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Ruhaosztás és jogsegély. Október 19-én, szerdán 9 és 12 óra között
ingyenes ruhaosztás lesz rászoruló családok részére a Győr, Herman Ottó
u. 22. szám alatti MSZP Székházban. Ugyanezen a napon és helyszínen
17 órától ingyenes jogsegélyszolgálatot tartanak. Varga Mihály nemzetgazdasági mi-

niszter szerdán este Győrben tartott
megyei népszavazási értékelő ülést.
Az esemény előtt lapunk kérdésére el-
mondta, Győr-Moson-Sopron megye
jóval az átlag fölött vette ki részét a
népszavazásból a részvétel és a ne-
mek szavazatában. Varga Mihály úgy
véli, megyénkben átérezték az ember-
ek a népszavazás súlyát, hiszen ma-
guk is megtapasztalhatták a migráció
közvetlen hatásait.

A szerdai látogatás alapvetően a
köszönetnyilvánításé volt mindazok fe-
lé, akik részt vettek a népszavazás le-
bonyolításában, akár szórólapterjesz-
tőként, akár szavazóköri delegáltként.
A munkájuknak pedig meglett az
eredménye, hiszen hazánkban soha
még népszavazáson 3,3 millió ember

Megyénk jól teljesített
egy irányban nem szavazott – hangsú-
lyozta a miniszter.

A kormány pedig komolyan veszi
a népszavazás eredményét, a ma-
gyar nép döntését. Kezdeményezik,
hogy alkotmánymódosítással erősít-
sék meg: nem kérünk a kényszerbe-
telepítésből. Ugyanakkor szeretnénk
elérni, hogy Brüsszel a kényszerbete-
lepítések helyett a határok védelmé-
re helyezze a hangsúlyt – mutatott rá
Varga Mihály. 

Az alkotmánymódosítás november
közepén születhet meg, a brüsszeli
döntéshozás azonban időbe telhet.
Most az elsődleges feladat az, hogy
rögzíteni kell, mi a magyar, mi a viseg-
rádi országok álláspontja, és ez meny-
nyiben tér el a brüsszeli állásponttól –
zárta nyilatkozatát a miniszter. 

Városi segítség a rakétaezrednek
Tovább bővült a Széchenyi István
Egyetem oktatási kínálata: ebben a
tanévben nukleáris szakjogász képzés
indult Győrött. A tanulmányokra a je-
lentkezés feltétele a jogász diploma.
Az országban első és egyedülálló
szakirányú képzés a nukleáris energe-
tika területén a speciális jogászi fel-
adatok ellátására készíti fel a hallgató-
kat. A Deák Ferenc Állam- és Jogtu-
dományi Kar által szervezett szakjo-
gász-képzés három féléven keresztül
ad részletes betekintést a nukleáris
energetika természettudományos
alapjaiba, hazai és nemzetközi szabá-
lyozási, hatósági rendszerébe, a kér-
déskör környezeti összefüggéseibe.

Új képzés 

A győri önkormányzat és a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred összefogásá-
nak köszönhetően a közelmúltban vasúti homlokrakodó épült a légvédelmi egy-
ség laktanyájában. A győri katonák mostantól hatékonyabban és biztonságosab-
ban vagonírozhatják a felszereléseiket, így már nem kell használniuk Győrszenit-
ván útjait, hogy eljussanak az iparvágányhoz. A beruházás mintegy 20 millió fo-
rintba került, amelyet a város finanszírozott.

A kerékpározás volt a Nyugdíjasegye-
tem hétfőn induló 13. szemeszterének
témája az Egyetemi Csarnokban. A Szé-
chenyi István Egyetem rektorhelyettese,
dr. Komlósi László közel 1500, idős hall-
gató számára nyitotta meg a 2016/17-
es év őszi időszakát. A programsorozat
további előadásain szó lesz többek kö-
zött a 85 éves magyar hangosfilmfől, a
2017-es győri EYOF-ról, hogy mit jelent
az olimpiai esemény városunknak, s mi-
ért van szüksége az eseménynek a
nyugdíjasokra, illetve energia és környe-
zet a XXI. században témakörben is ta-
nulhatnak az érdeklődők.

Nyugdíjasegyetem
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Az idén elkezdődött a város egyik
legintimebb, közkedvelt terének, a Bé-
csi kapu térnek a felújítása. Fekete Dá-
vid alpolgármester emlékeztet rá,
hogy a közgyűlés döntése szerint a
nagyszabású munkálatok két ütem-
ben valósulnak meg. A teljes költség
eléri az 1 milliárd 800 millió forintot,
ennek az összegnek a fele már az Út-
kezelő Szervezet rendelkezésére áll, s
ebből kezdték meg a közművek cseré-
jét a téren és a kapcsolódó hangula-
tos utcákban. 

A Sarló közben, a Sarkantyú közben,
valamint a Szabadsajtó utcában már ki-
cserélték az ivóvíz- és a szennyvízcsö-
veket, a gáz- és villanyközműveket, s az
utcák töredezett aszfaltburkolatait a
környezethez illő bazaltkockák váltották
fel. Új közvilágítást is kapnak ezek a te-
rületek, a Szabadsajtó utcában már ki-
cserélték a falikarokat. A program ré-
szeként a világóra környezetét is termé-
szetes kővel burkolják. A Bécsi kapu té-
ren jelenleg a gázcsöveket cserélik, en-
nek nyomvonalán  zajlik az előzetes ré-
gészeti feltárás is. 

Fekete Dávid arról tájékoztatta la-
punkat: Ádventre elkészül az Aradi
vértanúk útja térhez kapcsolódó sza-
kaszának burkolása is. Az ünnepek
idejére ideiglenesen aszfaltburkolattal
fedik le a feltárt területeket a Bécsi ka-
pu téren, hogy útterelések ne zavarják
a város ünnepi hangulatát. 

A felújítás, az eredeti tervek szerint,
jövő tavasszal folytatódna, de lehetsé-
ges, hogy egy befektetői szándék mi-
att az ütemtervet módosítják. Remény
van arra ugyanis, hogy a Belváros je-

lenleg kihasználatlan
Bécsi kapu tér 1–3-as
számú meghatározó
épületét – ahol koráb-
ban a Vaskakas étterem
üzemelt – egy befektető
felújítaná.

Ha ez a döntés tava-
szig valóban megszületik, akkor az ön-
kormányzat valószínűleg módosítja az
ütemtervet, s egy évvel később fejezi be
a tér felújítását annak érdekében, hogy
az építkezés és a térfelújítás  ne zavarják
egymást. Fekete Dávid hangsúlyozta: a
belvárosi zónákban található üzletek
áruellátása főként a Bécsi kapu téren ke-
resztül történik, a tervezők feladatul kap-
ták, hogy a burkolatok ezt a megterhe-
lést is gond nélkül bírják majd. 

A tér bizonyára a győriek újabb közös-
ségi helye lesz, ahol kisebb kulturális
eseményeket is rendezhet a város.

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Ádvent idejére átmenetileg el-
tűnnek a felújítási munkálatok
nyomai a Bécsi kapu téren, s a
hozzá csatlakozó utcákban. A
felújítás azonban jövőre folyta-
tódik, s valószínűleg az egykori
Vaskakas étterem épülete is
funkciót kap. 

A győri önkormányzat 2006 óta folya-
matosan újítja fel a város hangulatos
történelmi tereit, utcáit. Nem öncélú-
an szép terek jönnek létre, hanem a
város kulturális rendezvényekre alkal-
mas közösségi találkozóhelyei alakul-
nak ki. A rekonstrukciók eredménye-
képpen, a Győrött élők igényeit meg-
fogalmazó funkciókat kapnak a Belvá-
ros részei. Évek óta érzékelhető, hogy
a város közössége az illő környezet-
ben szívesen szervezi meg a saját éle -
tét, s él a különböző rendezvények ál-
tal kínált lehetőségekkel. 

Ennek a törekvésnek az első, nagy-
szabású sikere a Széchenyi tér felújí-
tása volt. Úgy tudták megőrizni a tör-
ténelmi épületek hangulatát, hogy
közben élénk társasági élet költözött
a térre, minden korosztály használja
pihenésre, sétára, beszélgetésre. A
Belváros az idegenforgalom számára
is rendkívül vonzó.
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Hangulatos lesz a Bécsi kapu tér

Újraéled a Vaskakas Ház?

Módosulhat az ütemterv,
ha felújítják a tér
meghatározó épületét
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Két-két tanteremmel bővült a
győr-ménfőcsanaki Petőfi
Sándor Általános Iskola Kis-
dobos utcai épülete, valamint
a győrszentiváni Móricz Zsig-
mond Általános Iskola épüle-
te is. Mindkét városrészben a
növekvő gyermeklétszám in-
dokolta a fejlesztést.

„A győri önkormányzat az elmúlt
időszakban évente több százmillió
forintot fordított az intézmények fel-
újítására, bővítésére, karbantartá-
sára, annak ellenére is, hogy az is-

kolák fenntartója már nem a város
volt” – fogalmazott lapunknak Bor-
kai Zsolt polgármester. Hozzátette,
most egyből két iskola bővítését is
ünnepelhetjük, Ménfőcsanakon és
Szent ivánon is két-két osztályte-
remmel tudták bővíteni az intézmé-
nyekben a férőhelyeket, ezzel kom-
fortos környezetet teremtve a tanu-
láshoz. A polgármester hozzátette,
2017. január 1-től már nem a város
látja el a működtetői feladatokat, de
reméli, hogy az intézményi körül-
mények a jövőben is a Győrben

Vidéki intézmények vezetik a HVG 2017-es szak-
gimnáziumi (régi nevén: szakközépiskolai) rangso-
rát: a lista első helyén a váci Boronkay György Mű-
szaki Szakgimnázium és Gimnázium áll.

Dobogós helyet szerzett a győri Jedlik Ányos
Gépipari és Informatikai Szakgimnázium és Szak-
középiskola, valamint a békéscsabai Széchenyi Ist-
ván Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimná-
zium is.

A HVG-rangsor készítői az idén is a matematikai
és a szövegértési kompetenciamérés, a magyar-, a
matematika-, a történelem és a nyelvi érettségi
eredményeit, valamint a végzősök felvételi eredmé-
nyeit vették figyelembe. Utóbbinál változás, hogy az
idén a felsőoktatásba bekerült diákok átlagpontszá-
ma alapján rendezték sorba az intézményeket.

A Jedlik az ország második legjobb szakgimnáziuma

Új tantermekkel bôvítették a gyôri iskolákat
megszokott színvonalon maradhat-
nak. „A várostól az állam a feladattal
együtt több milliárd forintot von el,
ezért bízom benne, hogy ez vissza-
kerül Győrbe a helyi oktatási intéz-
ményekhez, az itt tanuló diákok kö-
rülményeinek további javítására.”

Szabó Jenő, a terület önkor-
mányzati képviselője elmondta, az
elmúlt időszakban nagyon sok fia-
tal választotta lakhelyéül a város-
részt, ezért a gyermeklétszám is
ugrásszerűen növekedett. Hang-
súlyozta, a közelmúltban a Győze-
lem úti iskola bővülhetett emeletrá-
építéssel, most pedig a Kisdobos
utcai épületben is sikerült orvosol-
ni ezt a problémát. Takács Tímea a

városrész másik önkormányzati
képviselője egykori petőfis diák-
ként szintén köszönetet mondott a
beruházásért, és jelezte, hogy a
gyereklétszám növekedése a kö-
vetkező években sem áll meg,
ezért bízik benne, hogy a jövőben
sem lesz akadálya az iskola további
fejlesztésének. A bővítés érdekes-
sége, hogy az új folyosót és a tan-
termeket újszerű, mobil megoldás-
sal létesítették és tették otthonos-
sá a gyerekek számára. A beruhá-
zás így mindössze másfél hónap

alatt készült el, az értéke mintegy
30 millió forint. Az összesen 141
négyzetméteres bővítés 28-ra nö-
velte az iskola tantermeinek szá-
mát, a tanulói létszám pedig meg-
haladja a hatszáz főt. 

Győrszentivánon hasonló okok-
ból vált szükségessé a bővítés.
Ahogy dr. Sik Sándor önkormányza-
ti képviselő mondja, a városrész
egyre népszerűbb a fiatal családok
körében és nem csupán az ország
más területeiről, hanem a városköz-
pontból is egyre többen választják
lakóhelyül. Kiemelte, az utóbbi évek-
ben számos olyan beruházás tör-
tént Szentivánon, amelyek a gyer-
mekek fejlődését segítik, köztük is-
kola felújítása, új óvoda építése, kö-
zösségi terek, ebbe a sorba illeszke-
dik a Móricz Zsigmond Általános Is-
kola bővítése is. Itt a kivitelezés két
hónapig tartott,  a mintegy 26 millió
forint értékű épületbővítéssel ka-
pott helyet az új folyosó és a két tan-
terem, amely összesen 123 négy-
zetmétert jelent, és ezzel már 15
tanterem található a Móriczban,
ahová mintegy 350 gyerek jár. 

A Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ Győri Tankerülete
nevében Blazovicsné Varga Mari-
anna igazgató kiemelte, az elmúlt
években, Győrben a tanköteles ta-
nulók száma folyamatosan nőtt, a
tavalyi évben közel 300 fővel. „Eb-
ben a tanévben hét elsős osztállyal
kellett többet indítani, mint az el-
múlt tanévben. Ez örömteli folya-
mat, ugyanakkor komoly megol-
dandó feladatot is jelent a megfele-
lő számú férőhelyek, tantermek
biztosítása.” Az igazgató köszöne-
tet mondott a győri önkormányzat-
nak, hogy működtetőként több
tanterem kialakításával támogatta
az idei tanévkezdést.
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PINNYÉDEN SORHÁZI LAKÁ SOK
BOMBA ÁRON! 

83 m2-es, nappali + 3 szoba, saját kert. Mi-
nôségi kivitelezés! Emelt szintû fû tés ké -
szen kerülnek átadásra, de kulcsrakész be-
fejezést is vállalunk! Teljes körû, ingyenes,
CSOK és hitelügyintézéssel állunk rendel-
kezésére! 

Ár: 23.100.000 Ft.
Pozsgai Éva: 70/866-7424

Ezt látnia kell!
Egyedi és külön-
leges!
GY Ô R - B E LV Á -
ROSTÓL pár perc-
re eladó új építésû,
nappali + 1 szo-
bás lakás. Emelt
szintû fûtéskészen kerül átadásra még eb-
ben az évben!

Ár: 19.000.000 Ft.
Pozsgai Éva: 70/866-7424

GYÔR-
SZIGETBEN
új építésû tár-
sasház elsô
emeletén 69
m2-es lakás 8
m2-es terasszal eladó. Elosztása: amerikai
konyhás nappali + 2 háló + terasz. Garázs
vagy gépkocsibeálló vásárolható. 

Ár: 23.150.000 Ft.
Pozsgai Éva: 70/866-7424

www.reag-invest  •  Gyôr, Apáca u. 18.

A REHAU Építtetôi Akadémia a REHAU és a programban szereplô építôipari gyártók közös
kezdeményezése annak érdekében, hogy az építtetôk magabiztosan foghassanak bele fel-
újítási vagy építési projektjükbe. Olyan ismereteket szeretnénk átadni hallgatóinknak, ame-
lyekkel könnyen el tudják dönteni, hogy a tervezés vagy a kivitelezés során jó irányba halad-
nak-e a dolgok, vagy valamin változtatni kell annak érdekében, hogy a végeredmény késôbb
ne okozzon csalódást.
Építkezés és felújítás elôtt számtalan olyan döntést kell meghozni, amelyhez sokszor nem
rendelkezünk a megfelelô ismeretekkel. Biztos hatékony lesz a fûtés? Elég lesz a szige-
telés? Jó ablakot választottam? Biztonságos a vízvezeték? Komfortos, egészséges lesz
a lakás?
Ezekben és ehhez hasonló kérdésekben szeretnénk segíteni Építtetôi Akadémia rendez-
vényünk résztvevôinek. Tegyen szert alapvetô termékismereti tudásra, hogy épít ke -
zése/felújítása úgy sikerüljön, ahogy Ön megálmodta!
Az Építtetôi Akadémia rövid, tömör elôadásokkal, párbeszédre és egyeztetésekre nyitott
szakmai elôadókkal várja Önt! 
Jöjjön el mindkét alkalomra, és kérjen kedvezményes ajánlatokat közvetlenül a termékek
gyártóitól!

Részletes program és jelentkezés a www.rehau.hu/akademia honlapon.

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

„Miután hazajöttem az NDK-ból,
csak egy jó kis munkahelyet
akartam magamnak, ahol a mun-
ka becsülete az első, ezért alapí-
tottam meg a céget, hát ez lett
belőle” – emlékezett a 35 évvel
ezelőtti eseményekre Borsodi
László múlt pénteken, a fémipari
vállalat évfordulós ünnepségén.

S hogy mi lett belőle? Három telephelyen
220 embert foglalkoztató cég, amelynek
2015-ben hárommilliárd forint éves árbe-
vétele volt, s ma olyan cégek rendelnek
tőle, mint a szentgotthárdi Opel, a Luk Sa-
varia vagy éppen a TDK Epcos.

Mind a kétszázhúsz dolgozóját, va-
lamint üzleti partnereit ünnepelni hív-
ta a cég Ravazdra, ahol egész napos
program keretében, születésnapi ösz-
szejövetelt tartottak, komoly és vidám,
szórakoztató programokkal ötvözve.

A rendezvény előtt tartott sajtótájé-
koztatón az alapító, Borsodi László
idézte fel, hogy jutottak el a kisvállal-
kozástól a közepes vállalatig.

Harmincöt éves a Borsodi Mûhely Kft.
„Rögös, munkával teli évek, sikerek

és mindig újdonságokkal teli munka-
napok. A Borsodi Műhely Kft. mindig
büszke volt múltjára és képes tenni jö-
vőjéért. Olyan küldetés ez, amely át-
hatja mindennapjainkat, partnereink

számára biztonságot és kiváló minő-
séget nyújt” – fogalmazott az alapító.

Beszélt arról is, az évek során szá-
mos átalakulás, profilbővítés, szerve-
zetfejlesztés, minőségirányítási rend-

szer bevezetése biztosította a vállalat
folyamatos fejlődését. A kihívásoknak,
a piac igényeinek való megfelelés lét-
kérdés, ezért cégük mindig nyitott volt
a változásra, úttörő módon ismerte fel
fejlesztési területeit, vezették be válla-

latirányítási rendszereiket, innovatív
high-tech technológiákat állítottak
üzembe.

Szóba hozta azt is, hogy tíz év előké-
szítő munka után, három éve átadta az

ügyvezetői teendőket lányának és fiának.
„Amit én 32 év alatt elértem, azt ők há-
rom év alatt megduplázták” – jelezte azt,
hogy ifj. Borsodi László és Horváthné
Borsodi Mónika sikeresen viszi tovább a
családi tulajdonban levő vállalkozást.

A Borsodi Műhely Kft. Győrön kívül
Szombathelyen és Kisújszálláson is ren-
delkezik telephellyel. Győrben 120, Kis -
újszálláson 70, míg Szombathelyen 30
embernek adnak biztos megélhetést.
Az utóbbi hamarosan változik, a vasi me-
gyeszékhelyen ugyanis zöldmezős beru-
házásba kezdtek. A fejlesztés eredmé-
nyeként újabb száz embert vesznek fel.

Kérdésünkre, hogy miért Szombat-
helyen bővítenek, a cégalapító azt
mondta, közel akarnak lenni nagy
megrendelőikhez.

„Most itt ünnepelünk, az alapítók
és az új generáció. Nincs annál na-
gyobb büszkeség, mint amikor az apa
látja gyermekei önmegvalósítását, si-
kereit. Köszönet és hála. Ez a két szó
mindent kifejez! Ezekkel az érzésekkel
vágunk neki a következő éveknek, hi-
szen a múlt tisztelete nélkül nincs jö-
vő” – zárta gondolatait az alapító, Bor-
sodi László.

A vállalkozás lelke ma is
a Borsodi család
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A vállalat új takarmánypremix-üzeme
minden idők második legnagyobb ér-
tékű magyar beruházása Oroszor-
szágban. Az önerőből megvalósított,
10 millió euró értékű zöldmezős pro-

jekt Szekeres István és Csitkovics Ti-
bor társtulajdonos-ügyvezetők által
jegyzett Agrofeed Kft. második terme-
lő üzeme és egyben eddigi legna-
gyobb üzleti vállalkozása.

Az Agrofeed 15 éve van jelen az
orosz takarmánypiacon, mint az egyik
legjelentősebb takarmánypremix-for-
galmazó. A helyi gyártással a Magyar-
országon piacvezető, éves 30 milliárd
forint árbevételű cég jelenlegi 8-10

A gyôri Agrofeed Kft. új üzemet
adott át Oroszországban

százalékos oroszországi piaci részese-
dését 15 százalék fölé kívánja növelni.
Az új üzemben előállított áru várható
mennyisége évi 60 ezer tonna.

Az üzem átadásán Szekeres István
és Csitkovics Tibor köszöntő szavai és
a gyár bemutatása után Alexej Gyjumin
tula megyei kormányzó, dr. Szabó Lász-
ló, Nagy István  miniszterhelyettesek és
Jevgenyij Gromiko orosz mezőgazda-
sági miniszterhelyettes beszéltek a be-
ruházás jelentőségéről, a két ország
nagyvállalatai együttműködésében rej-
lő lehetőségekről, majd közösen átvág-
ták az üzem megnyitását szimbolizáló
szalagot.

Az agrártárca részéről Nagy István
földművelésügyi miniszterhelyettes
rámutatott, hogy az Agrofeed-befek-
tetés sikeres működés esetén új ka-
pukat tud megnyitni a magyar mező-
gazdaság előtt.

A jasznogorszki beruházás része a
teljesen automatizált, 1400 m2-es gyár-
tóüzem, 5000 m2 raktár, 250 m2 labor
és 1200 m2 vállalati iroda. Az építkezés
tavaly májusban kezdődött, a tervezés-
ben és kivitelezésben magyar, orosz és
holland cégek vettek részt.

