellett leküzdeni, igazi ki-
hívás volt ez a megmérettetés” – tette
hozzá Ács-Kövesi Ágnes.
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Úszni nem csak fiatalon tanulhat meg
az ember. Erre jó példa Pintér Zsuzsan-
na története, aki egy év alatt sajátította
el a víz alatti, a hát- és mell úszás forté-
lyait, és már elmúlt 60 éves. A Vidra
Úszóiskola oktatói minden tudásukat
bevetették a Sátras Uszodában, a ge-
rincproblémákkal küzdő hölgynek
ugyanis víziszonya is volt.

„Januárban jártam a Vidra úszás-
oktatásán először, miután elhatároz-
tam, hogy teszek egy próbát. Külön-
böző egészségügyi problémáim vol-
tak, főleg a gerincemmel, emellett pe-

Úszni tanulni sosem késõ! 
dig motivált, hogy a barátaim jó úszók,
sokat járunk közösen vízpartra, de én
nem tudtam velük együtt csobbanni.”
A próbálkozásból rövid idő alatt siker-
történet lett, hiszen Zsuzsanna a pró-
baóra és az ott tapasztalt sikerélmény
után heti két alkalommal járt gyakorol-
ni. „Mindenki nagyon kedves volt és fi-
gyelmes, gyorsan beleszerettem a víz-
be. Megváltozott az életem, hiszen
nem fáj a hátam, így a gyógyszereket
elfelejthettem. Az állóképességem is
fejlődött, könnyedén felmegyek a har-
madik emeleti lakásomba, fittnek ér-
zem magam. Magabiztosan úszom,
azóta már a Dunában és a Tiszában
tesztelhettem, hogy mit tudok.”

Rákosfalvy Ferenc, a Vidra Úszóis-
kola vezetője azt mondja, Győrben
van igény a felnőtt úszásoktatásra.
„Minden korosztályból szép számmal
vannak olyanok, akik minket választot-
tak, volt aki 76 évesen járt hozzánk
úszni. Az első órán mindenki a vendé-
günk, és ha az ott tapasztaltak elnye-
rik a tetszését a leendő tanítványnak,
belevághatunk a tanulásba.”

A Vidra Úszóiskola oktatása két
helyszínen zajlik, a családias hangula-
tú Sátras Uszodában, valamint az
Aqua Sportközpontban. (x)

Londontól Rióig címmel elkészült a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) ér-
tékelése a riói játékokról, a kötetet Borkai Zsolt elnök nyújtotta át Balog
Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének.
A miniszter kifejtette, a sikeres olimpia után a kiértékelő szakasz követke-
zik, és a MOB-bal közösen tesznek javaslatokat a kormánynak a hatéko-
nyabb sportpolitika és sportfinanszírozás érdekében. Balog Zoltán el-
mondta: látogatásuk annak is az elismerése, hogy az eddigi 168-ról Rió-
ban 176-ra nőtt a magyar olimpiai aranyérmek száma. Borkai Zsolt el-
mondta, az elmúlt négy évben komoly segítséget kaptak a kormánytól, a
MOB jelentésében ennek az időszaknak az eredményeiről ad átfogó is-
mertetést. „Sikeres négy éven vagyunk túl, és nagyszerű eredményeket
értünk el a riói játékokon. A további együtt gondolkodás révén a következő
négy év is hasonlóan eredményes lehet" – fogalmazott a MOB elnöke. A
magyar csapat nyolc aranyérem mellett három ezüstöt és négy bronzot
nyert a riói játékokon, így az éremtáblázat 12. helyén végzett.

Elkészült a MOB értékelése

szerző: zoljánszky alexandra

„Éljen a komfortzónán kívüli edzés!” –
mondta Vörös Zoltán testépítő, szemé-
lyi edző a Cutler Fitness-es életmód-
váltóknak a hétvégén – anélkül ugyan-
is nincs fejlődés. Bele is csaptunk a le-
csóba (egyfolytában csak az evésre
gondolok...), s az egész csoport olyan
izomlázzal küzdött a héten, hogy töb-
beknek az autóba beszállás is szenve-
dés volt. De valami megváltozott,
ugyanis szinte mindenki, aki beszá-
molt a fájdalmairól, hozzátette, meny-
nyivel fittebb, még így, sajgó izmokkal
is. Szóval a negyedik héten bekemé-
nyítettek az edzők, ugyanis már három
hete, hogy elkezdtük a diétát és a moz-
gást, s a változás egyik akadályozója,
ha a test megszokja a terhelést. Új ed-
zéstervet kaptunk, a diéta maradt a ré-
gi, fehérjékre épülő étrend. „A legne-
hezebb feladat a dobozolás volt
(három óránként ugyanis ennünk kell,
így mindig kéznél kell lennie a kimért
adagnak – a szerző), de mára előkelő
helyet kaptak a naptáramban az étke-
zések. Amióta edzem, sokkal energi-
kusabbnak érzem magam, és ez a
munkahelyi eredményeken is látszik.
Miután vége lesz a programnak, bizto-
san folytatom az edzéseket, és az
egészséges életmódot” – mondta az
egyik fiatal csapattársam, aki főként a
mozgás, illetve az izomépítés miatt
csatlakozott a programhoz. A legtöb-
ben persze fogyni szeretnének, ahogy
én is megszabadulnék néhány kilótól,
amik olyan makacsul tapadnak rám,
hogy túl vagyok az első kétségbeesé-
sen: mikor mutat már valami szebbet

