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Tartós bérleti konstrukció

Finanszírozás akár 0% ÖNERÔVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó
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• Biztosítós kárügyintézés • Szervizelés-,
javítás-ügyintézés • Gumiabroncsok cseréje,
tárolása • Cseregépkocsi • Üzemanyagkártya

TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSSAL
SZEMÉLYAUTÓK KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁRON! 

Autóban az ember

Jelentősen, 27-ről 18 százalékra csök-
ken az internethasználat általános for-
galmi adója 2017. januártól, ami 13–
15 milliárd forintos megtakarítást je-
lent az állampolgároknak.

Magyarország az utolsó harmadban
található az uniós országok között, ha az
internethasználók számát nézzük, azzal
együtt is, hogy az utóbbi tíz évben 11
százalékról 75 százalékra nőtt az interne-

A kötelező kvóta elleni küzdelemben Ma-
gyarország polgárai csak a kormányra és
a Fidesz-KDNP-re számíthatnak – ezt
mondták Győr országgyűlési képviselői
az alaptörvény módosításáról szóló sza-
vazást értékelve. Kara Ákos és Simon
Róbert Balázs szerint az ellenzéki pártok
nem az ország, csak a saját érdekük sze-
rint cselekedtek, amikor nem szavazták
meg az alaptörvény módosítását.

„Az október 2-i népszavazáson 3,3
millió ember egységesen támogatta a
kormány álláspontját a kényszerbetelepí-
tés ellen” – mondta Simon Róbert Balázs,
a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselő-
je. „Azóta azonban az is világossá vált,

Múlt hét végén mutatták be azt az em-
léktáblát, amelyet az győri önkormány-
zat és a Rotary Club közösen állíttatott
Zechmeister Károly emlékére, a róla el-
nevezett utcában. Fekete Dávid alpol-
gármester az átadón hangsúlyozta: az
egykori városvezető nevéhez rengeteg
olyan városfejlesztési intézkedés kötő-
dik, amelynek eredményét még napja-
inkban is érezhetjük. Győr akkoriban lett
iparváros, és az oktatásra is nagy hang-
súlyt fektetett. Ezzel az emléktáblával
méltó módon emlékezhetünk Zech -
meister Károlyra.” A dombormű Lebó
Ferenc szobrászművész munkája.

Fogadóórák. Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő fogadóórát tart no-
vember 28-án 19–20 óráig a Kossuth Lajos Általános Iskola Márvány utcai
épületében (9025 Győr, Márvány u. 4.) November 30-án pedig 18–19 óráig
fogadja az érdeklődőket az Újvárosi Művelődési Házban (9025 Győr, Liget u.
55.). Takács Krisztián független önkormányzati képviselő pedig november
29-én, kedden 16–17 óráig tart fogadóórát a Polgármesteri Hivatal Bisinger
Termében. Radnóti Ákos és Gancz Tamás adyvárosi önkormányzati képvise-
lők november 24-re meghirdetett fogadóórája elmaradt. Radnóti Ákos kö-
vetkező alpolgármesteri fogadóóráját december 1-jén 14–16 óra között tart-
ja, előzetes bejelentkezés alapján (96/500-246). 

Kevesebbet fizetünk az internetért
tezők száma az országban. „Az elmúlt
években némiképp lelassult ez a folya-
mat, az internethez való hozzáférés javí-
tása érdekében pedig újabb intézkedé-
seket hozott a kormány” – hangzott el a
Fidelitas helyi szervezetének keddi saj-
tótájékoztatóján. Takács Tímea és
Gancz Tamás alelnökök többek között
arról is beszéltek, hogy az áfa-csökken-
tés minden korosztálynak kedvez.

Képviselôk a meghiúsult
alkotmánymódosításról

hogy a magyar polgárok csak a kormány-
ra és a Fidesz-KDNP-re számíthatnak, az
ellenzék pedig támogatja az illegális be-
vándorlást” – tette hozzá a politikus. „Eb-
ben nincs különbség az ellenzéki pártok
között, az MSZP, a Jobbik, a DK és az
LMP ugyanúgy viselkednek, amikor Ma-
gyarországot meg kell védeni: nem az or-
szág, hanem a saját érdekük szerint cse-
lekednek” – hangsúlyozta Kara Ákos. „A
kormány és a kormánypártok a további-
akban is mindent meg fognak tenni azért,
hogy érvényesítsék a magyar emberek
akaratát és megvédjék az országot a mig-
ránsok betelepítésétől” – erősítette meg
az országgyűlési képviselő.    

