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Régi idôk mozija
Összeállításunk a 10—11. oldalon

Kiállítás nyílt a legendás filmek plakátjaiból
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AKCIÓ
BIZTONSÁG 0Ft!

3 év után az ügyfél 
tulajdonába

kerül!

A Kisalföld legnagyobb
távfelügyelete 
a BIZTONSÁG

garanciája.

Az akció részleteirôl érdeklôdjön
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www.alternativhazak.hu
www.trybau.eu

energiagazdálkodású
ALTERNATÍV

családi, iker- és társasházak fejlesztése,
teljes körû kivitelezése.

+36-70/314-7408
+36-70/319-0452
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(9021, Gyôr, Eötvös tér 1.)

november 7-én és november 28-án, hétfôn 17 órakor 

TÁJÉKOZTATÓRA VÁRJA
a negyedik osztályos gyerekek szüleit az iskola könyvtárában.

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

A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM

NYEREMÉNYJÁTÉK. A Győr+ Pavilon októberi játékának nyertese: Bu-
jáki Zoltán. Nyereményét, a december 17-i Caramel-koncertre szóló páros
belépőt a helyszínen, vagyis a Baross úti pavilonban veheti át.

A Győr-Szol Zrt. koordinálásá-
ban folyamatosan szépülnek
meg a városban a körforgalmak.
A közelmúltban elkészült a Fe-
hérvári út–Mészáros Lőrinc út
kereszteződésében, a Grabo -
plast központi épülete előtti kör-
forgalomban rekonstrukciója.

A körforgalom középső, koráb-
ban füvesített területéről a gyepet
eltávolították, majd a humuszolás
és a talajerő-utánpótlást követően
díszfüveket és félcserjéket ültettek
a kertészek az összesen 227 négy-
zetméter nagyságú forgalomirá-
nyító szigetre. Újdonság az a spe-
ciális, összesen 95 méter hossz-
ban beépített fémszegély, amellyel
a növénycsoportosulásokat vá-
lasztják el egymástól. A növények
közötti részeket mulccsal borítot-
ták. A kiültetett növények jól bírják
a városi élet sajátosságaiból eredő
terheléseket.

FOGADÓÓRA. Bárány István Révfalu, Kisbácsa, Bácsa, Sárás önkor-
mányzati képviselője november 7-én, hétfőn az Audi Hungaria-iskolában
(Körtöltés utca felől megközelíthetően), 8-án, kedden a kisbácsai tagisko-
lában (Sövény u. 15), 9-én, szerdán a Bácsai Gyöngyvirág Nyugdíjasklub
helyiségében (István király u. 11.) 17 órától tart fogadóórát.

Újabb körforgalom szépült meg
Radnóti Ákos városüzemelte-

tésért felelős alpolgármester kez-
deményezésére a Győr-Szol Zrt.
tavaly kezdte el megújítani a vá-

rosban található körforgalmak dí-
szítő növényzetét. Az elmúlt idő-
szakban már megszépült a Jedlik
híd lábánál, a Tihanyi Árpád út–
Földes Gábor utca kereszteződé-
sében, a nádorvárosi temető

előtt, valamint az Új Bácsai úton
található első és harmadik körfor-
galom. A Fehérvári úton a Gra-
boplast központi épülete előtti

körforgalom után a tervek szerint
hasonló rekonstrukción esik át az
Új Bácsai úton a középső körfor-
galom és az Ipar út–Fehérvári út–
Szigethy Attila út kereszteződésé-
ben lévő csomópont.



katni, annak ugyanis más az anyaga,
sokkal jobban tapad – magyarázza két
szerelés között Hatvani Gedeon és
Hatvani Bálint, apa és fia, a Hatvani Gu-
miszerviz két tulajdonosa.

Tesztek és felmérések igazolják, a
téli abroncsok a nyáriakhoz képest
sokkal nagyobb biztonságot szava-
tolnak fékezéskor, hideg időben, fő-
leg ha vizes, havas vagy jeges útfelü-
lettel párosul.

A kívánatosnál egy méterrel hosz-
szabb fékút sokba kerülhet, ha bele-
csúszunk egy másik járműbe és ösz-

szetörik a motorháztetőnk vagy a lám-
pánk, esetleg mindkettő – érvelnek a
biztonságos téli közlekedés mellett a
tulajdonosok.

Hatvani Gedeon harminchét év-
vel ezelőtt kezdte az ipart, hatalmas
tapasztalattal és tudással vértező-
dött fel, s bár Győrre nem készült hi-
vatalos felmérés, kapásból válaszol,
amikor azt tudakoljuk, vajon az itteni
autósok hány százaléka használ té-
len téli gumit.

Tízből hét biztosan – állítja a
szakember. Akik Ausztriába járnak
dolgozni vagy bevásárolni, kivétel
nélkül téli gumira váltanak, mert
ott november 1-től télies időjárási
körülmények között kötelező a téli
abroncs, büntetésre számíthat az,
aki nyárit használ. A Bakonyon té-
len autózó vagy a győrújbaráti he-
gyen közlekedők számára sem kér-
déses, hogy novemberben téli gu-
mira váltsanak.

Kíváncsiak voltunk, hogyan véleke-
dik a szakember az úgynevezett négy
évszakos gumiról.

Aki csak városban használja az au-
tóját, elfogadható megoldás, más
esetben nem támogatom – mondta el
Hatvani Gedeon.

Egy középkategóriás autóra 12 és
16 ezer forint közötti összegbe kerül a
téli gumi darabja. Általában 5-6 évig
használható a megtett kilométerektől
függően.

Az új téli gumi a jó téli gumi – jelen-
ti ki Hatvani Bálint, jelezve azt, nem ér-
demes használt abroncsot venni,
mert az ősi tétel itt is igaz, olcsó hús-
nak híg a leve. 

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Nagy a forgalom a Hatvani Gumi-
szerviz központjában. Évente két-
szer, novemberben, amikor téli
gumira váltunk, s áprilisban, ami-
kor lecseréljük nyárira. Az autó-
sok körében sajnos még mindig él
egy téves legenda, hogy csak ha-
vas úton hasznos a téli gumi.

Ha tartósan plusz hét fok alá esik a hő-
mérséklet, érdemes a téli gumit felra-

Itt az ideje, hogy autónkat téli üzemmódra állítsuk

A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL
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Defektet kapott egy hölgy autó-
ja a Kodály Zoltán utcában. Sze-
rencsére idejében észrevette,
hogy lapos a jobb hátsó, óvato-
san be is gurult vele egy parko-
lóhelyre. Látszott a mozdulata-
in és a riadt tekintetén, hogy ke-
reket még életében nem cserélt. 
Állt tanácstalanul, szemben a
szerkesztőségünkkel, ahonnan
segíteni indultunk, de megelő-
zött bennünket egy fiatalem-
ber a feleségével. Szakértően
kereket cserélt, gondosan el-
rakta az emelőt a helyére, jó
utat kívánt, aztán elment. 
Ez önmagában elég sovány,
mondhatni mindennapi törté-
net. Alkalmatlan mindenféle
morális eszmefuttatásra, pél-
daadásra. A fiatalember azon-
ban másnap reggel izgatottan
becsengetett a szerkesztőség-
be. Azt mondta: egész éjszaka
nem tudott aludni. Nem emlé-
kezett pontosan, hogy jól meg-
húzta-e a kerék csavarjait. 
Telefonon megtaláltuk a höl-
gyet, aki hálásan köszönt min-
dent, a kerék nem esett ki, már
volt is vele a gumiszervizben. A
férfi megkönnyebbülten felsó-
hajtott, elköszönt, munkába in-
dult. Részéről így volt teljes az
önzetlen „szolgáltatás”.
Erről a történetről eszünkbe ju-
tott a tánctagozatos iskola egy-
kori igazgatója, akinek szőlője
volt a ménfőcsanaki „hegyen”.
Este volt már, amikor befejezte
a munkát, lement a családjá-
hoz, bekapcsolta a tévét, s hir-
telen eszébe jutott, hogy a pin-
ce egyik borosüvegében tárolja
a permetezőszert. Mi van, ha éj-
szaka betörnek a pincébe, s va-
laki azt az üveget húzza meg
éppen? Mert hát vigye el az ör-
dög a betörőt, de azért halált
mégsem érdemel. Fölment te-
hát a hegyre, hazavitte a folyé-
kony mérget. 
Mondhatni, mindkét esetben
a legnagyobb gondosság elve
érvényesült, melyet nemcsak
a jog ismer el, hanem az er-
kölcs is méltányol. Nem is be-
szélve a hölgyről, meg a lehet-
séges betörőről a ménfőcsana-
ki pincében. 

Gy. P.

Kerékcsere

Jobb tapadás, kisebb fékút, 
biztonságos közlekedés

Hol, mi a szabály?
Magyarországon, bár többször felmerült, nem vezették be a téli gumi
kötelező használatát. Viszont a közútkezelő az időjárási és útviszonyok
függvényében egyes útszakaszokon kihelyezhet „Hólánc használata kö-
telező" táblát. Ilyen útszakaszon csak olyan járművel szabad közlekedni,
melynek legalább a hajtott tengelyén lévő gumiabroncsokon hólánc van.
Hazánkban a szöges abroncsok használata közúton tilos! 
Ausztriában november 1. és április 15. között személygépkocsik és 3,5
tonna megengedett össztömegnél nem nehezebb teherautók esetén, té-
lies útviszonyok mellett kötelező vagy minden keréken legalább 4 mm
profilmélységű téli gumi, vagy csak a meghajtott tengelyen a hólánc
használata. Hóláncot azonban csak abban az esetben szabad használni,
ha az úttestet összefüggő hó- vagy jégréteg borítja és a hólánc nem ká-
rosítja az útburkolatot. A rendelet megszegői 35 eurótól 5000 euróig ter-
jedő büntetésre számíthatnak, ráadásul bizonyos esetekben a biztosítók
sem térítik meg a nyári gumival felszerelt autók kárát. 
Csehországban november 1. és április 30. között a 3,5 tonna össztö-
megnél nagyobb járművek esetén legalább a hajtott tengelyen, legalább
6 mm profilmélységű téli gumi használata kötelező azokon az útszaka-
szokon, ahol ezt táblák jelzik. A hólánc használatát szintén táblák jelzik.
Szlovákiában személykocsik esetében nincs dátumhoz kötve, viszont
ha az utat összefüggő hó- vagy jégréteg borítja, akkor Szlovákiában kö-
telező mind a négy keréken legalább 3 mm profilmélységű téli gumi hasz-
nálata. A büntetési tétel 60 euró.
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Bővebb információ:
•  www.gymskik.hu/rendezvenyek 
•  www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

HACCP-tanfolyam indul
a kamarában november 7-én

A képzés segít az élelmiszer-előállításban, kereskede-
lemben, vendéglátásban dolgozó szakembereknek a

HACCP-rendszer kialakításához, bevezetéséhez,
működtetéséhez. Vizsga után a résztvevők

tanúsítványt kapnak. A képzés díja kamarai tagoknak,
kereskedelmi tagozati tagoknak kedvezményes. Infor-

máció kérhető kertagtitkar@gymskik.hu

Tájékoztató Győrben
az advent jegyében, november 9-én

Kereskedőknek és turisztikai vállalkozásoknak.
A Belvárost érintő rendezvényekről és fejlesztések-
ről lesz szó.  
• Advent Győrben rendezvényről, 
• a jövő évi parkolási változásokról,  
• Győr kártyáról,
• EYOF 2017-es Ifjúsági Olimpia előkészületeiről. 

Újra bankár klub a kamarában
november 9. szerda 16 órától

Vendége Pintér-Péntek Imre kamaraelnök.
Rendezvény jellege: Kerekasztal-beszélgetés.

A Győri Ipari Parkban 2008 óta elektromoshálózat-
védelmi eszközöket gyártó Eaton (Cooper Bussmann
Hungaria Kft.), az előző évekhez hasonlóan, idén is
társadalmi felelősségvállalási napot szervezett októ-
berben, ezúttal egyszerre három helyszínen.

A győri állatmenhelyen ötvenheten a kis állatok-
nak szánt adományok átadása után kitakarították a
cicaházakat, átmosták a ketreceket, segítettek a ku-
tyaházak összeállításában, lefestették a menhely
bejárati kapuit, és a ketrecek mellett készülő járda
kiépítésében is segítettek: ástak, kavicsot lapátol-
tak, majd lerakták a járólapokat, melyek egy részét
a vállalat biztosította. A menhely dolgozói minden
segítségért, de különösen ez utóbbiért nagyon há-
lásak voltak, mert a járda kiépítése a jövőben jelen-
tősen megkönnyíti az etetést. 

Emellett párhuzamosan kezdte meg további 34
fő önkéntes a munkát a Szent Cirill és Method Ala-
pítvány Bántalmazott Anyák Otthonában. Az ön-
kéntesek kifestették a folyosókat, a konyhát, és
még további két szobát. Mindezek alatt az Eaton
karbantartói elvégezték a zárcseréket és a fürdő-
szobákban a zuhanyzók csapatelepeinek cseréjét.
A csoport tagjai több doboznyi adományt is átad-

Összefogtak az Eaton dolgozói,
hogy segíthessenek

tak az otthon részére, melyeket az Eaton dolgozói
gyűjtöttek össze. 

A harmadik helyszín a Petz Aladár Megyei Okta-
tó Kórház udvara volt, ahol újabb 34 fő önkéntes vál-
lalkozott avargyűjtésre, bokrok visszavágására és
növényültetésre. A kórház teljes területén össze-
gyűjtötték a leveleket, illetve többek között a szülé-
szet előtti kis területen különböző növényeket ültet-
tek, majd murvával fedték be a talajt. A kórház me-
leg teával várta a szorgalmas csapatot. Az Eaton két
padot is adományozott az intézménynek, melyeket
a szülészet előtt helyeztek el.

A Megbántam, jóvátenném prog-
ram keretében a közelmúltban
többször is segédkeztek a győri ra-
bok a parlagfű-mentesítésben, le-
vélsöprésben – tudtuk meg Mihály
Attilától, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Büntetés-végrehajtási Inté-
zet parancsnokától. „A börtönbün-
tetés alatt megvalósuló reszociali-
zációs program célja az elítéltek
olyan élethelyzetbe hozása, hogy
szabadulásuk után belső meggyő-
ződésből akarjanak és képesek le-
gyenek a társadalom hasznos, jog-
követő tagjává válni. Ezért is műkö-
dik az intézetünkben immár hete-
dik éve a Megbántam, jóvátenném
sorozat” – tájékoztatott Mihály Atti-
la, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet pa-
rancsnoka. Elmondta, a Győr-Szol
Zrt.-vel kötöttek együttműködési
megállapodást, melynek kereté-
ben idén háromszor vettek részt a
város parlagfű-mentesítésében.

Parlagfüvet irtottak az elítéltek
A munkára Győrnek egy olyan

területén volt szükség, ami bár a
városhatáron van, a város egyik
legnagyobb cége, az Audi Hunga-
ria Motor Kft. mellett helyezkedik
el, így annak állapota sok dolgozni
járó mindennapjaira van hatással.

A büntetés-végrehajtás mun-
katársai 2009 óta egyébként 35
helyszínen jártak 185 jogerős el-
ítélttel, akik 47 munkanapot töltöt-
tek el Győrben és környékén. Az
önkéntes jelentkezők száma szinte
mindig meghaladja a meghatáro-
zott létszámot, azonban természe-
tesen csak az vehet részt a prog-
ramban, aki bűncselekménye, sze-
mélyisége, addigi munkavégzése
alapján megbízható, nem jelent
kockázatot a kültéri munkáknál.

A program hamar népszerűvé
vált, nagyon sokan keresik meg az
intézetet, de a börtön is ajánlja se-
gítségét, ahol tudja. Elsősorban a
kevés anyagi forrással bíró, rászo-

ruló intézmények élveznek elsőbb-
séget. A programokban részt vett
– a teljesség igénye nélkül – több
óvoda, játszótér, gyermekotthon,
iskola. Ezeken a helyszíneken ál-
lagmegóvási munkákat végeztek,
de volt olyan óvoda is, ahol egy te-
hetséges fogvatartott, társaival
együtt a falazat mesefigurákkal va-
ló kifestését vállalta.

A „teljes közösség” hasznára is
igyekszik válni az intézet: őszi év-
szakban több temetőben megfor-
dultak már rabok, ahol a lehullott
faleveleket szedték össze, és segí-
tettek sátrat is építeni a vámossza-
badi menekültszálláson. Évente
becsatlakoznak az országos szer-
vezésű TeSzedd mozgalomba, a
város egy-egy „szemetesebb” ré-
szét igyekeznek ilyenkor megtisztí-
tani. A rekord 2016-ban született,
idén eddig 52 fő elítélt 10 helyszí-
nen összesen 3120 munkaórát töl-
tött jóvátételi munkával.

BEPILLANTÁS A „VÉRZIVATARBA”. A nagy háború, a győri vadászlaktanya története címmel nyílt
múlt héten rendhagyó kiállítás, rendhagyó helyszínen. Az I. világháború „vérzivatarába” nyújt bepillantást a
Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében bemutatott tárlat, ami az egykori laktanya területén lévő közgyűjte-
ményi raktárban nyílt meg hivatalosan. A menetfelszereléseket, öltözeteket, fotókat és más dokumentu-
mokat is felvonultató kiállítás nyitó rendezvényén Fekete Dávid alpolgármester, az Első Világháborús Cen-
tenáriumi Emlékbizottság elnöke elmondta, fontos, hogy a fiatalok is megtudják, mi történt valójában az
első világháborúban. A tárlat a Győri Honvéd Hagyományőrző Egyesület ötlete nyomán valósult meg, s no-
vember 30-ig látogatható előzetes bejelentkezést követően, ingyenesen. Bejelentkezni Cserhalmi Zoltán
történésznél, a +36-20/253-8311-os telefonszámon lehet.

PROGRAMOK  MOZAIK
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A péntek esti vacsorához
Szalay Balázs biztosítja a zenét

19 órától! 

Márton-napi menü

Helyszín: 9027, Gyôr Budai út 4-6.
Famulus Hotel, Pódium étterem 

Nyitva tartás: 11—22 óráig 
Asztalfoglalás: +36-96/547-730

2016. november 10—11—12.

Márton-napi 

„Aki Márton-napon libát nem
eszik, egész éven át éhezik!”

Liba-
napok 
PÓDIUM

Étteremben

Hideg libamáj zsírjában,
csatos üvegben zöldséges-
kerttel, friss bagettel 

1990 Ft

Tejszínes libaaprólék-
le ve s lúdgégével 590 Ft

Omlós libamellfilé
hecsedlis pecsenyelével,
sütôtökös rizottóval 2290 Ft

Sólet, füstölt libamellel, 
gers  livel és fôtt tojással 1890 Ft

Fokhagymás mézzel
sütött, ropogós libacomb
párolt lilakáposztával,
libazsíros dödöllével 

Gesztenyés minitorta 
vaníliás almapürével 890 Ft

1790 Ft

2900 Ft

2500 Ft

3200 Ft

Bock József 
Szent Márton bora
2016, 0,75 l

Hangyál Balázs Rosé
2016, 0,75 l

Apátsági St. Martinus
2016, 0,75 l

Italkínálat

a

szerző: zombai-kovács ákos
fotó: gy. p.

Hatalmas, helyi összefogásnak
köszönhetően kaphatja vissza
száz éve elhurcolt harangjait a
Szent Mór Bencés Perjelség. A
Széchenyi téri bencés templom
új harangjait az innsbrucki
Grassmayr Műhelyben öntöt-
ték, a nem mindennapi esemé-
nyen néhány, az összefogásban
részt vevő győri vállalkozó is je-
len volt.