Helyi energiaszolgáltató céggel
bôvült az MVM Csoport
Megvásárolta az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. a Saphire Sustainable De-
velopment Zrt.-től az NRG Finance Kft. 100 százalékos üzletrészét szeptember
30-án. A társaság a Rába Energiaszolgáltató Kft. meghatározó, 96,67 százalékos
tulajdonosa, a Rába Járműipari Nyrt. 3,33 százalékos tulajdoni hányada mellett.
Az akvizícióval bővül a nemzeti tulajdonú energetikai társaságcsoport szolgálta-
tási köre. Az MVM Csoport a Rába Energiaszolgáltató Kft.-vel a több évtizede
gyakorolt energetikai szolgáltatásokon kívül új üzleti területen is terjeszkedik. Az
MVM biztosította a megvásárolt cég munkatársait és partnereit, hogy a tranzak-
ció nem okoz változást a Rába Energiaszolgáltató Kft. és az NRG Finance Kft.
által nyújtott szolgáltatásokban és üzleti tevékenységben. Az MVM a jövőben is
törekedni fog ügyfelei igényeinek magas színvonalú kiszolgálására.

Az MVM Csoport regionálisan is versenyképes, jövő- és ügyfélorientált vál-
lalatcsoport, amely folyamatos innováció mellett felelős, fenntartható és bizton-
ságos energiaellátást és energetikai szolgáltatásokat nyújt partnereinek. Ennek
megfelelően kiemelt figyelmet fordít az ellátásbiztonságot és a nemzetgazdaság
versenyképességét szavatoló villamosenergia-termelői és szabályozói kapacitás
portfóliójának bővítésére és diverzifikációjára, egyes térségek távhőigényének
biztosítására, az innovatív energiapiaci kezdeményezések támogatására.

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A zöld olimpia eszme jegyében
a versenyszámok helyezettjei
élő virág helyett különleges pa-
pírvirágot kapnak. A Generáci-
ók Házában készülnek az alko-
tások, a készítésbe pedig bárki
bekapcsolódhat!

„Győr az Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vál révén sokat ad és sokat is kap” – fo-
galmazott Domanyik Eszter, a Győri Pol-
gármesteri Hivatal Városmarketing és
Programszervezési Főosztályának veze-
tője. Kifejtette, a város nagyszerű létesít-
ményekkel gazdagodik, amelyek a jövő-
ben a győriek mozgáslehetőségét bőví-
tik, míg városunkat még inkább megis-
merik Európában, hiszen már mind az öt-
ven ország jelezte részvételét az esemé-
nyen. Mint mondta, szeretnék a győrie-
ket is bevonni ebbe a rendkívüli prog-
ramba, éppen ezért örömteli, hogy már
több mint 1200-an regisztráltak önkén-
tesnek, nagyon népszerű az egyetemi
EYOF-kurzus és a középiskolák temati-
kus osztályfőnöki órái is. A város az intéz-
ményeit is bevonja, a művészeti intézmé-
nyek például a nyitóünnepségen is sze-
repet kapnak, emellett a versenyek ideje
alatt számos kísérő rendezvényt, kulturá-
lis programot szerveznek, amelyek ha-
zánk és városunk értékeit mutatják be.

Segíthetünk
az EYOF-díjazottak
ajándékának
elkészítésében!

„Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tivál a nagy olimpia kistestvére, így a
szervezők szeretnék többek között a
260 éremátadó ceremóniát is emléke-
zetessé tenni. A közel 800 díjazott az
érmek mellett Hugoo kabalafigurát is
kap. A győri szervezőbizottság, a zöld
olimpia elveit követve, nem élő virágot
tervez adni a győzteseknek, hanem
olyan papírvirágot, melyet emlékként
hazavihetnek az ifjú nyertesek.

Kokas Éva, a Generációk Háza igaz-
gatója hozzátette, a közel 800 díjazott-
nak több mint 800 virág készül, amit pél-
dául iskolai csoportok és a ház kézmű-
vescsoportjai készítenek majd, de sze-
retnének lehetőséget biztosítani min-
denkinek, aki részt venne a virágok meg-
alkotásában. Erre október 17-től lesz le-
hetősége a győrieknek, hétköznapokon
9 és 16 óra között, a helyszínen minden
szükséges alapanyagot biztosítanak.
Mindenkit szeretettel várnak tehát a Ge-
nerációk Házába, hogy a fiatal sportolók
valóban a győriek ajándékát vihessék
majd haza magukkal.
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szerző: papp zsolt
fotó: látványterv

Faltól falig átépítik a Bem
tér Zrínyi út, és a park nyu-
gati oldala közti utcasza-
kaszt. A kétoldali parkolás-
sal és kétirányú forgalom-
mal megújuló utca decem-
berben készül el.

„A Bem téren mindig történik vala-
mi” – kezdte tájékoztatóját dr. Dé-
zsi Csaba András, a terület önkor-
mányzati képviselője, aki kifejtette,
a park folyamatos fejlődésen ment
keresztül – múlt héten például a re-
kortán futópályát avatták fel –, így
az nemcsak a környék zöld tüdeje,
de az itt élők aktív kikapcsolódásá-
nak színtere is. Kiemelte, az út át-
építésének megkezdését több -
éves előkészítés előzte meg, mert

Átépítéssel rendezik a közlekedést
a Bem tér déli oldalán

a lehető legoptimálisabb megol-
dást keresték, amivel az áldatlan
parkolási és közlekedési állapoto-
kat szeretnék orvosolni, de úgy,
hogy a meglévő faállományt a leg-
kevésbé érintse az átalakítás. Hoz-
zátette, a jövőben is keresik a lehe-
tőségét, hogy a fejlesztés végig a
park körül megvalósuljon, hogy az
itt élők közlekedése, autójuk lepar-
kolása ne jelentsen gondot.

Prédl Antal, a győri Útkezelő
Szervezet vezetője kifejtette, a
Bem tér és környéke az egyik hely-
szín Nádorvárosban, ahol jelentő-
sen kimutatható a parkolóhelyek
hiánya, mely párosul a rossz minő-
ségű útburkolattal. A probléma
rendezése érdekében 2012-ben
egyirányúsították a Bem tér nyu-
gati oldalán lévő utat, rendezve így
az egyik csomópont beláthatósá-
gát, illetve az új forgalmi rend be-

vezetésével az út mindkét oldalán
lehetővé vált a parkolás. Most a
déli útszakasz szélesítése történik
meg, így lehetőség nyílik a kétol-
dali párhuzamos parkolók építé-
sére, a kétszer három méteres for-
galmi sávok kialakítására. Össze-
sen 47 parkoló épül, így a jelenlegi
parkolóhelyeken túlmenően, mint -
egy 25 autóval több tud szabályo-
san megállni. Megújul az úttest és
a járda is, a légkábeleket földká-
belre cserélik, elbontják a meglé-
vő faoszlopokat és megújul a köz-
világítás is. 

A felújítás miatt a Bem tér déli
oldalát lezárják a forgalom elől,
csak a célirányú forgalom hajthat
be a Zrínyi út felől. A 45 millió fo-
rint értékű beruházás kivitelezé-
se várhatóan december elejéig
tart, addig kérik a lakók türelmét
és megértését. 

Újabb hazai újdonsággal bővült Győrben a kerék-
páros szolgáltatások köre, kerékpáros pontokat
hoznak létre. Az elsőt a Megyeháza térnél, a Rába
Hotelnél avatták fel, ahol Radnóti Ákos alpolgár-
mester elmondta, padot, ivókutat, kerékpárpumpát
és kerékpártámaszt állítottak fel. Nem csak a győri-
ek, hanem a turisták is kerekeznek városunkban, így
a helyszínek kiválasztásánál több szempontot is fi-
gyelembe vettek, így a Rába Hotelnél lévő pontot
továbbiak követik, a Belvárosban a Gárdonyi út–Bi-
singer parknál, az egyetem előtti parkolóban, a Hé-
dervári úton, valamint a Barátság Sportpark Ifjúság
körút felőli oldalán.

Kerékpáros pontok városszerte



Ménfőcsanakon régi hagyomány, hogy az Idősek Világnapjához kap-
csolódva, a körzetben élő 70 éven felülieket köszöntik ebéddel és ün-
nepi műsorral. Két rendezvény is volt a héten, a nagy létszám miatt
Ménfő és Csanak nyugdíjasai külön ünnepeltek. Szabó Jenő és Takács
Tímea önkormányzati képviselők meghívására összesen több mint két-
százan gyűltek össze kedden és szerdán a Bezerédj-kastélyban.

IDŐSEK   VILÁGNAP

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

„Egy hét a győri idősekért” címmel ha-
todik alkalommal rendezte meg nyi-
tott kapuk programsorozatát az Egye-
sített Egészségügyi és Szociális Intéz-
mény. Kulturális rendezvények, tűzbiz-
tonsági előadás, teniszezés és klubta-
lálkozó is várt a szépkorúakra hétfőtől,
a 12 idősklubban kiállításokat, kreatív
foglalkozásokat és egészségmegőrző
programokat is tartottak a héten. A
programnyitó különlegessége volt a
fogvatartottak vendégszereplése,
akik sokat készültek a különleges mű-
sorra, hogy bizonyítsák, ők is hasznos
tagjai tudnak lenni a társadalomnak.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az ENSZ 1991-ben nyilvánította
október 1-jét az Idősek Világnap-
jává. Győr minden évben városi
ünnepségen köszönti a szépko-
rúakat, melyen a város ezüst em-
lékérmét a közösség érdekében
évtizedeken át végzett tevé-
kenységükért vehetik át. 

A győri önkormányzat minden évben ki-
fejezi tiszteletét, megbecsülését azok
iránt, akik a hosszú, munkában eltöltött
évek után, köztünk töltik nyugdíjas évei-
ket. A Városháza díszterme adott ott-
hont az idei idősek világnapi ünnepség-
nek, amelyen Borkai Zsolt polgármester
úgy fogalmazott, sokat tanulhatunk a
szépkorúaktól, élettapasztalatuk, böl-
csességük az egész társadalom javára
válik. Hozzátette, az önkormányzat
igyekszik mindent megtenni azért, hogy
nyugdíjasaink jól érezzék magukat Győr-
ben. Az Idősügyi Tanács, az idősklubok,
az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény és valamennyi, a győri szoci-
ális szférában dolgozó szakember azon
tevékenykedik, hogy az időskor Győr-
ben az életnek egy szép szakasza le-
gyen. Ezt szolgálják az egész évet átívelő
programok is. A polgármester azt kíván-
ta az időseknek, hogy érezzék jól magu-
kat családi körben, az idős közösségek-
ben, legyenek minél tovább közöttünk
egészségben, aktívan, átadva a fiatalok-
nak az évtizedek során összegyűlt ta-
pasztalatokat. Borkai Zsolt emellett
megemlékezett azokról az idősekről is,
akik ma már nem lehetnek velünk.

A polgármester a világnap alkal-
mából 23 idős győri polgárnak ado-
mányozta a város ezüst emlékérmét,
a közösség érdekében évtizedeken át
végzett tevékenységükért. 

Az idôseket köszöntöttük
A 83 éves Arany Piroska több évti-

zedes pedagógusi munkásságáért,
sokoldalú művészeti tevékenységé-
ért, Győr kulturális életének gazdagí-
tásáért, a 75 éves Bácsi Györgyné a
győrszentiváni Aranyeső Nyugdíjas
Klub aktív tagjaként példamutató, a
közösséget segítő tevékenységéért,
a 90 éves Bujáki Ferencné a Szabad-
hegyi Nyugdíjas Klubban végzett ak-
tív, a nyugdíjasmozgalmat gazdagító
tevékenységéért, a 75 éves Csókás
Károlyné – a Márvány Dalkör alapító
tagjaként a Győrszigeti Nyugdíjas
Klubban végzett sokoldalú, a közös-
séget támogató tevékenységéért, a
70 éves Fekete Istvánné a Győri Apor
Vilmos Kolping Családi Egyesület-
ben végzett aktív, a közösséget építő,
példaértékű tevékenységéért kapta
az elismerést.

A 74 éves Fenyvesi József a Nádor-
városi Nyugdíjas Klub tagjaként, az
Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület
elnökhelyetteseként végzett önzetlen
vezetői tevékenységéért, a nyugdíjas-
mozgalmat gazdagító munkásságá-
ért, a 72 éves dr. Horváth Éva pszichi-
áterként és neurológusként végzett
több évtizedes munkásságáért, nyug-
díjasként aktív, példamutató közössé-
gi tevékenységéért, a 75 éves Hor-
váth Julianna a több mint 40 éves pe-
dagógusi munkásságáért, az aktív és
példamutató  közösségi tevékenysé-
géért, a 78 éves Huszár Lászlóné a
Győri Apor Vilmos Kolping Családi
Egyesületben végzett aktív, a közössé-
get építő példaértékű tevékenységé-
ért, a 72 éves Lajtai Mihályné a Régi
Barátok Köre Nyugdíjas Klub aktív
tagjaként, az idősek érdekében vég-
zett példaértékű közösségi munkájá-
ért, a 74 éves Lukács József a Győri
Meteor Természetbarát Egyesületben
végzett aktív, a közösséget gazdagító

lelkiismeretes munkájáért részesült
az emlékéremben.

A 75 éves Nemes Kálmánné nyug-
díjasként is aktívan tevékenykedik, a
korábbi munkájából adódó kapcsola-
tok ápolásáért, példamutató, sokolda-
lú tevékenységéért jutalmazták. A 75
éves Némethné Varjasi Ildikó elismert
nótaénekes és zeneszerzőként aktív
szervezője a nyugdíjas nótaesteknek.
A Szabadhegyi Nótaklub vezetőjeként
és a Nótaegyesület tagjaként végzett
kulturális munkásságáért kapta az el-
ismerést. A 70 éves Péczi Mária a
több évtizedes pedagógusi munkás-
ságáért, a nyugdíjas közösségi élet-
ben végzett aktív tevékenységéért ve-
hette át a kitüntetést.

A 70 éves dr. Pottyondy Gábor
nyugdíjasként is aktív szerepet vállal
az idősek egészségének megőrzésé-
ben, ezzel hozzájárulva a győriek szín-
vonalas orvosi ellátásához. Példaérté-
kű és magas színvonalon végzett or-
vosi tevékenységéért kapta az emlék -
érmet. A 73 éves Sághy Miklósnét a
Régi Barátok Köre Nyugdíjas Klub ak-
tív tagjaként, az idősek érdekében
végzett önzetlen közösségi munkájá-
ért, a 71 éves Stummer Jánost a Ha-
tárőr Nyugdíjas Klub vezetőjeként, az

Obsitos Dalárda alapító tagjaként vég-
zett fáradhatatlan vezetői és szervezői
tevékenységéért, a 75 éves Szalai
Gyulánét a Régi Barátok Köre Nyugdí-
jas Klub aktív tagjaként, az idősek ér-
dekében végzett példaértékű közös-
ségi munkájáért díjazták. 

A 72 éves Szopkó Ernő kiemelke-
dően segíti a városrészében élő időse-
ket. Lelkiismeretes közösségi tevé-
kenységéért, példaértékű és aktív
munkásságáért járt az elismerés. A
71 éves Szűcs István a Barátság
Nyugdíjas Klub aktív tagjaként, a kö-
zösségért végzett  segítőkész, áldoza-
tos munkájáért, a 74 éves dr. Tapol-
csányi Józsefné a Pedagógusok
Nyugdíjas Klubjában végzett aktív, se-
gítő munkájáért, a idősek érdekében
végzett áldozatos munkájáért, a 74
éves Újhelyi Sándor a Szent László
Határőr Hagyományőrző Egyesület
alapító tagjaként a hagyományőrzé-
sért és a Történelmi Vitézi Rend nyug-
díjas csoportjában végzett lelkiisme-
retes, közösséget építő tevékenységé-
ért, míg a 79 éves Zsigmond Gyuláné
az Óvodai Nyugdíjasok Baráti Köré-
nek alapító tagjaként, lelkiismeretes,
aktív munkájáért kapta a város ezüst
emlékérmét.

Egy hét az idôsekért 
Folytatódott az „EYOF: nem csak né-
zője, részese is szeretnék lenni a prog-
ramoknak! – Időskori sportágválasz-
tó!” programsorozat is, s a nyílt napok
keretében az érdeklődők felkereshet-
ték a klubokat, a gondozóházakat és
az idősek otthonait.

A rendezvényt Napsugaras Ősz-
utó Klubtalálkozó zárja pénteken a
Széchenyi István Egyetem Apáczai
Csere János Kar tornacsarnokában,
15.30–20 óráig mintegy 220 klubtag
részvételével, melyen Borkai Zsolt
polgármester is köszönti a legidő-
sebb klubtagokat.

Dr. Pottyondi Gábor gyógyító
tevékenységéért vehette át

Borkai Zsolttól az emlékérmet
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szerző: zombai-kovács ákos
fotó: o. jakócs péter

„A célom, hogy a kamara komoly tényezővé
váljon a megye életében” – mondta a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara frissen megválasztott, új elnöke. Pin-
tér-Péntek Imre a Győr+ Médiának beszélt
először arról, miként reformálná meg a testü-
let működését. Az új elnök szeretné, ha a me-
gye minden településén ott lengene a kama-
rai zászló, ezért ő maga is minél több helyre
igyekszik majd személyesen elmenni.

Új elnök a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara élén

Legyen tényezô a kamara

Bár alacsony a munkanélküliség,
óriási a szakemberhiány a me-
gyénkben, ezért a Győr-Moson-
Sopron Megyei Önkormányzat ve-
zetésével a Megyei Kormányhiva-
tal Foglalkoztatási Főosztálya, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
és a Mobilis Közhasznú Nonprofit
Kft. 27 taggal létrehozta a Győr-
Moson-Sopron Megyei Foglalkoz-
tatási Paktum Konzorciumot,
melynek célja, hogy a következő
években több mint 3100 ember el-
helyezkedését és képzését támo-
gassa. „Amikor 6-7 éve megnéz-
tük a foglalkoztatási helyzetet Ma-
gyarországon, láttuk, hogy milyen
rossz statisztikák, számok jelle-
mezték az akkori állapotot, és ah-
hoz képest látjuk, hogy több mint
4,3 millióan dolgoznak az ország-

Paktum a szakemberhiány orvoslására
ban, ebből megyénkben 212.500-
an. Országos viszonylatban Győr-
Moson-Sopron megye álláskere-
sési rátája a legalacsonyabb, 2016
augusztusában mindössze 1,7
százalék volt. Az álláskeresési ráta
pozitív irányú alakulásának okai kö-
zött szerepel a megyénket érintő
beruházások munkahelyteremtő
hatása, az uniós és hazai finanszí-
rozású foglalkoztatáspolitikai esz-
közrendszer hatékony működteté-
se, a közfoglalkoztatási progra-
mok, az ausztriai munkavállalás,
valamint a következetes állásköz-
vetítői tevékenység” – mondta el
az együttműködés keddi aláírása
előtt Németh Zoltán, a megyei köz-
gyűlés elnöke. Fekete Dávid győri
alpolgármester hozzátette, a kö-
vetkező időszakban együtt dolgoz-

nak azért, hogy csökkenjen a szak-
emberhiány, és a foglalkoztatási
ráta még tovább javuljon. A prog-
ramokra 5 év alatt közel 5 milliárd
forintot fordítanak, amiből 969 mil-
lió forint Európai Uniós támogatás.
Csak a megyeszékhelyen több
mint 1,8 milliárd forintot használ-
hatnak fel különböző támogatá-
sokra és képzésekre. A fő célcso-
portok a hátrányos helyzetű állás-
keresők, az elhelyezkedési gon-
dokkal küzdők, valamint a munka-
erőpiactól tartósan távollévők, akik
bérjellegű támogatást és képzést
is kapnak azért, hogy mielőbb
munkába tudjanak állni.

A vállalt feladatok ellátására a
megyei önkormányzat paktum-
irodát nyitott, egyelőre két mun-
katárssal.

„Nem lepett meg a választás eredménye” – mondta
a megyei kamara napokban megválasztott új elnö-
ke. „Bíztam magamban és abban a programban,
amit felvázoltam a küldötteknek” – folytatta Pintér-
Péntek Imre. „Az a legfontosabb célom, hogy a kö-
vetkező időszakban komoly tényezővé váljon a me-
gye életében a kamara, ezért pedig mindent el fo-
gok követni a csapatommal közösen” – hangsúlyoz-
ta az új elnök. „Az irány jó, de bizonyos változásokra,
változtatásokra mindenképpen szükség lesz, ennek
reményeim szerint a jövő év elején már látható jelei
lesznek” – tette hozzá Pintér-Péntek Imre. „Nagy
tisztogatás biztosan nem lesz a házban, én minden-
kinek megadom az esélyt, hogy hozzátegye a ma-
gáét az új elképzelések megvalósításához, és ha
helytáll, akkor kiválóan tudunk együtt dolgozni” –

mondta az elnök.
„Azt szeretném, ha a
megye minden tele-
pülésén lengene a
kamarai zászló, én
minden egyes vállal-

kozást képviselni szeretnék, a legkisebbtől, a legna-
gyobbig” – folytatta. „A kommunikáció szerepe óri-
ási, azt szeretném, ha a tagok akár naponta bejön-
nének hozzánk és hozzám beszélgetni, eszmét cse-
rélni, e nélkül a mai világban nem tudunk egyről a
kettőre jutni” – emelte ki a testület vezetője. „A kö-
vetkező négy év nem rólam, hanem rólunk szól, a
kamaráról, a kamarai tagságról, a cégekről, a város-
ról és a megyéről, amelyek közösen akarnak tenni
ezért a régióért” – hangsúlyozta az elnök. „Azt
mondják, a kamaránk a legjobb három között van
az országban, de nem tudom, milyen fokmérő alap-
ján, én nem másoknak akarok megfelelni, hanem a
magam és a testület elvárásai alapján szeretném a
legjobbat kihozni a megyei kamarából” – zárta sza-
vait Pintér-Péntek Imre.