Dombormûvet kapott
Zechmeister Károly
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azonban a Tech Day-en erősítette
meg az Audi AG magas rangú kép-
viselője. S ha elektromos motorok
lesznek, akkor nyilván ezeket autók-
ba is beépítik. A telhetetlen magyar
újságírók persze szerettek volna
még többet megtudni, hogy ez tisz-
tán elektromos autó lesz-e vagy
Plag-in Hybrid, s hogy pontosan
mikor indul a gyártás, a kérdésekre
azonban azt a választ kaptuk, min-
dennek eljön majd az ideje.

Az okos gyárhoz és a modulá-
ris gyártáshoz Paula is hozzá tar-
tozik. A Paula nevet kapta az az ön-
vezető autó, amelyet az ingolstadti
mérnökök fejlesztettek ki és 1,2
tonna súly mozgatására képes.
Egyelőre öt darab prototípus ké-
szült a Paulákból, s Ingolstadtban
már a termelésbe is bevetették
azt a szemre is tetszetős kis jármű-
vet, amely a gyártást kiszolgálja.

Ha akadályt észlel, megáll, sebes-
sége pedig 4,2 kilométer. 

Paula nem az embert váltja ki,
hanem az embert mentesíti a ne-
héz fizikai munka alól – hallhattuk,
miként viszonyul egymáshoz az ön-
vezető autó és a humán erőforrás.

Csodáltuk volna Paulát, de
újabb helyszín várt bennünket, itt
pedig egy kérdés, vajon hányféle
kiszerelésben készülnek ajtók az
Audikhoz? Megbuktunk, mert a

96-ot senki sem találta el. Ennyifé-
le ajtó összeállítása bizony komoly
gondot jelent a szereldei munká -
soknak, hogy éppen melyik ajtóba
mi kerüljön? Ezért kifejlesztettek
egy olyan szoftvert, amely két ka-
merával összekötve, felismeri az aj-
tó típusát. A monitoron pirossal je-
löli azokat a pontokat, ahol a veze-
tékek még nincsenek csatlakoztat-
va, s zölddel azokat, amelyek pon-
tosan a helyükre kerültek. Szinte
egy gyerek is tudna ajtókat szerelni,
annyira egyszerű ez az okos fejlesz-
tés, amit minden bizonnyal előbb
vagy utóbb a konszern összes gyá-
rában, így Győrben is bevetnek. 

A csavarozó robotnak nem ad-
tak nevet az Audi mérnökei, okos-
ságban azonban felveszi a ver-
senyt Paulával. Négy robot alkotja
a készüléket, a robotok darabja
23 ezer euró. Egy A3-as e-tron ka-

rosszériája a ro-
bot felé megy, s a
tíz darab csavart
húsz másodperc
alatt hajtja be a
gép. Ha emberi
kéz tévedésből a
robot fölé téved-
ne, a szerkezet
azonnal leáll.

Ámulásra és bámulásra nem
volt idő, várt bennünket a 3D nyom-
tató. Fém és alumínium nyomtatá-
sára is alkalmas a készülék, s azt
prognosztizálják, hogy 5-7 éven
belül szériában nyomtatnak autóal-
katrészeket a printeren. Egy 5 kilog-
rammos alkatrészt jelenleg két nap
alatt gyárt le a nyomtató, a fejlesz-
tések itt is rohamléptekkel halad-
nak előre, s csak idő kérdése a szé-
riában történő nyomtatás. 

szerző: koloszár tamás
fotó: sajtófotó

Tizenegy országból közel
száz újságíró vett részt In-
golstadtban, az Audi Tech
Day prezentációján, ahol
felvillantották a jövőt, ami
félig már jelen. A magyar új-
ságírók nem kis büszkeség-
gel hallgatták Hubert Waltl-
ot, az Audi AG igazgatóta-
nácsának termelésért és lo-
gisztikáért felelős tagját,
aki többször is Győrt emle-
gette. Az Audi Hungaria él-
lovas a konszernen belül az
újdonságok bevezetésében.

Smart factory – okos gyár, okos
autókkal. Ez a kulcsszó most az
Audinál. És persze a digitalizáció
és a fenntarthatóság is gyakran el-
hangzott az egész napos szakmai
bemutatón. Minden fejlesztés ezt
szolgálja. A feladat pedig óriási.

Az Audi összes gyárában átala-
kítják a termelést. Az eddig meg-
szokott futószalagszerű termelést
felváltják a moduláris szigetek. Az
első gyár, ahol ezt bevezetik, az
Audi Hungaria Motor Kft. lesz.
Ezen belül is az elektromotorok
szerelésénél alkalmazzák a modu-
lokat. Ezek gyakorlatilag kompe-
tenciaszigetekként funkcionálnak.
Előnye, hogy időt és pénzt lehet
megtakarítani vele.