Tirolba általában kirándulni vagy síelni
mennek az emberek, a tucatnyi győri
küldöttség azonban harangöntésre
érkezett a tartomány fővárosába, múlt
pénteken. A bencések és néhány vál-
lalkozó úti célja Innsbruck 1599 óta
működő, legendás harangöntő műhe-
lye, a Grassmayr volt. „Pontosan száz
éve vitték el háborús célokra a Loyolai
Szent Ignác-templom négy harangját,
ezeket most a győriek összefogásá-
nak köszönhetően, pótolni tudja a
bencés közösség” – mondta Most Ba-
lázs, a győri harangprojektet irányító
szakértő. Néhány héttel ezelőtt sajtó-
tájékoztatón jelentették be, hogy szé-
les körű összefogás szerveződik a ha-
rangok pótlására. Akkor még senki
sem gondolta volna, hogy ennyien a
jó ügy mellé állnak. „Miután bejelen-
tettük, hogy szeretnénk, ha még idén
újra megszólalhatna a templom 1916-
ban elhurcolt négy harangja, egymás
után érkeztek a felajánlások, Győr vá-
rosa, helyi vállalkozások, családok

Tirolban „születtek meg”
az új gyôri harangok

fogtak össze a nemes cél érdekében”
– tette hozzá Bogisich Ferenc, a QP
Zrt. vezérigazgatója, aki a motorja volt
a példátlan összefogásnak. A négy ha-
rang közül egynek az újraöntését a
bencés rend és a hívek, egy másikét
győri vállalkozók, a harmadik elkészít-
tetését a győri önkormányzat, a ne-
gyediket pedig maga Bogisich Ferenc
vállalta magára.

A Széchenyi téri bencés templom
idén ünnepli felszentelésének 375. év-
fordulóját, az emlékév megkoronázá-
sa lesz a hiányzó harangok pótlása.
„Tudtuk, hogy ebben az évben sok
szép és emlékezetes dolog történhet
a perjelség életében, de azt mi sem
gondoltuk volna, hogy ennyien segíte-
nek a harangok „megszületésében” –
hangsúlyozta Sárai-Szabó Kelemen, a
Szent Mór Bencés Perjelség vezetője,
aki maga is személyesen vett részt a
harangok újraöntési ceremóniáján. A
támogató cégek között van a Patent

Csoport is, melynek ügyvezetője is ott
volt Innsbruckban. „A Patentnek az a
filozófiája, hogy ne csak kapjon a kör-
nyezetétől és a városától, de cserébe
adjon is, ezért segítettük mi is a ben-
cés harangok visszakerülését eredeti
helyükre” – emelte ki Kocsis Róbert, a
Patent Holding ügyvezetője. Annyian
támogatták a bencés harangok újra-
öntését, hogy végül nem is a tervezett

négy, hanem összesen hat harang ké-
szül a tiroli műhelyben. Két harang a
templom korábbi Huszár-tornyába ke-
rül majd, amit a tervek szerint helyre-
állítanak, a most öntött négy harang
pedig eredeti helyére, a nyugati to-
ronyba kerül vissza. Az Innsbruck-
ban újraöntött harangok december
11-én érkeznek Győrbe, de előtte,
ha minden jól megy, Ferenc pápa is
megáldja őket. Az ünnepélyes ha-
rangszentelés advent harmadik va-
sárnapján, december 18-án lesz a
Széchenyi téren.

Az I. és a II. világháború, valamint az 1956-os forradalom hősi
halottai előtt tisztelegtek a Deim Pál alkotta „Hősi halottak”
emlékműnél, a nádorvárosi köztemetőben múlt pénteken az
egybegyűltek. A koszorúzási ünnepséget Rózsavölgyi László
önkormányzati képviselő és a történelmi egyházak képviselői
tartották. Rózsavölgyi László tisztelgett hősi halottaink előtt,
akik magyar vagy külhonban teljesítettek parancsot, harcol-
tak a hazáért, életüket adva érte, s jelezte, a hősök mellett
azokról sem feledkezhetünk meg, akik tisztességgel leélték
életüket, de az élet végén mindig ott a halál.

A történelmi egyházak – az evangélikusok, a baptisták,
a reformátusok és a római katolikusok – képviselői imában
emlékeztek a hősökre, majd a különböző társadalmi szer-
vezetek és egyesületek képviselői helyezték el a megem-
lékezés koszorúit.

A hôsökre is emlékeztek
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Elérhetőségek: www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem 9024 Győr, Hunyadi utca 2. 06-96/550-240

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

Számos antidiszkriminációs, kö-
zösségi, szociális, mentálhigié-
nés, egészségügyi és oktatási, te-
hetséggondozó, ismeretterjesztő
program valósul meg a 2016–2020
közötti időszakban  annak érdeké-
ben, hogy a Győr-Újváros terüle-
tén élő, hátrányos helyzetű lakos-
ság életminősége javuljon, társa-
dalmi kirekesztettsége enyhüljön
– ezzel folytatódik az újvárosi re-
habilitációs program.

Az igényfelmérés és helyzetelemzés
alapján egyértelművé vált, hogy Győr-
Újvárosban a társadalmi problémák hal-
mozódó, szorosan összekapcsolódó,
egymást erősítő formában jelentkeznek.

Erre próbálnak számos eszközzel re-
agálni a projektben részt vevő szakem-
berek. Az induló program elsődleges
célja a városrész területén élő hátrá-
nyos helyzetűek társadalmi-gazdasági
hátrányainak enyhítése, életkörülmé-
nyeinek javítása és a helyi közösség tár-
sadalmi kohéziójának erősítése. Vagyis
az újvárosi lakosok kirekesztettségének
csökkentése, hosszabb távon annak
megszüntetése olyan komplex, hely-
ben elérhető szolgáltatások bevezeté-

Demensellátó központ nyílik Győrben, az Otthon ut-
ca 2. szám alatt a közeljövőben. Az épületfejlesztést
követően egy 28 fő nappali ellátására alkalmas in-
tézmény jön létre, amely egyaránt kiszolgálja a de-
mens betegek és hozzátartozóik igényeit. A cent-
rum többféle alapszolgáltatási forma szolgáltatási
elemeinek kombinációját biztosítja annak érdeké-
ben, hogy a demenciával élők és hozzátartozóik
életminősége javuljon, állapotuknak és helyzetük-
nek megfelelő támogatásban részesüljenek, meg-
növelve azt az időszakot, amit saját otthonukban,
hozzátartozóik körében tölthetnek.

A központban a nappali ellátás keretében kész-
ségfejlesztő, szinten tartó foglalkozások, egyéni és
kiscsoportos terápiák zajlanak. Az idősek számára
lehetőség lesz az étkezésre, napközbeni pihenésre,
alvásra, valamint a szükséges személyi higiénés te-
endők elvégzését is biztosítják. Fontos feladat még
a tanácsadás a hozzátartozók, demens személyek-
ről gondoskodó családtagok számára. A kialakítan-
dó központ jó lehetőséget nyújt a folyamatos szak-

Demensellátó központ nyílik
ember-utánpótlás és laikus segítő hálózat gyakor-
latorientált képzésére is. A nappali ellátás alapvető-
en azt a célt szolgálja, hogy a nap jelentős részében
szakszerű segítséget kapjon a beteg, s a képzett
szakemberek jelenléte ahhoz is hozzájárul, hogy
egy-egy jelentős változás időben felismerhető le-
gyen, és így a demenciával élő személy megfelelő
gondoskodásban részesülhessen.

A demensellátó központ (INDA-pont, azaz Inter-
professzionális Demencia Alapprogram-pont) az
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
(EESZI) egyik telephelyeként fog működni. Az épü-
letet átalakítják, az új beépítés és átalakítás össze-
sen 261,15 négyzetméteres, a felújítás 254,59
négyzetméteres területet érint. A fejlesztés fontos
eleme a valamennyi fogyatékossági csoport számá-
ra megvalósuló akadálymentesítés, valamint az
energiagazdaságosságot elősegítő napelem.

A szakemberek foglalkoztató, mozgásfejlesztő
és ápolási eszközöket, bútorokat, informatikai,
elektronikai és udvari fejlesztő eszközöket is besze-

reznek. A program keretében húsz új kerékpárt is
vásárolnak, melyekkel a házi segítségnyújtásban
részt vevőket gyorsabban, rugalmasabban érik el
majd a gondozók.

A Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győr-
ben, I. ütem” című projekt keretében a győri önkor-
mányzat közel 175 millió forintos támogatást nyert
a központ kialakítására.

Szociális programokkal folytatódik az újvárosi rehabilitáció
sével, melyek a célcsoport aktív részvé-
telével valósulnak meg, és életkörülmé-
nyeik javítását is szolgálják.

A célcsoport projektbe vonását
szociális munkások segítik, akik ösz-
tönzik a lakosokat, hogy vegyenek
részt a különböző életvezetési, család-

szervezési, háztartás-vezetési, pénz-
gazdálkodást segítő programokon.
Egyéni fejlesztési terveket dolgoznak
ki a hátrányos helyzetű lakosság kép-
zettségi szintjének növelésére, az élet-

hosszig tartó tanulás készségének és
igényének fejlesztésére, munkaerő-pi-
aci beilleszkedésük elősegítésére. 

Az 5–18 év közötti fiatalokat a tanul-
mányi hátrányaik leküzdésében, iskolai
felzárkózásukban, továbbtanulásukban
közvetlenül segítik az oktatási és kész-

ségfejlesztési programok, mint iskola-
előkészítő, logikai készségfejlesztő, tan-
tárgy-felzárkóztató foglalkozások, ma-
gatartásformáló, kompetenciafejlesztő
tréningek, alkotóklubok, színjátszó kö-

rök. A hátrányos helyzetű gyerekek nyári
napközis táborokban is részt vehetnek.

A foglalkoztatás elősegítése érdeké-
ben kiemelt feladat a hátrányos helyze-
tű családok gyermekei számára olyan
minta mutatása, mely értéknek és ki -
emelkedési lehetőségnek tekinti a tanu-
lást a jelenlegi életkörülményeiből. A
gondolkodásuk alakításához, a munka
fontosságának tudatosításához, a hely-
ben élő tehetséges fiatalok vállalkozóvá
válásának elősegítéséhez különböző
személyiségfejlesztő, pályaorientációs
programokon, saját élményen alapuló
tevékenységeken, kísérleti mentorprog-
ramon keresztül járul hozzá a projekt.

Az akcióterületen pszicho-szociális
konzultációs központot is kialakítanak a
szenvedélyproblémával küzdők, veszé-
lyeztetettek, családtagjaik és a velük kap-
csolatban álló szakemberek számára.

A projekt a „Győr-Újváros szociális
városrehabilitációhoz kapcsolódó társa-
dalmi együttműködést erősítő komplex
program” keretében, a konzorciumot al-
kotó két szervezet, Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzata és az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény
koordinálásában, 200 millió forintos tá-
mogatással valósul meg.

Nappali ellátás keretében 
foglakoznának majd az idősekkel

Példát mutatnak
a gyerekeknek
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Syncreon Hungary Logisztikai és Szállítási
Kft., mely Európa egyik leggyorsabban nö-
vekvô, világviszonylatban 94 telephellyel ren-
delkezô  vállalata, gyôri  telephelyére több mû-
szakos munkarendbe felvételre keres

BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT
Ami a munkakör
betöltéséhez szükséges
• 8 általános iskolai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása 
• erkölcsi bizonyítvány
• üzemorvosi alkalmasság

TARGONCAVEZETÔKET/
SORKISZOLGÁLÓKAT
Ami a munkakör
betöltéséhez szükséges
• OKJ-s bizonyítvány 

(szakirányú képesítésrôl)
• Új típusú jogosítvány

• 3324 Vezetôüléses targonca
• 3313 Vezetôállásos targonca
• 3312 Gyalogkíséretû targonca

Amit mindkét munkakör 
esetén kínálunk:
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria rendszer (lakáshitel-

törlesztési támogatás)
• munkavállalói kedvezménycsomag

Ha szeretnél egy dinamikusan fejlôdô 
nemzetközi nagyvállalat munkatársa lenni, 
JELENTKEZZ!
Kapcsolat: 96/661-213
hétfôtôl péntekig 8–16 óráig 

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Amióta a MÁV júliusban forgalomba állítot-
ta az új FLIRT szerelvényeket Hegyesha-
lom, Győr és Budapest között, lényegesen
megnőtt az utasforgalom a vonaton. Mi is
felszálltunk, s a mozdonyvezetővel, Kugel-
mayer Ádámmal beszélgettünk: már kis-
gyermek korában arról álmodott, vonato-
kat irányíthat. A vonzalom a szakmához
nem véletlen, a dédnagypapa is mozdony-
vezető volt, a család több tagja is a vasútnál
dolgozott. 

Az érdeklődők a közelmúltban nyílt nap keretében
ismerkedhettek meg a legújabb beszerzésű, kék-fe-
hér festésű FLIRT motorvonattal a győri állomáson. 

Nem csak az utasteret nézhették meg jobban a
kíváncsiskodók, hanem töviről hegyire átfésülhet-
ték a járművet, többek között bemehettek a moz-
donyvezető-fülkébe is. Mi is megtettük, ahol a moz-
donyvezető, Kugelmayer Ádám szívesen mesélt
magáról és a vonatról. 

A 35 éves fiatalember 12 éve vezet vonatokat,
érettségi után a győri vasútállomás műhelyében
dolgozott, majd egy kétéves képzésen szerezte
meg a mozdonyvezető-vizsgát. Végigjárta a rang-
létrát: először csak az állomáson végzett tolatáso-
kat, átrendezéseket, majd tehervonatokat vezethe-
tett, most pedig a személyvonatokon teljesít szol-
gálatot. Naponta átlagosan 12 órát dolgozik, több
mint 500 kilométert utazik. Azt havi bontásban elő-
re tudja, hogy mely vonalakon, mikor fog közleked-
ni, van, amikor hajnalban indul és van, amikor éjsza-
ka. Ő elsősorban a Budapest–Győr–Hegyeshalom
útvonalon közlekedik a FLIRT motorvonattal. Ezek-
nek az új típusú vonatoknak a legfőbb jó tulajdon-

Akit a mozdony füstje 
megcsapott

sága, hogy 140 helyett 160-nal tudnak száguldani,
és nagyon jól fékeznek. A mozdonyvezető szerint az
utasok is kedvelik, kényelmes vele az utazás, télen
meleg, nyáron hűvös, a klímaberendezésnek kö-
szönhetően, komfortos, tiszta a mellékhelyiség, és
pontos az utastájékoztató rendszer. A szerelvényt
kerekes székesek is használhatják. A mozdonyveze-
tő szempontjából is ideális a jármű, a sebesség mel-
lett nagy előnye, hogy minden digitálisan működik,
a legkisebb problémánál is jeleznek a műszerek, va-
lamint pontosan követhető az útvonal és a menet-
rend a képernyőn. 

Kiderült, amióta a FLIRT szerelvények közleked-
nek Hegyeshalom–Győr–Budapest között, lényege-
sen megnőtt az utasforgalom a vonaton. Az 1-es szá-
mú vonalon tavaly havonta átlagosan 570 ezren
FLIRT-tel utaztak, ebből több mint 63 ezren érkeztek
Győrbe vagy innen indultak a modern motorvonattal.

Kugelmayer Ádám kedvenc útvonala azonban a
Veszprémbe vezető vasútvonal, a csodálatos bako-
nyi táj, a viaduktok miatt, s gyakran lát állatokat; őze-
ket, vaddisznókat is. Ezek az élmények teszik érde-
kessé számára az utazást. Azt mondja, egyre több
kollégája megy nyugdíjba, utánpótlás pedig nincs,
ugyanis évekig nem indítottak mozdonyvezető-kép-
zést. Nem érti, a fiatalok miért nem választják ezt az
igazán izgalmas, érdekes szakmát. A különböző idő-
pontban kezdődő munkarendet leszámítva, biztos,
tervezhető életpálya vár a mozdonyvezetőkre. Az
érettségi mellett orvosi és pszichikai alkalmassági
vizsgálatoknak kell megfelelnie a jelentkezőknek, hi-
szen a mozdony irányítója akár több száz utas éle -
téért is felelős. A győri fiatalembernek eddig nem
volt balesete, igaz, néhány kisebb állat óhatatlanul
a vonat kerekei alá kerülhet. 

Ádám végül elmondta, Railjetet szeretne a jö-
vőben vezetni, ettől egy újabb szakvizsga választja
csak el.
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Hogyan lehet adómentesen be-
fektetni pénzünket? – erről kér-
deztük Sej Attilát, az Arrabona
Privátbankár Befektetési Kft.
ügyvezetőjét.

Az év vége felé közeledve egyre nép-
szerűbbek a TBSZ, azaz a Tartós Be-
fektetési Számlák. Azonban az adó-
mentes befektetési lehetőségek kö-
zött mindenképpen érdemes még
megemlíteni a NYESZ-t, azaz a Nyug-
díj Előtakarékossági Számlát. 

Ezek a számlák az öngondoskodás
néhány formája, melyekkel adómente-
sen fektethetjük be pénzünket és a
kockázat mértékét az ügyfél határoz-
za meg.

Mit érdemes tudni a TBSZ szám-
lákról?

A TBSZ számla futamideje lehet 3,
illetve 5 év, ehhez járul még a nulladik,
vagy más néven gyűjtőév. A gyűjtő -
évet akár az év utolsó hónapjaiban is
el lehet indítani, így közel egy évvel ha-
marabb lehet megtakarításunk adó-
mentes.

Ezen befektetési forma célja,
hogy a hosszú távú megtakarítási

Hogyan fektethetjük be adómentesen pénzünket?

TBSZ — az adómentes befektetési forma
hajlandóságunkat az állam kamat -
adó-kedvezménnyel ösztönözze. A
TBSZ számlákon ugyanis három év
után a szokásos 15 százalék helyett
csak 10 százalék, 5 év után pedig 0
százalék lesz az adóvonzata befek-
tetéseinknek.

Ezeken a számlákon vehetünk kü-
lönböző állampapírokat, befektetési
alapokat, hazai és külföldi részvénye-
ket, sőt, még devizapiaci ügyleteket is

köthetünk. Cégünknél, az Arrabona
Privátbankárnál, mint az ERSTE Be-
fektetési Zrt. függő ügynökénél, közel
600 befektetési alap érhető el, többek

között ingatlan,
kötvény és szá-
mos részvény-
alap. Ezek alap-
ján össze lehet ál-
lítani, olyan port-
fóliókat, melye-
ken elérhetünk
a d ó m e n t e s e n
éves szinten akár
5-10 százalékot.

Mi történik, ha valakinek ha-
marabb szüksége lesz a pénzé-
re? Milyen szankciókra lehet szá-
mítani?

Tulajdonképpen semmilyen hát-
rány nem érinti. Ha valaki három
éven belül bontja fel a Tartós Befek-
tetési Számláját, akkor ugyanúgy
adózik, mintha nem lett volna TBSZ
számlája, azaz 15 százalékkal. Ha
pedig három év után szünteti meg
valaki a számláját, akkor már csak
10 százalék lesz az adóvonzata.

(x)

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

Érdeklôdni: 06-20/269-3234 • gyor@orientik.hu • orientalkft.hu

Beruházó: Orientál Kft.
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Megszűnéséig a győri Rába, vagyis a
mai Richter Terem volt a vidék legna-
gyobb mozija, 811 ember ülhetett be
egy-egy vetítésre. A másik filmszínház,
a Bisinger sétányon lévő Vöröscsillag
barátságtalanabb teremben fogadta a
nézőket, nem mindig sikerült kelleme-
sen befűteni, az elavult gépészeti rend-
szer miatt szén-monoxid-szivárgástól is
folyamatosan féltek az üzemeltetői.  A
Széchenyi István Egyetem elődjénél, a
főiskolán 1988-ban kezdődtek meg a
rendszeres filmvetítések, a végén már a
hét négy napján moziztak a fiatalok.
Győrött remek filmklubok is működtek,
Tóth Erzsébet dramaturg vezetésével.

A plaza-mozik megjelenésével a
győri kulturális intézmények más funk-
ciót kaptak, az egyetlen „régimódi” mo-
zi a Lloydban működött, de az épület is
tulajdonost váltott. Jelenleg a Rómer-
házban és iskolai vagy más közösségi
igény esetén alkalmanként a Richter Te-
remben is forog a film. A multiplex mo-
zik 1998-tól működnek Győrben.