A Pintér-Péntek Imrével készült
interjút  a tv.gyorplusz.hu 
weboldalon  nézhetik újra.

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

KAMARAI AJÁNLÓ

CSALÁDI VÁLLALKOZÁS FELÉPÍTÉSE ÉS
ÁTADÁSA AZ UTÓDOKNAK HATÁRON 
INNEN ÉS TÚL – RENDEZVÉNY GYŐRBEN
Pódiumbeszélgetés az International Leier Gruppe, a Borsodi
Műhely Kft. és a Biotextima Kft. tulajdonosaival, a családi vál-
lalkozást felépítő generáció és a működtetést átvevő ifjabb
generáció képviselőivel.
Helyszín: Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara székháza, Győr, Szent István út 10/A. Baross Gá-
bor Konferenciaterem
Időpont: 2016. október 18. kedd, 16 óra

Számos családi vállalkozás áll az utódlás kü-
szöbén, programunkat ajánljuk az ô számuk-
ra is. Hasznos lehet a rendezvény azon cég-
vezetőknek is, akik hatékonyságukat új
szemlélettel, jó gyakorlatok meg is me ré sé -
vel fejleszteni kívánják. A beszélgetésen a
szervezők számítanak további családi vállal-
kozások képviselőinek aktivitására is. 
A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 
kamarapr@gymskik.hu e-mailcímen, vagy online a webol-
dalon lehet.
Időpont: 2016. 10. 18. 16:00–18:00 
Jelentkezés határideje: 2016.10.17. 12:00

MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA
INFORMÁCIÓS NAP GYŐRBEN 
Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan!
projekt első megyei állomása Győrben 
Időpont: 2016. 10. 19. 09:00–16:00

MERRE TOVÁBB, MAGYAR GAZDASÁG,
HOGYAN TOVÁBB KAMARA? FOLYTATÓDIK
A KKV-VEZETŐK KLUBJA! 
Helyszín: kamrai székház, Panoráma Terem
Időpont: 2016. 10. 19. 15:00–17:00
Jelentkezés határideje: 2016.10.18. 16:00

GYMSMKIK NŐI VÁLLALKOZÓI KLUB –
TALÁLKOZÓ ZSUFFA TÜNDE ÍRÓVAL
Időpont: 2016. október 19. 18 óra
Helyszín: Kereskedelmi és Iparkamara Győr,
Szent István u. 10/A. Panoráma Terem.
Időpont: 2016. 10. 19. 18:00–20:00 
Jelentkezés határideje: 2016. 10. 18. 12:00



HIRDETÉS

10 / + / 2016. október 14.

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!
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Villámlátogatásra érkezett Be-
reczki Zoltán színművész a napok-
ban Győrbe. A Baross úti Trend
Optikában szemüveg-próbálga-
tás közben beszélgettünk vele.

Mi a győri programja?
Egy győri cég reklámarca leszek, így
ennek fotózása kapcsán vagyok itt,
másrészt benéztem a Trend Optikai
szalonba, hogy lássam, hogyan néz ki
a győri üzlet. Harmadrészt, helyszíni
bejárást tartunk a Vaskakas Művésze-
ti Központban, ahol november 30-án,
A lepkegyűjtő című előadást mutatjuk
be a helyi közönségnek. 

Hallottam egy kedves történetet
Önről, miszerint nehezen talált
szemüveget a Pillanatfelvétel című
darabbeli szerepéhez.  

Igen, a Pillanatfelvétel című darab-
ban, melyet az Átrium Filmszínházban
játszunk, egy jól szituált újságírót ala-
kítok, aki folyton a gép előtt ül, ehhez
a szerephez kerestem megfelelő
szemüveget. Elárulom, az én csalá-
domban rajtam kívül mindenki szem-
üveges és a korosztályomban is egyre
többen vannak, akiknek viselniük kell.
A karakterhez illő, közellátó, olvasó-
szemüveg után kutattam. Hosszas ke-

Bereczki Zoltán szemüveges újságíró lett

resgélést követően, a Trend Optiká-
ban találtam meg azt a kínálatot, ami-
ből ki tudtam választani a James-hez
illő szemüveget. A keretbe olyan üve-

get tettek, mintha dioptriás lenne, de
mégsem torzítja a látásomat.

Napszemüveget bizonyára hord,
azt hogyan választja ki? 

Naprakész trendkövető vagyok,
szeretem a divatot. Mivel pontosan is-
merem a saját arcomat, a vonásaimat
– ezt a főiskolán remekül megtanítot-
ták nekünk –, tudom, mi illik hozzám,
hogyan válasszak. Nem vagyok extra-
vagáns, a szélsőségeket nem köve-
tem. Szeretem az elegáns, a klasszi-
kus darabokat, amelyeket a Trend Op-
tikánál találtam meg. Kedvelem a
klasszikus márkákat, az aviátor, vagy
a kicsit szögletes formákat.

Ahogy említette, A lepkegyűjtőt
bemutatják Győrben is. Mit érde-
mes tudni a darabról?

John Fowles klasszikus művének
színpadi adaptációját a Centrál Szín-
házban mutattuk be óriási sikerrel. Én
nem csak a főszerepet játszom, de
társ-producer is vagyok. Ez egy thril-
ler, ami egy kemény témát dolgoz fel.
Nincs korhatár-besorolása, de én a
16 éven felülieknek ajánlom a témája
és a hangulata miatt. Remélem, a győ-
ri közönség tetszését is elnyeri majd.

Magánéletéről is kérdezném, hi-
szen hónapokig tele volt Önnel a
bulvársajtó...

Erről csak annyit árulok el, hogy kö-
szönöm, jól vagyok, élem a szinglik
életét. (x)
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A Győri Balett pénteki, Rómeó és Júlia szakmai be-
mutatóját követően, ünnepi pillanatok részesei lehet-
tek a nézők: Berzéki Melinda magántáncos, az új da-
rab főszereplője vehette át a Kardirex – Győri Balett
Művészeti Díjat dr. Vasas Norbert sebész főorvostól.

Díjazták Rómeót és Júliát
A szombati premiert követően pedig az Audi Hunga-
ria a Minőségi Táncművészetért Díját Daichi Uematsu,
a társulat magántáncosa, a darab másik főszereplője
kapta dr. Knáb Erzsébettől, a vállalat személyügye-
kért felelős ügyvezető igazgatójától.

szerző: gy. p.
fotó: győri balett

Negyedszázada vezeti a
Győri Balett társulatát Kiss
János. A Kossuth-díjas tánc-
művészt, akit a Rómeó és
Júlia pénteki, szakmai be-
mutatóján köszöntött az
együttese az évforduló al-
kalmából, a Bizalmi Kör üz-
leti reggelin értük utol.

Jó étvágyat!
Nem szeretek jóllakni, mert

édesanyám szerint a jóllakott em-
ber nem hisz az éhezőnek.

Ilyen filozófiai magasságok-
ból kezdjük ezt a beszélgetést?

Dehogy. Igazság szerint azért
állok ellent a finomságoknak,
mert június 7-e óta megváltoztat-
tam az életmódomat.

Önként?
Huszonegyes vércukorszintet

mértek az orvosok, ez elég erős
érvnek bizonyult. Három hónap
alatt 4,7-re küzdöttem le a kóros
szintet, büszke is vagyok rá. Brigi
lányom meg is jegyezte: nem hit-
te volna, hogy én valaha is müzli-
vel kezdem a reggelt.

Nem is dohányzik.
Öt éve dobtam el az utolsó

csikket. Törvényt sérteni nem
akartam, sunnyogva cigizni a ház
előtt meg méltatlanság. 

Megfigyeltem, hogy gyak-
ran használ számokat a meg-
szólalásaiban. Ez csak a pon-
tosság igénye, vagy hisz a
számmisztikában?

Augusztus 13-án születtem, 13
órakor, a 13. kerületben. A család-
ban sokan születtek 13-án. Ami-
kor a Rómeó és Júlia premierjén
az Audi meglepett a köszöntéssel,
napra negyedszázada nevezett ki
Kolozsváry Ernő, az akkori polgár-
mester igazgatónak. Számon tar-
tom az egybeeső dátumokat, hi-
szek a számmisztikában. 

Tartózkodjunk a középszertôl,
mert lehúz magához

Negyedszázada vezeti a Győ-
ri Balett társulatát. Hatalmas eu-
rópai sikerek után, amikor a
szakma és a közönség a tenye-
rén hordozta a társulatot, hirte-
len a semmiből kellett újjáépíte-
ni az együttest. Csoda, hogy
nem akkor ment föl a cukra.

Vagy csak akkor nem értem rá
foglalkozni vele. Szólótáncosként
addig az volt a dolgom, hogy a
színpadon minden este jó legyek.
Ne is jó, hanem a legjobb. A cél,
amit persze nem ér el az ember,
mindig a tökéletesség. Amikor a

társulatot átvettem, rá kellett jön-
nöm: semmiképpen sem szólhat
rólam a Győri Balett. Kioszthattam
volna magamra minden jó szere-
pet, csinálhattam volna rengeteg
koreográfiát, de szerencsére pon-
tosan tudtam: egy rendkívül tehet-
séges, elszánt társulat művészi ki-
teljesedéséért vagyok a felelős.

Nem remeg meg ettől az
ember lába?

De, megremeg. Volt azonban
mögöttem egy már bizonyított
társulat, egy bennünket szerető
közönség és voltak tájékozódási
pontjaink.

Milyen tájékozódási pontok-
ra gondol?

Először is arra az igényre,
hogy ne legyünk provinciálisak.
Aztán: tartózkodjunk a középsze-
rű művészektől. A középszer
nem fölemel, hanem lehúz. Végül
pedig: a közönséget soha nem
szabad leértékelni.

Az elmúlt huszonöt év alatt
mi volt a legnagyobb kudarca
vagy tévedése a társulat veze-
tőjeként?

Én ragaszkodtam hozzá, hogy
maradjunk közalkalmazottak, ne
legyenek kényszervállalkozók a
balettművészek. A közalkalma-

zotti státusz ugyan biztonságot
jelentett, de ezzel együtt igen ala-
csony béreket is. Ez egy ilyen rö-
vid életű pályán igen érzékenyen
érinti az embert. Vállalkozóként
talán valamivel több pénzhez ju-
tottak volna a táncosaink.

Kossuth-díja van, a város
díszpolgára. Hiányzik még vala-
mi elismerés az életéből?

Semmi. A társulattal együtt
része vagyok annak a fantaszti-
kus értékteremtő folyamatnak,
amelyre minden győri méltán
büszke. Nekem két családom
van: az egyik a Kiss család, két
gyermekemmel és a kutyámmal,
a másik a Győri Balett.

Kiss János a díjazott
főszereplőkkel, Daichi Uematsuval 
és Berzéki Melindával
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Gyôrben a Töltésszer utcában, a Rába Quelle Élményfürdô
mellett a belváros közelében 32 lakással és 3 üzlettel
új társasház épül.

A prémium minôségû lakások 2016 októberétôl
leköthetôk, akár CSOK-kal is.

Átadás:
2017. december

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

a Corner Rezidencia
ÖNNEK ÉPÜL

Lakások:
a 38 m2-es garzontól
akár 100 m2-ig 

szerző: földvári gabriella
fotó: gy. p.

Lukács Gyöngyi Kossuth-díjas, vi-
lághírű operaénekes Győrben, a
Richter János Zeneművészeti Szak-
középiskolában mutatja be októ-
ber 18-án 16 órakor, a napokban
megjelenő önéletrajzi könyvét.

Miért Győrben mutatja be elsőként az
Énekes álarc nélkül című könyvét?

Mivel győri születésű vagyok, itt jár-
tam iskolába, a zeneművészeti szakkö-
zépiskolában végeztem, ezért úgy gon-
doltam, a győri közönségnek mutatom
meg először az önvallomásomat.

Divat önéletrajzi könyvet megje-
lentetni. Ön miért szánta rá magát,
hogy megírja élete történetét?

A könyv rendhagyó abból a szem-
pontból, hogy kevés évszámot tartal-
maz, nem önfényező, önigazoló írás.
Aktív énekesként szerettem volna
megírni saját magam az önvallomáso-
mat, addig, amíg az emlékeim eleve-
nen élnek, frissek. A pályám a kezde-
tektől fogva rendhagyó, már az indu-
láskor másmilyen volt, mint más éne-
keseké. Annyit elárulok, hogy 18 éve-
sen Győrből egyből a moszkvai Csaj-

Énekes álarc nélkül
kovszkij Akadémiára kerültem, 20 éve-
sen pedig már a Magyar Állami Ope-
raházban debütáltam.  

Azóta a világ számos nagy opera-
házában vendégszerepelt, világhír-
névre tett szert.

Ez a könyv egy emberi könyv, ami
nem csak a csillogásról szól, hanem a
pálya árnyoldalait is bemutatja, leírom
a kevésbé sikeres történeteimet és az
esendőségemről is olvashatnak ben-
ne. Az sem titok, hogy a szakmai éle -
tem együtt fut a magánéletemmel,
férjem, Alexandru Agache szintén vi-
lághírű operaénekes. Talán életem
történetének magánéleti fonala is ér-
dekes lehet az olvasó számára.

Nincs a „Sukhishvili” Grúz Állami Népi Együttesnél
nagyszerűbb néptánccsoport a világon a Washing-
ton Post szerint, s most, a világ körüli turné egyik ál-
lomásaként Győrbe is eljönnek, hogy november 6-án
15 és 19 órakor láthassa a közönség fantasztikus pro-
dukciójukat. 

A „Sukhishvili” Grúz Állami Népi Együttest 1945-ben alapította
Iliko Sukhishvili és Nino Ramishvili, az első hivatásos állami tánc-
csoport volt a világon. A táncos legendák, akikre nemzeti hősök-
ként tekintenek a hazájukban, elválaszthatatlan partnerek voltak
a színpadon és a magánéletben is. Eltökéltséggel és új ötletekkel
telve, megvalósították az álmukat, melynek eredményeként lét-
rehozták a társulatot. A közös életük egy kreativitással teli kaland
volt, mely táncosok generációin keresztül teljesedett ki.

Teljes mértékben nekik köszönhető, hogy a grúz nemzeti tánc
az egész világon ismertté vált.

A Grúz Állami Népi Együttes folyamatosan megújította a grúz
táncot, mivel a társulat nem táncmúzeum, így változnia, fejlődnie
és haladnia kell a korral. 

A folklór témákat (koreográfia, zene) modernizálják, és klasszi-
kus táncelemekkel töltik meg. Ez teszi a társulatot egyedülállóvá és
a többi társulattól eltérővé. A világszerte ünnepelt együttes előadá-
sa minden korosztály számára emlékezetes élményt ígér. (x)

Világ körüli turnén a Grúz Állami Népi Együttes

A grúz legenda
a gyôri színpadon

Városunkban a Győri Nemzeti Színház
színpadán november 6-án csak két alka-
lommal, 15 és 19 órakor láthatja a közön-
ség a világhírű csoport előadását. Jegyek
a helyszínen, a Győri Balett jegypénztá-
rában (tel.: 06-96/520-600/174 ) és a
jegy.hu weboldalon kaphatóak.
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Több mint 80 kiállító várja a hétvégén 
az esküvôre készülô párokat
Hétvégén megnyílik az esküvői
szezon első kiállítása Győrben.
Több mint 80 kiállító várja az es-
küvő iránt érdeklődő párokat,
hogy segítséget nyújtson nekik a
nagy napjuk megszervezésében.
A széles kiállítói palettán min-
denki megtalálhatja a számára
legmegfelelőbb szolgáltatókat. 

A színpadon divatbemutatók lesznek,
valamint a York zenekar bemutatkozá-
sát láthatják és hallhatják az érdeklő-
dők. A belépés ingyenes, ám aki a
helyszínen jegyespárként regisztrál,
azonnali ajándékot kap és nyeremény-
sorsoláson vesz részt, ahol több nye-
remény között gazdára talál egy
150.000 forint értékű karikagyűrű-vá-
sárlási utalvány az Újvilág Ékszer Óra
felajánlásaként és 12 darab gyémánt
a Feil Diamond felajánlásaként. 

www.eskuvokiallitasgyor.hu
Kontakt, információ: 
Fejes-Tóth Judit, 
+36-30/399-1188

Mindkét napon napközben: Kézmûvessarok: meghívó-, köszönetajándék-
készítés az ESKÁ segítségével, sajátkezûleg.

Október 15. szombat, színpadi programok:
14:00 York zenekar
15:00 Menyecskeruha-divatbemutatók — Éva Szalon, Araperla
15:15 Menyasszonyiruha-divatbemutatók:

Mooira, Éva Szalon, Araperla
16:30 York zenekar

Október 18. vasárnap, színpadi programok:
14:00 York zenekar
15:00 Menyecskeruha-divatbemutatók — Éva Szalon, Araperla
15:15 Menyasszonyiruha-divatbemutatók:

Mooira, Éva Szalon, Araperla
16:30 York zenekar
17:10 Esküvôjükre készülô, regisztrált látogatók közötti

nyereménysorsolás

KIÁLLÍTÓK
CUKRÁSZAT • Mézes Zserbó Cukrászda •
Torta és Karamell by Lengyel József • Torta-
palota • Csokoládé-szökôkút • Csokimá-
mor csokiszökôkút DEKORÁCIÓ • Aphrodi-
te Virágszalon • Aranykert — Esküvôi Szol-
gáltatás • Art Is Love Photo & Design • Bal-
loon Design Rendezvénydekoráció • Dea
Dekor • DecoRosaa • Devomax • Eszti De-
kor• Pancsa Kreatív Dekor • Party Design •
Pluméria Dekor • Siklóssy Design • Szék-
szoknya Dekoráció • Vintage Esküvô ÉK-
SZER • Feil Gyémántgyûrû Manufaktúra •
Juta Óra Ékszer • Pálmay Ékszer • Újvilág
Ékszer Óra ÉTTEREM, RENDEZVÉNYHELY-
SZÍN • Achilles Park • Amstel Hattyú Foga-
dó • Aranykert — Esküvôi Szolgáltatás • Bel-
ga Étterem és Sörözô • Culinart Esküvôpark
• Dönci Csárda — Rigópuszta • Dudits Kas-
tély • Hotel**** Garzon Plaza • Hotel
Kiss**** Tata • Hotel Konferencia • Kont Es-
küvôpark Hédervár • Kristály Étterem • Or-
chidea Hotel**** Lipót • Panoráma Birtok •
Platán Étterem — Dunaremete • Rétespajta
és Apartmanház, Neszmély • Révész Étte-
rem, Hotel és Rosa Spa • Zöldfa Étterem
FODRÁSZAT • Kobak Fodrászat • Mátrix
Hajszalon by Sarkady FOTÓ, VIDEÓ •
Adács Tamás Photography • Art Is Love
Photo & Design • Erdélyi Ákos fotográfus •
Kovács Imre fényképész • Moór Dávid fény-
képész • Momentsfilm Studio • Orosz Sán-
dor fotográfus • Reuplan Video Stúdió •
Szeitz Denisza Photo • Tóth Tibor • wed-
dingmedia.hu GYERMEKFELÜGYELET • Ra-
da Tünde esküvôi gyermekfelügyelet GYÜ-
MÖLCS ESKÜVÔRE • Csokimámor Gyü-
mölcspálma • HeyFrutti HANGULATFELE-
LÔSÖK • Ceremóniamesterek • Devo-
max… hogy jól érezd magad! • Füzi Ernô
Dj • Jolly Joker Együttes • Németh Csaba
• Orosz Sándor Esküvô Dj • York Zenekar
HÁZASSÁGKÖTÉS • Anyakönyvi Hivatal,
Gyôr ILLATSZER • Marionnaud INGATLAN
• Open House Országos Ingatlan Hálózat
KREATÍV • ESKÁ KÖSZÖNETAJÁNDÉK •
NatuRita Köszönetajándék • Képeskô MEG-
HÍVÓ • Móvár Print • Szuper Meghívó
MENYASSZONYI DIVAT • Annamária Es-
küvôi Szalon • Araperla Szalon • Éva Sza-
lon • Mary’s Esküvôi Ruhaszalon • Mooira
• Szabó Gergely divattervezô • Sisi Csá-
szárné Esküvôiruha Szalon és Rendezvény-
szervezô Iroda NÁSZAJÁNDÉK • Tupper-
ware RENDEZVÉNYSZERVEZÉS • Juno Es-
küvôszervezés • Pancsa kreatív program-
szervezés SMINK • Fejes-Tóth Judit smink-
mester • Zsurzs-Dömösi Zsuzsanna profi
sminkes-szakoktató TÁNCOKTATÁS • Mol-
nár Enikô táncpedagógus UTAZÁSI IRODA
• Summertime Travel VIRÁG • Aphrodite
Virágszalon • Dea Dekor • Fekete Tulipán
• Kreatív Virág • Pluméria Dekor • Szireju
Virág VÔLEGÉNY DIVAT • Carlo Benetti •
Griff Gentlemen’s • Lachmann, Árkád Gyôr
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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HOCHZEITSAUSSTELLUNG UND -MESSE am 15. und 16.
Oktober, von 9 bis 18 Uhr im DunaCenter (Csipkegyári u. 11.).
Bei der Veranstaltung gibt es all das zu finden, ohne welches eine
Hochzeitsfeier unvorstellbar wäre.

Konzert der beiden „CAPITAL
UNIVERSITY CONSERVA-
TORY OF MUSIC” Professo-
ren Dr. Lisa A. Jelle (Flöte) und
Dr. Gail L. Zugger (Klarinette) am
20. Oktober, um 19 Uhr in der
ehemaligen Synagoge. Auf dem
Programm stehen die Werke
von C. Ph. E. Bach und Johan-
nes Brahms.