Az életmódváltók
nem adják fel, ugye?

a mérleg, hiszen betartom a diétát és
legalább heti háromszor edzek és van,
aki már 13 kilót fogyott?! Magyar Ger-
gő, az edzőm erre csak annyit mon-
dott, legyek türelemmel, be fog indulni
a várva várt változás, és felejtsem el a
mérleget a program végéig, vagyis
decemberig, majd olyan kemény ed-
zésbe kezdtünk, hogy csak remélni
tudtam, hogy marad még energiám
hazatekerni, na nem mintha eddig
csak lazán aerobicoztunk volna... A tuti
módszert persze több ismerősöm is
ismeri, rengetegen kérdezik, miért
nem futok inkább, hiszen az a leghatá-
sosabb! A jövő heti cikk ezért arról fog
szólni, miért nem elég az aerob moz-
gás, miért szükségesek a súlyzós ed-
zések a változáshoz – amit egyébként
már tapasztalok, csak sajnos nem ren-
delkezem egy birka türelmével. Ellen-
ben erről a szóról is egy finom pörkölt
jut eszembe, galuskával... Szóval ne-
kem a negyedik hét egy kis hullámvöl-
gyet hozott, de nem adom fel!
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Nagyon boldog vagyok Győrben, min-
denem megvan, de néhány éve egyik
fő szakmai vágyam, hogy szövetségi
kapitányként is kipróbáljam magam –
ezt mondta Bukarestben Ambros Mar-
tín, a Győri Audi ETO KC vezetőedzője,
aki szerdától a román női kézilabda-vá-
logatott szövetségi kapitánya is.

A Román Kézilabda Szövetség bu-
karesti székhelyén szerdán sajtótájé-
koztatón mutatták be az új román szö-
vetségi kapitányt, és ebből az alka-
lomból a felek aláírták a szerződést.
Alexandru Dedu, a román szövetség
elnöke megköszönte a magyar klub-
nak, hogy megértette az edző óhaját,
és nem akadályozta meg romániai
munkavállalását. Közölte: a spanyol
szakember fő feladata, hogy ütőképes
román válogatottat kovácsoljon össze
a 2020-as tokiói olimpiára.

Ambros Martín azt mondta: pár
éve vágyik arra, hogy egy válogatottal
kijusson az olimpiára, ahol játékosként
nem adatott meg neki a részvétel. Úgy
vélte, a román válogatottal jó esélye
van, hogy teljesítse álmát. Hozzátette:

Audi ETO: Ambros Martín a román kapitány,
Tomori megsérült

szereti a Győr szurkolóit és a magyar
drukkereket, ezért nem örülne, ha
megharagudnának rá. Az újabb fel-
adata nem valaki ellen irányul, pusztán
ki akarta próbálni ezt az újabb szakmai
kihívást. Ambros Martínnak már volt
tapasztalata szövetségi kapitányként,
amikor Elek Gáborral együtt vezették
idén a magyar női válogatottat. „Akkor
éreztem, hogy szeretem és tudom csi-
nálni ezt a munkát" – mondta. Kifejtet-
te, fennállt az a lehetőség, hogy őt vá-
lasszák magyar szövetségi kapitány-
nak, de végül a magyar szövetség a
dán Kim Rasmussent bízta meg a fel-
adattal, akit – mint mondta – támogat
és tisztel. Ambros Martín szerint nem
jelent gondot neki a kettős feladatvál-
lalás, és százszázalékos erőbedobás-
sal el tudja végezni a munkáját Győr-
ben és Romániában is. Emlékeztetett,
hogy amikor a versenynaptárban a vá-
logatottak játszanak, akkor a Győrnél
szinte játékosok nélkül maradt, és ez
olyan időszak, amit szövetségi kapi-
tányként új szakmai tapasztalatszer-
zés érdekében tud hasznosítani. A

győri klub kedden közölte, hogy az
ETO KC elnöksége megvizsgálta a tré-
ner szerződését – amelyet az előző el-
nök kötött –, és megállapította, hogy
nincs lehetősége Martín romániai sze-
repvállalását megvétózni. A román vá-
logatottat Martin előtt a svéd Tomas

Ryde irányította, a csapat a riói olimpi-
án a kilencedik helyen végzett.

Közben a válogatott felkészüléséről
visszatért Győrbe Tomori Zsuzsanna.
Az Audi ETO KC játékosának a koráb-
ban műtött térdével volt probléma. Az
átlövő kálváriája tavaly decemberben
kezdődött, amikor válogatott mérkőzé-
sen térdszalagszakadást szenvedett. A
rehabilitációja jól sikerült, augusztus
elején klubcsapatával kezdte meg a fel-
készülést, de az első edzés során fáj-
dalmat érzett a térdében. Ezt követően
fokozatos terhelés mellett végezte az
edzéseket és jól haladt visszatérése a
csapathoz, múlt héten már együtt ké-
szült a keret többi tagjával is. A leg-
utóbbi vizsgálatok azonban olyan prob-
lémát mutattak ki, amit műtéttel lehet
csak orvosolni. „A térdízülete teljesen
rendben van a játékosnak, viszont a
szalagpótlások rögzítő anyaga körül el-
indult egy kilökődési reakció, ezért eze-
ket, és a keletkezett cisztát el kell távo-
lítani” – mondta dr. Balogh Péter csa-
patorvos. Tomori felépülése három he-
tet vesz igénybe.
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