A Rómerben az év elején lecserél-
ték a vetítőgépet, és új székek is érkez-

szerző: gy. p.
illusztráció: rómer-múzeum

Az idén 85 éves magyar hangosfilm el-
ső 13 évének eredeti moziplakátjaiból,
s a legendás filmekben szereplő tár-
gyakból nyílt film- és zenei részletekkel
színesített kiállítás a Magyar Ispitában. 

Több mint háromszázötven film készült Ma-
gyarországon 1931 és 1944 között. Ebben
az időszakban csak az olaszok és a németek
forgattak több filmet Európában – mondta
el Fekete Dávid alpolgármester, aki a kiállí-
táshoz kapcsolódó tanulmánykötetnek is a
szerkesztője volt. A filmtörténetben járatos
alpolgármester szólt arról is, hogy az alkotá-
sok közül ötven máig nem került elő.

A tárlat a múzeum és a könyvtár együtt-
működésével jött létre, Grászli Bernadett, a
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múze-
um igazgatója utalt arra, hogy a magángyűj-
tőktől és a közgyűjteményekből származó
eredeti plakátokat ebben a formában még
soha nem állították ki Magyarországon.

Jávor Pál és Perczel Zita néz ránk a kiállításon

A magyar hangosfilm
plakátjai az Ispitában

Az első magyar hangosfilm a Kék bálvány
volt, a második pedig a mindenki által is-
mert Hyppolit a lakáj. Győri vonatkozású ér-
dekesség, hogy városunkban már 1943-
ban forgattak hangosfilmet. A Kettesben cí-
mű alkotás helyszíneinek felkeresésével do-
kumentum is készült, a Győr+ Média filmes
szakembereinek közreműködésével.

Az interaktív mozzanatokat is magába
foglaló kiállítás a 162 plakáton át, s a filmek-
ben szereplő tárgyak segítségével bemutat-
ja a korszak filmgyártásának uralkodó stílu-
sait, a sztárkultuszt, de megtudhatjuk azt is,
hogy kik azok a színészek, akik a zsidótörvé-
nyek miatt nem állhattak kamerák elé. 

A Könyvszalonra megjelenik egy lenyűgö-
ző kiadvány is, mely kiváló minőségben mu-
tatja be a kiállítás plakátjait, tájékoztatott dr.
Horváth Sándor Domonkos, a Dr. Kovács Pál
Megyei Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója.
A Magyar hangosfilm plakátjai 1931–1944 cí-
mű kötetben hat tanulmány is található, me-
lyet alapos kutatómunka előzött meg. 

A kiállítás 2017. március 31-ig tekinthető
meg a Magyar Ispitában.

Pillanatképek premierekkel, vodkarakétákkal a
tek a színházi előadásokhoz, illetve a
filmvetítésekhez. A ház egyik fő profilját
adják ugyanis a filmek, a Pongrácz Ba-
lázs által szervezett vetítések népszerű
alternatívát kínálnak a tömegfilmekkel
szemben. Máshol nem látható, sajátos
atmoszférájú, formateremtő, ugyanak-
kor szórakoztató, főleg új magyar és
európai művész-, szerzői, játék- és do-
kumentumfilmek, animációk szerepel-
nek a programban, melyeket a széle-
sebb közönség figyelmébe is ajánla-
nak, a vetítéseket pedig sokszor közön-
ségtalálkozók egészítik ki. 

Sikeres Oscar-tippek
A jó mozisnak nemcsak a közönsé-

gét kellett ismernie a 35 milliméteres
filmtekercsek korszakában, de még
az amerikai esztéták ízlésvilágát is ér-
teni kellett valamelyest. A kópiák kor-
látozott számban álltak ugyanis egy-
egy ország rendelkezésére, s a mozik
a filmforgalmazóktól adott időpontra
igényelhették azokat. Aki ráérzett arra,
hogy melyik alkotásnak ítélhetik oda
az Oscart, s azt a filmet még a díjki-

osztás előtt lefoglalta, komoly verseny -
előnybe került. Az Oscar ugyanis rég -
óta hívó szó a közönségnek.

A Lloydban 2007-ig működő mozi
nagyon jó találati aránnyal „tippelt”, fő-
leg az üzemeltető Engyel Antal ismere-
teinek és érzékének köszönhető, hogy
a győri közönség általában elsőként lát-
hatta azt a filmet, melynek az Oscar-gá-
lán tapsoltak. Emlékezetes ezek közül a
Philadelphia című amerikai filmdráma,
Tom Hanks ezért kapta első Oscarját. 

A Lloyd a magyar filmek premier-
mozija is volt. 2002. március 13-án
közönségtalálkozóval egybekötve itt
vetítették először az országban a leg-
nagyobb magyar sorsát bemutató
Hídembert: a Széchenyi tér mozijá-
ban, Eperjes Károllyal, Bereményi Gé-
zával. Az országos premierre csak két
nappal később került sor.

Good Bye, Lenin!
Keletnémet zászlók lobogtak 2004.

november 7-én a Lloyd épületében. Az
egykori pártállami ünnepségek görbe
tükreként emlékeztek a „szocialista for-

radalomra”, a Good Bye, Lenin! című
film vetítésére 7 forint volt a belépő, s
mindenki kapott egy kis üveg vodkát –
rakétát –, így aztán mintegy saját törté-
nelmi környezetének kellékei között lát-
hatták a nézők a német sikerfilmet.
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RÓMER HÁZ  KULTÚRA

Kihirdették az NKA Cseh Tamás Prog-
ram idei első nyerteseit: október 26-
án Budapesten huszonöt együttes és
énekes, valamint 53 vidéki és 8 hatá-
ron túli könnyűzenei koncerthelyszín
vehette át az erről szóló elismerést.
Mintegy négymillió forintos támoga-
tásban részesült a győri Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum alatt
működő Rómer Ház is, amely az el-
múlt két évben kiemelkedő munkát
végzett a hazai zenekarok és előadók
győri bemutatásában.

A támogatásról szóló okleveleket
Takács Krisztián, a múzeum kommu-
nikációs és marketing csoportveze-
tője, valamint Horváth Gábor szerve-
ző vette át ünnepélyes keretek között.
Elmondták, a Rómer Ház mára a
könnyűzenei élet meghatározó hely-
színe lett Győrben, a támogatás pe-
dig jól mutatja, hogy az országos

Milliók a Rómernek

A kétszeres Oscar-díjas Tom
Hanksszel szerepel együtt Ur-
mai Gábor színész az Inferno cí-
mű filmben. Ez a Budapesten
forgatott misztikus thriller nap-
jaink legnépszerűbb mozija.

Castingon választották ki? 
Elmentem az Inferno castingjára, de
azzal fogadtak: te fogytál! S ekkor már
tudtam, hogy Ignazo kurátor szerepét
másnak adják. Az olasz színész, aki
megkapta a szerepet, a budapesti for-
gatás előtti estén meg is érkezett a ma-
gyar fővárosba, ám rosszul lett, s kór-
házba került. 

Ekkor ugrasztották Önt?
Nemcsak engem, hanem két kül-

földit is behívtak. Este tizenegykor
csörgött a telefon, hogy hajnalban le-
gyek a forgatáson, a Néprajzi Múze-
umban. Mindhármunkat megnézte a
jelenetben Ron Howard rendező. Ar-
ról a jelenetről van szó, amelyben el-
lopják Dante halotti maszkját. Ezen kí-
vül van egy álombeli kép is, ebben a
nyakamra tekeredő képzeletbeli kí-
gyóval kellett megküzdenem.

Úgy látszik, meggyőzte a rendezőt.
Azért a szerepet nem adták köny-

nyen. Ron Howard kérte, hogy impro-
vizáljunk. 

a gyôri idôk mozijából 

Aki Tom Hanksszel játszott
Ön abban szinte verhetetlen.
Köszönöm, magyarul talán tényleg

jó vagyok, de angolul és olasz akcentus-

sal…? Tom Hanks azonnal látta, mitől
tartok, egy szemvillanással jelezte, hogy
az eredeti végszavakat meghagyja ne-
kem. Ettől teljesen felszabadultam, Tom
Hanks gratulált, Ron Howard pedig ne-
kem kínálta fel a szerepet. 

Nem ez az első filmje. Mi lepte meg
mégis a háromnapos forgatáson?

A hihetetlen profizmus, hogy min-
denki figyel a másikra, mert tudják,
csak akkor lesz jó a film, ha vala-
mennyi közreműködő a tőle telhető
legtöbbet nyújtja. Hízelgett persze az
is, hogy névre szóló lakókocsit adtak,
s külön személyzetet rendeltek mel-
lém, helybe hozták a kávét, s min-
dent, amit kértem.

Engyel Antal – aki a főiskolai filmve-
títésekkel és a Lloyd mozi működtetésé-
vel meghatározóan értő terjesztője lett
a filmkultúrának Győrben – jól ismerte
a közönség reakcióit. A film sokadik
megtekintése után tudta már, hogy hol

sírnak, hol nevetnek, esetleg melyik sze-
replővel énekelnek együtt a nézők. Egy
filmet említ, ami talán a legkiszámítha-
tóbb, mégis, a kiváltott közönségreakci-
ók tekintetében legkiszámíthatatlanabb
magyar alkotás: az ötvenes évek tébo-

lyult rendszerét remek figurákkal és je-
lenetekkel ábrázoló Tanút. Azt mondja,
bármilyen generációnak vetítette le a di-
ákoktól a nyugdíjasokig, mindig nevet-
tek az emberek. Csak mindig máskor!

Rágógumi és pisztolygolyó
A mozi persze nemcsak a kultúra,

hanem a szerelem otthona is. A hátsó
sorok sötétjében tiltott csókok csat-
tantak el, a film élménye már csak
hangulatkeltő ráadás volt. 

A mozikra a rendőrök is be-bejár-
tak, előfordult ugyanis, hogy a fiata-
lok rágógumival valamilyen drogot
ragasztottak a szék ülőkéjére, s a kö-
vetkező előadás vendégei, haverjaik
tudták, melyik sorba kell helyet fog-
lalni. Ez a szokás aztán kimúlt, a mo-
zira beülő rendőrök egyike azonban
pórul járt. Kicsúszott tartójából a
pisztolya, s egy lőszer is kipottyant.
Ezt csak hajnalban, a szolgálat lejár-
ta előtt vette észre. Feldörömbölték
Engyel Antalt, órákig kúszva-mász-
va keresték a töltényt, szerencsére
megtalálták. 

szakma is számon tartja a ház zenei
életét. Hozzátették, a közönség a jö-
vőben sem fog csalódni, hiszen a kö-
vetkező hónapok zenei programjait
látva is kijelenthető, hogy a különbö-
ző zenei stílusok és irányzatok legna-
gyobb hazai nevei látogatnak majd el
a városba. A szervezők pedig a hétvé-
gi koncertek mellett a kiállításokkal,
mozikkal és színi előadásokkal igye-
keznek olyan közösségi teret létrehoz-
ni, amely komoly részt vállal a város
kulturális életében.

Doncsev András, az NKA alelnö-
ke elmondta, a Klubtámogató al-
programban élő, belépőjegyes,
könnyűzenei koncerteket szervező
helyek fenntartói pályázhattak, ame-
lyek vállalják, hogy az adott évad-
ban, a nem saját megyéjükből érke-
ző formációknak fellépési lehetősé-
get biztosítanak. 



A
 m

el
lé

kl
et

et
 a

 H
at

os
 é

s 
Tá

rs
a 

N
ye

lv
is

ko
la

 K
ft.

 fo
rd

íto
tt

a

A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

12 / + / 2016. november 4.

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

Zum dritten Mal findet in Győr das Treffen der CHO-
RE DEUTSCHER NATION UND AKKORDEON-
GRUPPEN statt. Alle Interessierten sind am 11.
November ab 16 Uhr im József Attila Bildungshaus
herzlich willkommen.

Am 6. November findet ab 17 Uhr in der ehemaligen
Synagige in Győr das Konzert von ALMIRA EMIRI (Pi-
ano) und NITZAN BARTANA (Geige) statt. Die auf Ein-
ladung des Russisch-Ungarischen Vereins erscheinen-
den Auftretenden tragen u.a. Aus den Werken von Tsaj-
kovszkij und Prokofjev vor. 

Am ersten Sonntag im November kann man zwischen 10 und 18 Uhr  aus der Pa-
lette der KISALFÖLDER URERZEUGER am Győrer Dunakapu tér auswählen.
Ab halbzehn gibt die Zabszalma Band ein Kinderkonzert, ab 16 Uhr betritt dann
Esti Egyenleg die Bühne.

KONZERT DES ORGANISTEN der Budaer Franziska-
nerkirche am 6. November um 18 Uhr in der Heiligen -
geistkirche.

„RUSSEN”- Das nächs-
te Konzert des Győrer
Philharmonieorchesters
im Varga Tibor Abone-
ment am 8. November ab
19 Uhr im Richter-Saal.
Auf dem Programm ste-
hen russische Balett-
und Tanzmusik, D. Sosz-
takovics: V. Synphonie in
D-Moll, op. 47. Es diri -
giert: Alexei Kornienko.



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!

2016. november 4.   / + / 13

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

Harmadik alkalommal rendezik meg a NÉMET NEMZETISÉGI KÓRUSOK ÉS HAR-
MONIKA-ZENEKAROK TALÁLKOZÓJÁT november 11-én 16 órától a József Attila
Művelődési Házban.

BESZÉLGETÉS lesz Palotai
Károly olimpiai bajnok labdarú-
góval Győrben, a Dr. Kovács Pál
Megyei Könyvtár és Közösségi
Tér klubjában november 10-én
17 órától. A beszélgetőtárs
Nagy Roland, a Győr Plusz Mé-
dia sportriportere. 

OROSZOK. A Győri Filharmoni-
kus Zenekar Varga Tibor bérleté-
nek következő hangversenye no-
vember 8-án 19 órától a Richter
Teremben kezdődik. Műsor: Orosz
balett- és tánczene, D. Sosztako-
vics: V. (d-moll) szimfónia, op. 47.
Vezényel: Alexei Kornienko.

Az 1958-ban mártírhalált halt TÖRÖK IST-
VÁNRA emlékezik a győri önkormányzat és a
TIB megyei szervezte november 10-én 14.30-
kor. A Török István utcai emlékműnél a koszo-
rúzási ünnepségen beszédet mond Büki Lajos,
a TIB elnökségi tagja és Rózsavölgyi László ön-
kormányzati képviselő, közreműködnek a Mó-
ra-iskola diákjai.

ALMIRA EMIRI (zongora) és NITZAN BARTANA (hege-
dű) ad koncertet november 6-án 17 órától a zsinagógában.
Az orosz–magyar egyesület meghívására érkező fellépők
többek között Csajkovszkij és Prokofjev műveit adják elő.

AZ ÉDES ANNA
című musicalt néz-
hetik meg a Vaska-
kas Művészeti Köz-
pontban november
5-én 19 órától. A
darabot a Budapes-
ti Show-színház tár-
sulata mutatja be. 

November 6-án 15 órakor VÁROSNÉZŐ SÉTA indul a Bé-
csi kapu téren található Kisfaludy-szobortól. Az út során lá-
togatást tehetnek a középkori részleteket rejtő Káptalanház-
ban és a Püspökvár Kilátótornyában is. Előzetes regisztráció
szükséges: idegenvezetes.gyor@gmail.com

A NŐ – HELTAI JENŐ VERSEI
ZENÉVEL ÉS  BORRAL. A Győ-
ri Polgári Szalon következő rendez-
vénye november 8-án 18 órától
kezdődik a Zichy-palotában. Ven-
dég: Szőcs Artur és Zöld Csaba
színművész, Molnár Szabolcs bo-
rász. Az est házigazdája ezúttal is
Szigethy Gábor író, rendező.

A VADÁSZPILÓTA MAGÁNY
címmel Kositzky Attila nyugalma-
zott vadászpilóta vetítéses elő-
adást tart november 9-én 17 órá-
tól a Kisfaludy Károly Könyvtárban.

KISALFÖLDI ŐSTERMELŐK PORTÉKÁI
között válogathatunk november első vasárnap-
ján a győri Dunakapu téren. November 6-án
10 és 18 óra között várják a vásárlókat.

NAGY LÁSZLÓ ADRIÁN, a bu-
dai ferences templom orgonistá-
jának hangversenye lesz Győr-
ben november 6-án 18 órakor a
Szentlélek-templomban.

VÁRATLAN TALÁLKOZÁSOK címmel Ber-
nard Slade lírai komédiáját mutatja be a Vé-
nusz Színház az Újvárosi Művelődési Házban
november 5-én, szombaton 18 órától.
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BÍZZA PROFIKRA
ingatlanügyeit!
Gyôr-Likócson 1989-ben épült ikerház ár alatt sür-
gôsen eladó! Irányár: 25,9 M Ft. +36-70/ 338-6708
Eladó egy mediterrán típusú családi ház Gyôr-
Révfaluban. +36-70/657-8534
Kiadó üzlethelyiségek, raktárak Gyôr-Belváro s -
ban. Ár: 11 Eur/nm/hó. +36-70/657-8534
Eladó vendéglátóegység Gyôrszentiván központi
részén 1000 nm-es telekkel. +36-70/657-8534
Eladó egy összközmûves, 400 nm-es építési te-
lek 30%-os beépíthetôséggel. Irányár: 5,2 M Ft.
+36-70/657-8534
Gyôrújbarát kedvelt részén nappali + 3 szobás
ikerház magas mûszaki színvonalon eladó. Ár:
24,99 M Ft. +36-70/977-7844
Gyôr-Nádorvárosban, a Bem tér közelében felújí-
tott, kiváló adottságú, 5 szobás lakás eladó. Ár:
35 M Ft. +36-70/977-7844
Gyôr-Szabadhegy központi részén 2 + 2 félszo-
bás, felújított lakás eladó. Ár: 15,7 M Ft. +36-
70/977-7844
Eladó Gyôr-Víziváros közkedvelt, nyugodt részén 90
nm-es, 4 szobás lakás, gépkocsibeállóval és 45
nm-es tetôterasszal. +36-70/657-8532
Eladó Gyôr peremkerületén épült családi ház. Mé-
rete: 123 nm + 100 nm vendégház, melyhez tarto-
zik egy fedett parkoló, garázs, játszótér, lábtenisz-
pálya és medence! +36-70/657-8532
Gyôr-Révfalu frekventált részén eladó egy harma-
dik emeleti, 80 nm-es társasházi lakás, 48 nm-es
tetôterasszal. +36-70/657-8532
Rétalapon 3 szobás, 120 nm-es családi ház el-
adó. A ház mögött dupla garázs és tároló talál-
ható. Ár 11,5 M Ft. +36-70/399-8261
Gyôrben, a Szigethy Attila úton második emeleti,
62 nm-es, azonnal költözhetô lakás eladó. 14,1
M Ft. +36-70/399-8261
Családi házat, lakást keres Gyôrben és környé-
kén? Hívjon, megtalálom Önnek az ideális ott-
hont! +36-70/399-8261
Gyôrújfalu új lakóparkjában lakások leköthetôek
elôvásárlási kedvezménnyel. 34 nm-tôl 102 nm-
ig. Ára: 10,49 M Ft-tól. +36-70/372-0113
A Harmónia lakóparkban 2017 novemberi át-
adással 2 szobás lakás fûtéskész állapotban el-
adó. Ára: 11,19 M Ft. +36-70/372-0113
Gyôr-Kisbácsán 86 nm-es, 3 szoba + nappalis iker-
ház eladó. Ára: 25,49 M Ft. +36-70/372-0113
Fiatalos, új lakóparkban lakások év végi és ta-
vaszi átadással leköthetôek! 300 E Ft/nm. +36-
70/372-0113
74 nm-es, földszinti, kertkapcsolatos, 3 szoba +
nappalis lakás fûtéskész állapotba eladó! Ár:
21,5 M Ft. +36-70/372-0113
Gyôrzámolyon eladó egy fûtéskész, 98 nm-es, 4
szobás önálló családi ház 655 nm-es telekkel! Ár:
23,99 M Ft. +36-70/372-0113
Révfaluban új építésû lakások 2017 ôszi át-
adással leköthetôek! Ár: 350 E Ft/nm. +36-
70/372-0113
Gyôr-Szigetben új építésû társasházban lakások
még leköthetôek 39 nm-tôl! Ár: 15.896.790 Ft.
+36-70/372-0113
Gyôr-Nádorváros központi részén 560 nm-es
telken kétgenerációs, 140 nm-es alapterületû
családi ház eladó. Irányár: 42 M Ft. +36-
70/632-4354
Gyôr-Nádorváros Belvároshoz közeli részen 3
szobás, 112 nm-es, erkélyes, téglaépítésû társas-
házban egy polgári jellegû lakás eladó. Ár: 32 M
Ft. +36-70/632-4354
Gyôr-Adyvárosban, 4 emeletes házban, a második
emeleten egy 53 nm-es, 2 szoba + hallos lakás el-
adó. Ár: 12,99 M Ft. +36-70/632-4354
Vizivárosban, új építésû társasházban, jövô év vé-
gi átadással 40-50 nm-es lakások leköthetôek.
+36-70/657-8536
Adyváros kedvelt részén elsô emeleti, kétszoba-
hallos lakás eladó! Ár: 13 M Ft. +36-70/489-2012