Am Montag, den 17. Okto-
ber gibt es um 19 Uhr den
romantischen Klavierabend
von MORIMOTO MIHO
UND MUKEDA NARIHI-
TO (japanische Künstler,
welche an der Budapester
Musikakademie studieren)
in der ehemaligen Synago-
ge zu hören. 

GYŐRER ANTIQUITÄ-
TENMARKT. Fans alter Ge-
genstände können auch wei -
terhin unter Gemälden,
Schmuckobjekten, Teppi-
chen, Bildern, Postkarten,
Münzen und anderen Schät-
zen wählen: am 16. Oktober
von morgens bis 14 Uhr auf
dem Tarcsay úter Marktplatz.

ZIERVÖGEL -
AU SS T E L  -
LUNG am
15. und 16.
Oktober im
Újvároser Bil-
dungshaus,
Liget utca
55., von 9 bis
18 Uhr, unter
anderem mit
Falkenshow
und Kinder-
programmen.

2016. október 21.
BRIDGE Hallgatói és Oktatói Klub

péntek, 20 óra

KONCERT

Bridge Hallgatói és Oktatói Klub | 9026 Gyôr, Kálóczy tér 6. Esti Egyenleg zenekar | www.estiegyenleg.hu • estiegyenleg@estiegyenleg.hu • facebook.com/EstiEgyenleg 

A rendezvény támogatója a

Infó: +36-20/9278-678

Közreműködnek:
Tóth Balázs (szaxofon), Balogh Tibor (trombita), 
Somogyi Balázs (billentyû),
és Karácsony Balázs (ütôs hangszerek)!

KÖZKÍVÁNATRA

egy koncerten!

(még egyszer)
a ‘70-es, ‘80-as, ‘90-es évek

LEGNAGYOBB
SLÁGEREI

Earth, Wind & Fire

Kool & The Gang

Gloria Gaynor

Chic Bee Gees ABBA

Donna Summer Madonna

Flashdance Michael Jackson

Dirty Dancing Gloria Estefan Sandra

Samantha Fox Corona La Bouche Modjo



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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Elérhetô befektetési termékek:
• Állampapírok, tôkegarantált alapok 

forgalmazása
• Részvény, kötvény, ingatlan

és egyéb befektetési alapok

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

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

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

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  
„EGY ÚT A HÍDON TÚL” séta indul a Schlich-
ter-villától október 16-án 9.30-tól. Ezen a sétán
az érdeklődők Nádorváros értékeivel, szépsé-
geivel ismerkedhetnek meg.

MEDITÁCIÓS ELŐADÁS lesz a belső békéről ok-
tóber 15-én 14 órakor kezdődik a Leier-irodaházban.

GYŐRI RÉGISÉGVÁSÁR.
A régi tárgyak kedvelői ezúttal
is válogathatnak a festmé-
nyek, dísztárgyak, szőnyegek,
könyvek, képeslapok, érmek
és más kincsek között októ-
ber 16-án, reggeltől 14 óráig
a Tarcsay úti piactéren.

DÍSZMADÁR-KIÁLLÍTÁS lesz
október 15-én és 16-án az Újvá-
rosi Művelődési Házban, a Liget
utca 55. szám alatt. Az érdeklődő-
ket 9 és 18 óra között várják, töb-
bek között solymászbemutatók-
kal, gyermekprogramokkal.

Október 20-án (csütörtökön) 17 órakor a Beze-
rédj-kastélyban (Győr, Győri út 90.) verseivel em-
lékeznek SULYOK VINCÉRE, a ménfőcsanaki
kötődésű író, költő, műfordítóra.

A CSEREFA együttes moldvai táncházzal, tánctanítással
várja az érdeklődőket október 21-én 20 órától a VOKE Arany
János Művelődési Házba, a Révai út 5. szám alatt. 

1956 ÉS GYŐR – A forrada-
lom szelleme címmel nyílik
képzőművészeti kiállítás a
győri  Múzeumházban októ-
ber 18-án 17 órakor. 

A TRIO SPECIAL jazz koncertjére kerül sor októ-
ber 21-én 19 órától a zsinagógában (Győr, Kossuth
Lajos utca 5.). 

STRESSZKEZELÉSI TRÉ-
NING indul október 19-étől,
a Híd irodában, az Aradi vér-
tanúk útja 19. szám alatt. Ve-
zeti Kajdi Zsuzsanna. A prog-
ramok szerdánként 17 és 20
óra között lesznek. Jelentke-
zés: +36-30/370-7652.

TÖRÖK ÁDÁM A VENDÉGE A
ROCK A RÓMER KÖRÜL című
előadásnak október 19-én 18 órá-
tól a Rómer Házban (Győr, Teleki L. u.
21.). Házigazda: Rozsonits Tamás. 

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENYT tart látássérül-
tek javára az Első Győri Lions Klub és a Győri Filharmoni-
kus Zenekar október 21-én 19 órakor a győri Richter Te-
remben.  (Aradi vértanúk útja 16.).
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Speciál
Életünk nem mindennapi ízei

Kiss Jenő Mihályiban született,
Győr-Moson-Sopron megyéből
került Budapestre. Professzor, az
MTA rendes tagja, s nem melles-
leg e sorok írójának tanára az
újságíró-iskolában, több mint
harminc évvel ezelőtt. Szülőföld-
jétől sosem szakadt el, Mihályi
tájszótár című kötetét 1979-ben
publikálta.

Professzor úr, milyen állapotban
van édes anyanyelvünk 2016-ban?

Nézőpont kérdése, attól függ, mit
vizsgálok. Szerkezettani értelemben
azt mondom, a magyar nyelv köszöni,
jól van. Igaz, a magyarok egy része
nem úgy, nem olyan stílusban hasz-
nálja nyelvét, ahogy a másik rész elvár-
ná. Ez stílus kérdése, s nem a nyelvet,
hanem beszélőit minősíti. Fontosabb
azonban az, hogy a határainkon kívül
élő magyarok egy része sajnos nin-
csen abban a helyzetben, hogy az
anyanyelvet úgy elsajátíthatná és
használhatná, mint az anyaországban
élők. Szakmát tanulni, egyetemet vé-
gezni csak államnyelven lehet, azaz a
magyar szaknyelvet csak korlátozot-
tan ismerhetik meg a kisebbségiek.
Hiányok keletkeznek tehát az anya-
nyelvi szókincs ismeretében, s ez
hosszabb távon az anyanyelv leépülé-
séhez vezethet. 

Maradjunk ország-
határokon belül. Itt mi
a helyzet?

Kiss Jenő nyelvészprofesszor szerint maradhat a „szíp” a Kisalföldön

Stílus dolgában éles elkülönülés
látszik az idősebbek és a fiatalok
nyelvhasználata között. Az utóbbiak
nyelvhasználatában jelentkező har-
sány alpáriságok, durvaságok nagyon
bántják a felnőtt, az idősebb nemze-
dék tagjait. Viszont a fiatalok úgy gon-
dolják, hogy ez a modern életformá-
hoz hozzátartozik, így hát nem tartják
rossznak. A nemzedékek között van
egy másik, még nagyobb különbség
is. A fiatalok számára a számítógép és
a számítógépes nyelvezet használata
természetes. Ezért hívják őket így is:
digitális bennszülöttek. Az idősebbek
pedig, akik ezen a világon nagyrészt
kívül maradtak, a digitális analfabéták.  

Harminc évvel ezelőtt, ha az em-
ber Szegeden járt, élvezte az ízes
szögedies beszédet. Salgótarján-
ban a palócos á-zást. Nálunk a Kis -
alföldön pedig az í-zést, ahol a szé-
pet szípnek, a képet kípnek mond-
ták. Mára semmi nyoma nem ma-
radt? Vége a tájszólásoknak?

Nem, nincs vége. Annak ellenére
sem, hogy a nyelvjárások visszaszorulá-
sa régen elkezdődött, mert használóik
szégyellni kezdték, s nem tartják érté-
kesnek. Jó lenne tudatosítani, hogy az,

aki nem csak a köznyelvet ismeri, ha-
nem egy tájszólást is, plusz érték. Ha a
nyelvjárás megmaradna, akkor a szű-
kebb pátriához való kötődés is erősebb
lenne. Sajnos az írni és olvasni nem tu-
dó, ezért műveletlen emberek gúny tár-
gyai lettek évszázadokkal ezelőtt az írni
és olvasni tudók szemében. A jelenség
részben ma is él, jóllehet írni és olvasni

majdnem mindenki tud. Hogy mit hoz a
jövő? Egy biztos: kizárólag a nyelvjárást
használóktól függ, megmarad-e a Kisal-
földön például a zárt és nyílt e oly szé-
pen hangzó használata. 

Az elmúlt tíz-tizenöt év az SMS-ről
és az e-mailről szól. Ha Kazinczy feltá-
madna, visszafeküdne a sírjába?

Az a gyanúm, hogy igen. Sok min-
den biztosan nem tetszene neki. Persze
akkor egészen más világ volt! Ugyanak-
kor az új lehetőségeken, amit a számí-
tógépes technika nyújt, bizonyosan el-
csodálkozna. A fiatalok SMS- és ímél-

Interjú

bennszülöttek és
analfabéták

(így írom és ejtem ezt a szót, de az új He-
lyesírási szabályzat is helyesnek tartja
ezt a formát) használata rövidítésre épül,
ez viszont nem új dolog. Előfordult ez
már az Árpád-korban is. De hogy újabb
példát is mondjunk: így lett a laboratóri-
umból labor, a professzorból prof. 

Akkor normális, ha azt írom a jól
vagyok helyett hogy j vok?

SMS-ben igen.
Ez egy speciális,
életkorhoz kötődő
szokás, amit akkor
használnak a fiata-
lok, ha gyorsan akar-
nak írni. Ez azonban

nem lesz része a köznyelvnek. Így
azok sem beszélnek, akik e-mailjeik-
ben vagy SMS-eikben így írnak! 

Harminchárom éve azt mondta
az újságíró-iskolában, hogy a ma-
gyar nyelvnek van öntisztító képes-
sége. Ez még mindig funkcionál?

Működik, de nem önmagában. A
nyelvet ugyanis a beszélők működte-
tik, s ők döntik el (többnyire nem tuda-
tosan persze), hogy mi lesz egy nyelv-
vel. De a beszélőket kötik a nyelvi sza-
bályok. Akkor is, amikor új szavak
vagy szerkezetek lépnek be a nyelvbe.
A nyelv bizonyos szabályok áthágását
nem „tűri” el, mert az a kommunikáci-

ót, a kölcsönös megértést akadá-
lyozná. Erre gondoltam,

amikor a nyelv öntisztí-
tó képességét

említettem.

Győrben speciálnak hívják a nápolyit.
Vagy specinek. A nevét a kekszgyár-
ban dolgozó Specziál Ernőről kapta.
Vagy Specziál Jánosról. Vagy a Spezial
márkanevű kekszgyári vágógépről.
Vagy a Specialité nevű ostyaszeletről.
Talán soha nem fog kiderülni. Titokza-
tos a története, de mindenképpen győ-
ri. Helyi specialitás. Most induló mel-
lékletünkben ilyen specialitásokat ol-
vashatnak, különböző ízesítésekkel,
aromákkal. Reméljük, ízleni fog.

Tôlünk függ, megmarad-e a

NYELVJÁRÁS

DIGITÁLIS

Szerző: 
Koloszár Tamás
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Bartos Erika, a Bogyó és Babóca történeteinek szerzője, rohanó, agresszív és az érde-
kektől meghatározott világunkban teremtett egy kis szigetet, ahova a szülők és a gyer-
mekek együtt vonulhatnak vissza, és ahol a nap mindig mosolyog. Ez a sziget sok kis
beteget átsegített a nehézségeken, de az egészségeseknek is segít megmaradni tiszta
lelkű gyermeknek, a mesélő felnőtteket pedig egy kicsit visszarepíti abba a világba, amit
már majdnem elfelejtettek.

Bartos Erika első
meséit gyermekeinek
írta, és az ismerősök
késztetésére döntött a
kiadásuk mellett.

„Nagyszerű állásom volt, egy remek épí-
tészirodában dolgoztam tervezőként. A
könyvek jó híre szájról szájra terjedt, és
hamarosan feladtam az építészálláso-
mat” – kezdi történetét beszélgetőtár-
sam, aki 2004-ben indította útjára Bo-
gyó és Babóca történeteit. „Az illusztrá-
ciókat kézzel készítem, és számítógép-
pel dolgozom fel. Amikor egy újabb epi-
zódot rajzolok, egy titokzatos, láthatat-
lan buborék veszi körbe a rajzasztalt,
amin semmi sem hatol át, ott teljes a
harmónia” – meséli, és állítja, soha nem
kereste a sikert, hanem az talált őrá,
nem építette tudatosan a pályáját, ösz-
tönös szeretetből szőtte meséit. A Bo-
gyó és Babóca sorozatból rajzfilm is ké-
szült, mely a rendszerváltás óta az első
magyar animációs mesesorozat. „A
könyvsorozat már 12 kötetet számlált,
amikor a filmstúdió felkeresett a meg-
filmesítés ötletével. A munkából ma-
gam is örömmel kivettem a részem: a
forgatókönyv rajzait, a figuraterveket
mind kézzel készítettem. A sorozat sze-
replőit Pogány Judit szólaltatja meg, ez
különösen nagy öröm számomra, hi-
szen Vukot is az ő hangján zártuk a szí-
vünkbe gyerekkorunkban.” Bartos Eri-
ka versei is ismertté váltak, megzenésí-
tésük kapcsán több neves zenekarral,

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

GYERMEKEINK

az Almával és a Kiskalásszal évek óta
dolgozik együtt. „Lajkó Félixszel is terv-
ben van egy közös lemezünk, tavaly pe-
dig Andorka Péter zeneszerző klasszi-
kus gyerekkari kórusművet is kompo-
nált néhány versemre.”

Beszélgetőtársam beavat a karitatív
céllal íródott meséinek hátterébe is:
„Ezek a művek komoly nehézségekkel
szembenéző gyerekeknek szólnak, az-
zal a céllal, hogy felkészítsék őket az
előttük álló beavat-
kozásokra. A szívbe-
teg gyerekeknek szó-
ló történet volt az el-
ső ilyen mese, a má-
sodik pedig a Bátor-
ságpróba, mely da-
ganatos és leukémi-
ás gyerekeknek íródott. Egy édesanya
kezdeményezte a könyvet, ő írta a ke-
rettörténetet is. Példamutató út az övé,
segít megtalálni a módját, hogyan
nyújtsunk kapaszkodót a kisgyerekek-
nek a legnehezebb krízishelyzetben is.
Hasonlóan szép munka volt a fogyaték-
kal élő, mozgáskorlátozott, látás- és
hallássérült gyerekeknek szóló Őran-
gyal kötetem, s az idén jelent meg az

autizmusról szóló Csillagbusz mese-
könyv is. Az utóbbira való alapos felké-
szülés érdekében beiratkoztam az EL-
TE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Karára, és egy szemeszteren át ven-
déghallgatója lehettem több szak-
tárgynak. Jelenleg szervátültetett gye-
rekeknek rajzolok mesekönyvet a
Transzplantációs Intézet felkérésére.”

Bartos Erika nem csak írni, de varrni
is szeret, a Bogyó és Babóca bábokat

teljesen egyedül készítette el, s a dísz-
letekből egy vándorkiállítás is összeállt.
A meséket számos idegen nyelvre lefor-
dították, így szép számmal kap vissza-
jelzéseket nem csak magyar, de külföldi
gyerekektől is. A legszebb jutalmakat
az élet hozza számára. „Az egyik ilyen
élmény egy meseprogram volt a Vakok
Óvodájában. Amikor beléptem az épü-
letbe, csodálkozva láttam, hogy a lép-

csőház fala há-
rom emeleten

át Bogyó és
Babóca jele-
netekkel van
telefestve. A

lányka, aki

a kicsi kezével boldogan húzott engem
tovább, lelkesen mutatta a falakat, és
pontosan tudta, hogy melyik szereplő
hol található. El is sírtam magam. De az
egyszerű, mindennapi pillanatok is na-
gyon fel tudnak tölteni, mint amikor a
minap a buszon egy szunyókáló kisgye-
reket láttam, aki egy Babóca könyvet
szorongatott álmában, és a csücskét
rágcsálta.”

Az alkotó életében ma is fontos sze-
repet játszik az építészet, amely szerinte
azt a két területet ötvözi, amihez legin-
kább vonzódik, a reáltárgyak kiszámítha-
tó precizitását és az alkotóerő kiszámít-
hatatlan szárnyalását. Bartos Erika még
valamit „köszönhet” az építész szakmá-
nak, méghozzá a mértéktelen kávéfo-
gyasztást. „Ki tudja, miért, de az építé-
szek többsége rengeteg kávét iszik. Én
is, üresen, feketén.” Mesekönyvei mel-
lett a közelmúltban megjelent egy építé-
szeti tárgyú könyve is, amelyben a szá-
zadforduló budapesti építészetét mutat-
ja be, saját építészeti grafikáival.

Végezetül azt tudakolom beszélge-
tőpartneremtől, hogy mire a legbüsz-
kébb az életben. A válasz nem megle-
pő, mint mondja, a gyerekek szeretete
a legszívmelengetőbb visszajelzés, en-
nél többre egyetlen meseíró sem vágy-
hat. „Nagyon jólesik az előttem járó
generációk elismerése is, többek kö-
zött Kányádi Sándor, Halász Judit,
Csukás István pozitív méltatása. Mint
mondja, sok szakmától vehetett át
megtisztelő díjakat, de ha a majdani
öregkorára gondol, akkor nem a sike-
rek, nem a szakmai örömök és nehéz-

ségek jelennek meg a szeme
előtt, hanem egy bé-
kés, nyugodt életre
vágyik, valahol a Bala-
ton-felvidéken. „Len-

ne egy pulikutyám, fi-
gyelném a madarakat,

mert nagyon szeretem
őket. Sokat ülnék a Bala-

ton partján, mert a vize min-
dig megnyugtat.”

Portré

kedvence

a magyar szuperhôsök
BOGYÓ és BABÓCA,
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A fényképezőgép vázára feltettem a teleobjektívet,
majd felültem a színpaddal szembe a nézők közé a lép-
csőre, abban a magasságban, hogy lapos szögben
épp rálássak a közönségre. A küzdőtér vége felé volt
egy fiú, aki édesapja nyakából, széles kézmozdulatok-
kal élvezte az előadást. Elterveztem, hogy az ő sziluettje
lesz a főszereplő a lézershow idején, ha még nem zsib-
bad el addigra az édesapja nyaka. Szerencsém volt, a
fiú még kiemelkedett a tömegből, szűk mélységéles-
séggel a fiúra állítottam az élességet, hogy a háttér jól
elmosódott, különleges hangulatú legyen. A 2,8-as
blendeérték mellett 1/125 sec-ra állítottam a záridőt,
hogy a fiú „hadonászása” ne mozduljon be. Az adott
paraméterekhez a gép automatán állította be az érzé-
kenységet. Utómunkára nem volt szükség. 

Fotókulissza

Kép és szöveg: O. Jakócs Péter

Palacsinta- és mézescsokoládé-il-
lat fogad, amikor belépünk egy
győri belvárosi, régi épület első
emeleti lakásába. Mosolygós,
sürgő-forgó emberek tessékelnek
beljebb a hatalmas nappaliba,
a néhány magyar szó mellett
leg inkább egy számunkra isme-
retlen nyelven beszélve.

Agekjan Ajasztannál, a Győri Ör-
mény Nemzetiségi Önkormányzat el-
nökénél járunk, de a nappali helyett in-
kább a konyha felé vesszük az irányt,
ahová az édes illatok csábítanak. Lá-
nyok, asszonyok szorgoskodnak, több
serpenyőben sül egyszerre a palacsin-
ta, a sütőből előkerül egy néger mo-
solynak nevezett édesség, amelyet ki-
fejezetten számunkra készítettek ven-
déglátóink. Egy másik pulton húsok,
zöldségek, gyümölcsök várnak soruk-
ra, hogy a szorgos kezek elkészítsék
őket. Kiderül, több mint száz vendé-
get várnak a másnapi, az Örmény Füg-
getlenség Napja alkalmából rendezett
ünnepségükre. Ezúttal tolmát főznek,
amely darált húsos töltelék szőlőlevél-
be, savanyú káposztába töltve, keba-
bot készítenek, különféle húsokat süt-

Otthonra találók

EGY ÖRMÉNY 
család élete
Csurcshela és néger mosoly – a híres vendégszeretetet élvezhettük

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

nek, lesz sokféle saláta, sütemény. A
palacsintából húsos és édes rakott fi-
nomság is készül. Az ünnepi asztalról
nem maradhat el az Örményország-
ból hozott csurcshela, a diós, magvas,
mézes-szőlős édesség sem. 

Ajasztán az emlékektől felzaklatva,
könnyek között mesél hányatott sor-

sukról és arról, hogyan találtak igazi
otthonra Győrben. Férjét, aki szintén
örmény, Győrbe vezényelték, mint ka-
tonatisztet, ő 1985-ben követte férjét.
Aztán három év után, mégis úgy gon-
dolták, visszamennek, mert akkoriban
úgy tűnt, hazájukban jobb élet vár rá-
juk. Nem így lett. 1988 decemberé-
ben súlyos földrengés sújtotta hazáju-
kat, majd 1999 elején kitört a háború
az azeriek és az örmények között a He-
gyi Karabahért. A család rettegett, hi-
szen a férjnek a háborúba kellett volna
mennie, így ismét költöztek, ezúttal
Ukrajnába, de ott sem érezték bizton-

ságban magukat. Egy győri barát hívó
szavára visszatértek Győrbe, egy évig
vártak a hivatalos papírjaikra, amik
nem érkeztek meg, és eljött az idő,
hogy távozniuk kellett Magyarország-
ról. Ő és a kisebbik fia felült a vonatra,
de innen a történet mesébe illő. „Cso-
dák” és jó akaratú emberek segítségé-

vel visszatér-
hettek Győrbe,
és megkapták
a menekült stá-
tuszt is.