Amikor ezt a bejelentést hallgat-
tuk Ingolstadtban, rácsodálkoz-
tunk, mert dupla hírértékkel bír.
Már korábban is lehetett hallani ar-
ról, hogy elektromos motorokat is
gyárt a belső égésű erőforrások
mellett a győri gyár, hivatalosan

Okos gyárak, okos autók:
Gyôrben debütáló fejlesztések

Eleketromos motorok,
önvezetô autók,
3D nyomtatás
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A 2014–20-as fejlesztési cik-
lusban összesen 8900 milliárd
forintos pályázati kerettel
rendelkezik Magyarország,
amelynek 70 százalékára
már kiírták a pályázatokat.

Győrbe ért a Széchenyi Program-
iroda „Közel a segítség” című, pá-
lyázati lehetőségeket bemutató or-
szágos konferenciasorozata. Az
iroda 2011 óta segíti a pályázókat,
és országos szinten több mint 50
ezer ügyféllel kerültek már kapcso-
latba. Samodai Imre, a Széchenyi
Programiroda nyugat-dunántúli
regionális igazgatója lapunknak el-
mondta, az előző fejlesztési ciklus-
ban több száz milliárd forint lehívá-
sában segédkeztek közvetlen vagy
közvetett módon.

Gancz Tamás önkormányzati
képviselő köszöntőjében kiemelte,
Győr saját erőből is rengeteget fej-
leszt, de emellett igyekszik minél
hatékonyabban kihasználni a pá-
lyázatok nyújtotta lehetőségeket.
Felsorolásában külön is megemlí-
tette az infrastrukturális beruházá-
sokat, az energetikai felújításokat
és a kerékpáros fejlesztéseket. 

„A Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Programból (TOP) a
megyében mintegy 56 milliárd fo-

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara, a NAV Nyugat-dunántúli
Regionális Adó Főigazgatósága és a Lap-
com Zrt. együttműködésében ismét megje-
lent a megye gazdaságát részletesen elem-
ző Presztízs TOP 100 kiadvány. Szerencsére
nyugaton a helyzet változatlan, a megye
gazdasága erős és jól teljesít.

Zala megyéből talán két cég férne be a megyei TOP
100-as listába – érzékeltette Horváth Szabolcs, a
NAV megyei igazgatója a hétfői bemutatón, hogy
Győr-Moson-Sopron megye továbbra is őrzi kedve-
ző helyét a magyar gazdaságban, köszönhetően a
járműiparnak, amely régóta húzóágazat. Örömteli
az is, hogy nyolc és fél százalékkal, 5.255,3 milliárd
forintra nőtt tavaly 2014-hez képest a megyénkbeli
cégek nettó árbevétele, amelynek több mint hetven
százaléka a feldolgozóiparban, ezen belül a jár -
műgyártásban keletkezett. A TOP 100 erősségére
jellemző, hogy a nettó árbevétel 74,4 százalékát a

TOP: 56 milliárdos forrás a megyének
rintos támogatással valósulhat-
nak meg olyan projektek, amik a
gazdaságfejlesztést, az infrastruk-
túra bővítését, a foglalkoztatást, a
munkaerőhiány leküzdését szol-
gálják” – fogalmazott Németh
Zoltán, a megyei közgyűlés elnö-
ke. Hozzátette, 2014-ben alapos
felmérést végeztek annak érdeké-

ben, hogy a települések a pályáza-
tokon valós igényekre reflektáló
fejlesztéseket hajthassanak vég-
re. Példaként említette a gyerme-
kes anyák munkába állásának se-
gítését a bölcsődei és óvodai fé-
rőhelyek bővítésével. Hozzátette,
bízik benne, hogy az elbírálást kö-
vetően, jövő tavasszal a kivitelezé-
sek is megkezdődhetnek.

„A 2014–20-as fejlesztési cik-
lusban összesen 8900 milliárd

forintos pályázati kerettel rendel-
kezik Magyarország, amelynek
70 százalékára már kiírták a pá-
lyázatokat. Míg az előző tervezési
ciklusban a gazdaságfejlesztésre
mindössze a források 16 százalé-
kát fordították, addig ez az arány
most 60 százalék” – emelte ki Si-
mon Róbert Balázs győri ország-

gyűlési képviselő. A megyei fej-
lesztésekért felelős miniszteri
biztos szintén a TOP-os források-
ról szólt, mint mondta Győr-Mo-
son-Sopron megye 181 települé-
se 23,3 milliárd, Győr 21,6 milli-
árd, Sopron pedig 10,8 milliárd
forinttal számolhat. „A cél a gaz-
daság olyan mértékű megerősí-
tése, hogy Magyarország az ilyen
közvetlen támogatások nélkül is
versenyképes legyen.”