Adyváros frekventált részén kétszobás, nagy er-
kélyes, teljesen felújított lakás eladó! Ár: 15,9 M
Ft. +36-70/489-2012
Enesén 1990-es építésû, hôszigetelt, 146 nm-es
családi ház eladó. Ár: 20,5 M Ft. +36-70/489-2014
Rábapatonán a központban 180 nm-es családi
ház eladó. Ár: 21,5 M Ft. +36-70/489-2014
Gyôr-Marcalvárosban egyedi, 110 nm-es panel-
lakás, igényesnek eladó. Ár: 29,9 M Ft. +36-
70/489-2014
Eladó lakásokat keresek Gyôr-Szigetben, Gyôr-
Belvárosban. Felújítandó is érdekel. Ár: 12 M Ft —
25 M Ft. +36-70/489-2014
Gyôrtôl 10 km-re levô településen igényes családi
ház, dupla garázzsal, kerti tóval, sok egyedi meg-
oldással 29,9 M Ft-ért eladó. +36-70/372-0105
Befektetôk, nagy családosok,  figyelem! Gyôr-
Szabadhegyen fiatalos lakás gépkocsibeállóval
(garázsvásárlási lehetôséggel) 27 M Ft-ért eladó.
+36-70/372-0105
Gyôrben és közvetlen vonzáskörzetében keresek
eladó lakást  vagy családi házat. Érd: +36-
70/372-0105
Gyôr-Ménfôcsanakon 47 nm alapterületû, föld-
szinti, teraszos lakás eladó. Irányár: 16,8 M Ft.
+36-70/459-3010
Marcalváros I-en háromszobás, elsô emeleti, er-
kélyes, korszerûsített, szigetelt, egyedi mérôs,
azonnal költözhetô lakás eladó. Irányár 15,9 M Ft.
+36-70/459-3010
Gyôr-Ménfôcsanakon nappal i+ 2 szobás lakás
gépkocsibeállóval eladó. Irányár 19,9 M Ft. +36-
70/459-3010
Gyôr-Nádorvárosban 42 nm-es, elsô emeleti,
egyedi mérôs, téglalakás eladó. Ár: 13,5 M Ft.
+36-70/703-0865  
Gyôr-Kismegyeren nappali + 6 hálós, 180 nm-es
családi ház, garázzsal, mûhellyel eladó! Ár: 37 M
Ft. +36-70/703-0865
Gyôr-Ménfôcsanakon 2004-es építésû, 70 nm-es,
kétszobás, amerikai konyhás, kertkapcsolatos tégla
lakás eladó. Ár: 25,19 M Ft. +36-70/372-0109 
Gyôr-Ménfôcsanakon 2017 júliusi átadással la-
kások még leköthetôk, 58—80 nm-ig. 16—22 M Ft-
ig. +36-70/372-0109 
Nyúlon 100 nm-es, 3 szoba + nappalis, 2 szintes
társasházi lakás, különálló garázzsal eladó. Ár:
17 M Ft. +36-70/372-0109 
Gyôr-Kisbácsa csendes utcájában eladó egy
900 nm alapterületû építési telek. A telek 18 m
széles és 50 m hosszú. Ár: 13,99 M Ft. +36-
70/459-2409
Gyôr-Szabadhegyen kétszintes, 220 nm-es, két-
lakásos, felújított családi ház nagy telekkel eladó.
Ár: 50 M Ft. +36-70/459-2409
Vámosszabadin, vízparton, kellemes környezet-
ben 190 nm-es, kétszintes családi ház eladó. Ár:
21,49 M Ft. +36-70/459-2409
Gyôr-Nádorvárosban 2003-ban épült társasház-
ban 57,7 nm-es, amerikai konyhás, nappali + két
hálószobás társasházi lakás, teremgarázsban ta-
lálható gépkocsibeállóval eladó. Ár: 22,5 M
Ft. +36-70/977-7830
Gyôr-Nádorvárosban 49 nm-es, kétszobás, erké-
lyes, egyedi fûtéses társasházi lakás garázzsal
együtt eladó. Ár: 16,7 M Ft. +36-70/977-7830
Gyôr-Belvárosban 62 nm-es, kétszobás polgári
lakás eladó. Ár: 20,9 M Ft. +36-70/977-7830
Gyôr-Nádorvárosban 2. emeleti, 53 nm-es, rész-
ben felújított lakás kedvezô áron eladó! Irányár:
13 M Ft. +36-70/977-7837
Gyôr Kodály Z. utcában, 2. emeleten kor sze -
rûsített, 63 nm-es, 3 szobás lakás jó áron eladó!
Irányár: 13,7 M Ft. +36-70/977-7837
Gyôrtôl 10 percre Nagyszentjánoson, igényesen fel-
újított, 4 szobás, kétkonyhás, két fürdôszobás, két-
garázsos, pincés családi ház, parkosított nagy ud-
varral eladó! Irányár: 19,9 M Ft. +36-70/977-7837



Borozó
szolo, pince, bor´́ ´́

A mellékletet szerkeszti: Wurmbrandt András

A hónap pincészete: a Kôsziklás Borászat

A  neszmélyi terroir nyomában
ban. A dunaszentmiklósi székhelyű, ne-
vét a közeli „Kősziklás” dűlőről kapó pin-
cészet is nagyrészt ezekre épít. Döntően
friss, üde, gyümölcsös fehér- illetve rozé-
borokat készítenek, de a borvidék érté-
két, potenciálját jól tükröző testes, fahor-
dóban erjesztett és érlelt borok is palack-
ba kerülnek a „sasos” címke alatt. Ahogy
a munka szőlészeti részét irányító Em-
mer Szabolcs mondja, kísérletező borá-
szatként szeretnének egyes évjáratokból
csak rájuk jellemző borokat, igazi borkü-
lönlegességeket is alkotni. 

A Neszmélyi borvidék szívében mint -
egy 35 hektáron gazdálkodó borászat
fő fajtái a királyleányka, az irsai olivér, az
olaszrizling, a sauvignon blanc, a rajnai
rizling, a sárga muskotály, a cserszegi
fűszeres, a rizlingszilváni, és a döntően
rozébor alapjául szolgáló pinot noir és
merlot. Fahordóban elsősorban char-
donnay, pinot blanc, juhfark fajtákat ér-
lelnek. A fenti felsorolásból kitűnik, hogy
vörösboraik aránya viszonylag kicsi, tíz
százalék alatti, ezek pinot noirból és
2016-tól  kékfrankosból készülnek.

Emmer Szabolcs azt mondja, első
generációs borászatként nincs mö-

göttük több évtizedes tapasztalat,
ezért évjáratról évjáratra jutnak köze-
lebb azokhoz a fajtákhoz, amelyek bo-
rai a legjobban tükrözik a neszmélyi
terroirt. A szűkülő kört a reduktív bo-
rok tekintetében a sauvignon blanc,
királyleányka, irsai olivér hármas erő-
síti, a rozékat illetően pedig a pinot no-
ir és a kékfrankos vált be. Fahordós ér-
lelés esetében a borász a juhfarkot in-
kább érdekesnek mondja, míg a hárs-
levelű és a rajnai rizling, úgy véli, való-
ban alkalmas lehet a borvidék poten-
ciáljának megmutatására. 

Egyébként 2012-es házasításuk-
nak, az „Aquilának” is a hárslevelű volt
az egyik meghatározó fajtája, amely ki-
válóan megtalálta az összhangot a hor-
dóban a juhfarkkal és a furminttal. Az el-
múlt években nem készült ilyen cuvée,
de 2016-ban újra megpróbálkoznak ve-
le – ígéri Emmer Szabolcs, aki felhívja
a figyelmet másik, de már világfajtákból
– chardonnay és pinot blanc – álló há-
zasításukra, a „Szirtre” is. 

Az évente 40-50 ezer palackot pi-
acra dobó borászatban, a sikeres há-
zasítások ellenére, mégis a fajtaborok-
ra esküsznek, és az elismeréseket is
ezek hozták meg nekik. A VinAgora
Nemzetközi Borversenyen az év felfe-
dezett pincészete lettek, és rajnai riz-
lingjük, juhfarkjuk, valamint irsaijuk is
aranyérmet szerzett. A legutóbbi Or-
szágos Bormustrán sárga muskotá-
lyuk, királyleánykájuk és pinot noir ro-
zéjuk érdemelte ki a csúcsbor címet. 

S ha már a rómaiakkal kezdtük, fe-
jezzük is be most velük: In vino veritas,
azaz borban az igazság. Bár kicsit el-
csépeltnek tűnhet, mégis ide kívánko-
zik ez a mondat, hiszen Emmer Sza-
bolcsék is a borban keresik a Neszmé-
lyi borvidék színtiszta igazságát.

A KÔSZIKLÁS
BORÁSZAT

kínálata november hónapban

10%
kedvezménnyel vásárolható

meg üzletünkben.
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Aquila non captat muscas, azaz a sas
nem kapkod legyek után. A régi latin
mondás illik a Kősziklás Borászatra is,
amely egyébként gyakran szerepelteti
címkéin a ragadozó madarat. A 2008-
ban két jó barát, Béger Ákos és Emmer
Szabolcs által alapított pincészetnél

ugyanis nem foglalkoznak kis dolgokkal,
céljuk egyenesen az, hogy a borvidék ér-
tékeit zárják palackba. S valljuk meg, a
Neszmélyi borvidéknek igazán vannak
értékei. Elsősorban inkább fehér borokat
adó értékek ezek, hiszen a talaj és az ég-
hajlat a fehér szőlőfajtáknak kedvez job-
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4. Berecz Sté -
phanie, Hárslevelű
2012, Lónyai dűlő:
Számomra az este
harmadik legszebb
bora. Dobok egy há-
tast ettől az intenzív
és tartalmas illattól.

Hársmézbe mártott aszalt ananász sós fehércsoki-
val. Immáron négyéves, de éppen csak elindult az
érési pályán. 

5/1. Dorogi Testvérek, Furmint 2011,
Mézesmály: A löszön termett furmint tipikus pél-
dája. Meleg, száraz nyáron elégnek a savak, viszont
csapadékosabb évben, mint amilyen a 2011-es volt
Hegyalján, remek sav és extrakt egyensúlyt produ-
kál a terroir. Illata már inkább mézes, mint gyümöl-
csös, ízében aszalt gyümölcsök és zöld tea. Még kö-
rülbelül 3-4 évig tartja magát.

5/2. Árpád-
hegy Pince, Fur-
mint 2011, Vere-
sek dűlő: Nekem
az este második he-
lyezettje. Varkoly
Pisti sokak szerint a
borvidék legjobb
szőlésze, és fia
Ádám pincészete. A
Veresek dűlő, amiről
ez idáig még csak
nem is hallottam,
Mád szőlőterületén
található. Mindenkép-
pen meg kell majd néznem személyesen is. Ebben
a borban minden benne van, amitől imádom a To-
kaji Furmintokat. Érett, ásványos savak, hatalmas
test, fantasztikus utóíz. (Lehet, hogy ide kellene köl-
tözni?! Észrevettem ám, hogy ebből az évből két
bort is kóstoltunk.)

6. Királyudvar, Furmint 2010, Lapis dűlő:
Félédes bor, 9 gramm savval és 52 gramm cukorral.
Ha menőzni akarnék, akkor mondhatnám, hogy ki-
kóstoltam az adatokat a borból, de akkor nem mon-
danék igazat. Ezzel szemben az igazság az, hogy a
borász elárulta nekünk, amikor kóstoltuk. Ez az a
bor, amivel nem lehet mit kezdeni. Száraznak túl
édes, édesnek túl száraz. Félre ne értsétek, a bor
végül is jó, csak nem találja a helyét. Talán a thai
konyha ételei mellé tudnám elképzelni.

7. Disznókő, Furmint
2009, Lajosok dűlő:
Úgynevezett sutéros talaj-
ról való. Helyi szóhaszná-
latban a vulkáni agyagos
talajt hívják így. Ennek kö-
szönhetően a sutéros ta-
lajon termett borok, így
ez is, fiatalon szikárak,
savhangsúlyosak, de
most, hétévesen lenyű-
gözik a fogyasztót, azaz

Az elmúlt hónapban egy nagyon kedves meghívás-
nak eleget téve, részt vehettem a Tokaji Bormívelők
Társasága megalapításának 10 éves évfordulója al-
kalmából szervezett borvacsorán. Az est folyamán
finom ételek társaságában kóstolhattuk meg a tár-
saság tagjainak boraiból összeállított sort, aminek
az volt az érdekessége, hogy mindegyik az elmúlt
tíz év egy-egy évjáratából származott. Figyeltem
piszkosul, de egy év sem maradt ki a tízből. Még a
Tokajban is nagyon gyenguszra sikeredett 2014-
ből is volt egy tétel. De lássuk a sort és mellé a kós-
tolón készített jegyzeteimet: 

1. Patrícius Pincészet Hárslevelű 2015, Vár-
hegy dűlő: Kicsit még savhangsúlyos, de illatában
a hársfa virágát magán hordozó, igazi csikóbor. 

2. Bott Judit, Furmint 2014, Csontos dű-
lő: Ebből a gyatra (majdnem csúnyát írtam) év-
ből ennyire jó bort kihozni? Na, ez az igazi borá-
szati bravúr! A sok eső ellenére nem volt „esőízű”
a bor, sőt a dűlőre jellemző ásványos ízeket is
szépen hozta. 

3. Királyudvar Sec 2013, Furmint: A pincé-
szet fiatal boraira jellemző oxidáltság érezhető a bo-
ron. Ezt legképletesebben úgy tudom elmagyarázni
nektek, hogy a bor illata az órák óta lereszelt alma
illatára emlékeztet. Az ilyen illatú borra mondjuk,
hogy oxidált. A Királyudvar fiatal borai manapság
ilyenek. Viszont ha van türelmünk várni néhány évet,
mondjuk ötöt-hatot, akkor ez a jegy eltűnik és átala-
kul kedves és finom érett illatokká és zamatokká. Ez
az ő titkuk.

Kedves Barátaim!

engem. Még gyümölcsös és illatos,
talán valamilyen virág illata fedezhető fel

benne. Még évekig érlelhető.

8. Asztalos Zoltán, Tokaji Furmint 2008,
Kácsárd: Finom édes bor egy lelkes amatőrtől. Fe-
leségével gondoltak egyet és Budapestet hátra-
hagyva Kácsárdra költöztek, ami még a messzi To-
kaji borvidéknek is a legtávolabbi csücskében van.
Szőlő van, pince van, legyen bor is. És lett. És jó. Mi
kell ennél több? Bónuszként a vacsorát is Zoltán főz-
te. És az is jó lett. 

9. Bárdos Sarolta/Nobilis, Hárslevelű
2007, Barakonyi dűlő: Az est egyértelműen
legjobb bora. Én meg botor, mondjuk úgy, ka-
maszlány korában megittam a teljes készletemet
anno, mert már akkor is nagyon tetszett. Így
most, amikor egy dögös dívává érett ez a bor,
már csak ilyen alkalmakon csorgatom a nyálam
utána. Itt felesleges bármi egyéb leírás. Ez a bor
lenyűgöző.

10. Pendits/Márta Wille Baumkaumff,
Aszú Esszencia 2006: csodálatos bor ereje teljé-
ben. Évekkel ezelőtt már egyszer megpróbáltam le-
írni egy aszú esszenciát, de már akkor sem sikerült
papírra, vagy képernyőre vetni. Most sem sikerült.

Ezek után még annyit jegyeznék meg, hogy az
irigység nem szép dolog.

Mert a mottóm továbbra is: 

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

Takács Zoli

Észrevételeteket, 
hozzászólásaitokat várom szeretettel: 

borozo@bor-pont.hu címre.

Baráti üdvözlettel: 
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akciós borai októberben

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

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

facebook.com/Borpont-Delicate

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

Ebner Pécsi
Ópapi Cuvée 
4.250 Ft helyett 

2.125 Ft  

–50%

Literárak: normál 5.666,66 Ft/l
akciós 2.833,33 Ft/l

Andreas Ebner cuvée-jében csak
játszópajtás a Sauvignon a Cabernet
Franc mellett, ez a játékosság a kulcsa
ennek az igazán izgalmas vörösbornak.

Akarsz játszani?

Lajvér Pannon
Cuvée Blanc 2015 
1.490 Ft helyett 

1.100 Ft 

–26%

Literárak: normál 1.986,66 Ft/l
akciós 1.466,66  Ft/l

A Pannon
lankákon 
termett Pinot és Sauvignon
Blanc frigye. Friss, gyümölcsös
és üde. Hozzá egy spagetti
carbonara? Hmmm... Dereszla Tokaji

Dorombor — száraz
1.550 Ft helyett 

1.160 Ft 

–25%

Literárak: normál 2.066,66 Ft/l
akciós 1.546,66  Ft/l

Cicamicák! 
Ha egy jót akartok
dorombolni ezzel a
kandúrral, akkor hajrá!
Ne felejtsétek,
ô a cimBORátok!

Kamocsay
Prémium
Pinot Noir Rosé
1.790 Ft helyett 

1.340 Ft 

–25%

Literárak: normál 2.386,66 Ft/l
akciós 1.786,66 Ft/l

Ôsszel 
a bágyadt napsütésben is jólesik ám
egy fincsi rozé! 

Fóti Oktoberfest
Marzen Kézmûves
Sör 
1.190 Ft helyett 

595 Ft 

–50%

Literárak: normál 2.380 Ft/l
akciós 1.190 Ft/l

A novemberi Oktoberfesthez a bajor
menyecskéket nem tudjuk biztosítani,
de jófajta Marzen sört, azt igen! 

Most nagy
kedvezménnyel!

MÁRTON-NAPRA TÖLTÔDJETEK FEL!
Figyelem! Az idei évjárat borai folyamatosan érkeznek boltunkba

Dúzsi Tamás
Szekszárdi Marci
1.490 Ft  Ft helyett 

990 Ft 

–33%

Literárak: normál 1.986,66 Ft/l
akciós 1.320  Ft/l

Ez a hetyke 
kis bor friss gyümölcseivel bársonyosan
kényezteti gigátokat. Makk Marci
rendszeresen fogyasztja!