A család ma
több lábon áll, a

férj és a feleség rendszeresen tolmácso-
lást vállal, különféle szervezetek munká-
ját segítik, a 32 és 27 éves fiaiknak közös
vállalkozásuk van, míg a 21 éves legki-
sebb gyerek focista.     

Nem csupán a magyarországi mun-
kájukból élnek, hanem a családi cégeik-
ből. Családjáé Örményország legna-
gyobb kenyér- és süteménygyára, ko-
nyakgyára és több más vállalkozás tulaj-
donosai, amiből ő is részesedik. Ma már
Magyarországot tekintik az otthonuk-
nak, nem költöznének vissza, de Ajasz-
tán évente többször is szülőföldjére láto-
gat, mint mondja, honvágya van, hiány-

zik neki a csodálatos táj, az örmény em-
berek mosolya, jókedve. 

Ajasztán az örmény asszonysorsba
is beavat, elmondja, hagyományosan
az anya választja ki fiának a feleséget.
Ő is így tett, mindkét menyét ő sze-
melte ki Örményországban. Egyik fia
már megnősült, három hónapos kis-
babája van, a másik fiának a közeljö-
vőben lesz az esküvője.   

Az örményeknél nincs válás, nincs há-
zasságtörés, a kapcsolat a kölcsönös tisz-
teleten alapul – mondja a férj és a felség,
szinte egyszerre. A nők 40 éves korukig
azt csinálják, amit az anyósuk, a férjük
mond, majd átveszik a szerepet, és ők
hozzák meg a döntéseket a családban.  

Ajasztán fontosnak tartja, hogy az
itt élő örmények – számuk egyébként
becslések szerint másfél száz lehet –
megtanulják az anyanyelvüket. Ő is
több nyelven beszél, magyarul saját
maga tanult meg három hónap alatt. 

Arra a kérdésemre, hogy miért sze-
ret itt élni, a férjével egyszerte sorolják:
mert itt igaz barátokra találtak, a győri-
ek esélyt adtak nekik az élethez, a mun-
kához, sok-sok szeretetet kapnak, és
mert Győr egy csodálatos város.

hozták ôket a városba
CSODÁK és JÓ EMBEREK

Koncertélmény

LÉZERFÉNYBEN
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NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATAI ALAPJÁN

RÁGÓTABLETTA

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

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

által elôírt gyógyszeres kezelés!

Mg
magnézium

q10

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

Laktóz-
MENTES

termék!

EB6
vitamin vitamin

4 hatóanyag 1 tablettában

Jó szívvel ajánljuk!

®
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Érdeklôdni: 06-20/269-3234, 06-20/966-1750  • gyor@orientik.hu • orientik.hu

Beruházó: Orientik Kft.

Várható kezdés: 2016. IV. negyedév
Várható átadás: 2017. IV. negyedév

3 rétegû üvegezés

CSOK igényelhetô!

Csendes, zöldövezet

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

szerző: havassy anna katalin
fotó: o. jakócs péter

A hidegre fordult idő miatt a legtöbb ház-
tartásban már elkezdtek fűteni az emberek,
annak ellenére, hogy a hivatalos szezon
csak október 15-én kezdődik. Fontos, hogy
a kéményekre odafigyeljünk, rendszeres
karbantartásuk akár életet is menthet. 

Nem árt tudni, hogy azok, akik a fűtőeszközök éves
karbantartása nélkül indítják el a rendszert, komoly
veszélynek teszik ki önmagukat és szeretteiket is.
Szintén komoly felelőtlenség a nem megfelelő tüze-
lőanyag égetése. Ijesztő, hogy a tűzoltókat az elmúlt
héten már többször riasztották kéménytűzhöz.

A kimutatások szerint, az elmúlt években meg-
nőtt azoknak a háztartásoknak a száma, ahol szi-
lárd tüzelőanyaggal fűtenek. A szilárd anyagok
vagy az olaj égetésekor keletkező korom lerakódik
a kémény falára. Az egyre vastagabb koromréteg
leszűkíti a kémény belső kerületét, sőt, magas hő
hatására akár meg is gyulladhat. Mindez elkerülhe-
tő azzal, ha mindenki beengedi a kéményseprőt,
aki így elvégezheti a szükséges tisztítást. Fontos in-
formáció mindenkinek, hogy szilárd tüzelőanyag-
gal és olajjal működő fűtőeszközök esetén az ingye-
nes lakossági kéményseprés változatlanul évente
történik, gázüzemű fűtőberendezések esetén vi-
szont kétévente.

Veszélyes, de megelôzhetô a kéménytûz!

A fűtőanyag nem megfelelő megválasztása és a
nem rendeltetésszerű használat jelentős anyagi kár-
ral és esetenként súlyos sérülésekkel járó tűzesetek-
hez is vezethet. Több korom rakódik le, ha hulladékot
vagy más, nem megfelelő anyagot – lakkozott, festett,
vagy nedves fát – égetnek. Az így lerakódott korom-
réteg a fűtés során izzani kezd, meggyullad és akár
kéménytűzhöz is vezethet. A kéményről a tűz végül
másodpercek alatt átterjedhet a ház tetőszerkezetére
és egyéb részeire, ami tragédiát is okozhat.

A lerakódott korom eltávolításával, a fűtőesz-
köz és a kémény karbantartásával megelőzhető-
ek a kéménytüzek. Hívjanak szakembert, a ké-
mény tisztítását pedig tegyék lehetővé a kémény-
seprőknek. 

A katasztrófavédelem kéményseprő-ipari szerve
elérhető a www.kemenysepres.katasztrofavede-
lem.hu weboldalon és a 1818-as telefonszámon a
9.1-es menüben. Ha kéménytüzet észlel, azonnal
hívja a 112-es segélyhívó telefonszámot!

A rendszeres karbantartás
életet menthet
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GASZTRO CREATIVE CHEF

creative chef

Nagy Eszter, az RTL Klub
Konyhafônök 2 címû adásá-
nak harmadik helyezettje
ezúttal izgalmas ízpáro-
sításokkal készült olva-
sóinknak, ha elkészítik,
a gasztronómiai élve-
zet garantált!

1,5 kg sertéslapocka, 2 fej hagy-
ma, 1 fej fokhagyma, fél l barna-
sör, fél l marha alaplé, 1 ek. füs-
tölt pirospaprika, 1 tk. bors, 1 tk.
cayanne bors, fél tk. fahéj, fél tk.
ôrölt szegfûszeg, só, 1 fej fehér
káposzta, 1 csokor kapor, né-
hány gerezd fokhagyma, 1 szelet
kovászolt kenyér, só, víz

Pulled pork san

A diót száraz serpenyôben átpirítjuk. A ca-
mambert-eket egyesével alufóliákra he-
lyezzük, tetejükre keresztet vágunk és egy-
egy rozmaring ágat, valamint néhány
szem pirított diót nyomunk a közepükbe.
A fóliákat óvatosan bezárjuk és körülbelül
20 percre 180 fokos sütôbe tesszük. Amíg
sülnek, gyorsan elkészítjük a chutney-t. A
hámozott céklákat egy darabka gyömbér-
rel lereszeljük és az aprított lilahagymával
együtt kevés olívaolajon elkezdjük párolni.
Mikor már félig megpuhult, hozzáadjuk a
sót, a mézet, az ecetet és még néhány
percig forraljuk.  A camambert-t pirítóssal
és chutney-val tálaljuk.

4 db camambert, néhány szál
friss rozmaring, 15 dkg dióbél,
1 kg cékla, 1 dl méz, 2-3 ek. bal-
zsamecet, fél tk. só, 1 tk. reszelt
gyömbér, 2-3 nagyobb lilahagy-
ma (pirítós tálaláshoz)

Izgalmas 
ízélmények

Nugátos kekszt

Csôben sült rozmaringos camambert 
pirított dióval és gyömbéres cékla-chutney-val
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CREATIVE CHEF HIRDETÉS

A Creative Chef fogásaihoz
a Borháló ezt ajánlja:

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

30 dkg zabkeksz, 10 dkg
sós pirított mandula, 1 ek.
vaj, 1 ek. nutella
Krémhez: 3 ek. nutella, 3 ek.
mascarpone, 30 dkg mál-
na, édesítô, friss kakukk -
fû ízlés szerint

dwich kovászolt káposztával

A húst enyhén besózzuk, majd az összekevert fûszerekkel alaposan be-
dörzsöljük. A hagymákat és a fokhagymát szeletelve a sörös alaplével el-
kezdjük forralni. 10-15 perc után a hús mellé öntjük (érdemes egy maga-
sabb falú tepsit használni), majd teljesen lefedve, 10-12 órát sütjük 130
fokon. Mikor kész, a húst szálaira tépkedjük. Ha marad alatta még húslé,
akkor azt beforralva sürítjük és a hússal összeforgatjuk. Félbevágott zsem-
lét megpirítunk, a szaftos hússal töltjük és a szendvicset kovászolt ká-
posztával kínáljuk. A kovászolt káposzta hasonlóan készül az uborkához.
A káposztát felcsíkozzuk és fokhagymával, kaporral üvegekbe töltjük, me-
leg sós vízzel felöntjük és kenyérrel a tetején meleg, napos helyre tesszük.

A „tésztához” a kekszet ledaráljuk, a durvára zúzott mandulával, a vajjal
és az egy ek. nutellával alaposan összedolgozzuk, majd egy alufóliára
vagy folpackra lapítjuk és hideg helyre tesszük. A maradék nutellát a mas-
carponéval összekeverjük és a lehûlt tésztára kenjük, majd az egészet óva-
tosan feltekerjük és ismét hideg helyre tesszük. A málnát elkezdjük forralni,
beleteszünk édesítôt vagy cukrot és kakukkfüvet ízlés szerint. A lehûlt te-
kercset felszeleteljük és a forró kakukkfüves málnával tálaljuk.

A Várszegi Pincészet a Balaton-
boglári borvidéken 2010 óta ké-
szíti borait. Céljuk, hogy nép -
szerûsítsék a kisebb családi bo-
rászatokat. Kihívásokkal teli,
nagy szorgalmat igénylô, a ha-
gyományokat tisztelô, de egy-
szersmind újító, kísérletezô
szem lélettel alapították pincé-
szetüket. A szôlôt már az ültetvé-
nyen szelektálják, majd kis lá-
dákba kézzel szüretelik. Csak
minôségi, kézzel válogatott szô-
lôalapanyagot használnak fel,
csak a tökéletesen érett, egész-
séges szôlô kerül feldolgozásra. 

Ilyen gondos munkával készítet-
ték ezt a borukat is, amely a
2016-os szüret elsô fehérbora. A
Csabagyöngye egy halványsár-
ga színû, szôlôvirág-illatú, eny-
hén muskotályos ízû primôrbor,
egyébként pedig az Irsai egyik
szülôje. Gyümölcsös jellegét to-
vább erôsíti az erjedésbôl visz-
szamaradt 2 g/l maradék cukor
és szénsav.

Ez a gyöngyszem igazán remek
levezetése egy hosszú ôszi nap-
nak, délutáni munkának önma-
gában is és fröccsként is. A za-
mat élménye.

ekercs kakukkfüves málnával

VÁRSZEGI PINCÉSZET 

CSABAGYÖNGYE
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OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

Eljegyzés, esküvô és családalapítás.
Életünk fontos mérföldkövei, hiszen
mindegyik az új élet kezdetét jelenti. A
tökéletes nap megszervezésében és
lebonyolításában nyújt segítséget a
gyôri Esküvô Kiállítás, melyet október
15—16-án szerveznek a Duna Center-
ben. Az élet azonban az esküvô után
kezdôdik igazán — ebben segít az
Openhouse és annak közvetítô háló-
zata, az Otthont Teremtünk a kiállítás
helyszínén is.

A 2016-os Esküvô Kiállítás 2700
m²-én megtalálhatjuk a legjobb hely-
színt, ruhát, cukrászt és más segítô
kezeket, hogy esküvônk az általunk el-
képzelt lehessen. Az esküvô utáni élet
elkezdéséhez nyújt segítséget az
Openhouse, hiszen kiemelt ingatlankí-
nálatából válogathatnak a kilátogatók.
Az Otthont Teremtünk hálózat teljes

körû tájékoztatást nyújt az elérhetô ál-
lami és üzleti támogatásokkal kapcso-
latban, valamint a legkedvezôbb piaci
ajánlatokról is tájékozódhatunk. 

A házasság és az új lakás mint a há-
zasélet színtere, elválaszthatatlanok.
Legyen szó házvételrôl vagy -eladásról,
az Openhouse szakemberei készség-
gel válaszolnak minden kérdésre. A ki-
települt standnál a családi otthonterem-
tési kedvezményrôl és a konstrukció fel-
tételeirôl is hasznos információval tér-
hetnek haza az érdeklôdôk. Azonban
az is a megfelelô helyre jön, aki hosszú
távon gondolkozik, és lakástakarékkal
segítené jövôbeli terveit.

Az ingyenes program révén széles
körben tájékozódhatunk, hogy az es-
küvônket, az ünnepélyes családi ese-
ményt egy másik boldog fontos pont,
az otthon megteremtése kövesse.

Apróhirdetés

Gyôr-Marcalváros II-n, 3 szobás, nagy er-
kélyes, mûanyag ablakos panellakás el-
adó. Irányár: 12.590.000 Ft. Érd.: 06-
70/977-7831.
Pacsirta lakóparkban társasházi lakások
eladók. Részletekért kérem, hívjon. Érd.:
06-70/977-7831.
Gyôr-Adyvárosban kétszoba-hallos, mû -
anyag ablakos panellakás eladó. Irányár:
12.900.000 Ft. Érd.: 06-70/977-7831.
Gyôr-Sziget városrészben 97 nm-es csa-
ládi ház eladó. Irányár: 26.500.000 Ft.
Érd.: 06-70/977-7831.
Gyôr-Kismegyeren nappali + 6 szobás
családi ház eladó. I.ár: 38.900.000Ft. Tel.:
06-70/456-0470.
Gyôr-Gyárvárosban 47 nm-es, teljesen fel-
újított téglalakás eladó. Ár: 15 M Ft. Érd.:
06-70/372-0109. „Bízza profikra ingatlan-
ügyeit!"
Gyôr-Szabadhegyen, Jereváni úton, 2 szo-
bás, 49 nm-es, felújított, 4. emeleti panel-
lakás eladó! Befektetésnek is kiváló! Ár:
13.45 M Ft. Érd.: 06-70/372-0109. „Bízza
profikra ingatlanügyeit!"
Eladó Gyárvárosban 53 nm-es, I. emeleti,
2 szobás lakás. Ár: 15,2 M Ft. Bízza pro-
fikra ingatlanügyeit! Érd.: 06-70/380-3752.
Eladó Szigetben teljesen felújított, 54 nm-
es, I. emeleti, 2 szobás, téglaépítésû lakás.
Ár: 15,5 M Ft. Bízza profikra ingatlanügye-
it! Érd.: 06-70/380-3752.
Eladó Ménfôcsanakon 2 szintes, 4 szobás
családi ház extrákkal és 650 nm-es telek-
kel. Ár: 38,5 M Ft. Bízza profikra ingatlan-
ügyeit! Érd.: 06-70/380-3752.
Kunszigeten igényesen felújított, 3 szobás
családi ház eladó. Ár: 20 M Ft. Bízza pro-
fikra ingatlanügyeit! Érd.: 06-70/380-3752.
Eladó ingatlant keresek Gyôrben és von-
záskörzetében! Érd.: 06-70/977-7839.
Kiadó albérletek a város egész területén!
Érdeklôdni: 06-70/977-7839.
Gyôr-Szabadhegyen nappali+ 3 szobás,
98 nm-es sorház, udvarral, garázzsal, te-
rasszal eladó Ár: 33.000.000 Ft. Tel.: 06-
70/703-0865.
Eladó Marcalvárosi, 37 nm-es panellakás.
Irányár: 11.900.000 Ft. Érd.: 06-70/399-8262. 
Eladó lakást és családi házat keresek
Révfalu környékén. Elérhetôség: 06-
70/399-8262.
Marcalváros frekventált részén, kétszoba-
hallos, erkélyes társasházi lakás eladó! Ár:
14,3 M Ft. Érd.: 06-70/489-2012.
Gyôrben, Adyváros kedvelt részén, zöldre
nézô, erkélyes, háromszobás lakás eladó!
Ár: 15 M Ft. Érd.: 06-70/489-2012.
Gyôrszentivánon 450 nm-es telken, 90
nm-es, 2014-ben épült családi ház eladó!
Minôségi anyagokkal, 3 szoba nappalis in-
gatlan, nagyon jó vétel! Irányár: 28,9 M Ft.
Érd.: 06-70/977-7837.
Gyôr-Marcalváros II-n, 35 nm-es, szép, pa-
norámás lakás, jó áron eladó! Irányár:
10,9 M Ft. Érd.: 06-70/977-7837.
Nagyszentjánoson árcsökkentés! Gyôrtôl
10 percre, 1441 nm-es, parkosított telken,
155 nm-es, teljesen felújított családi ház,
nagyon akciós áron eladó! Irányár: 19,9 M
Ft. Érd.: 06-70/977-7837.
Nyúlon 1343 nm-es, összközmûves építé-
si telek, kedvezô áron eladó! Irányár: 5,8
M Ft. Érd.: 06-70/977-7837.

Apróhirdetés

Gyôr-Gyárvárosban, 4 emeletes lépcsô-
házban, 2. emeleti, 2 szobás, nagy erké-
lyes téglalakás, bútorokkal, kedvezô áron
eladó! Ára: 12 M Ft. Érd.: 06-70/977-7837.
Eladó egy felújított, marcalvárosi, 37 nm-
es lakás, kedvezô áron. Irányár:
11.900.000 Ft. Érd.: 06-70/399-8262.
Gyôr, Répce utcában, csendes, parkra né-
zô, 4 emeletes társasház 1 emeletén, 2
szobás lakás eladó! Ár: 13,6 M Ft. Érd.:
06-70/338-6708.
Gyôr, Kassák L. utcában, 4 emeletes tár-
sasházban, 2 szoba, erkélyes, felújított la-
kás eladó! Ár: 13,7 M Ft. Érd.: 06-70/338-
6708.
Rábapatonán, 2 szobás, mûanyag nyílás -
zárós családi ház, 300 m-re a központtól
eladó! Ár: 11,5 M Ft. Érd.: 06-70/338-6708.
Écsen, építési telek, nagyon jó utcában el-
adó! Irányár: 3,45 M Ft. Tel.: 06-70/333-
3839.
Écsen, 3 szobás, összközmûves, szép
családi ház eladó! Irányár: 18,9 M Ft. Tel.:
06-70/333-3839.
Eladó Ménfôcsanakon 2 szintes, 4 szobás
családi ház, extrákkal és 650 nm-es telek-
kel. Ár: 38,5 M Ft. Bízza profikra ingatlan-
ügyeit! Érd.: 06-70/380-3752.
Eladó Gyárvárosban 53 nm-es, I. emeleti,
2 szobás lakás. Ár: 15,2 M Ft. Bízza pro-
fikra ingatlanügyeit! Érd.: 06-70/380-3752.
Eladó Szigetben teljesen felújított, 54 nm-
es, I. emeleti, 2 szobás, téglaépítésû lakás.
Ár: 15,5 M Ft. Bízza profikra ingatlanügye-
it! Érd.: 06-70/380-3752.
Ikrény központi részén, nappali+3szobás,
újszerû családi ház eladó. Ár: 21,9 M Ft.
Bízza profikra ingatlanügyeit! Érd.: 06-
70/380-3752.
Eladó Abdán 230 nm-es, újszerû, 4 szo-
bás családi ház. Ár: 26,9 M Ft. Bízza pro-
fikra ingatlanügyeit! Érd.: 06-70/380-3752.
Gyôr-Szabadhegyen 43 nm-es, nappa-
li+1 hálós lakás, autóbeállóval eladó. Ár:
15.200.000 Ft. Tel.: 06-70/703-0865.
Gyôr-Marcalváros II-n eladó egy 53 nm-es,
1 + 2 fél szobás, részben felújított lakás.
Ár: 13.200.000 Ft. Tel.: 06-70/703-0865.
Nyúlon családi ház, szép kerttel, dupla ga-
rázzsal, 36 M Ft-ért eladó. Érd.: 06-70/372-
0105.
Gyôr peremkerületén levô, hangulatos
zártkerti ház, szép, gondozott kerttel el-
adó. Ár: 5,5 M Ft. Érd.: 06-70/372-0105.
Gyôr-Nádorvárosban, 2003-ban épült tár-
sasházban, 57,7 nm-es, amerikai konyhás
nappali + két hálószobás társasházi la-
kás, teremgarázsban található gépkocsi-
beállóval eladó. Ár: 22,5 M Ft. Tel.: 06-
70/977-7830.
Gyôr-Nádorvárosban 49 nm-es, kétszo-
bás, erkélyes, egyedi fûtéses társasházi
lakás, garázzsal együtt eladó. Ár: 16,7 M
Ft. Tel.: 06-70/977-7830.
Gyôr peremkerületében nappali+3 szo-
bás, új építésû, ikerházi lakások eladók!
Rövid idôn belül emelt szintû fûtéskész át-
adás! Irányár: 24,49 M Ft.—25,49 M Ft-ig.
Érd.: 06-70/977-7841.
Gyôr peremkerületében 3 éves, családi
házként használható, amerikai konyha+4
hálószobás ikerház, külön utcafronttal, ga-
rázzsal, tárolóval sürgôsen eladó! Irányár:
30,9 M Ft. Érd.: 06-70/977-7841.

Ön megálmodja, mi megteremtjük 

Esküvô Kiállítás
az Openhouse-zal
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OKTÓBER 15., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:20 A pletykafészek  05:00 Ha-
zug csajok társasága  05:40 Glee –
Sztárok leszünk!  06:25 Top Shop
07:00 RTL Klub Híradó 07:25 Kölyök-
klub  09:40 Kisdumások  10:10
Top Shop 11:00 Brandmánia 
11:25 Street Kitchen  11:55 Autog-
ram  12:25 Fitt Mánia  13:00 Cob-
ra 11  14:05 Cobra 11  15:10
Cobra 11  16:10 Tibor vagyok, de
hódítani akarok  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Fókusz Plusz  20:00
X-Faktor  21:55 Az éhezők viadala:
A kiválasztott – 1. rész  00:20 War-
rior – A végső menet  03:00 Az élet
csajos oldala  03:30 Az élet csajos
oldala 

04:35 Super Car  05:00 Sportos
05:05 Hungerő  06:00 Astro-Világ
 07:00 Tv2 matiné 07:20 Barbie:
Tündérmese a divatról  09:05 Pogy-
gyász  09:40 Otthon a kertben 
10:10 Trendmánia  10:45 Ízes élet
 11:15 Babavilág  11:50 Otthon-
térkép  12:20 SzÉpítők  12:55
Monk – Flúgos nyomozó  13:55
Nagy zűr Korzikán  16:00 Zoolan-
der, a trendkívüli  18:00 Tények
18:50 Star Academy  22:00 Orvlö-
vész  00:50 Miss Pettigrew nagy
napja  02:40 Sportos 02:45 A Kö-
peny  03:30 Ügyféllista 

04:05 Szívek szállodája 05:20 Televí-
ziós vásárlás 05:50 Zöld térben
06:15 Trendközelben 06:45 Will és
Grace  07:10 Will és Grace  07:35
Knight Rider  08:35 Knight Rider 
09:35 Amerikai mesterszakács 
10:35 Amerikai mesterszakács 
11:30 Monk – Flúgos nyomozó 
12:30 Nyomtalanul  13:30 Nyomta-
lanul  14:20 Castle  15:20 Castle
 16:15 Flash – A Villám  17:15
Flash – A Villám  18:15 Harry Potter
és az azkabani fogoly 21:00 Sztárom
a párom  23:40 Csont nélkül 
01:55 Trendközelben 02:20 Will és
Grace  02:45 Knight Rider  03:40
Knight Rider 

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

GYŐR+ TV

OKTÓBER 16., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:05 A pletykafészek  04:45 Ha-
zug csajok társasága  05:25 A nagy
svindli  06:10 Top Shop 06:45 Kö-
lyökklub  09:40 EgészségKalauz 
10:10 Top Shop 11:00 Nevelésből
elégséges  11:25 SütniCake 
12:00 HighLife  12:30 StílusKalauz
 13:00 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek 13:35 Házon kívül 
14:05 Az utolsó templomos lovag 
Közben: 16.00 Hatoslottó-sorsolás
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Kicsi
Óriások  21:20 Barátság extrákkal
 23:30 Portré  00:05 Azután 
02:40 Glee – Sztárok leszünk! 
03:25 Az élet csajos oldala 

04:15 Felejthetetlen  05:00 Sportos
05:05 Hungerő  06:00 Astro-Világ
07:00 Tv2 matiné 08:35 Nagy Vagy, Au-
chan kupa!  09:00 a'la CAR  09:40
Tűsarok  10:10 Stahl konyhája 
10:45 Super Car  11:15 Több mint
TestŐr  11:50 Falforgatók  12:50
Monk – Flúgos nyomozó  13:50 Gyil-
kos sorok  14:55 Gyilkos sorok 
16:00 Diploma után  18:00 Tények
18:50 Sztárban sztár  21:40 Férj és
férj  00:15 Amerikai pite 5. – Pucér
maraton 02:20 Sportos 02:25 Meny-
nyei tippek  02:50 Mennyei tippek 
03:10 A szépség és a szörnyeteg 
03:55 A szépség és a szörnyeteg 

05:20 Televíziós vásárlás 05:50 Ame-
rikai mesterszakács  06:40 Ameri-
kai mesterszakács  07:30 Will és
Grace  07:55 Monk – Flúgos nyo-
mozó  08:50 Zöld térben 09:20
Trendközelben 09:50 Akadémia Itália
 10:25 Top Forma  10:55 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  11:55 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  12:50 Ész-
bontók 13:50 Hajrá csajok 4.  15:50
Holt költők társasága  18:25 Sztá-
rom a párom  21:00 Casanova 
23:25 Palmetto  01:50 Akadémia
Itália  02:15 Top Forma  02:40
Vérmes négyes  03:05 Vérmes né-
gyes  03:30 Vérmes négyes 

07:00 Civil kurázsi (ism.) 07:30 Zo-
oo+ (ism.) 08:00 Hello Győr! (ism.)
08:30 Creative chef (ism.) 08:45
Konkrét (ism.) 09:00 Gázfröccs (ism.)
09:30 Hello Győr! (ism.) 10:00 Kulisz-
szák mögött (ism.) 10:30 Képújság
18:00 Győri7 (ism.) 18:45 Konkrét
(ism.) 19:00 Hello Győr! (ism.) 19:30
Arrabona évszázadai (ism.) 20:00 Zo-
oo+ (ism.) 20:30 Hello Győr! (ism.)
21:00 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Konkrét
(ism.) 23:00 Képújság (ism.) 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 17., HÉTFŐ
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:35 Monk – Flúgos nyomozó 
05:15 Hungerő  06:10 Red Carpet –
Sztárok testközelben  06:20 Mokka
 09:00 Ízes élet  09:20 Stahl kony-
hája  09:30 Babapercek  09:40 Te-
leshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:30 Aktív 13:00 Csapdába
csalva  13:35 Knight Rider  14:40
Walker, a texasi kopó  15:45 María 
16:50 Megtört szívek  18:00 Tények
19:25 Drágám, add az életed! 20:40
A szultána 22:00 Próbatétel 00:05
Red Carpet – Sztárok testközelben 
00:25 Bűnös Chicago 01:35 Tények
Este 02:15 Sportos 02:20 Ezo.TV
03:20 Péntek 13 

07:00 Hello Győr! (ism.) 07:30 Nyug-
díjas Egyetem (ism.) 08:30 Zooo+
(ism.) 09:00 Hello Győr! (ism.) 09:30
Építech (ism.) 10:00 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Ku-
lisszák mögött 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Hello
Győr! (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Konk-
rét 21:45 Creative chef (ism.) 22:00
Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Kulisszák mögött (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 18., KEDD
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:50 Aktív  05:10 Sportos 05:15
Hungerő 06:10 Red Carpet – Sztárok
testközelben  06:20 Mokka  09:00
Ízes élet 09:20Stahl konyhája 09:30
Babapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
Aktív 13:00Csapdába csalva 13:35
Knight Rider 14:40 Walker, a texasi ko-
pó  15:45 María  16:50 Megtört szí-
vek 18:00 Tények 19:25 Drágám, add
az életed!  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 03:20Aktív 03:40Overnight 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kulisszák mögött (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Hello Győr! (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 Épí-
tech (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Hello Győr!
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Vény nélkül
 (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 19., SZERDA
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

05:10 Sportos 05:15 Hungerő 
06:10 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:20 Mokka  09:00 Ízes
élet  09:20 Stahl konyhája  09:30
Babapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:30 Aktív  13:00 Csapdába csalva
 13:35 Knight Rider  14:40 Walker,
a texasi kopó  15:45 María  16:50
Megtört szívek  18:00 Tények 19:25
Drágám, add az életed! 20:40 A szul-
tána 22:00 G. I. Joe: A kobra árnyéka
 00:45 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  00:55 A férjem védelmében
 01:55 Tények Este 02:35 Ezo.TV
03:35 Sportos 03:40 Aktív 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (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 (ism.)
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek 19:30
Zooo+ 20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sport-
hírek (ism.) 20:30 Kulisszák mögött
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sport-
hírek (ism.) 21:30 Konkrét 21:45 Bank-
világ (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Zooo+ (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

04:00 Fókusz  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 Ma-
gyarul Balóval 09:20 Asztro Show 10:20
Top Shop 12:05 Portré  12:35 Story
Extra 13:10 Új csaj 13:40 Éjjel-nap-
pal Budapest 14:55 A Konyhafőnök 
16:20 A kis menyasszony 16:55 Story
Extra 17:25 Fókusz 18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 A Konyhafőnök  20:20
Éjjel-nappal Budapest 21:35 Barátok
közt  22:15 Castle  23:10 RTL Klub
Híradó 23:40 XXI. század – a legendák
velünk élnek  00:15 Magyarul Balóval
00:55 HighLife  01:25 Túsztárgyalók
02:30 Mi muzsikus lelkek 

04:55 Himnusz 05:00 Zegzugos tör-
ténetek 05:25 Hagyaték  05:50 Haj-
nali gondolatok 05:55 Kult+  06:00
Hazajáró 06:30 Világörökség Portu-
gáliában  06:55 Kenó  07:00 Hír-
adó 07:25 Család-barát 09:05 A két
őrmester  10:55 Noé barátai 11:25
Térkép 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:45 Kult+  12:55 Ízőrzők
13:30 Hazajáró 14:00 Magyar Króni-
ka  14:30 Szeretettel Hollywoodból
 15:05 Szülei szeme 16:00 Csak
tiszta forrásból 17:00 Gasztroangyal
 18:00 Híradó 18:35 Szerencse-
Szombat 19:30 Jó reggelt, Vietnam!
 21:35 MEMO  23:10 Kenó 
23:15 Órák  00:55 Jó reggelt, Viet-
nam!  02:55 Magyar történelmi arc-
képcsarnok 03:05 Határtalanul ma-
gyar 03:35 Noé barátai 

04:55 Himnusz 05:00 Magyar történel-
mi arcképcsarnok 05:20 Hagyaték 
05:45 Hajnali gondolatok 05:52 Kult+ 
05:55 Rome Reports – Vatikáni híradó
06:20"Így szól az Úr!" 06:25Református
riportok  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:25Család-barát 09:00 Isten kezében
09:25Kereszt-Tények 09:40Katolikus
krónika 10:05Új nemzedék 10:30Uni-
tárius magazin 11:05 Református ifjúsá-
gi műsor 11:10Ortodox ifjúsági műsor
11:20 Metodista ifjúsági műsor 11:30
Evangélikus riportok 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55
Rúzs és selyem 13:25Columbo 15:05
Szülei szeme 16:00Csak tiszta forrásból
17:00 Hogy volt!? 18:00 Híradó 18:35
Miss Fisher rejtélyes esetei 19:40 Ma-
gyarország, szeretlek! 21:15Kártyavár 
22:10 Kenó  22:15 Védelmi kód 
23:50 Apocalypto 02:00 Columbo 

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 Roma Magazin 07:55 Do-
movina 08:25 Rejtett kincsek  08:30
Jövő-időben 08:40 Váratlan utazás 
09:35 Elfeledett szerelem 10:20 Csa-
lád-barát 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:45 Kult+  12:55 Ízőrzők:
Rátka 13:35 Halálbiztos diagnózis 
14:25 A palota ékköve  15:30 Elfele-
dett szerelem  16:15 Charly, majom
a családban  17:10 Ridikül  18:00
Híradó 18:35 A hegyi doktor – Újra ren-
del  19:25 Maradj talpon!  20:25
Kékfény  21:30 Hawaii Five-0 
22:15 Kenó 22:20 No Limit 23:20
A kaszás 00:55 Halálbiztos diagnózis
01:45 Otthontalan utcákon 03:00
Védelmi kód 

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 Srpski Ekran 07:55 Unser
Bildschirm 08:25 Jövő-időben 08:30
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 Ízőr-
zők: Györköny 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 Önök kérték! 21:30 Velvet Divat-
ház  22:20 Kenó  22:25 Grand Ho-
tel 23:15 A Nagyok 23:45 Kékfény
 00:45 Hawaii Five-0  01:30 No Li-
mit  02:25 Giovanna apja 

04:55 Himnusz 05:00 Halálbiztos diag-
nózis 05:45 Hajnali gondolatok 05:50
Kult+ 06:05 A hegyi doktor – Újra ren-
del 06:55 Kenó 07:00 Híradó 07:25
Hrvatska kronika 07:55 Ecranul nostru
08:25 Jövő-időben 08:30 Jövő-időben
08:40Váratlan utazás 09:30Elfeledett
szerelem  10:20 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:02Híradó 12:45Kult+
12:55 Ízőrzők: Létavértes 13:35 Halál-
biztos diagnózis 14:25A palota ékköve
 15:30 Elfeledett szerelem  16:15
Charly, majom a családban  17:10 Ri-
dikül 18:00 Híradó 18:35 A hegyi dok-
tor – Újra rendel 19:25 Maradj talpon!
 20:25 Skandináv lottó sorsolás 
20:40 Szabadság tér '56 21:35 A Nap
utcai fiúk 23:10 Kenó 23:15 VI. Pál –
Viharos idők pápája  01:00 Titkok Pá-
rizsban  02:20 Zegzugos történetek
02:50 Duna anzix 03:05 Hagyaték 

04:00 Fókusz  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 Ma-
gyarul Balóval 09:20 Asztro Show 10:20
Top Shop 12:05 SütniCake  12:35
Story Extra  13:10 Új csaj  13:40 Éj-
jel-nappal Budapest 14:55 A Konyha-
főnök  16:20 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 Szulejmán
 23:20 RTL Klub Híradó 23:50 Házon
kívül  00:20 Magyarul Balóval 01:00
Fitt Mánia 01:35StílusKalauz 02:05
Túsztárgyalók 03:05 Túsztárgyalók 

04:00 Fókusz  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 Ma-
gyarul Balóval 09:20 Asztro Show 10:20
Top Shop 12:05 Street Kitchen 12:35
Story Extra 13:10Új csaj 13:40Éjjel-
nappal Budapest  14:55 A Konyhafő-
nök 16:20A kis menyasszony 16:55
Story Extra 17:25Fókusz 18:00RTL
Klub Híradó 18:55 A Konyhafőnök 
20:20 Éjjel-nappal Budapest  21:35
Barátok közt 22:15 Dr. Csont 23:15
RTL Klub Híradó 23:50Magyarul Balóval
00:30 Nyomtalanul  01:30 Autogram
02:10 Dr. Csont 

05:25 Crossing Lines – Határtalanul 
06:15 Televíziós vásárlás 06:50 Will és
Grace 07:15Will és Grace 07:40Jó-
barátok 08:05Jóbarátok 08:35Szü-
letett detektívek 09:30Született detek-
tívek  10:20 Szívek szállodája 11:20
Amerikai mesterszakács 12:20 Monk
– Flúgos nyomozó  13:20 Monk – Flú-
gos nyomozó  14:20 Nyomtalanul 
15:15 Nyomtalanul  16:10 Castle 
17:05 Castle  18:05 Amerikai 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  21:00 Szakíts, ha bírsz 
23:10Flúgos Futam 00:15A nagy fogás
 01:15 Két pasi – meg egy kicsi 
01:45 Crossing Lines – Határtalanul 

05:25 Crossing Lines – Határtalanul 
06:15 Televíziós vásárlás 06:50 Will és
Grace 07:15Will és Grace 07:40Jó-
barátok 08:05Jóbarátok 08:35Szü-
letett detektívek 09:30Született detek-
tívek  10:20 Szívek szállodája 11:20
Amerikai mesterszakács 12:20 Monk
– Flúgos nyomozó  13:20 Monk – Flú-
gos nyomozó  14:20 Nyomtalanul 
15:15 Nyomtalanul  16:10 Castle 
17:05 Castle  18:05 Amerikai 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 21:00 Supergirl 22:00 Su-
pergirl 22:55A S.H.I.E.L.D. ügynökei 
23:55 A S.H.I.E.L.D. ügynökei  00:50
Két pasi – meg egy kicsi 

05:25 Crossing Lines – Határtalanul 
06:15 Televíziós vásárlás 06:50 Will és
Grace 07:15Will 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  13:20 Monk – Flú-
gos nyomozó  14:20 Nyomtalanul 
15:15 Nyomtalanul  16:10 Castle 
17:05 Castle  18:05 Amerikai 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 21:00 Flúgos Futam 22:10 A
nagy fogás  23:05 Casanova  01:25
Crossing Lines – Határtalanul 
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OKTÓBER 21., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:45 Super Car  05:10 Sportos
05:15 Hungerő  06:10 Red Carpet
– Sztárok testközelben  06:20 Mok-
ka  09:00 Ízes élet  09:20 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 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 szívek  18:00 Tények
19:25 Drágám, add az életed! 
20:40 A szultána  22:00 A remény
rabjai  01:20 Red Carpet – Sztárok
testközelben  01:30 Tények Este
02:10 Aktív  02:30 Sportos 02:35
Ezo.TV 03:35 A túlélés ára 

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

GYŐR+ TV

OKTÓBER 20., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:45 Csapdába csalva  05:10 Sport-
os 05:15 Hungerő  06:10 Red Carpet
– Sztárok testközelben 06:20Mokka 
09:00 Ízes élet 09:20Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:30Aktív 13:00Csapdába csalva 
13:35 Knight Rider 14:40 Walker, a te-
xasi kopó  15:45 María  16:50 Meg-
tört szívek  18:00 Tények 19:25 Drá-
gám, add az életed!  20:40 A szultána
22:00Backstrom nyomozó 23:10A
törvény embere  00:15 Red Carpet –
Sztárok testközelben  00:25 Spíler TV
bemutatja: Premier League – Összefog-
laló 00:55 Tények Este 01:45 Aktív 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Zooo+ (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Kulisszák mögött (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek 19:30
Vény nélkül 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Üzleti negyed
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sport-
hírek (ism.) 21:30 Vény nélkül (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Civil kurázsi 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Kép újság (ism.) 

GYŐR+ TV

04:00 Fókusz  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 Ma-
gyarul Balóval 09:20 Asztro Show 10:20
Top Shop 12:05 Kisdumások 12:35
Story Extra  13:10 Új csaj  13:40 Éj-
jel-nappal Budapest 14:55 A Konyha-
főnök  16:20 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 CSI: A hely-
színelők 23:15RTL Klub Híradó 23:50
Magyarul Balóval 00:25 Brandmánia 
01:00 Döglött akták 02:05 Szulejmán
03:05 Glee – Sztárok leszünk! 

04:00 Fókusz  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 Ma-
gyarul Balóval 09:20 Asztro Show 10:20
Top Shop 12:05 EgészségKalauz 
12:35 Story Extra  Story Extra 13:10
Új csaj 13:40Éjjel-nappal Budapest 
14:55 A Konyhafőnök  16:20 A kis
menyasszony  16:55 Story Extra 
17:25 Fókusz 18:00 RTL Klub Híradó
18:55A Konyhafőnök 20:20Éjjel-nap-
pal Budapest  21:35 Barátok közt 
22:15 Csúcsformában  23:10 RTL
Klub Híradó 23:40 Magyarul Balóval
00:20 CSI: Miami helyszínelők  01:20
Igazságosztók02:15 Igazságosztók 

04:55 Himnusz 05:00 Halálbiztos diag-
nózis 05:45 Hajnali gondolatok 05:50
Kult+ 06:05 A hegyi doktor – Újra ren-
del 06:55 Kenó 07:00 Híradó 07:25
Életkerék 07:55 Öt kontinens 08:25 Jö-
vő-időben 08:30 Jövő-időben 08:40 Vá-
ratlan utazás  09:35 Elfeledett szere-
lem  10:20 Család-barát 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:45 Kult+ 
12:55 Ízőrzők: Szigetbecse 13:40 Halál-
biztos diagnózis 14:25 A palota ékkö-
ve 15:30 Elfeledett szerelem 16:15
Charly, majom a családban 17:10 Ri-
dikül 18:00 Híradó 18:35 A hegyi dok-
tor – Újra rendel 19:25 Maradj talpon!
 20:30 Fölszállott a páva 21:30 Nora
Roberts: Holdfogyatkozás  23:05 Ke-
nó  23:10 Halálos közellenség 2. –
Public Enemy No. 1.  01:25 Egy nagy
család  03:10 Nora Roberts: Holdfo-
gyatkozás 

05:30 Crossing Lines – Határtalanul 
06:15 Televíziós vásárlás 06:55 Will és
Grace 07:20Will és Grace 07:45Jó-
barátok 08:05Jóbarátok 08:35Szü-
letett detektívek 09:30Született detek-
tívek  10:20 Szívek szállodája 11:20
Amerikai mesterszakács 12:20 Monk
– Flúgos nyomozó  13:20 Monk – Flú-
gos nyomozó  14:20 Nyomtalanul 
15:15 Nyomtalanul  16:10 Castle 
17:05 Castle  18:05 Amerikai 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 21:00 Észbontók 22:10 Ron
kapitány 00:15 Két pasi – meg egy ki-
csi  00:45 Crossing Lines – Határtala-
nul 01:45 Szívek szállodája

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  13:20 Monk – Flú-
gos nyomozó  14:20 Nyomtalanul 
15:15 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 Harry Potter és a
Tűz Serlege  00:10 Alvilági játékok 
02:20 Észbontók 

04:55 Himnusz 05:00 Halálbiztos diag-
nózis 05:45 Hajnali gondolatok 05:50
Kult+ 06:05 A hegyi doktor – Újra ren-
del 06:55 Kenó 07:00 Híradó 07:25
Slovenski Utrinki 07:55 Alpok-Duna-Ad-
ria 08:25 Jövő-időben 08:30 Jövő-idő-
ben 08:40 Váratlan utazás 09:30 Elfe-
ledett szerelem  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+ 12:55 Ízőrzők: Magyarpo-
lány 13:30Halálbiztos diagnózis 14:15
A palota ékköve 15:20Elfeledett szere-
lem 16:05 Charly, majom a családban
16:50 Szerencse Híradó 17:10 Ridi-
kül 18:00Híradó 18:35A hegyi doktor
– Újra rendel  19:25 Maradj talpon! 
20:25A Bagi Nacsa Show 21:30Mun-
kaügyek – IrReality Show 22:00 Kenó
22:05 Anyám új pasija! 23:45 A vizs-
ga 01:20Anyám új pasija! 02:55Ha-
gyaték 03:25 Noé barátai 



Víztelenítsünk gondosan, előzzük
meg, hogy a fűtetlen ház vezetékeiben
és a vízmérőben víz maradjon. Ez jelenti
ugyanis a veszélyt, hiszen fagyáskor a
térfogata megnő és szétfeszíti a vízcsö-
veket vagy kettéroppantja a vízórát.