Borászok közt

Borászszótár

Cladosporium
cellare

A nemes pincepenésznek is ne-
vezett cladosporium cellare a jó boros-

pince ismérve. A kiváló borospincében a
12 Celsius-fok körüli állandó hőmérséklet és a

csaknem 95%-os páratartalom a lehető legideá-
lisabb a bor fejlődéséhez. Ez a penész jellemzően
vastagon befedi a borospince falát, gyakran a bo-

rosüvegeket is, amelyeket így évtizedekig érintetle-
nül megőriz. A cladosporium cellare Magyarorszá-

gon a Tokaji borvidék borospincéiben fordul elő,
amely a tokaji borok, többek között az aszú jel-

legzetes ászkolási aromáját adja. 

(Forrás: vinopedia.hu)
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Áprilisi számunkban írtunk arról, hogy
már nemcsak beszélnek róla a borér-
tők, hanem néhány szakmai szervezet
valóban el is kezdi keresni az olaszriz-
ling új nevét. A nagyapánk kedvenc
fröccsborából a hazai minőségi borfo-
gyasztás egyik zászlóshajójává vált fe-
hér fajta nevének megváltoztatását el-
sősorban a külföldi piacokon való
jobb érvényesülés indokolta. 

Illés Tamás, a Pannonhalmi Apátsági
Pincészet marketing- és kereskedelmi
vezetője ezzel kapcsolatban korábban
így nyilatkozott lapunknak: „Azért erő-
södtek fel a névváltoztatási törekvések a
szakma képviselőinél, mert valóban igaz,
hogy a Magyarország legelterjedtebb fe-
hér szőlőfajtájából készült borok értéke-
sítésénél – itthon is, de kiváltképp külföl-
dön – a név az, ami a legnagyobb aka-
dálynak tűnik, legalábbis marketing
szemszögből. A kutatások azt mutatják,
hogy származását tekintve nem olasz,
sokkal inkább egy francia eredetű fajtá-
ról van szó, ugyanakkor maguk a franci-
ák is azt vallják, hogy a legszebb példá-
kat régóta a Kárpát-medencében hozza
a fajta. Aztán ott a rizling szó, ami ezt
csak tetőzi, hiszen nemzetközi szinten a
rajnai rizlinget értjük e megnevezés alatt.
Mivel az olaszrizling mindegyik történel-
mi borvidékünkön megtalálható fajta,
ezért egy jól csengő névvel megfelelő
lenne arra is, hogy az ország zászlós bo-
ra legyen pontosan úgy, ahogy a zöld
veltelini emelkedett ki az Ausztriában

„Oris, nemes vagy
mandola”

Ön szerint melyik legyen az olaszrizling új neve?

művelt szőlőfajták között az osztrák bor
nemzetközi kommunikációjában. Az
olaszrizling igenis alkalmas arra, hogy
presztízst sugározzunk vele, rajta keresz-
tül megvilágítsuk a hazánkban alkalma-
zott szőlőművelési-borkészítési eljáráso-
kat, és nem utolsósorban, hagyománya-
inkat is elevenen tartsuk. Az új névnek,
véleményem szerint, elsősorban ezeket
az elemeket kellene sugallnia.”

A Balatoni Kör, a Rizling Generáció
és a Csopaki Kódex tavaszi kezdemé-
nyezése őszre beérett, és több mint öt-
ven javaslat közül kiválasztották azt a
hármat, amit továbbküldenek az
UPOV svájci szakmai szervezetnek,
amely megvizsgálja, hogy megfelel-
nek-e a nevek a nemzetközi szabályok-
nak (földrajzi nevek kizárása stb.) –
mert enélkül nem lehet szabályos az új
elnevezések használata. 

A Balatoni Kör szerint a három javas-
lat közül az „oris” hangzásában utal az
olaszrizling névre, annak egyfajta ösz-
szevonása, de már nincs benne kifeje-
zetten sem az, hogy olasz, sem az,
hogy rizling. A „nemes rizling” jelenleg
is elfogadott fajtanévből elhagyva a fél-
revezető rizlinget, pont az marad meg,
ami a kezdeményezés fő üzenete, hogy
ez a fajta nem holmi tömegbor, hanem
magas minőséget adó nemes. A „man-
dola” név pedig a fajta talán legmegha-
tározóbb karakterjegyére, a mandulás
ízjegyekre utal, és szintén jó hangzású
név. A szervezet egyébként hozzátette

azt is a Borászportálnak küldött
közleményében, hogy az olasz-
rizling elnevezés sajnos már
kellőképpen bizonyította, hogy
nem tud versenyre kelni világ-
viszonylatban a horvát graše-
vina névvel – nem utolsósor-
ban azért, mert az olasz jelző
és a rizling megnevezés is fél-
revezető, az ezzel kapcsolatos
magyarázkodás gyakorlatilag elle-
hetetleníti a fajta marketingjét. A kül-
piacokon egyedül egy erős szakmai
konszenzussal bevezetett új névvel le-
het esélyünk, ha nem akarjuk elfogadni
a már-már sztenderdként elismert gra-
ševina nevet – írták. 

Linzer Sámuel, a fertőrákosi Wine-
life Pincészet borásza az új nevek kap-
csán arra hívta fel a figyelmet, hogy a
kérdés az, hogyan lehet egy ilyen új
nevet Magyarországon jól kommuni-
kálni, elültetni a köztudatban? Mert az
olaszrizling megnevezés ott van.

A szakmai szervezetek szerint, amennyiben az UPOV jóváhagyja a névja-
vaslatokat, a borértő közönség szavazhatna a befutóról. Persze jogilag ez-
után is használható lenne a megszokott olaszrizling elnevezés is.

Az olaszrizlingnek egyébként
már most is számos szinonimáját lehet
használni,  többek közt a nemes rizling
név is  szabályosan szerepelhetne
helyette a címkéken.

„Nemzeti konszenzusnak kellene ki-
alakulnia arról, hogyan hívjuk ezt a faj-
tát, de ami biztos, hogy érdemtelenül
kezeljük fröccsborként az olaszrizlin-
get. Azzal egyetértek, hogy külföldön
hívjuk másképp, mert nehéz kommu-
nikálni ott, de itthon csak akkor, ha el
tudjuk magyarázni az embereknek,
hogy miért változtattuk meg a nevét.
Hosszú távon pedig úgyis a fogyasztó
dönti majd el, hogy elfogadja-e, amit
a szakma kitalált.”
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Szulák Andrea, ha Győrbe láto-
gat, mindig betér a Baross úti
Trend Optikába. Így történt ez-
úttal is, a napokban a Menház
Színpadi fellépése előtt nézett
be kedvenc üzletébe, ahol szem-
üveg-próbálgatás közben be-
szélgettünk.

Ha Győrben jár, nézzen be a Trend Op-
tikába – ajánlotta Szulák Andreának a
Nagy Duett stylistja. Ő így is tett, és
nem bánta meg, azonnal összebarátko-
zott az üzlet vezetőjével, azóta csak itt
vásárol, kikérve a szakember vélemé-
nyét. Andrea több mint tíz éve visel
szemüveget, úgy véli, nem csak a látás
miatt fontos a megfelelő szemüveg, ha-
nem azért is, mert a jól megválasztott
darab öltöztet is. A Nagy Duettben lát-
hatták először a rajongók Andreát a
Trend Optika szemüvegében, mint
mondta, már akkor óriási sikert aratott
benne. A művésznő elárulta, nagyon
sok szemüveg birtokosa, olvasáshoz,
vezetéshez, irodai munkához, a min-
dennapi létezéshez különböző szem-
üvegei vannak. Az utóbbi időben azon-
ban ő is a több funkciós lencsék közül

Szulák Andrea a Trend Optika arca

A jól megválasztott szemüveg öltöztet
választ, hiszen ezek kényelmi szem-
pontból jelentősek. Ilyen például a Vari-
lux S 4D lencse, amely széles látóteret,
gyors reakcióidőt, valamint mozgás
közben is stabil látásélményt biztosít.  

Andrea szereti az extrém darabo-
kat, de nem a túl extrémeket, a divato-
sat, de nem a túl divatosat, a fiatalo-
sat, de nem a túl fiatalost, azt mondja,
mindig meg kell találni a középutat.

Nem vesz fel fehér, citromsárga vagy
nagy fémes keretet, a finomabb ele-
ganciát részesíti előnyben. 

Elárulja, most először szerepe szerint
is szemüveget kell viselnie, a közeljövő-

ben, a Játékszínben mutatják be A köl-
csönlakás című darabot, melyben egy vi-
déki drámaírót alakít. A színésznő a pre-
mierhez elengedhetetlen „izgalmas kel-
léket” is a Trend Optikában választja ki. 

Felidéztük a győri színháznál töltött
éveit is. Nem titkolta, ő itt vált színész-
nővé. A közel tíz év alatt például „önfe-
ledten mókázott” Korcsmáros
Györggyel A nyomorultakban, értéket
teremtett a Hegedűs a háztetőn pro-
dukcióban, fájdalommal emlékszik visz-
sza a Hyppolit a lakáj című darabra,
melyben Bujtor Istvánnal és Járai Máté-
val játszott, előbbi már nincs közöttünk.

Szulák Andrea a mai napig több
szállal kötődik Győrhöz, ha teheti, fel-
lép a Győri Filharmonikus Zenekarral,
vagy a Menház Színpadon, amelyet
egyedülálló, remek kezdeményezés-
nek vél. A szakmán belül rangnak tart-
ják, akit Gáti Oszkár meghív a Men-
házba. Az énekesnő legközelebb a
győrszentiváni plébánián ad adventi
koncertet decemberben.   

A nagy érdeklődésre való tekintet-
tel, a Trend Optikákban meghosz-
szabbították a Látás hónapja kam-
pányt. Így továbbra is ingyenes szű-
rővizsgálattal és szaktanácsadással
várják a pácienseket a győri, a szom-
bathelyi a fővárosi, a hévízi, a keszt-
helyi, az egri, a miskolci és a kecske-
méti üzletekben. (x)
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ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Győr-Pinnyéden nappali + 3 szobás, 70,78 nm-es,
első emeleti, teraszos lakás eladó. Az új építésű
társasházi lakás Pinnyéd fiatalos hangulatú utcá-

jában épül. Elosztása: amerikai konyhás nappali,
3 hálószoba, háztartási helyiség. A terasz ideális
D–Ny-i tájolású. A falak 30 cm-esek 15 cm hőszi-
geteléssel, a nyílászárók 3 rétegű, műanyag üvege-
zésűek. A födém monolit vasbeton. A fűtésről kon-
denzációs kazán gondoskodik padlófűtéssel.

Ár: 21,9 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020 

HASZNÁLT INGATLAN BÖRZE 

Győr-Szabadhegy szuper részén, békés, családi
házas utcában 550 nm-es saroktelken eladó ez
a kétszintes, 200 nm-es családi ház terasszal, 2
erkéllyel, pincével, garázzsal, 450 nm kerttel.
Falazata 38 cm-es téglából épült, melyet 2 éve
10 cm-es hőszigeteléssel és új vakolattal korsze-
rűsítettek. Fűtését új Bosch kondenzációs gáz-
kazán biztosítja radiátorokkal. Kiváló helyszín,
többféle lehetőség! Tervezze meg jövőjét itt!

Ár: 35 M Ft
+36-30/376-3718 

Győrben, az Iparkamara közelében eladó ez a
61 nm-es, erkélyes téglalakás. Az ingatlan 4
emeletes társasház első emeletén található, el-
osztása: nappali + 1 hálószoba, konyha, étkező.
A lakás klimatizált, fűtését egyedi gázkazán biz-
tosítja. A pincében saját tároló tartozik a lakás-
hoz. Közös költség: 7 E Ft.

Ár: 15,7 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794 

Győr-Gyárvárosban, az Árkád közelében, 10
perc sétára a Belvárostól kínálom eladásra ezt
a K–Ny-i fekvésű, nagyszerű alapokkal rendel-
kező téglalakást. Az ingatlan élhető terekkel
rendelkezik, a 69 nm-en akár a falak átrendezé-
sével teljesen új alaprajzot hozhat létre az új tu-
lajdonos. A lépcsőház szépen felújított, az in-
gatlan a második emeleten helyezkedik el, lift
nincs. A tűzfalak szigetelése már megtörtént,
2017-ben pedig a teljes társasházzal végeznek.
Egy megtekintést mindenképpen megér, és az
árban is biztosan megegyezünk! Hívjon bátran,
Önért vagyunk! 

Ár: 14,8 M Ft.
Hencz Andrea: +36-20/553-8749 

Győr-Marcalváros I-en eladó ez az 53
nm-es, nappali + 2 fél szobás, 6. emeleti
panellakás! Az ingatlan 8 éve került fel-
újításra, a nyílászárók műanyagra lettek
cserélve, redőnnyel ellátottak! A lakás-
hoz tartozik egy közös tároló, a parkolás
az utcán megoldott!

Ár: 13,5 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 

Győr-Szabadhegyen, a Plaza közelében
eladó ez a felújított, 49 nm-es, 2 szobás
panellakás, francia erkéllyel és privát tá-
roló helyiséggel. A lakás a legfelső, 4.
emeleten található, nincs felső szom-
széd, így a nyugalom garantált. A felújí-
tott, jó állapotú ingatlan ablakait redő-
nyös, műanyag nyílászárókra cserélték.
A szobák laminált laposak, a többi helyi-
ség új kerámiaburkolatot kapott. A kony-
habútort is modernre cserélték. A fűtés-
ről távhő gondoskodik, közös költség
6.600 Ft.

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

Győr-Marcalváros II-n, a Borsos Miklós
utcában eladó ez a felújítandó panella-
kás. Az 55 nm-es ingatlan 10 emeletes
társasház 10. emeletén található. Elosztá-
sa: 1,5 szoba + hall. Amerikai konyhás
nappalit szeretne? Itt még az is megold-
ható! Újítsa fel igényeinek megfelelően!
Az erkélyről panorámás kilátás nyílik
Győr városára!

Ár: 12,7 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794 

Győr-Szigetben, pár percre a termálfürdőtől, az
egyetemtől és a Belvárostól, új építésű társasház-
ban 38,82 nm-es, 1. emeleti, erkélyes garzonlakás

eladó! A házba 3 rétegű műanyag Internorm abla-
kok kerülnek beépítésre, a falak 30 cm-esek, a
homlokzatra 20 cm Austrotherm szigetelés kerül,
a válaszfalak 10 cm-esek. A lakások fűtése távhős,
egyedi hőmennyiségmérővel, radiátor és padlófű-
tés hőleadóval. A klíma alapszerelés, riasztó elő-
készítése, redőnytok beépítése megtörténik.
A házban Schindler lift fog működni.

Ár:24,5 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020 

Győr-Szabadhegyen, új építésű, 98,43 nm-es, bel-
ső kétszintes sorházi lakás eladó, 71,68 nm-es
kerttel, 14,35 nm-es garázzsal. Az alsó szinten ka-

pott helyet az amerikai konyhás nappali és egy
mellékhelyiség, a felső szinten pedig három háló-
szoba és két fürdőszoba. 3 rétegű műanyag nyílás -
zárók kerültek beépítésre. A fűtést kondenzációs
kazán látja el, padlófűtéssel. A garázs fűthető, ka-
puja motorosan működtethető. Klíma és riasztó
előkészítése megtörtént. Az ár emelt szintű fűtés-
kész ár, a ház költözhető, hivatalos átadás 2017
márciusában várható.

Ár: 29,9 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Ménfőcsanak,
egyik kedvelt utcájá-
ban eladó ez az 50
nm-es, 2 szobás,
földszinti lakás! Az
ingatlanhoz tartozik
egy terasz és egy zárt
udvari parkoló, vala-
mint közös tároló is!
A fűtés egyedi gáz-
kazánról működik. A műanyag nyílászárók re-
dőnnyel és szúnyoghálóval ellátottak!

Ár: 16,9 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 

Győr-Vízivárosban eladó ez a jelenleg fűtés-
kész penthouse jellegű társasházi lakás. A 78
nm-es lakás a 3 emeletes liftes társasház 3. eme-

letén található. Elosztása: nappali + 2 hálószo-
ba. A lakás különlegessége a nappaliból meg-
közelíthető 45 nm-es tetőterasz. Tájolásának
köszönhetően rendkívül világos! Rendezze, és
alakítsa az ízlésének megfelelően.

Ár: 31,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794 

Belvárosi kényelmes lakást keres park közelében?
Megtalálta! Eladó ez a 66 nm-es lakás, 2 szoba +
konyha + kamra helyiséggel, melyet 3 éve teljesen

felújítottak, új, gépesített konyhabútor, beépített
szekrények, gránit burkolat, klíma került beépítés-
re. A liftes társasház 2002-ben épült téglafalazat-
tal, SOFA nyílászárókkal, aluredőnnyel, szúnyog-
hálóval, házközponti fűtéssel, radiátorokkal. A la-
káshoz zárt udvari gépkocsibeálló is tartozik, me-
lyet az ár tartalmaz! Igény szerint bútorokkal
együtt is megvásárolható!

Ár: 26,9 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718 

Győr-Szabadhegy új építésű részén épül ez a min-
den igényt kielégítő, rendkívül magas műszaki
tartalommal rendelkező garázsos ikerház. A 600

nm-es telekre két, 92 nm-es belső kétszintes, ga-
rázsos ikerház kerül felépítésre. A földszinten
amerikai konyhás nappali, valamint háztartási he-
lyiség, az emeleten pedig 3 hálószoba került kiala-
kításra. A földszinten 15 nm-es terasz, az emele-
ten pedig 4,61 nm-es erkély található.

Ár: 34,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakókertben 14 lakásos
társasházban fűtéskész kivitelezésű lakások 39–60
nm-ig eladók. Megvételre kínálom ezt az első eme-

leti, 51,51 nm-es lakást, mely 5,06 nm-es erkéllyel
teszi még kényelmesebbé a mindennapokat. Igé-
nyeljen vissza ÁFÁ-t, mi mindenben segítünk!

Ár: 15,4 M Ft.
Hencz Andrea: +36-20/553-8749 

Győr-Szabadhegyen kínálom eladásra ezt az 59
nm-es, erkélyes téglalakást. A lakás 2001-ben
épült, 17 lakásos társasház 1. emeltén található.

Elosztása: nappali + 2 szoba. A szobák laminált
padlóval, a konyha-étkező pedig járólappal bur-
kolt. Fűtését gázkazán látja el radiátorokkal. A
zárt udvaron egy gépkocsibeálló tartozik az ingat-
lanhoz. Közös költség: 6.000 Ft. A lakás 2017 nyá-
ri költözéssel eladó!

Ár: 20,5 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794 
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Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR

NOVEMBER 5., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:10 Hazug csajok társasága 
04:50 Hazug csajok társasága 
05:35 A nagy svindli  06:15 Top
Shop 06:50 Kölyökklub  09:40 Kis-
dumások  10:05 Top Shop 10:55
Brandmánia  11:20 Street Kitchen
 11:50 Autogram  12:20 Fitt Má-
nia  12:50 Döglött akták  13:55
Cobra 11 . 15:00 Cobra 11  16:05
Derült égből fasírt  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Fókusz Plusz  20:00
X-Faktor  23:20 Láncreakció 
01:25 Egy ágyban az ellenséggel 
03:20 Az élet csajos oldala 

04:20 Super Car  04:45 Aktív 
05:05 Hungerő  06:00 Astro-Világ
 07:00 Tv2 matiné 08:30 Éjjel-nap-
pal szülők  09:00 OlimpiÁSZ – A
sport mindenkié!  09:30 Trendmá-
nia  10:05 Ízes élet  10:35 Babavi-
lág  11:10 Otthontérkép  11:40
Poggyász  12:15 SzÉpítők  12:50
Monk – Flúgos nyomozó  13:55
Simlisek akcióban  15:50 Sodró
lendület  18:00 Tények 18:50 Star
Academy  21:45 Párterápia 
23:45 Egek ura  02:05 Sportos
02:10 Ügyféllista  02:55 Ügyféllista
 03:40 A Köpeny 

05:30 Televíziós vásárlás 06:00
Trendközelben 06:30 Knight Rider 
07:25 Knight Rider  08:25 Amerikai
mesterszakács  09:20 Amerikai
mesterszakács  10:20 A Tetovált
Séf 10:50 Akadémia Itália  11:25
Monk – Flúgos nyomozó  12:20
Nyomtalanul  13:15 Nyomtalanul 
14:10 Castle  15:10 Castle  16:05
Flúgos Futam 17:10 Flash – A Villám
 18:10 Flash – A Villám  19:10 Az
élet habzsolva jó  21:00 Még egy
kis pánik  23:05 Az alkusz nem alku-
szik  00:50 Trendközelben 01:20 A
Tetovált Séf 01:55 Will és Grace 
02:20 Will és Grace  02:45 Knight
Rider  03:35 Knight Rider 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Creative chef (ism.)
07:45 Konkrét (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:25 Sporthírek (ism.) 08:30
Gázfröccs (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Épí-
tech (ism.) 10:00 Zooo+ (ism.) 10:30
Vény nélkül  (ism.) 11:00 Képújság
18:00 Credo 18:30 Konkrét (ism.)
18:45 Creative chef (ism.) 19:00 Győ-
ri7 19:45 Konkrét (ism.) 20:00 Zooo+
(ism.) 20:30 Kulisszák mögött (ism.)
21:00 Hello Győr! (ism.) 21:30 Üzleti
negyed (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
22:45 Konkrét (ism.) 23:00 Képújság

GYŐR+ TV

NOVEMBER 6., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:05 Hazug csajok társasága 
04:45 Hazug csajok társasága 
05:30 A nagy svindli  06:15 Top
Shop 06:50 Kölyökklub  09:35
EgészségKalauz  10:05 Top Shop
10:55 BabaKalauz  11:20 SütniCa-
ke  11:45 HighLife  12:20 Stílus-
Kalauz  12:50 Édes otthon  13:20
Házon kívül  13:55 Akárki Joe 
15:55 Seriff az égből  Közben:
16.05 Hatoslottó-sorsolás 18:00
RTL Klub Híradó 18:50 A hobbit – Vá-
ratlan utazás  22:05 Az otthagyot-
tak  00:15 Portré  00:50 A hobbit
– Váratlan utazás 

04:25 Monk – Flúgos nyomozó 
05:05 Hungerő  06:00 Astro-Világ
07:00 Tv2 matiné 08:20 Falforgatók
 09:20 Super Car  09:55 Tűsarok
 10:25 Stahl konyhája  11:00 Az
Év Háziasszonya  11:30 Több mint
TestŐr  12:05 Speed zóna  12:35
Monk – Flúgos nyomozó  13:40
Gyilkos sorok  14:45 Gyilkos sorok
 15:50 Kőagy őrnagy  18:00 Té-
nyek 18:50 Sztárban sztár  21:25
Kegyenc fegyenc  23:55 A Hírhedt
 02:20 Sportos 02:25 Mennyei tip-
pek  02:50 Zsaruvér  03:35 A
szépség és a szörnyeteg 

05:55 Televíziós vásárlás 06:30 Ame-
rikai mesterszakács  07:15 Ameri-
kai mesterszakács  08:10 Will és
Grace  08:40 Will és Grace  09:10
Will és Grace  09:40 Trendközelben
10:10 Knight Rider  11:15 Monk –
Flúgos nyomozó  12:10 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  13:10 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  14:05 Ész-
bontók 15:10 Az alkusz nem alkuszik
 16:55 Az élet habzsolva jó  18:50
Az örömapa  21:00 Kémjátszma 
23:40 Superhero  01:20 Akadémia
Itália  01:55 Knight Rider  02:45
Mintazsaru  03:30 Mintazsaru 

07:00 Hello Győr! (ism.) 07:30 Gáz-
fröccs (ism.) 08:00 Credo (ism.)
08:30 Zooo+ (ism.) 09:00 Ciao Italia!
(ism.) 09:40 Kamarai magazin (ism.)
10:00 Építech (ism.) 10:30 Képújság
18:00 Győri7 (ism.) 18:45 Konkrét
(ism.) 19:00 Civil kurázsi (ism.) 19:30
Hello Győr! (ism.) 20:00 Üzleti ne-
gyed (ism.) 20:30 Creative chef (ism.)
20:45 Made in Hungary (ism.) 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 7., HÉTFŐ
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:20 Felejthetetlen  05:05 Sportos
05:10 Hungerő  06:05 Red Carpet –
Sztárok testközelben  06:15 Stahl
konyhája  06:20 Mokka  Benne: Té-
nyek Reggel 09:00 Ízes élet 09:20 Tű-
sarok 09:35 Babapercek 09:40 Ék-
szer TV 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 Pain & Gain 00:55
Red Carpet – Sztárok testközelben 
01:05 Tények Este 01:55 Aktív 02:15
Sportos 02:20 Ékszer TV 

07:00 Győri7 (ism.) 07:45 Konkrét
(ism.) 08:00 Hello Győr! (ism.) 08:30
Üzleti negyed (ism.) 09:00 Civil kurá-
zsi (ism.) 09:30 Képújság 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Üzleti
negyed 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Kulisszák mö-
gött (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Konkrét
21:45 Made in Hungary (ism.) 22:00
Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Üzleti negyed (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 8., KEDD
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

05:00 Red Carpet – Sztárok testközel-
ben 05:10 Hungerő 06:05 Red Car-
pet – Sztárok testközelben  06:15
Stahl konyhája 06:20Mokka Benne:
Tények Reggel 09:00 Ízes élet  09:20
Tűsarok  09:35 Babapercek  09:40
Ékszer TV 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:30 Aktív 13:00 Csap-
dába csalva  13:35 Knight Rider 
14:40Walker, a texasi kopó 15:45Ma-
ría  16:50 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Drágám, add az életed! 
20:40 A szultána 22:00 Időzített bom-
ba 00:40Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  00:50 Sherlock és Watson 
01:55 Tények Este 02:35 Ékszer TV 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Üzleti negyed (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Kulisszák mögött (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45
Kép újság (ism.) 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Hello Győr! 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Civil kurázsi (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Építech (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Hello
Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság

GYŐR+ TV

NOVEMBER 9., SZERDA
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:45 Csapdába csalva 05:10 Hung -
erő  06:05 Red Carpet – Sztárok test-
közelben  06:15 Stahl konyhája 
06:20 Mokka  Benne: Tények Reggel
09:00 Ízes élet 09:20Tűsarok 09:35
Babapercek  09:40 Ékszer TV 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
Célpont neve: Salazar 00:20 Red Car-
pet – Sztárok testközelben 00:30A fér-
jem védelmében  01:40 Tények Este
02:20 Sportos 02:25 Ékszer TV 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Civil kurázsi (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
35 év (ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 35 év (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Konkrét 21:45 Creative
chef (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Kulisszák mö-
gött (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

04:00 Fókusz  04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL
Klub Híradó 08:05 Fókusz  08:40 Ma-
gyarul Balóval 09:20 Asztro Show 10:20
Top Shop 12:00 BabaKalauz  12:35
Story Extra 13:10Új csaj 13:35Éjjel-
nappal Budapest  14:50 A Konyhafő-
nök 16:15A kis menyasszony 16:55
Story Extra 17:25Fókusz 18:00RTL
Klub Híradó 18:55 A Konyhafőnök 
20:15 Éjjel-nappal Budapest  21:35
Barátok közt  22:10 Castle  23:10
RTL Klub Híradó 23:35XXI. század – a le-
gendák velünk élnek  00:10 Magyarul
Balóval 00:50 HighLife 01:20 Túsztár-
gyalók 02:25 Mi muzsikus lelkek ! 

04:55 Himnusz 05:00 Vatikáni híradó
05:30 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 05:45 Hajnali gondolatok 05:50
Kult+  06:00 Hazajáró 06:30 Világö-
rökség Portugáliában 06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:25 Család-barát
09:05 Fantozzi  10:50 Noé barátai
11:25 Térkép 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55
Ízőrzők 13:30 Hazajáró 14:00 Ma-
gyar Krónika  14:30 Múzeumtúra –
Francia módra  15:00 Szeretettel
Hollywoodból  15:35 Egy pikoló vi-
lágos  17:00 Gasztroangyal 
18:00 Híradó 18:35 SzerencseSzom-
bat  19:35 Édes november  21:40
Peacemaker  23:45 Kenó  23:50
Behálózva  01:30 Édes november
 03:25 Magyar történelmi arckép-
csarnok  03:35 Noé barátai 

04:55Himnusz 05:00Zegzugos történe-
tek 05:30Magyar történelmi arcképcsar-
nok 05:45 Hajnali gondolatok 05:50
Kult+ 05:55 Vatikáni híradó 06:20 "Így
szól az Úr!" 06:30A sokszínű vallás 06:40
Kérdések a Bibliában 06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:25 Család-barát 09:00
Isten kezében  09:25 Kereszt-Tények
09:40 Katolikus krónika 10:05 Reformá-
tus ifjúsági műsor  10:15 Evangélikus
ifjúsági műsor 10:20Úton-útfélen 10:35
Református magazin 11:00 Evangélikus
riportok 11:25 Tanúságtevők  12:00
Déli harangszó 12:02Híradó 12:45Kult+
12:55Rúzs és selyem 13:30Columbo
15:15 Két emelet boldogság 17:00
Hogy volt!? 18:00 Híradó 18:35 Miss Fi -
sher rejtélyes esetei  19:35 Magyaror-
szág, szeretlek! 21:10Kártyavár 22:15
Kenó 22:20 Életben maradni 00:00
Amerikai ének 01:30 Columbo 

04:55 Himnusz 05:00 Halálbiztos di-
agnózis  05:45 Hajnali gondolatok
05:50 Kult+  06:05 A hegyi doktor
– Újra rendel 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:25 Roma Magazin 07:55 Do-
movina 08:25 Virtuóz pillanatok 08:30
Virtuóz pillanatok 08:40 Feketén-fehé-
ren  09:35 Elfeledett szerelem 
10:20 Család-barát 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:45 Kult+ 12:55
Ízőrzők 13:35 Halálbiztos diagnózis 
14:25 A palota ékköve  15:30 Elfele-
dett szerelem  16:20 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  21:25 Hawaii Five-0 
22:15 Kenó 22:20 No Limit 23:15
Franklyn  00:55 A folyó, ahonnan
nincs visszatérés 01:50 Életben ma-
radni 03:30 Noé barátai 

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
Srpski Ekran 07:55 Unser Bildschirm
08:25 Virtuóz pillanatok 08:30 Virtuóz
pillanatok 08:40 Feketén-fehéren 
09:35 Elfeledett szerelem 10:20 Csa-
lád-barát 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:45 Kult+ 12:55 Ízőrzők: Er-
zsébet 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 Hír-
adó 18:35 A hegyi doktor – Újra rendel
 19:25 Maradj talpon!  20:25 Önök
kérték! 21:25 Velvet Divatház  22:20
Kenó  22:25 Grand Hotel  23:15 A
Nagyok 23:45Kékfény 00:45Hawaii
Five-0 01:35 No Limit 02:25 Puszta
formalitás 

04:55 Himnusz 05:00 Halálbiztos diag-
nózis 05:50 Hajnali gondolatok 05:55
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 Virtuóz pillanatok 08:30 Virtuóz
pillanatok 08:40 Feketén-fehéren 
09:30 Elfeledett szerelem 10:20 Csa-
lád-barát 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:45 Kult+  12:55 Ízőrzők
13:35 Halálbiztos diagnózis  14:20 A
palota ékköve  15:30 Elfeledett szere-
lem 16:15 Charly, majom a családban
17:10 Ridikül 18:00 Híradó 18:35 A
hegyi doktor – Újra rendel  19:25 Ma-
radj talpon! 20:20 Skandináv lottó sor-
solás  20:35 Szabadság tér '56 
21:30 Csendkút 23:05 A rejtélyes XX.
század 23:35 Kenó 23:40 Észak és
Dél – Mennyország és pokol 01:20 Út
a szabadságba 03:30 Hagyaték 

04:00 Fókusz  04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL
Klub Híradó 08:05 Fókusz 08:40 Ma-
gyarul Balóval 09:20 Asztro Show 10:20
Top Shop 12:00 SütniCake  12:35
Story Extra  13:10 Új csaj  13:35 Éj-
jel-nappal Budapest 14:50 A Konyha-
főnök  16:15 A kis menyasszony 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 A Konyha-
főnök 20:15 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 Barátok közt  22:10 Szulejmán
 23:15 RTL Klub Híradó 23:45 Házon
kívül  00:20 Magyarul Balóval 01:00
Fitt Mánia 01:30StílusKalauz 02:05
Túsztárgyalók 03:00 Túsztárgyalók 

04:00 Fókusz  04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok! 07:35 RTL
Klub Híradó 08:05 Fókusz 08:40 Ma-
gyarul Balóval 09:20 Asztro Show
10:20 Top Shop 12:00 Street Kitchen
 12:35 Story Extra  13:10 Új csaj 
13:35 Éjjel-nappal Budapest14:50
A Konyhafőnök 16:15 A kis menyasz-
szony  16:55 Story Extra  17:25 Fó-
kusz 18:00 RTL Klub Híradó 18:55 A
Konyhafőnök  20:15 Éjjel-nappal Bu-
dapest  21:35 Barátok közt  22:10
Dr. Csont  23:10 RTL Klub Híradó
23:40 Magyarul Balóval 00:20 Nyomta-
lanul  01:20 Autogram  01:55 Igaz-
ságosztók 02:45 Dr. Csont 

05:50 Televíziós vásárlás 06:20 Will és
Grace 06:45Will és Grace 07:10Jó-
barátok  07:35 Jóbarátok  08:00
Doktor House 08:55 Doktor House 
09:50 Szívek szállodája 10:45 Amerikai
mesterszakács junior  11:45 Monk –
Flúgos nyomozó  12:45 Monk – Flú-
gos nyomozó  13:40 Nyomtalanul 
14:40 Életre-halálra  15:40 Castle 
16:40 Castle 17:35 Amerikai mester-
szakács junior 18:35Amerikai mester-
szakács 19:35Nyugi, Charlie! 20:05
Két pasi – meg egy kicsi 20:35 Két pa-
si – meg egy kicsi  21:00 Örömapa 2.
23:15 Flúgos Futam 00:20 A nagy fo-
gás 01:15 Két pasi – meg egy kicsi 
01:45 Crossing Lines – Határtalanul 
02:40 Szívek szállodája 

05:50 Televíziós vásárlás 06:20 Will és
Grace 06:45Will és Grace 07:10Jó-
barátok  07:35 Jóbarátok  08:00
Doktor House 08:55 Doktor House 
09:50 Szívek szállodája 10:45 Amerikai
mesterszakács junior  11:45 Monk –
Flúgos nyomozó  12:45 Monk – Flú-
gos nyomozó  13:40 Nyomtalanul 
14:40 Nyomtalanul  15:40 Castle 
16:40 Castle 17:35 Amerikai mester-
szakács junior 18:35Amerikai mester-
szakács 19:35Nyugi, Charlie! 20:05
Két pasi – meg egy kicsi 20:35 Két pa-
si – meg egy kicsi 21:00 Gamer – Já-
ték a végsőkig 22:55 Amit máris tudni
akarsz a szexről 00:25 Két pasi – meg
egy kicsi  00:55 Crossing Lines – Ha-
tártalanul 02:00 Szívek szállodája 

05:50 Televíziós vásárlás 06:20 Will és
Grace  06:45 Will és Grace  07:10
Jóbarátok 07:35 Jóbarátok 08:00
Doktor House  08:55 Doktor House
 09:50 Szívek szállodája 10:45 Ame-
rikai mesterszakács  11:45 Monk –
Flúgos nyomozó  12:45 Monk – Flú-
gos nyomozó  13:40 Nyomtalanul 
14:40 Nyomtalanul  15:40 Castle 
16:40 Castle 17:35 Amerikai mester-
szakács junior  18:35 Amerikai mes-
terszakács  19:35 Nyugi, Charlie! 
20:05 Két pasi – meg egy kicsi 20:35
Két pasi – meg egy kicsi  21:00 Flú-
gos Futam 22:10 A nagy fogás 
23:05 Kémjátszma  01:45 Crossing
Lines – Határtalanul  02:35 Szívek
szállodája 03:25 Park sugárút 666 
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TÉVÉMŰSOR PANNON-VÍZKorhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 év

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

NOVEMBER 11., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

05:05 Sportos 05:10 Hungerő 06:05
Red Carpet – Sztárok testközelben 
06:15 Stahl konyhája 06:20 Mokka 
Benne: Tények Reggel 09:00 Ízes élet 
09:20 Tűsarok  09:35 Babapercek 
09:40 Ékszer TV 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
Nagydumás kiscsajok 00:05 Red Car-
pet – Sztárok testközelben  00:15 Té-
nyek Este 01:05 Aktív  01:35 Sportos
01:40 Ékszer TV 02:40 A túlélés ára 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30Vény nélkül  (ism.) 08:00Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Civil kurázsi (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Konkrét
(ism.) 09:45 Képújság 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Creative chef
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Bankvilág 20:45 Made in
Hungary (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30Konkrét 21:45Ka-
marai magazin (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Bankvilág
(ism.) 22:45Creative chef (ism.) 23:00Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 10., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

05:10 Hungerő  06:05 Red Carpet –
Sztárok testközelben 06:15Stahl kony-
hája  06:20 Mokka  Benne: Tények
Reggel 09:00 Ízes élet  09:20 Tűsarok
09:35 Babapercek 09:40 Ékszer TV
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:30 Aktív 13:00 Csapdába 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! 20:40A szultána 
22:00Backstrom nyomozó 23:10Pro-
paganda 00:15 Red Carpet – Sztárok
testközelben 00:25Spíler TV bemutat-
ja: Premier League – Összefoglaló 
00:55 Tények Este 01:45 Aktív 

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
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek 19:30
Vény nélkül  20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Hello
Győr! (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Vény nélkül  
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sport-
hírek (ism.) 22:30 Civil kurázsi (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság (ism.) 