Az aknában lévő vízmérőt még akkor
is érdemes valamilyen nedvességet ta-
szító szigetelőanyaggal beborítani, ha
úgy gondoljuk, „elég mélyen” helyezke-
dik el. Legjobb a többrétegűre hajtoga-
tott építési fólia vagy bármi más, nem
nedvszívó szigetelőanyag. Sokan meg-
elégszenek azzal, ha „rádobnak egy
rossz kabátot vagy kartonpapírt a víz-
órára”. Ha a szigetelőanyag átnedvese-
dik, semmit nem ér, ugyanúgy átengedi
a hideget. Használjanak olyan szigete-
lőanyagot, ami nem nedvesedhet át!

Ne feledkezzenek el a kerti csapról
sem, engedjék le belőle a vizet és szi-
geteljék, csomagolják be a hideg el-
len. A csővezeték könnyen „levezethe-
ti a hideget az aknába”. 

Legjobb a vízmérőaknát felül is szige-
telni. Egy 4-5 cm vastag hőszigetelő
(hungarocell) lapot vágjuk pontosan ak-
kora méretűre, amekkora az aknafedla-
punk, és alulról rögzítsük a fedőlaphoz.
Ha gondosan szigetelünk, nem érhet
meglepetés tavasszal.

KERESZTREJTVÉNY   PANNON-VÍZ, ÁLLATKERT
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kép és szöveg: pannon-víz

Az ingatlantulajdonosoknak érdemes
számos óvintézkedést tenni a házi vízel-
látó hálózaton. Ha nem vigyázunk, kár
érhet: nemcsak az elfagyott mérő pótlá-
sának költségei, de a kiolvadást követő-
en az elfolyt víz díja is minket terhel. Ér-
demes tehát gondosan felkészülnünk
még a tél beállta előtt. A téli időszakra
magára hagyott házban az egyik legfon-
tosabb tennivaló a vízhálózat és a vízmé-
rő víztelenítése, valamint a vízmérőakna
gondos felkészítése a hidegre.

A télen nem lakott ingatlanok, nya-
ralók belső vízvezetékeiből engedjük
le a vizet. Ehhez zárjuk el a vízmérőak-
nában a főelzárót, majd a víztelenítő
csonkon keresztül folyassuk ki a belső
hálózatból a vizet. A víztelenítő csonk-
nak a fagyhatár alatti vezetékszaka-
szon, a belső hálózat legmélyebb ré-
szén kell elhelyezkednie. Ha ilyen még
nincs, feltétlen alakíttassuk ki. 

Ne felejtsük el a WC víztartályát ki-
üríteni. A fagyveszély érinti a bűzelzá-
ró csőszakaszokban lévő vízdugókat
is. Akár leszerelhetjük ezeket, vagy ki-
pumpálhatjuk belőlük a vizet. Vannak,
akik fagyálló, fertőtlenítő hatású folya-
dékot töltenek a bűzelzárókba.

Téli vizes óvintézkedések

kép és szöveg: xantus-állatkert

Mielőtt télire fordul az idő, az állatker-
tünk lakói is próbálják kihasználni az
utolsó melegebb őszi időt. Keresik a
napsütötte foltokat, ahol süttethetik
még a hasukat vagy egyéb fázós test-
részeiket. Kergetik a színes falevele-
ket, utolsókat fürdenek idén a meden-
cékben.

Más boldog pillanatokat is hozott
az évszak, baby boom volt a szamárki-
futóban, ahol a múlt héten kis szamár-
csődör született a szeptemberben vi-
lágra jött kis lánycsikónk mellé, és ez-
zel talán még nincs is vége ennek a
boldog sorozatnak. Aki arra jár, sok vi-
dám kergetőzéseknek lehet szemta-
núja. Kislajhárunk is szépen csepere-
dik, bár ritkán merészkedik elő anyja
öleléséből. Indiai antilopcsapatunk is
tíz példányra bővült, kecses mozgá-
sukkal gyönyörű látványt nyújtanak a
kifutójuk biztonságában. A fehér tigri-
seink is felcseperedtek, méreteikben
már alig különböznek a szüleiktől, bár
játékosságuk még a régi, látványos
„csatározásaikkal” sokszor szórakoz-
tatják látogatóinkat.

Ôszi élmények
az állatkertben

Október 31-én, halloween este is-
mét nagyra tárulnak az állatkert kapui.
Ha beléptek a rémséges bejáratun-
kon, új, izgalmas játékkal várunk ben-
neteket, a „Zombi Go-val”! Nálunk
majd a térkép alapján Zombikra „va-
dászhatsz”! Sok borzasztó színhely
lesz, a szellemekkel őrzött sírkert, Óri-
ás Banya Pók birodalma, Vámpír alag-
út, ahol bátran keresgélhetsz. 

Jegyek elővételben már válthatók
az állatkert jegypénztárában, minden
nap 10–17 óráig. Az elővételi jeggyel
érkezők külön bejáraton jöhetnek be,
elkerülve a jegypénztári sorban állást.
A rendezvény az állatkert jelenleg ér-
vényes jegyáraival látogatható.
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KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály
http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezési terv módosítási eljárások címszó
alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a Tisz-
telt 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. rendelettel elfogadott rendezési tervének:

TSZTM 2015-107 üi.sz.: 5038/2016
Győr-Kismegyer, Serfőző-dombi dűlő 00897 sz. övezet Gksz-ből lakóterületté minősítése.

TSZTM 2016-041 üi.sz.: 49123/2016
Győr-Marcalváros, Mécs László utca 03016* övezet egy részének Gksz övezetbe sorolása.

Településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési
eljárásáról szóló 38.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: teljes eljárásban: 2016. október 12-től 2016.
november  14-ig a város internetes oldalán: „http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezési
terv módosítási eljárások” címszó alatt vagy személyesen a 9021 Győr, Városház tér 1. Polgármesteri
Hivatalában a 231. szobában megtekinthető. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban
tehetők a 9021 Győr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

TSZTM, SZTM 2016-061 Kunszigeti út közlekedési területének szabályozási korrekciója.

Településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési
eljárásáról szóló 37.§ szerinti előzetes tájékoztatási szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: teljes eljárásban: 2016. október 11-tŐl 2016. november 4-
ig a város internetes oldalán: „http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezési terv módosítási eljárások”
címszó alatt vagy személyesen a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában a 232. szobában megte-
kinthetŐ. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy
az szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail címen.

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

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

„Győr Művészetéért” díj azon egyéni alkotónak vagy alkotó közösségnek adományozható, aki vagy
amely a város művészeti életében végzett kiemelkedő munkájával környezetében megbecsülést szerez,
vagy a város hírnevét gyarapítja. Évente együttesen legfeljebb három elismerésre javasolt részére ado-
mányozhatók a díjak. A kitüntetettek emléktárgyat, díszes oklevelet kapnak és pénzjutalomban része-
sülnek. A díjak átadására a 2017. január 22-i magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen
kerül sor. Az elismerés adományozására javaslatot tehet a polgármester, a Közgyűlésben mandátum-
mal rendelkező önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet, a legfőbb szerv döntése alap-
ján, valamint párt győri szervezete azzal, hogy elismerési fajtánként és alkalmanként legfeljebb egy je-
löltet ajánlhatnak. Javaslatot tehet továbbá a Közgyűlés illetékes bizottsága, a Polgármesteri Hivatal il-
letékes szervezeti egysége, az önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény,
valamint Győrben működő művészeti csoport. A benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell az elismerésre
javasolt nevét vagy megnevezését, születési vagy alapítási helyét és idejét, lakcímét vagy székhelyét,
foglalkozását vagy tevékenységi körét, életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevékenységé-
nek ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és részletes indoklását.

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

Beérkezési határidő: 2016. október 21., 12 óra

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett és a meg-
jelölt tartalmi elemeket tartalmazó javaslat vehető figyelembe.

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

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
lának Kulturális Osztályán személyesen (GyŐr, Városház tér 1., fszt. 54-es iroda), valamint telefonon a
96/500-198-as számon. A vonatkozó önkormányzati rendelet, a javaslattételi felhívás, valamint a javas-
lattétel benyújtását segítŐ adatlap letölthetŐ a www.gyor.hu internetes oldalról.
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A GYŐR-SZOL Zrt. hiba- és kárbejelen-
tő vonala a 96/50-50-55-ös telefonszá-
mon minden naptári napon 0–24 órá-
ban hívható. Október 15-én a GYŐR-
SZOL Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. Jó-
kai úti ügyfélszolgálati irodája 8 és 12
óra között lesz nyitva. A pénztár fél órá-
val hamarabb zár. Ugyanezen a napon
a 96/50-50-50-es számon hívható te-
lefonos ügyfélszolgálat 8 és 12 óra kö-
zött érhető el. A Jókai és a Révai parko-
lóházban, valamint a Dunakapu mély-
garázsban folyamatosan a szokásos,
érvényben lévő díjakért lehet parkolni.
Október 15-én Győrben a felszíni fize-
tőparkoló-hálózat beállói a szombati
díjfizetési rend szerint vehetőek igény-
be. A Tarcsay úti piac parkolója a szom-
bati piacnap miatt nem vehető igénybe.
Október 15-én a Magyar Vilmos Uszo-

Értesítés!
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.

Szombati tudnivalók a nyitvatartásokról

da, a Barátság Sportpark és a Vásár-
csarnok a szombati nyitvatartás szerint
üzemel, a Tarcsay úti piacon 6 és 14 óra
között lesz kereskedés. A GYŐR-SZOL

Zrt. üzemeltetésében lévő szabadhe-
gyi, nádorvárosi, révfalui, újvárosi, Su-
gár úti, Templom úti, Malomsori és a
Koroncói úti köztemetők október 15-
én egységesen 7 és 20 óra között tar-
tanak nyitva.

A GYŐR-SZOL Zrt. szolgáltatásairól
és nyitvatartásairól információ a www.
gyorszol.hu weboldalon olvasható.

A GYHG Nonprofit Kft. hulladék-
szállítási működési területén a lakos-
sági hulladékszállítás október 15-én
változatlanul, a Hulladéknaptárban
meghirdetett módon történik. Októ-
ber 15-én a hulladékudvarok a szom-
bati nyitvatartás szerint működnek.

A GYHG Nonprofit Kft. szolgáltatá-
sairól és nyitvatartásairól információ
a www.gyhg.hu weboldalon tájéko-
zódhatnak.

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Jelentkezési határidő: 2016. október 31. Bérezés: megegyezés szerint.

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

futésszerelo´́ ´́

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 14—20.

Magyar burgonya
1kg

89 Ft/kg

Pecsenyeliba-
comb fagyasztott

Egész liba
Pecsenyelibamáj
Pecsenyeliba-
farhát fagyasztott

990 Ft/kg

2999 Ft/kg

1999 Ft/kg

Pecsenyelibamell
fagyasztott,

csontos

59 Ft/kg

Pecsenyekacsa-
comb 1 kg

Pecsenyekacsa-
nyak 1 kg

Pecsenyekacsa- 
farhát fagyasztott 1 kg

250 Ft/kg

119 Ft/kg

1990 Ft/kg

1490 Ft/kg

Magyaróvári trappista sajt

899 Ft/kg

Sertésköröm
1kg

180 Ft/kg

Műanyag
mécses
fém tetôvel

89 Ft/db

Mécsesek széles választékban
kaphatók!!!
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Ablakok bukó-nyíló Winkhaus vasalattal, 1 kW üveggel

600x600 mm:
900x600 mm:
900x1500 mm:
1200x1500 mm:
1500x1500 mm:

br. 12.870 Ft
br. 18.500 Ft
br. 27.500 Ft
br. 31.000 Ft
br. 34.900 Ft

PASSZÍV HÁZNAK MEGFELELÔ ABLAKOK IS!
Bejárati ajtó 5 pontos zárral 59.000 Ft-tól!

Gyôr, Richter J. u. 9. • Vámosszabadi, Jedlik Á. u. 10. • ckvablak@gmail.com

Nyitva: h.-p. 8-16 h • Tel.: 30/902-8391 • 96/950-938

www.ablakkell.com

ABLAK-AJTÓELAVULT 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

Irányár: 1.800.000 Ft. Érd: +36-30/213-3633

Eladó magánszemélytôl 
SKODA ROOMSTER 

1.6 benzin, 96 ezer km-t futott
családi egyterû. Megkímélt,
szervizkönyves, friss vizsgával,
full extrás, felnire szerelt 
téli-nyári gumival, 
vonóhoroggal.
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Függönyök,
dekoranyagok

széles választékban, kedvező áron!

Női, férfi, gyermek ruházati cikkek.

Ny.: h–p. 9–17, szo.: 9–13
Győr, Bartók B. út 5.
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Villanyszerelést vállalok Győrben
és környékén. Tel.: 06-70/384-6557.

Fakivágás, gyökérkivétel, sö-
vényvágás, fametszés, ásás, kaszálás, bozótir-
tás, fűnyírás! Telefonszám: 06-96/826-322,
06-30/403-6810.

Költöztetés, fuvarozás, lom-
talanítás, bútor, műszaki termék szállítá-
sa 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 lomta-
lanítást vállalok. Tárolóját, garázsát kitakarítom.
Feleslegessé vált holmiját ingyen elszállítom.
Stuka Tibor: 06-30/217-0848.

EGYÉB
Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitüntetést (ná-
ci, Waffen-SS is), jelvényt, könyvet, egyéb régi-
séget vásárol magángyűjtő. Pál István. Tel.: 06-
20/947-3928.

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

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

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 

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

LAKÁSCSERE

Érd.: 06-96/511-420.

ÁLLÁS 
Azonnali kezdéssel győri gépipa-
ri cég munkavállalókat keres az alábbi fel-
adatokkal:
Betanított munka hengerfejek
minőségi ellenőrzése, valamint
CNC-esztergályosés marós szakirá-
nyú végzettséggel – egyedi alkatrészek gyártása.
Hosszú távú, megbízható munkalehetőség.
Érdeklődni 8.00–16.00 óra között: 96/511-003,
06-30/635-5544.

Hosszú távon dolgozni akaró munkaválla-
lókat keresünk Győr melletti megbízónk részére,
három műszakba, húsipari területre. Munkakörök:
csomagoló, címkéző, virslitöltő, főző-füstölő, gép-
kezelő. Feltétel: általános iskolai végzettség (előny:
húsipari végzettség vagy tapasztalat). Munkavég-
zés helye: Gönyű. Erzsébet-utalvány és utazási költ-
ségtérítés jár a dolgozóknak! Jelentkezni lehet: tele-
fonon: +36-96/283-281 vagy info@uni-worker.hu

Folyamatos műszakrendbe (két
nap munkanap, két nap pihenőnap) keresünk győ-
ri megbízónk részére műanyagipari operátorokat!
Feltétel: általános iskolai végzettség. Munkavég-
zés helye: Győr Ipari Park. Feladatok: könnyű fizi-
kai munka, műanyag alkatrészek sorról történő le-
szedése, minőség-ellenőrzése, sorjázása, csoma-
golása. Erzsébet-utalvány és utazási költségtérí-
tés jár a dolgozóknak! Jelentkezni lehet: telefonon:
+36-96/283-281 vagy info@uni-worker.hu 

Kovácsokat, betanított kovácsokat,
üzemeltető és karbantartó villanyszerelőket,
géplakatosokat, targoncásokat és daruso-
kat keresünk (felülről vezérelt daru típusvizs-
ga szükséges), több műszakos, győri mun-
kahelyre. 06-70/941-0185, 06-70/941-
0994. hegeszto2016@gmail.com

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

SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, szigetelése, bá-
dogos-, ács-, kőművesmunkák
végzése kedvezménnyel, ga-
ranciával. Telefon: 06-30/355-
6991.

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

Takarítást, vasalást vállalok Győrben
és környékén. Tel.: 06-70/521-8282. 

Értesítjük Kedves Vásárlóinkat,
hogy most nyílt üzletünkbe várjuk kedves ügyfe-
leinket a Batthyányi tér 15. sz. alatt. Készpénz és
bizományi felvásárlás. Antik tárgyak, festmény,
porcelán, órák és bútor, ékszer, könyvek. Tel.: 06-
96/830-001.

Szőnyegtisztítás, ingyenes 
oda-visszaszállítással! 
Vállalunk: Vegytisztítást, Mosást, 
Ruhafestést! Ruhakészítést, Ruhajavítást!
Hívjon bátran, mobilvarrodánk
házhoz megy, ingyenes szállítással! 
06-20/916-8465

MATEMATIKA felvételi előkészítést vállalok
általános iskolásoknak. Ugyanitt matematika-, fizi-
ka-, kémiakorrepetálás általános és középiskolások-
nak. Tel.: 06-30/844-6979; 06-20/292-0700.

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

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

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

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

Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás, laminált padló lerakása, tisztasági fes-
tések, homlokzatfestés és gipszkarton rend-
szerek kivitelezése. Tel.: 06-70/245-8931.

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

Építkezések előtt és után romok eltakarítá-
sát, terep rendezését vállalom. 06-20/517-2701

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, SÉRÜLÉSEK, 

ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS GYÓGYKEZELÉSE
Samodai +36-30/754-3112 

www.egeszseg-ovo.hu

Gyárvárosi, 2 szobás, 44 nm-es, komfor-
tos, határozatlan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 50-60 nm-es, 1+2 fél szobás, határozott-ha-
tározatlan idejű bérleményre. Sziget, Újváros ki-
zárva. (Hirdetésszám: 549.) 

Adyvárosi, 2 szobás, 55 nm-es, összkom-
fortos, határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 25-30 nm-es, 1 szobás, határozatlan
bérleményre. Sziget, Újváros, Jereváni és Stadion
utca kizárva. (Hirdetésszám: 550.) 

Nádorvárosi, 1 szobás, 41 nm-es, komfor-
tos, felújított, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne minimum 45-50 nm-es, 2 szobás, erké-
lyes, határozott-határozatlan idejű, belvárosi, ná-
dorvárosi, adyvárosi, szabadhegyi liftes házban,
1 emeleti bérleményre. (Hirdetésszám: 551.) 

Gyárvárosi, 51 nm-es, 1+fél szobás, hatá-
rozott bérleti jogviszonyú, felújított, erkélyes lakás
adyvárosi, marcalvárosi 1+2 fél szobás vagy
2+fél szobás, magántulajdonú lakásra cserélné.
(Hirdetésszám: 121.)

Szabadhegyi, 2+fél szobás, távfűtéses,
határozatlan bérleti szerződéses lakást cserélne
1+fél – 2 szobás távfűtéses, nádorvárosi vagy ady-
városi, határozatlan bérleti szerződéses lakásra,
liftnélküli házban maximum 2. emeletig. (Hirde-
tésszám: 128.)

Marcalvárosi, 2 szobás, 53 nm-es, távfű-
téses, határozatlan bérleti jogviszonyú lakást cse-
rélne nádorvárosi, adyvárosi 1-2 szobás, 35–47
nm-es, határozatlan bérleti jogviszonyú lakásra.
(Hirdetésszám: 132.)

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu
régi fényképező-

gépet, filmfelvevőt, 
vetítőt, objektívet

JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!
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Király Gábor életében talán a
legfontosabb szerepet egy
7,32x2,44 méteres, fehérre fes-
tett alumínium keret játssza, na
meg egy gömb alakú, manap-
ság már több színben pompázó
játékszer. A magyar labdarúgó-
válogatott 107-szeres váloga-
tott kapusa azonban nem csu-
pán egy hálóőr, hanem nagy-
szerű sportember, példakép, aki
23 éves profi pályafutása során,
a magyar NB I-ben szereplő
szombathelyi Haladás csapa-
tán kívül olyan nagy klubokban
fordult meg, mint a német Her -
tha BSC, az angol Crystal Pala-
ce, Burnley, Fulham, de a nagy
tradíciókkal rendelkező 1860
München kapuját is őrizte csak-
nem három évig. 1998-ban a
Bundesliga legjobb kapusává
választották, abban az évben,
melyben először ölthette magára
a magyar válogatott mezét, amit
azóta senki nem viselt nála több
alkalommal. A nemzeti csapat re-
korderét legtöbben a legendássá
vált szürke mackójáról ismerik,
most azonban más oldaláról is
bemutatkozik nekünk.

Győri médium lévén, legelőször is
az érdekelne, van-e bármilyen kötő-
désed Győrhöz?

Mindig volt valami, vagy valaki, aki
győri volt. 12 éves koromtól kezdve vo-
nattal jártam Pestre különböző korosz-
tályos válogatottakhoz. Győrben talál-
koztunk a helyi srácokkal, és együtt
utaz tunk a fővárosba. Később is meg-
maradt ez a hagyomány, Korsós Gyuri-
ékkal, Fehér Mikiékkel közösen men-
tünk fel, ilyenkor a büfékocsiban jókat
beszélgettünk, sőt rendszeresen
együtt reggeliztünk, emlékszem, jó kis
omlettet ettünk mindig a fiúkkal. 

Mit gondolsz, miért van az, hogy
Magyarország „kapus nagyhata-
lom”, hiszen sok cerberus fordult
már meg külföldi bajnokságokban,
míg mezőnyjátékosokról ez kevésbé
mondható el?

Azt gondolom, a kapus poszt egye-
nes és őszinte, ha hibázol, lehet látni,
mint ahogy azt is, ha jól csinálsz vala-
mit. Magyarországon mindig is hagyo-
mánya volt a pozíciónak, remek kapus -
edzők rengeteg tapasztalatot és tudást
adtak át a fiataloknak. Ebben látom,
hogy ezen a poszton előrébb tartunk,
hiszen olyan edzők dolgoznak a klubok-

A „Király” is csak ember
nál, akik már „álltak kapuban,” és tud-
ják, mit miért kell csinálni. 

Te 21 évesen kerültél külföldre,
szerinted érdemes fiatalon belevágni
egy külföldi kalandba, vagy jobb, ha
itthon szerez kellő rutint egy kapus?

Saját tapasztalatból tudok beszél-
ni, hiszen én 17 évesen védtem elő-
ször a magyar NB I-ben, a Haladás ka-
puját őriztem. Közel száz meccsel a
hátam mögött kerültem ki 21 évesen
a Herthába, ahol sokan azt mondták,
hogy egy fiatal, tehetséges kapus va-
gyok. Azonban, amikor beálltam a ka-
puba, már látták a szakemberek és a

szurkolók a tapasztalatot és a rutint.
Ez nagy előnyt jelentett számomra,
vélhetően ezért tudtam már ilyen fia-
talon folyamatosan védeni a Bundes-
ligában. Ahhoz, hogy ez így alakuljon,
elsősorban türelemre és bizalomra
van szükség, ami manapság nem iga-
zán jellemző.

Hogyan írnád körül, mik a hazai
hálóőrök ismérvei?

Mindenki egy egyéniség. A ma-
gyar kapusokra a játékosság, a kreati-
vitás jellemző. A gyerekek foglalkoz-
nak magukkal, kint maradnak edzés
után, vagy előbb mennek a tréningre.
Mi is annak idején szabadrúgásokat
gyakoroltunk, románoztunk, lábteni-
szeztünk, ezekkel pedig fejlődött a
kreativitásunk és mi magunk is. A ma-
gyar kapus sok mindenre fogékony,
hiszen jó alapokat kap, így könnyen
megtanítható bármilyen stílusra, egy
angol kapus fordított esetben viszont
nem tanítható a magyar mentalitásra,
magyar kreativitásra.

Kikerülhetetlen téma az Európa-
bajnoki részvétel. Hogyan készülte-
tek a kontinensviadalra, mi volt a kul-
csa a sikeresnek vélt szereplésnek? 

A bajnokság végeztével egy speci-
ális, nagyon kemény négyhetes alapo-
zásban volt részünk, ahol csak a lab-
darúgással, csak a csapattal kellett
foglalkoznunk. Már ekkor érezhető
volt, hogy mindenki alázatos és alá-
rendelte magát a munkának, mind-
egy, hogy hol edzettünk, milyen volt a
pálya és az időjárás, az összes játékos
szeme előtt csak az a cél lebegett,
hogy jól szerepeljünk az Eb-n. Ez a

mentalitás, ez az egység az, aminek
köszönhető a sikeres kontinensviadal. 

Miért döntöttél a válogatottól visz-
szavonulás mellett a tornát követően?

Ez egy hosszabb folyamat volt.
Már korábban éreztem a szervezete-
men, hogy közeleg a pályafutásom vé-
ge, de önfejű vagyok és megyek előre.
Ezért azt mondtam, hogy a norvégok
elleni play-off lesz az utolsó, remélhe-
tőleg méltó módon tudok elbúcsúzni
a nemzeti csapattól. A sikeres párharc
után nem is foglalkoztam különöseb-
ben a kérdéssel, csak azzal, mit tudok
még magamból „kisajtolni”. Szeren-
csére sikerült sérülésmentesen kihúz-
ni a szezont, és erőm teljében a folyta-
tás mellett döntöttem. Az Eb-t követő-
en azonban már olyan fáradtságot
éreztem, amit nem lehet csak úgy „ki-
aludni”, úgyhogy szerintem ez egy iga-
zán jó végszó volt a válogatott pálya-
futásomat illetően. 

Úgy hallottam, nagy amerikai-foci
rajongó vagy. Hogy jött ez a szerelem?

Már régebben is láttam meccse-
ket, de igazán nem kötött le, sok volt
benne az üresjárat. Mióta azonban a
Sport Tv is közvetíti és Faragó Ricsiék
megtöltik tartalommal az unalmas ré-
szeket, azóta én is elkezdtem figyelni
a játékot, a szabályokat. Először egy
Green Bay meccset láttam, az irányító
Aaron Rogers játéka pedig nagyon
tetszett, és párhuzamot véltem felfe-
dezni a kapusok és az ő mozgása kö-
zött. Aztán körbenéztem a csapatok
között, mivel a tigris a kedvenc álla -
tom, így a Cincinatti Bengals meccse-
it is követem. 

Láttam a parkolóban egy kis kék
„csodát”, sajátos rendszámmal. Van
bármi közöd ehhez az autóhoz?

Természetesen az enyém, már na-
gyon régen eldöntöttem, hogy ha az
anyagi helyzetem engedi, veszek
majd egy Mini-t. Mivel szeretem az
egyéniségeket, és ez is egy különle-
ges jármű, nagyon megszerettem.
Még Berlinben vásároltam, és azért
kék a színe, mert a Hertha-nak is ezek
a klubszínei. Nagyon szeretem, min-
denhová magammal vittem eddig is,
közel 16 éve velem van. 

Ha azt mondom, Instagram, mi
jut róla eszedbe? 

Negyvenéves fejjel én is elkezdtem
használni ezt az alkalmazást. Az Ins-
tagramon érdekes embereket lehet
követni, ennek ellenére nem viszem
túlzásba. Sokan nem ismernek, hi-
szen én nagyon szeretem például a
hímzést, a tájképeket, a virágokat, a
fotózást, sok irányba érdeklődőm, hi-
szen mindenből tanulni szeretnék.

A Győr+ Média munkatársa,
Ficsór Dávid Szombathelyen
találkozott a legendás kapussal
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Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai
Bizottság elnöke továbbra is szo-
ros együttműködést tart fontos-
nak az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumával azután, hogy a
kormány előterjesztése alapján
átalakul a magyar sport irányítá-
si és finanszírozási rendszere.

Győr polgármestere a MOB vezetője-
ként tartott sajtótájékoztatóján kifejtette,
a magyar sport akkor tud továbbmenni,
ha nem a pénz, hanem a szakmaiság a
fontos. Hozzátette, a sportirányítás
ugyan visszakerül az EMMI-hez, de az
együttgondolkodás megmarad. Ami sa-
ját feladatait illeti, elmondta, hogy ha a
jövő évi közgyűlésen a tagság úgy dönt,
akkor folytatni kívánja munkáját.

„A 120 éves MOB volt, van és lesz. A
sporttörvény 2012-es módosításával, a
kormány akkor úgy határozott, hogy a
sportirányítást kiszervezi egy civil szer-
vezetnek, és a MOB további hatáskörö-
ket kapott. A mostani döntés visszaveszi
a finanszírozási kérdéseket és az azok-
hoz tartozó döntési mechanizmust, mi-
közben a MOB-nak újabb kompetenci-
ákat biztosít" – közölte Borkai Zsolt, hoz-
zátéve, nemzetközi szinten kevés példa
van olyan széles hatáskörre, amilyennel
az elmúlt években a MOB rendelkezett.
Az ötkarikás szervezet vezetője kérdésre
válaszolva kijelentette, a híresztelések el-
lenére, sem az EMMI vezetésében, sem
Orbán Viktorban nem fogalmazódott
meg olyan vélemény, hogy a nyolc
aranyérmet hozó riói olimpia rosszul si-
került volna. „Jól teljesítettünk, nincs mi-
ért szégyenkeznünk, több órán keresz-

Borkai Zsolt a MOB elnökeként tartott sajtótájékoztatót Budapesten

tül beszéltem a miniszterelnökkel, de –
egyes sajtóhírekkel ellentétben – nem
vetődött fel, hogy elégedetlen lenne a
riói olimpián elért magyar eredmények-
kel. Nem tudok arról, hogy a kormány
ezt kudarcnak élte volna meg. Ez egy si-

keres olimpia volt, és ezt akarják néhá-
nyan sikertelennek beállítani. A magyar
olimpiai csapat nagyon jól teljesített, és
ami fontos, egyetlen doppingvétség
sem volt” – mondta Borkai Zsolt. Ami a
MOB szerkezeti átalakulását illeti, az el-
nök kifejtette, a változások nyomán az
EMMI – ahol az utánpótlássport külön
helyettes államtitkárságot kap – várha-
tóan több munkatársat átvesz az olim-
piai bizottságtól. A kisebb költségvetés
miatt leépítésekre kerül sor, amelyek
után egyharmadára csökkenhet a MOB
állománya – tette hozzá.

A kormány hétfőn terjesztette be a
sporttörvény módosításának javasla-

tát az Országgyűlésnek. Ezek alapján
a MOB szakmai munkája a továbbiak-
ban alapvetően sportszakmai javas-
lattételre, szakmai koncepciók megal-
kotására, valamint az abban való köz-
reműködésre irányul. Az állami forrá-

sok elosztásának az elsődleges felelő-
se az állami sportigazgatási szerv, így
létrejönnek az egycsatornás finanszí-
rozási rendszer alapjai.

A MOB eddigi tagozati rendszere is
átalakul, a tagozatok önállóvá válnak, és
az élősport egyes további nagy területe-
in közfeladatokat ellátó sport-köztestü-
letekként működnek tovább. Az újonnan
létrejövő három sport-köztestület a Ma-
gyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Di-
ák-hallgatói és Szabadidősport Szövet-
ség és a nem olimpiai sportágak érdek-
képviseleti és civil sportszakmai, sport-
igazgatási feladatait ellátó Nemzeti Ver-
senysport Szövetség.

A szakmaiság fontosabb a pénznél
Gyôri fiatalok
a világkupán
Több mint száz magyar versenyző in-
dul a szerdán kezdődött és vasárna-
pig tartó budapesti ITF-tekvondó vi-
lágkupaversenyen, amelyre 56 ország
1846 harcművésze adta le nevezését,
köztük a sportág legnevesebb képvi-
selői. Ez részvételi rekordot jelent,
amelyet eddig a 2012-es brightoni vi-
lágkupa tartott 1557 fővel. A vk küz-
delmeit a Syma Csarnokban 12 sző-
nyegen rendezik. A magyar szövetség
korábban egyszer, 1988-ban rendez-
hetett világversenyt, akkor a világbaj-
nokságnak adott otthont Budapest. A
vb-n az országok válogatottjai mérik
össze tudásukat, a világkupa viszont
klubverseny. A 240 nevezett klub kö-
zött mintegy 15 magyar szerepel,
ezek összesen 111 versenyzőt indíta-
nak, közülük többen esélyesek dobo-
gós helyezés elérésére. 

A világkupán öt győri fiatal is indul.
Auer Bence András, Dávid Lehel Kor-
nél, Lendvai Patrik Zénó, Gergócs
Dalma és Szalai Maja hosszú felké-
szülés után jutottak el életük legran-
gosabb versenyére, hogy klubjuk, a
Győri Sárkányok Hwa-Rang Taek-
won-do SE mellett, a város, valamint
a Magyar ITF Taekwon-do Szövetség
jó hírét továbbvigyék a nemzetközi
mezőnyben. A csapattal utazó, felké-
szítő edző, dr. Szalai István két érmet
is remél a győri fiataloktól, de el-
mondta, hogy a sportolók idáig veze-
tő útjára, munkájukra és fiatal, embe-
ri értékeikre a legbüszkébb, az eset-
leges érmek, helyezések már csak
megkoronáznák a fiatalok első nagy
világversenyen való szereplését.



HIRDETÉS SPORT

38 / + / 2016. október 14.

Nagy tervei vannak a következő évekre
a jövőben a Győri Nemak-Dana ETO
Hockey Club néven szereplő jégko-
rongcsapatnak. Az egyesület története
mérföldkőhöz érkezett, hiszen a támo-
gató cégek, valamint a város segítségé-
vel 2018 nyarán új létesítményt vehet-
nek birtokba a hokisok. A korszerű jég-
csarnok elengedhetetlen feltétele an-
nak, hogy a klub megcélozza az OB I-es
részvételt. A szponzori szerződést a Ne-
mak Győr Alumíniumöntöde Kft. részé-
ről David Toth ügyvezető igazgató, a Da-
na Hungary Kft.-től Charles Wassen
ügyvezető igazgató, a klub képviseleté-
ben pedig Szarvas Zoltán írta alá.

„A szerződés 3+2 éves támogatásról
szól, amiből az első három év az új jég-
csarnok elkészültéig tartó időszak, a
plusz kettő pedig a MOL Ligás felnőtt
együttes felépítésére szánt idő. Ezek a
céljaink a közeljövőben, hiszen a támo-
gatást, a bizalmat ezért kaptuk, nem
azért, hogy hátradőljünk és ne történjen
előrelépés” – mondta Szarvas Zoltán.

www.vidrauszoiskola.hu

Érdeklődés, jelentkezés: Rákosfalvy Ferenc • 30/272-2064

Az ELSŐ
alkalom

mindenkinek
INGYENES!

Szenzációs új a győri Aqua Sportuszodában.

Felnőtt úszásoktatás,
kondicionáló úszás,
úszóedzés.

Felnőtt úszásoktatás, kondicionáló úszás, úszóedzés:
• 100%-os garanciával
• az úszástudás birtokában életük minősége 

pozitívan megváltozik.
• módszereink mindig hatásosak,

ez a siker egyik tényezője.
• minden orvos, minden panaszra 

úszást javasol

VÁGJON BELE: NYERNI – ÚSZNI FOG!

SOHA NEM KÉSÔ!

Időpontok az Aqua Uszodában:
kedden és csütörtökön
19.00–20.00
Igény szerint felkészítünk öbölátúszásra, triatlonversenyre, seniorversenyekre.
A győri Sátoros Uszodában a felnőtt foglalkozásokat továbbra is fenntartjuk.

Az ellenfeleknél rövidebb felkészülés
után, nehezen kezdte, majd a 6. fordu-
lótól kezdve eredményesen folytatta
az élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot
a Gyirmót FC Győr. Az NB II-ből baj-
nokként feljutott, és közben átalakult

csapat, valamint az Urbányi István ve-
zetőedző által elképzelt játék a Ferenc-
város elleni találkozóra állt össze. Ak-
kor ugyan még 1–0-ra kikapott a Gyir-
mót hazai pályán, ám az azóta leját-
szott öt találkozóból hármat megnyert

Épül az új jégcsarnok
és az elitcsapat

Az egyesület utánpótláscsapatai
évek óta remekül szerepelnek a külön-
böző megmérettetéseken, bajnoksá-
gokban, pár év múlva erre egy felnőtt
csapatnak is lehetősége lesz. Az ETO
szeretne visszakerülni a hazai elitbe,
hogy a Székesfehérvár, Dunaújváros,
Miskolc hármas mellett a sportág meg-
határozó központja legyen. 

„Ebben a sportágban a létesít-
mény a legfontosabb, az biztosítja az
alapot az utánpótlásképzés mellett
egy ütőképes felnőtt gárdához is. Há-
rom jégpályánk lesz, így a közönség-
korcsolyázás sem kerül háttérbe. Két-
ezer férőhelyes csarnok várja a néző-
ket az OB I-es mérkőzésekre.”

Tehetséges, saját nevelésű  játéko-
sokban nincs hiány, a klub U18-as csa-
pata például az EBEL junior ligájában bi-
zonyíthat hétről hétre. A zöld-fehérek leg-
utóbb a Red Bull Salzburgot fogadták. A
3–1-es vereséggel zárult találkozó után
a fiúk szombaton a Fehérvár AV19 együt-
tesével lépnek hazai pályára.

Gyôzelemre készül az öt meccs óta veretlen Gyirmót

Újoncok rangadója
a csapat, kétszer végzett döntetlenre,
miközben az ellenfelek egyszer sem
tudták bevenni Sebők Zsolt kapuját. A
válogatott mérkőzések után, három-
hetes szünetet követően, a 12. fordu-
lóban szombaton 15.30-kor a szintén
újonc Mezőkövesdet fogadják Kiss
Mátéék. A Gyirmót a tabella 9. helyén
áll 13 ponttal, míg a vendégek a 11.
pozícióból várhatják a találkozót 10
megszerzett ponttal. Nehezíti a veze-
tőedző feladatát a csapat összeállítá-
sánál, hogy az egyik edzésen súlyos
sérülést szenvedett Novák Csanád. A
Vasastól kölcsönvett, 22 éves támadó
térdszalagszakadás miatt kénytelen
hosszabb időt kihagyni. Közben első
válogatott labdarúgóját is ünnepelhet-
te a klub. Az Alcufer Stadionban ren-
dezett Magyarország–Portugália
U21-es Eb-selejtező mérkőzésen
ugyanis pályára lépett a nemzeti tizen-
egyben Madarász Márk is. A tehetsé-
ges középpályás az első olyan gyirmó-
ti labdarúgó, aki valamely válogatott-
ban tétmérkőzésen szerepelhetett, ér-
dekesség, hogy mindezt hazai pályán
tehette meg.

Az idei sárkányhajó-világbajnokságot Moszkvában rendezték. A Graboplast Győr
színeit négyen képviselték. Ardeleán Eszter a masters 20-as hajó 2000 m-es ver-
senyszámában ezüstérmes lett. Két-két bronzérmet gyűjtött Kozma Tamás és Bö-
gös Attila, mindketten tagjai voltak a szenior 20-as kategóriában 2000 méteren, és
a masters korosztály 200 méteres távján harmadik helyen célba ért csapatnak.
Utóbbi egységben a szintén győri Füzy Péter is helyet kapott. A masters 20-as ha-
jóval 2000 m-es versenyszámban Farkasné Nagy Katalin ezüstérmet szerzett. A
Magyar Nagydíjon öt aranyérmet szereztek a Graboplast Győr sárkányhajósai az
év utolsó versenyén. A győriek a 12 számból nyolcszor a dobogón állhattak.

Gyôi érmek a sárkányhajó-vb-rôl

A két ügyvezető Charles Wassen
és David Toth között a klub egyik
legtehetségesebb játékosa,
Horváth László 
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szerző: bögi viktor

A kerékpározás kiváló sport mindazok
számára, akik jobb állóképességet,
magasabb edzettségi szintet, fesze-
sebb comb- és farizmokat szeretné-
nek magukénak tudni.

A fitneszjellegű edzéseket végzők
klasszikus izomformázó-erősítő gya-
korlataikat gyakran egészítik ki  bringá-
zással, elsősorban abból a  célból, hogy
„zsírégető gépezetüket” magas fordu-
latszámon tartsák, s testzsírszázaléku-
kat hatékonyan csökkentsék. A bicikli-
zés az említett hatások mellett teljeskö-
rűen igénybe veszi az alsótest izmait, és
kiváló feltételeket teremt a combfeszítő,
a combhajlító, a farizmok, valamint a
lábszár izmainak fejlesztéséhez. 

A jó kondícióban lévők nyugodtan
kezdhetnek 25-30 perces időtartam-
mal, maximális pulzusszámuk 70-80
százalékán tréningezve. A kezdők las-
san, alacsonyabb intenzitással indítsa-
nak, fontos, hogy „ne tekerjék el az ed-
zés elejét”. Az ő izomzatuk, ízületeik,
kondicionális képességeik valószínűleg
nincsenek hozzászokva ehhez a moz-
gáshoz, amely elsőre könnyűnek tűn-
het, a „pedálokra lépve” azonban bárki
beláthatja, hogy egyáltalán nem az. 

Kerékpározás és fitnesz
Az elégetni kívánt kalóriákat figyelők

számára fontos tudnivaló, hogy 25 km/h
sebesség tartása mellett egy perc alatt
nagyjából tíz kilokalóriát használhatnak
el, ez az adat hetven kilogramm testtö-
megű egyénre vetítve irányadó.

A legtöbben izomformázó-erősítő
jellegű edzéseik megkezdése előtt te-
kernek néhány percet bemelegítés-
ként, majd a súlyzók, gépek használa-
ta után újabb 25-30 percet nyeregbe
ülnek. Ezzel a módszerrel izomzatuk
és állóképességük is sokat profitál.

A szabadban történő kerékpározás-
nak a testre gyakorolt előnyös hatásai
mellett lélekemelő és boldogsághor-
mon-felszabadító hatásai vannak. Ne
feledkezzünk meg a nyereg helyes be-
állításáról! Amennyiben a felső ponton
combjaink párhuzamosan „futnak” a ta-
lajjal, az alsón pedig térdünk egy kissé
hajlított helyzetben található, rendben
vagyunk. Szabadban történő kerékpá-
rozáskor figyeljünk környezetünkre, a
közlekedés más résztvevőire!

Budapesten rendezték az I.
Muay thai Utánpótlás Kupát,
amelyen a 14–16 éves kor-
osztályban, 54 kilogrammos
súlycsoportban Kovács Oli-
vér, a győri UNICENTRAL
BULLS SE ifjúsági versenyző-
je bajnoki címet szerzett. Oli-
vér első ellenfelét feladásra
kényszerítette, a második el-
lenfelét pedig egyhangú pon-
tozással győzte le. Az egyesü-
let fiatal tehetségét Csányi
János és Nardelotti Zoltán
készítette fel a versenyre.

Továbbra is százszázalékos teljesítménnyel vezeti a bajnoki tabellát az Audi ETO.
A címvédő zöld-fehérek ötödik meccsüket is megnyerték a női kézilabda NB I-
ben, Görbiczék ezúttal 33–16-ra verték a Békéscsabát idegenben. „A válogatott
hét után nehéz meccs várt ránk egy harcos csapat ellen. A mérkőzés eleje nem
volt egyszerű, de tudtuk, kijön majd a két együttes közötti különbség. Türelmesek
voltunk, és sikerült meggyőző játékkal nyerni” – mondta a találkozóról Ambros
Martín, az ETO vezetőedzője. A győri lányok szombaton 19.30-kor a dán  Midtjyl-
land elleni hazai mérkőzéssel elkezdik a Bajnokok Ligája-menetelésüket. A követ-
kező hazai BL-találkozó november 4-én lesz a román CSM Bucuresti ellen, majd
november 19-én az orosz Rostov-Don látogat az Audi Arénába.

Simán nyert Békéscsabán
a Gyôr, kezdôdhet a BL
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