GYŐR+ TV

04:00 Fókusz  04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL
Klub Híradó 08:05 Fókusz 08:40 Ma-
gyarul Balóval 09:20 Asztro Show 10:20
Top Shop 12:00 Kisdumások  12:35
Story Extra  13:10 Új csaj  13:35 Éj-
jel-nappal Budapest 14:50 A Konyha-
főnök  16:15 A kis menyasszony 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 A Konyha-
főnök 20:15 Éjjel-nappal Budapest 
21:35 Barátok közt 22:10 CSI: A hely-
színelők 23:15RTL Klub Híradó 23:45
Magyarul Balóval 00:25 Brandmánia 
00:55 Édes otthon  01:30 Döglött ak-
ták 02:35 Szulejmán 

04:00 Fókusz  04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL
Klub Híradó 08:05 Fókusz 08:40 Ma-
gyarul Balóval 09:20 Asztro Show 10:20
Top Shop 12:00 EgészségKalauz 
12:35 Story Extra  Story Extra 13:10
Új csaj 13:35Éjjel-nappal Budapest 
14:50 A Konyhafőnök  16:15 A kis
menyasszony  16:55 Story Extra 
17:25 Fókusz 18:00 RTL Klub Híradó
18:55A Konyhafőnök 20:15Éjjel-nap-
pal Budapest  21:35 Barátok közt 
22:10 Showder Klub 23:20 RTL Klub
Híradó 23:50 Magyarul Balóval 00:30
Így készült  01:00 CSI: Miami helyszí-
nelők 01:55 Igazságosztók 

04:55 Himnusz 05:00 Halálbiztos di-
agnózis  05:45 Hajnali gondolatok
05:50 Kult+ 06:05 A hegyi doktor – Új-
ra rendel 06:55 Kenó 07:00 Híradó
07:25 P'amende 07:55 Öt kontinens
08:25 Virtuóz pillanatok 08:30 Virtuóz
pillanatok 08:45 Feketén-fehéren 
09:35 Elfeledett szerelem 10:20 Csa-
lád-barát 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:45 Kult+  12:55 Lengyel –
magyar, két jó barát 13:15Halálbiztos di-
agnózis  14:00 A palota ékköve 
15:15 Elfeledett szerelem  16:00
Charly, majom a családban  16:50 Ri-
dikül  17:45 Lengyel – magyar, két jó
barát 18:00Híradó 18:35A hegyi doktor
– Újra rendel  19:30 Fölszállott a páva
21:55 Kenó 22:00 Megölni egy papot
 00:00 Bízz a szerelemben  01:35
Egy nagy család  03:25 Az én '56-om
03:35 Határtalanul magyar

05:50 Televíziós vásárlás 06:20 Will és
Grace 06:45Will és Grace 07:10Jó-
barátok  07:35 Jóbarátok  08:00
Doktor House 08:55 Doktor House 
09:50 Szívek szállodája 10:45 Amerikai
mesterszakács junior  11:45 Monk –
Flúgos nyomozó  12:45 Monk – Flú-
gos nyomozó  13:40 Életre-halálra 
14:40 Életre-halálra  15:40 Castle 
16:40 Castle 17:35 Amerikai mester-
szakács junior 18:35Amerikai mester-
szakács 19:35Nyugi, Charlie! 20:05
Két pasi – meg egy kicsi 20:35 Két pa-
si – meg egy kicsi  21:00 Észbontók
22:10 Amit máris tudni akarsz a szexről
 23:45 Gamer – Játék a végsőkig 
01:35 Két pasi – meg egy kicsi 02:00
Crossing Lines – Határtalanul 

05:50 Televíziós vásárlás 06:20 Will és
Grace 06:45Will és Grace 07:10Jó-
barátok  07:35 Jóbarátok  08:00
Doktor House 08:55 Doktor House 
09:50 Szívek szállodája 10:45 Amerikai
mesterszakács junior  11:45 Monk –
Flúgos nyomozó  12:45 Monk – Flú-
gos nyomozó  13:40 Életre-halálra 
14:40 Életre-halálra  15:40 Castle 
16:40 Castle 17:35 Amerikai mester-
szakács junior 18:35 Az élet csajos ol-
dala  19:05 Az élet csajos oldala 
19:35 Nyugi, Charlie! 20:05 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi – meg
egy kicsi  21:00 Mátrix  23:50 Ész-
bontók 00:55 Két pasi – meg egy kicsi 
01:25 Crossing Lines – Határtalanul 
02:20 Mátrix 

04:55 Himnusz 05:00 Halálbiztos di-
agnózis  05:45 Hajnali gondolatok
05:50 Kult+  06:05 A hegyi doktor –
Újra rendel  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Rondó 07:55 Kvartett
08:25 Virtuóz pillanatok 08:30 Virtu-
óz pillanatok 08:45 Feketén-fehéren
 09:35 Elfeledett szerelem  10:20
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55
Ízőrzők 13:30 Halálbiztos diagnózis
 14:15 A palota ékköve  15:20 El-
feledett szerelem  16:05 Charly, ma-
jom a családban  16:55 Szerencse
Híradó  17:10 Ridikül  18:00 Hír-
adó 18:35 A hegyi doktor – Újra ren-
del  19:25 Maradj talpon!  20:25
Fábry  21:50 Munkaügyek  22:25
Kenó  22:30 Krumplirózsa  00:30
Föltámadott a tenger  02:45
Krumplirózsa 

kép és szöveg: pannon-víz

Társasházak, többszintes épületek lakásai-
ban előfordulhat, hogy a fürdőszobában,
mellékhelyiségekben vagy a lépcsőházban
penetráns szag terjeng. Az ingatlan tulajdo-
nosa joggal gondolhat arra, hogy valami
nincs rendben a szennyvízelvezető rend-
szer körül, és igaza is van. Normális eset-
ben a csatorna és a lakás légterét a szifo-
nokban lévő vízréteg/vízdugó választja el.
Ha ez a kis vízréteg nincs a megfelelő he-
lyen, elpárolog, kiszivárog vagy kiszippan-
tódik, nagyon büdös lehet. Ennek oka,
hogy nagyon sok épületben anno nem épí-
tettek a belső szennyvízelvezető rendszer-
hez csatlakozó szellőzővezetéket. Ha ez a
vezeték hiányzik, akkor a zárt rendszerben
– több emeletnyi magasságból – lezúduló
szennyvíz, ha kitölti a cső teljes keresztmet-
szetét, maga mögött légüres teret (vákuu-

mot) hagy. Ez a vákuum a szifonokban (WC,
fürdőkád, mosdókagyló) lévő bűzelzáró vi-
zét kiszippanthatja, így semmi sem állja út-
ját a csatornagázok lakásokba történő visz-
szaáramlásának.

A probléma megszüntethető, ha az új
lakásokba már az építéskor, a meglévőkbe
pedig utólag a szennyvízvezetékhez szel-
lőzővezetéket csatlakoztatnak. Ezt a csö-
vet a tetőszerkezettől függetlenül célszerű
a szabadba kivezetni, ám ha nincs más
megoldás, a külső falon történő kivezetés
is megfelel. Jó tudni, hogy a kivezetés kör-
nyékén csatornaszagra számíthatunk, így
ne legyen a közelben terasz vagy akár a

Csatornabûz? Van megoldás!
szomszéd erkélye. A szellőzővezeték meg-
léte garancia arra, hogy a lezúduló szenny-
víz után képződő vákuum nem üríti ki a szi-
fonokat, a bűzzárak tökéletesen elzárják a
csatornagázok útját. Ugyanez a helyzet –
a kellemetlen szaghatás előfordulhat –, ha
a bűzelzáró vize elpárolog (leggyakrabban
a padlóösszefolyóknál), ha hosszabb ideig
nem használták a lefolyót. Melegebb idő-
ben gyakran előfordul, hogy a ritkán hasz-
nált vízcsapok, lefolyók bűzelzárójából a
víz elpárolog. Ilyenkor a legegyszerűbb
megoldás az elpárolgott víz azonnali pót-
lása akár a csapok megnyitásával, vagy
akár a padlóösszefolyóba történő közvet-
len beöntésével.

A szellőzővezetéknek nagyon fontos sze-
repe lehet az utcai csatornák tisztításakor is.
A nem jól szellőző csatornák szűk légteré-
ben utcai csatornatisztításkor nyomáslen-
gések alakulnak ki. Szélsőséges esetben a

bűzzárakban vagy a vécécsészékben lévő
víz kilövellhet, kispriccelhet. A probléma a
csatorna szellőztetésével, szellőzővezeték-
kel megelőzhető. 

A kellemetlen szagokat dugulás is okoz-
hatja, ezért a következő anyagokat semmi-
képpen sem szabad a lefolyóba, mosogató-
ba, WC-be önteni: olvasztott zsír, papír zseb-
kendő, papírtörülköző, vatta, intimbetét,
tampon, rongy, műanyag zacskó. Ezek a köz-
csatornába kerülve további gondokat okoz-
hatnak. Egy dugulás elhárítása bontás nél-
kül közel 10-15 ezer forintba, bontással pe-
dig ennek többszörösébe is kerülhet, nem is
szólva az okozott kellemetlenségekről.
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes
megfejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô Váncsa István: Lakoma
címû könyvét nyeri. A kötet a Gyôr+ Média székházában vehetô át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig: 9023 Gyôr, Kodály
Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény.
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HIRDETÉS ÁLLATKERT, GYŐR-SZOL ZRT.
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SZUPERKOMPOSZT!
A kerti munkák egyik legfontosabb feladata a megfelelő talajerő biztosítása, pótlása. A ter-
mészetes tápanyagok egyik forrása lehet a szuperkomposzt, amelyet a Győr-Szol Zrt. állít elő.
A lakosság számára is elérhető szuperkomposzt használatának sok előnye van. Az anyag fel-
használható például szántóföldi kultúrákban, kertészeti termesztésben, hajtatásban, szőlő,
gyümölcsös telepítésekor, díszcserje vagy díszfa ültetésekor. A szuperkomposzt segítségünkre
lehet füvesítéskor, illetve füves területek feljavításakor is. 

A termék a likócsi komposztálóüzemben vásárolható meg
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 7 ÉS 17 ÓRA KÖZÖTT. 

A harmonikus összetételű, mikroelemekben gazdag szuperkomposzt ömlesztett formában ke-
rül forgalomba, ezért kisebb mennyiség vásárlása esetén edényről, erős zsákról, szállító járműről,
utánfutóról érdemes gondoskodni. A rakodásnál a helyszínen esz-
közt, illetve szükség esetén gépi segítséget
biztosítanak. Nagyobb mennyiség vásárlása
esetén a Győr-Szol Zrt.-től is lehet árajánla-
tot kérni a házhozszállításhoz. 

ISMÉT KAPHATÓ A

A szuperkomposzt ára

bruttó 4 forint/kg! Elérhetőségek: 
96/50-50-50, munkanapokon
7 és 16 óra között vagy
komposzt@gyorszol.hu

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a hozzátar-
tozókat, hogy a kezelésében lévő győri
köztemetők november 7-től, hétfőtől a
téli nyitvatartási rend szerint, azaz na-
ponta 8 és 17 óra között látogathatóak.

Köztemetôk
téli nyitvatartása

kép és szöveg: xantus-állatkert

November 5-én, szombaton 10 és
13.30 órai kezdettel a Xantus János
Állatkert egy rendkívüli szülői értekez-
letet tart, amelyre az állatkerti állatok
valamennyi örökbefogadója hivatalos.

Hogyan lehet Ön is örökbefogadó
szülő?

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

Az örökbefogadás történhet az ál-
latkert weboldalán keresztül vagy sze-
mélyesen a park irodájában. 

Az állatkert emléklapot és egy szí-
nes fotót biztosít a nevelőszülőnek, és
minden évben a rendhagyó szülői ér-
tekezletre is meghívást kapnak. Itt ta-
lálkozhatnak kedvenceikkel, kérdez-
hetnek az állatok gondozóitól, vala-
mint az állatkert munkatársai tájékoz-
tatást adnak az év eseményeiről.

Az örökbefogadó szülők ilyenkor
egy színes beszámolón vesznek részt,
ahol megtudhatják, milyen változások
történtek az aktuális évben az állat-
kertben: milyen új állatok érkeztek, il-

Nevelôszülôi értekezlet az állatkertben

letve kik azok, akik már más város
kedvencévé váltak. Majd egy kis fris-
sítő után egy állatkerti séta következik,
ahol megismerkedhetnek a legtöbb

állattal, és simogathatnak kígyót, etet-
hetnek zsiráfot is. 

Bővebb információ:
www.zoogyor.com

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, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

899 Ft/kg

Pecsenyekacsa 1 kg
elôhûtött, 

Akció: 2016. november 4—10.

Pecsenyekacsa-
comb 1 kg

Pecsenyekacsa-
nyak 1 kg

Pecsenyekacsa- 
farhát fagyasztott 1 kg

250 Ft/kg

119 Ft/kg

1990 Ft/kg

Magyar burgonya
1 kg

89 Ft/kg

Alföldi UHT tej
1,5%
1 l

139 Ft/db

Marhalábszár
1 kg

1350 Ft/kg

Mesés tejföl
850 g, 20%, 469,41 Ft/kg

399 Ft/db

Hajdúsági parasztkolbász
1 kg

999 Ft/kg

Magyaróvári trappista sajt

999 Ft/kg

Negyedik alkalommal indul az „Arrabo-
na évszázadai” műveltségi játék, a Mol-
nár Vid Bertalan Művelődési Központ és
a Győr+ Média szervezésében. A vetél-
kedő 6–7. osztályos diákok százait moz-
gatja meg. A cél, hogy a vetélkedő erő-
sítse a gyermekekben a lakóhelyhez kö-
tődést. A műemlékek, szellemi, tárgyi,
természeti értékek megbecsülésére ne-
veljen. A négyfős csapatok december 9-
ig jelentkezhetnek. A jelentkezési lap le-
tölthető a www.mvbmk.hu honlapon.

Újra Arrabona
évszázadai
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

ÁLLÁS 

CNC-gépkezelőket,
forgácsolókat, fémipari minő-
ség-ellenőröket, darusokat,
autófényezőket, üzemeltető
villanyszerelőket, géplakato-
sokat, targoncásokat, ková-
csokat keresünk, győri mun-
kahelyre. Tel.: 06-70/941-
0185; 06-70/941-0994; e-mail:
hegeszto2016@gmail.com

Azonnali kezdéssel
győri gépipari cég munkaválla-
lókat keres az alábbi feladatok-
kal: betanított mun-
ka, hengerfejek minőségi el-
lenőrzése, valamint CNC-
esztergályos és ma-
rós szakirányú végzettséggel
– egyedi alkatrészek gyártása.
Hosszú távú, megbízható mun-
kalehetőség. Érd.: 8.00–16.00
óra között: 96/511-003, 06-
30/635-5544.

Kőműveseket keresek
azonnali kezdéssel, bérezés meg-
egyezés szerint. Samu Ferenc 06-
70/268-0781.

SZOLGÁLTATÁS

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

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen el-
szállítjuk felesleges holmiját pin-
céjéből, padlásáról, lakásából, il-
letve udvaráról. Hívjon bizalom-
mal! Non-stop tel.: 06-70/675-
0654.

Udvarok, kocsibeállók, ga-
rázsbejárók térkövezését, gépi
földmunkát, veszélyes fák kivágá-
sát, bozótir tást vállalunk. 06-
30/695-4930

Bérszámfejtést és ter-
mékdíj-ügyintézést vállalok Győr
és környékén. Saját bérprogram-
mal rendelkezem. Érd.: 06-
30/716-5317.

Lomtalanítást vállalok
padlástól a pincéig, ingyenes elszál-
lítással. Hívjon bizalommal! 06-
70/707-5812

Lakás, ház, pince, padlás, ud-
var takarítását, rendbetételét, fe-
lesleges holmi elszállítását (akár
1 darabot is) vállalom megbízható
munkaerőkkel. Megegyezés alap-
ján akár hagyatékfelvásárlás is le-
hetséges. Nem fog csalódni ben-
nünk! +36-20/226-9431

Lomtalanítást válla-
lok. Ingyen kitakarítom pincé-
jét, udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész lakás ürí-
tését is vállalom. Tel.: 06-
70/882-6590.

Szobafestés, mázo-
lás, tapétázás, laminált padló
lerakása, tisztasági festések,
homlokzatfestés és gipszkarton
rendszerek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

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

MOZGÁS-
GYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, 
ZSIBBADÁSOK, 

GERINCBÁNTALMAK,
IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

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

Mindennemű kárpi-
tozást vállalok ingyenes fel-
méréssel, vidéken is. Tel.: 06-
20/239-9198.

Fakivágás, gyökérkivé-
tel, sövényvágás, fametszés, ásás,
kaszálás, bozótirtás, fűnyírás! Tele-
fonszám: 06-96/826-322, 06-
30/403-6810.

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

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

EGYÉB

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 

Bélyeget, képeslapot, pénzt, ki-
tüntetést (náci, Waffen-SS is), jel-
vényt, könyvet, egyéb régiséget vá-
sárol magángyűjtő. Pál István. Tel.:
06-20/947-3928.

Vásárolok festménye-
ket, porcelánokat, ezüsttárgya-
kat, órákat, régi bútorokat, hagya-
tékot! Németh Csaba: 06-
20/937-9671.

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

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

Mindennemű gépjármű és
munkagép kézi alsó- és motormosása

Bízza ránk a piszkos munkát!

ÉPFU Autómosó • +36-20/952-2938 
Fehérvári út 80. (bejárat a Zöld utca felől)

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

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

a Loyd zenekar közreműködésével
Énekel: Bogdán Eszter

Belépő ára vacsorával együtt:
2600 Ft/fő helyett 1800 Ft/fő

Márton-napi libanapok november 10–13-ig
(csütörtöktől vasárnapig)

Zenés-táncos Est
2016. november 11-én, pénteken 18 órától

INGATLAN

Győr-Gyárvárosban, hő-
szigetelt házban, 48 nm-es, 3. eme-
leti, parkra néző, felújított, alacsony
rezsijű, társasházi téglalakás tároló-
val eladó. Ár: 13.200.000 Ft. Tel.: 06-
20/370-1951.

Eladó lakásokat ke-
resek ügyfeleim számára. El-
érhetőség: 06-30/721-3905;
06-20/526-8004.

LAKÁSCSERE

Érd.: 06-96/511-420.

Adyvárosi, 3 szobás, 62 nm-
es, összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 48–55
nm-es, 2-3 szobás, határozott-hatá-
rozatlan idejű bérleményre. Bán Ala-
dár utca és tartozás kizárva. (Hirde-
tésszám: 578.) 

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm-
es, összkomfortos, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserélne
szigeti, 35–45 nm-es, 1+fél szo-
bás, határozott-határozatlan idejű
bérleményre. Tartozás kizárva.
(Hirdetésszám: 579.) 

Belvárosi, 2 szobás, 65 nm-es,
félkomfortos, szilárd tüzelésű, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 3-4 szobás, 70–80 nm-es
bérleményre. Sziget, Újváros kizárva.
(Hirdetésszám: 212.)

Belvárosi, 2 szobás, 56 nm-
es, félkomfortos, téglaépítésű, fel-
újításra szoruló, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne 1
szoba, 30–40 nm-es, belvárosi
vagy szigeti, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. (Hirdetés -
szám: 215.)

Belvárosi, 1 szobás, 45 nm-es,
összkomfortos, részben felújított, ha-
tározatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, 49–55 nm-es bér-
leményre. Sziget, Újváros, Gyárváros
kizárva. (Hirdetésszám: 217.)

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-
es, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélnének 2 szoba, 55
nm-es, határozatlan bérleti szerző-
déses lakásra – Belváros, Adyvá-
ros, Marcalváros vagy Gyárváros
területére. (Hirdetésszám: 218.)

ÉPÍTŐANYAG
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Gyôrbôl célozza meg
Budapestet és Tokiót Sebestyén Dalma

SPORT PORTRÉ

szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

Tehetséges úszóból sok van,
olyanból, akit a szakemberek a
jövő nagy reménységének tarta-
nak, már kevesebb, és még náluk
is különlegesebb az, aki 19 évesen
olimpián úszhat. Sebestyén Dal-
ma közéjük tartozik. Ott volt Rió-
ban, megmutatta magát a világ-
nak, de kudarcként élte meg sze-
replését, talpra állt a padlóról, és
székesfehérvári klubjától Győrbe
igazolt. Tudja, hogy hosszú út ve-
zet Tokióig, 2020-ig, de áll elébe,
dolgozik, és nem adja fel.

Dalmát nem úszni, hanem futni láttam
az olimpián, nem is akárhogyan. Az
adott műfajban lehet, hogy Usain Bolt

is lemaradt volna mögötte és barátja,
Kenderesi Tamás mögött. A Brazília–
Magyarország vízilabdameccs kezdése
után pár perccel két piros-fehér-zöld
zászlóba burkolózott fiatal rohant el mel-
lettem a lelátón. Aztán valahol a távol-
ban megjelentek az egyik tribünön, fél
perc után eltűntek és előjöttek egy má-
sikban, végül egy teljes arénakör után
kikötöttek a célban, a magyar sportolók
szektorában, onnan szurkolták végig a
hihetetlen hangulatú meccset.

„Az olimpia minden pillanatát igye-
keztünk megélni. Azt sajnálom, hogy a
városból keveset láttunk, de a kissé el-
túlzott rossz hírek miatt nem nagyon
mentünk ki az olimpiai faluból. Amikor
a szurkolók között találkoztunk, már jó
hangulatban voltam az előző napokhoz
képest. Az úszásom után teljes volt a le-
targia, nem úgy sikerült az egész, ahogy

szerettem volna. Ha az egyéni legjobba-
mat úszom, akkor simán megvan a kö-
zépdöntő. Szerettem volna a fergeteges
hangulatú délutáni, esti programig eljut-
ni, addigra a legnagyobb sztárokat cso-
dálhatták a nézők, ott már igazi fiesta
volt minden futam. Tomi nagyon sokat
segített abban, hogy feldolgozzam a ku-
darcot, a családom is biztatott, a bará-
taim is üzentek. Az fontos, hogy ők hit-
tek bennem, persze a károgók mindig
hangosabbak” – mondja az újonc olim-
pikon, aki már azt is tudja, mivel lehetett
volna sikeresebb a riói kaland. Azt
mondja, túlizgulta a legnagyobb ver-
senyt, amely minden sportoló álma, de
fejben csak kevesen állnak készen arra,
hogy nagyot alakítsanak. Sebestyén
Dalma tapasztalatokból tanulva sport-
pszichológushoz jár, tudja, hogy a fizikai
felkészítés mellett ilyen szakember se-
gítségére is nagy szüksége van egy
élsportolónak. Abban is biztos, hogy
nem döntött rosszul a klubváltással.

„Éreztem, hogy befásultam Fehér-
váron, szükségem volt a környezetvál-
tozásra. Győr tűnt az ideális választás-
nak, hiszen nincsenek máshol ennél
jobb körülmények, és a stáb, a klubve-
zetés is elismert szakemberekből áll.
Petrov Iván gyorsan meggyőzte édes-
apámat is, hogy ide kell jönnöm. A
csapatból volt, aki meglepődött, ami-
kor megjelentem edzésen, hiszen
csak kevesen tudták, hogy itt folyta-
tom. Sokszor voltam a létesítmény-
ben edzőtáborozni, ismertem az uszo-
dát. A helyi kötődés is megkönnyítette
a döntést, nagyszüleim ugyanis győri-
ek, így gyakran jövök a városba.” 

A fiatal tehetség az úszást ugyan-
úgy imádja, mint gyerekkorában, per-
sze van olyan része a napnak, amiért
nem rajong. „Mindig is szerettem ed-
zeni, versenyekre járni, de amivel soha
nem tudtam megbarátkozni, az a reg-
geli tréning. Nem szeretek se korán kel-
ni, se egy sötét téli reggelen beugrani
a hideg vízbe. Mindezt persze az em-
ber bevállalja a kemény munkával
együtt, ha ott lebeg a cél a szeme előtt.
Vannak rettentően nehéz hetek, hóna-
pok, ám az eredmények mindent meg-
szépítenek. Egerszegi Krisztina és a
többi világklasszis sem nyafogott.” A
nagy példaképnél elgondolkodik egy
pillanatra, mert úgy tekinti Egerszegit
legnagyobbnak, hogy élőben nem lát-
ta úszni, hiszen születésekor, 1997-
ben a sokszoros olimpiai aranyérmes
már visszavonult. „Anyukámék felvet-
ték videókazettára a kedvenc gyerek-

kori filmemet, a Space Jam-et, amiben
Michael Jordan mesefigurákkal együtt
szerepel. Ezt legalább ezerszer láttam,
az Egerszegi életét bemutató doku-
mentumfilmmel együtt, ami még
ugyanúgy a videókazin volt. Egész nap
ezt néztem. Anyuék azt mondják, ami-
kor Egér úszott, én is úszást imitáltam
a kanapén. Később egyre több dolgot
fogtam fel belőle, és láttam, milyen em-
bertelen sok munkát tesz bele valaki
abba, hogy olimpiai bajnok legyen, és
örökre fennmaradjon a neve.” Sebes-
tyén Dalma élete nem csak az úszásról
szól, szeret a családjával, barátaival len-

ni, ha ideje engedi, fest, és a fotózás is
érdekli. Úgy gondolja, fogékony arra,
hogy észrevegyen különleges dolgo-
kat, pillanatokat, amik képekre valók. A
tanulás fontos számára, többször is-
merték el szorgalmát Jó sportoló, jó ta-
nuló díjakkal. Azt tervezi, hogy felsőfo-
kú tanulmányait is Győrben folytatja. A
megkerülhetetlen témára pedig köny-
nyed választ ad: Köszöni, boldog párjá-
val, az olimpiai bronzérmes úszóval,
Kenderesi Tamással.

„A Rió utáni népszerűség nem ár-
tott a kapcsolatunknak. Nyilván, Tomi
körül nőtt a lányok rajongótábora, de
én megbízom benne, szeretjük egy-
mást. Őt őszinte, sajátos stílusú nyilat-
kozatai miatt is megszerették, de a
„sajtburesz” témát volt, aki túlzásba
vitte. Az Aranygép érkezése utáni kö-
szöntésen például Kenderesi „Sajtbu-
resz” Tamásként mutatták be.” 

Dalma céljai között a jövő évi buda-
pesti világbajnokságon való részvétel áll
az első helyen, immár a Győri Úszó SE
versenyzőjeként. Aztán 2020-ban jöhet
a tokiói, és ha minden jól alakul, 2024-
ben a budapesti olimpia. „Hat éve néző-
ként ott voltam a margitszigeti Eb-n, fe-
lejthetetlen élmény volt, én is szeretnék
magyar szurkolók előtt, olyan hangulatú
versenyen rajtkőre állni. Aztán jöhet To-
kió, számomra ideális korban, hiszen ak-
kor leszek 23 éves. Azért fogok dolgoz-
ni, hogy újra olimpikon lehessek.”

Az úszás mellett
tanulmányait is
városunkban
folytatja
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Győr–Ménfőcsanak legszebb központi részén, ikerházrész
30%-os készültségi állapotban eladó!

Hasznos lakóterület:
92 m2 + terasz 19 m2 + erkély 6 m2

06-30/463-4068
www.horgas-tarsashazi-lakas.com

Érdeklődni lehet:

Győr–Ménfőcsanak

A saját kertrész:
kb. 110 m2

Ár: 19,3 M Ft

Három győzelemmel kezdett a halálcso-
portnak is nevezett négyesben a Győri
Audi ETO KC a női kézilabda Bajnokok
Ligájában. Ambros Martín együttese
hazai pályán könnyedén lépett túl a dán
Midtjyllandon, majd idegenben az
orosz Rostov-Donnak sem kegyelmez-

tek Görbiczék, akárcsak Bukarestben a
CSM-nek. A tavalyi BL-győztes sokáig
vezetett, de a Győr fordítani tudott és
27–24-re nyert. A sorozat pénteken 19
órakor folytatódik, amikor az Audi Aré-
nában a román csapatot fogadja.

„Nehéz meccset vívtunk Bukarest-
ben egy hete, de sikerült felállnunk a
hátrányból. Ehhez hihetetlen akaraterőt
mozgósított mindenki. A győri találkozó
sem lesz egyszerűbb, de a szurkolóink

Hazai pályán is legyôzné
az ETO a Bukarestet

még többen lesznek, mint az idegenbeli
találkozón, és ez sokat segíthet. Tavaly
könnyebb csoportba kerültünk, idén
biztos, hogy nem lesz egy laza mérkő-
zésünk sem, de ha BL-t akarunk nyerni,
ez nem is számít. Sűrű a program, így
különleges dologgal nem készültünk a
CSM ellen, igyekeztünk a legutóbbi
mérkőzésen tapasztalt hibákat kijavíta-
ni, és várjuk a várhatóan parázs csatát”
– mondta a pénteki találkozóról az ETO
kapusa, Kiss Éva.

„Amikor vége lett a múlt heti bukaresti
meccsnek, nem jutott eszembe az elle-
nük elveszített BL-finálé, az járt a fejem-
ben, hogy milyen jól működtünk csapat-
ként. Sok mindenben kell változtatnunk
péntekre, mert az idegenbeli meccsen
nem igazán működtek a lerohanások és
a támadójáték is sokáig akadozott. A vé-
dekezésnek most is rendben kell lennie,
az az alap, a többi erre épül. Számunkra
a hazai pálya az igazi, sokat lendít rajtunk
a hangulat, ha éppen hullámvölgyben
vagyunk. Még nem vagyok csúcsformá-
ban, de remélem, egyre többet tudok
hozzátenni a csapat jó teljesítményéhez”
– nyilatkozta a CSM Bucuresti elleni mér-
kőzésről Görbicz Anita.

szerző: ficsór dávid
fotó: o. jakócs péter

A megyei másodosztály győri csoportjában,
a rivális Táplánypuszta legyőzésével nyert
bajnokságot a Győr-Ménfőcsanak SE csapa-
ta az 1975/76-os idényben. Az éppen negy-
ven éve történt fontos esemény apropóján
köszöntötte a klub vezetése  az „aranycsapa-
tot” vasárnap, a jelenleg is megyei első osz-
tályú hazai gárda bajnoki mérkőzése előtt. 

A csapat nagy része most is jó egészségnek örvend,
sőt, heti rendszerességgel játszanak  vérre menő „sör-
meccseket” a csanaki műfüvön. „1970. július 1-től
Ménfőcsanak Győr része lett, így az 1970/71-es sze-
zont a városi bajnokságban kezdte a kék-fehér gárda,
ahol több bajnoki címet is szerzett, ennek ellenére csu-
pán az átszervezés után sikerült elérni az áhított felju-
tást” – kezdte a visszaemlékezést Szabady János, aki
rendszeres látogatója volt a csapat meccseinek. 

A hetvenes évek elején Orosz László edző vezeté-
sével családias hangulat alakult ki az öltözőben és azon
kívül is, azonban a városi bajnokságból továbbjutási le-
hetőség nem volt. 1973 után, éppen fennállásának 50.
évfordulóját követően került a csapat a megyei II. osz-
tályba, ahol az 1975/76-os bajnokság hozta meg az
áttörést az egyesületnek. „Az 1975/76-os bajnoksá-
got új edzővel, Máté Jánossal kezdtük, aki felismerte,
hogy bár nagyon jó a csapategység, de erőnlétileg kö-
zel sincs topon a gárda, ezért ő a legnagyobb hang-

Negyvenéves a csanaki „aranycsapat” 
súlyt a fizikai felkészítésre helyezte” – mondta Kulcsár
László, akit a régi csapattársak egybehangzóan az
egyik legjobb ménfőcsanaki játékosként emlegetnek.
Az új edző meghozta az áttörést, módszerei félelmete-
sek, de hatásosak voltak, melyek a kezdeti nehézségek

ellenére tetszettek a játékosoknak. „Olyan futóedzése-
ink voltak, amiket a mai fiatalok nem hiszem, hogy bír-
nának” – mesélt Reizer Imre, majd hozzátette, heti há-
romszor edzettek, iramjátékos futásokkal, köredzések-
kel tarkított tréningeket vezényelt nekik Máté. A jó fel-
készülés meghozta az eredményt, hiszen meggyőző
fölénnyel nyerték meg a meccseiket és ezzel együtt a
bajnokságot is. „12 ponttal nyertük a pontvadászatot,
a meccsek többségét 4-5 gólos fölénnyel játszottuk.
Általában a második félidőben kidomborodott az erőn-
léti különbség, többször fordítottunk hátrányból” – em-
lékezett vissza Haczai Zoltán. 

A csapattagok elmondása szerint több száz nézője
volt a meccseknek, különösen népszerűek voltak a
Ménfőcsanak hazai mérkőzései, ahová 500-600 szur-
koló is kilátogatott.  Bár a gárda egyszer visszacsúszott
az alacsonyabb osztályba, rögtön vissza is került a leg-

jobbak közé és azóta is a megyei első osztályú bajnok-
ság meghatározó csapata. A ’76-os nagy menetelés
tehát jelentős lendületet adott a sportegyesületnek,
sok szép sikert hozott az elmúlt 40 év. „Büszkék lehe-
tünk a bajnokcsapatra, hiszen nagy lökést adott a sike-
rük az egyesületnek, amely azóta is fejlődik” – mondta
az egyesület jelenlegi elnöke, Turbék István.

Az „aranycsapat” tagjai: Ódor László, Salakta Ár-
pád, Koller József, Kulcsár László, Stefka Tibor, Haczai
József, Hoffbaner R., Haczai Zoltán, Ventura Andor, Fe-
hér József, Sinkó János, Mózes Rudolf, Korsós János,
Bors Sándor, Nagy Tibor, Reizer Imre, Hancz Tibor.
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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!

Vidra Úszóiskola • www.vidrauszoiskola.hu

Babaúszás
Már 3 hónapos kortól!

• a kisbaba egész életre szóló adottságokat 
szerez • a szülő–gyermek kapcsolat erősödik
• a víz megnyugtató közeg, ahol nagyon jól érzik 
magukat a csecsemők • a babák a vízben sokkal
intenzívebb mozgásra képesek, ezáltal jobban
fejlődik az idegrendszerük • fokozódik a babák
ellenálló képessége, erősödik az immunrendszerük.

Az AQUA Uszodában fantasztikus
uszodai körülmények között:
hétfő: 8.30– 9.15, 9.15–10.00, csütörtök:
8.30–9.15, 9.15–10, szombat: 8.30–9.15,
9.15–10.00, 10:00–10.45, vasárnap: 9.00–
09.45, 09.45–10.30, 10.30–11.15
Ollé Orsi • 06-20/312-3733
• orsiolle@gmail.com

A Sátoros Fedett Uszodában tovább ra is 
nagy sikerrel tartja bébifoglalkozásait:
szombat: 8.00–8.45, 8.45–9.30
Kárpáti Marianna • 06-20/350-9392
• karpatim@kliszi.sulinet.hu

IDŐPONTOK

ELSÔ
alkalommal

mindenkinek 
INGYENES!

ÉLETRE

szóló sport 

MOTIVÁCIÓ az

egészségért.

Hosszú győzelmi széria, majd két el-
vesztett meccs után a Debrecen ellen
sem szerzett pontot a Gyirmót a labda-
rúgó NB I 14. fordulójában hazai pá-
lyán. A meccset a Loki kezdte jobban
és Vittek, valamint Holman találataival
2–0-ra vezetett alig negyed óra eltelté-
vel. A félidő hajrájában emberelőnybe
kerültek a hazaiak, de a második félidő
elején büntetőt hibáztak, majd a 71.
percben szépítettek, Madarász élete el-
ső NB I-es találatával. A 81. percben
Présinger is megkapta második sárga
lapját, így egyenlő létszámban fejezték
be a csapatok a meccset, amelyet a
Loki nyert 2–1-re. „Sajnos az első fél-
időben nem tudtunk igazán felpörögni,
könnyen jöttek át a debreceniek a kö-
zéppályánkon, sokszor megkontráztak
bennünket. Nem hibáztunk nagyokat,
két hatalmas gólt lőttek. A kiállításuk
után fölényben voltunk de csak a szé-
pítés sikerült. A helyzetek kialakítása
nem ment az utóbbi időben, most leg-
alább ziccerekig eljutottunk, ezeket
azonban be is kellene lőni. Pozitívum,
hogy nem estünk össze kétgólos hát-
rányban, hanem visszajöttünk a
meccsbe. Szombaton a Videoton ellen
mindenképpen javítani szeretnék” –
mondta a lefújás után a gyirmóti gól-
szerző, Madarász Márk. A csapatkapi-
tány Sebők Zsolt is úgy látja, a védeke-

Fehérváron javítana a Gyirmót, 
sorsoltak a kupában

zéssel nincs különösebb baj, ám az
mindent elmond a támadójátékról,
hogy a Gyirmót szerezte a legkeve-
sebb gólt az élvonalban, tizennégy
meccsen mindössze hetet. Urbányi Ist-
ván csapata így a tabella 10. helyén áll.
„Az eredményt nem tartom igazságos-
nak, hiszen legalább annyi helyzetünk
volt, mint a Debrecennek. Óriási prob-
léma a lehetőségek gólra váltása.
Nyertünk meccseket egy-egy góllal,
most mi vagyunk rossz szériában, és
minimális különbséggel veszítünk.
Igyekszünk már a hétvégén győzelem-
mel lejönni a pályáról” – értékelte a ta-
lálkozót a Gyirmót rutinos kapusa. 

Az NB III-ban a 13. forduló mérkő-
zéseit rendezték. Az ETO FC az Ajka
otthonából hozta el a három pontot
egy 3–2-es sikerrel, a Gyirmót II pedig
a Csornával játszott 1–1-es döntet-
lent idegenben. A zöld-fehérek a 3., a
gyirmótiak a 13. helyet foglalják el a
tabellán. Vasárnap 17 órakor az ETO
éppen a Gyirmót II-t fogadja. Közben
sorsoltak a Magyar Kupában. A Gyir-
mót élvonalbeli együttese a megyei I.
osztályú Kecskemét otthonában lép
pályára, míg az ETO FC az NB I-es lis-
tavezető Vasast fogadja a nyolcadik
fordulóban, a 16 közé jutásért. Az idei
utolsó kör játéknapja november 30., a
továbbjutás egyetlen meccsen dől el.

Az AFSO, vagyis az „All Fight System Organisation” amatőr küzdősport szer-
vezet világbajnokságán Frankfurtban, aranyérmet szerzett a győri Unicentral
Bulls SE sportolója, Schwéger Tímea muaythai -60 kg-os kategóriában. A fi-
náléban győzte le azt a Sarah Glandient, aki több szervezetnél is világbajnoki
címvédő. Szintén aranyérmes lett az egyesület másik két sportolója, Grónai
Sándor muaythai -63,5 kg ban, valamint Kovács Olivér, a 15 évesek -50 kg-os
mezőnyében. A harcosokat Csányi János és Horváth László készítette fel.

Aranyérmek Frankfurtból
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szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Az elmúlt hétvégén az Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vál koordinációs bizottsága
és a technikai delegáltak
tettek ellenőrző látogatást
városunkban, az EYOF
2017-es helyszínén.

Múlt héten beszámoltunk róla,
hogy a győri esemény szervezői
bizottsága az Európai Olimpiai
Bizottság 45., minszki közgyűlé-
sén referált a felkészülés jelenle-
gi állásáról. Egy héttel később a
koordinációs bizottság Győrbe
látogatott, hogy tagjai személye-
sen is meggyőződjenek mindar-
ról, amiről a látványos prezentá-
cióból már képet kaphattak. A bi-
zottsághoz csatlakoztak a tech-
nikai delegáltak is, akik az euró-
pai sportszövetségek tisztségvi-
selői, és akik először látogattak
el a jövő évi esemény helyszíné-
re, ahol a saját sportágukra vo-

Elégedett az Európai Olimpiai 
Bizottság küldöttsége

natkozóan egyeztették a sport-
szakmai kérdéseket.

Bolla Péter polgármesteri biz-
tos a látogatással kapcsolatban la-
punknak elmondta, a delegáció a
Győrben töltött napok során nem
csak bejárta az EYOF még épülő
és már elkészült helyszíneit, de
részletes beszámolót is kaptak az
egyes részterületek vezetőitől.
Olyan témákról is tanácskoztak a
sportszakmai részleteken túl, mint

a szállás, az étkeztetés, a szállítás,
a biztonság, a marketing és a pro-
tokoll területe. Hozzátette, a kül-
döttség elégedetten nyilatkozott a
látottakról és a hallottakról, vala-
mint megállapították, hogy a győri
felkészülés időarányosan jól halad.

Múlt heti számunkban az ön-
kéntesség kérdéséről is részlete-
sen beszámoltunk, a szervezők
továbbra is várják a jelentkezése-
ket a gyor2017.hu oldalon.

Cegléden rendezték meg az ifjúsági Országos Ju-
do Bajnokságot, ahol közel 60 hazai klub 266 spor-
tolója indult harcba a címekért. A győriek a legsi-
keresebb egyesületek között zártak. A GYAC ver-
senyzői közül aranyérmet szerzett Kardos Tímea,
Sipőcz Richárd, Vida András és Szilli Nóra. Csicsó
Gyula Sorin és Hengszter Ferenc is hetedik lett. A
győri klub rendezte az idei junior és serdülő OB-t.
A Molnár Vid Bertalan Közösségi Házban 300 fős
mezőny jött össze a különböző kategóriákban. A
GYAC cselgáncsozói közül Sipőcz Richárd ebben
a korosztályban is bajnoki címet ünnepelhetett.
Inotai Péter ezüst-, Vida András pedig bronzérem-
mel zárta a versenyt.

Judo: hat
bajnoki címet
ünnepelt a GYAC
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