Presztízs TOP 100:
nyugaton  a helyzet változatlan

kiadványban szereplő száz legnagyobb árbevételű
megyei vállalkozás adja.

A lista élén természetesen az Audi Hungaria Mo-
tor Kft. áll. Második a mosonszolnoki SMR, majd az
E-ON, a Dana, a Nemak, a Heineken, a BOS, az Al-
cufer, az Új Ház Építőanyag Kft. és a Velux alkotja az
első tízet. Közülük öt győri székhelyű, Győrben fizet
iparűzési adót.

Ugyancsak a győri cégek uralják a foglalkoztatot-
ti listát, itt ugyancsak öt győri vállalkozást találunk.
Nem meglepő, hanem megszokott, hogy ezt a listát
is az Audi Hungaria vezeti. Második a Pannon-
Works Iskolaszövetkezet, hetedik az E-ON, kilence-
dik a Nemak, tizedik pedig a Rába Futómű.

A megyének nem csak az a sajátossága, hogy
erős a járműipara, hanem erős az exportja is. Az ér-
tékesítés hetven százaléka, 3.523 milliárd forint ex-
portból származik, amely 2014-hez viszonyítva
10,2 százalékkal bővült. A belföldi értékesítés 5,2
százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest –
tudtuk meg a sajtótájékoztatón.

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

KAMARAI AJÁNLÓ

Fókuszban a TSZSZ
Építőipari vállalkozások fóruma Győrben
Minden érdekeltnek hasznos lesz!

Időpont: 2016. december 8. (csütörtök)
10:00–13:00

Helyszín: Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara /Baross I–II. Terem/

Szakmai program
• Lakásépítés – bérlakásépítés helyzete

Magyarországon, CSOK (Kató Aladár Tondach Zrt.)
• A kivitelezés folyamatának problémakörei a 

szerződéstől az átadás-átvételig a TSZSZ 
tapasztalatai, példákon keresztül
(Máté Miklós MKIK, TSZSZ )

• Tájékoztatás az építőipari regisztrációról
(Kovács Lívia /MKIK, Építésügyi Regisztrációs
Iroda)

• Az építőipari ellenőrzések tapasztalatai
Győr-Moson-Sopron megyében

• Kötetlen beszélgetés

A részvétel térítésmentes, de előzetes regisztráció-
hoz kötött. (Rokob Péter: 96/520-274, iparitago-
zat@gymskik.hu és Bozsoky Brigitta: 96/520-211,
bozsokybrigitta@gymskik.hu

A munkaerőhiány
ellen is küzdenek
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Százharmincmillió forint értékben nyújt
egyszeri juttatást az ünnepek előtt a győri
önkormányzat mintegy 2500 saját közal-
kalmazottjának, jelentette be Borkai Zsolt
polgármester múlt pénteken, a Városhá-
zán. A bejelentésen jelen volt Páternosz-
ter Piroska, a Polgármesteri Hivatal Hu-
mánpolitikai Főosztályának vezetője és
Szombati-Serfőző Eszter, a Kulturális és
Sport Főosztály vezetője is, hiszen ezen
főosztályokhoz tartozó intézmények dol-
gozóit érinti a döntés.

„A város intézményhálózata nagyon
jól működik, és ebben kulcsszerepe van
annak a 2544 közalkalmazottnak, akik
az önkormányzat intézményeiben ma-
gas színvonalon látják el munkájukat” –
mondta a polgármester, aki kifejtette,

A fiatalok foglalkoztatásának növelése,
a kapcsolatok kiépítése a célja annak az
1,2 milliárd forint értékű programnak,
ami már zajlik, és legkésőbb 2020. ápri-
lis végéig mintegy 4500 új munkahely
megteremtéséhez kíván hozzájárulni. A
projektet a szakképzési centrumok kon-
zorciuma valósítja meg, melynek vezető-
je a győri Műszaki Szakképzési Cent-
rum. A projekt célja, hogy a diákokat
olyan cégekkel hozzák össze, amik a
szakképzésüket követően mentorál-
ják és továbbfoglalkoztatják őket.

Az augusztusban indult program
eddigi tapasztalatai alapján a kis- és
középvállalkozók már nagyon várták
ezt a lehetőséget, országosan 1800
vállalkozás csatlakozott eddig a kez-
deményezéshez. A gyakornokok felku-
tatása nagyobb feladatot jelent a kon-
zorcium számára, főleg itt, a nyugati
régióban, hiszen képzett szakembe-
rekből hiány van térségünkben. 

A programban minden olyan fiatal
részt vehet, aki rendelkezik OKJ-s mű-
szaki végzettséggel, és nem töltötte
be a 25. életévét.

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A Városháza volt az ünnepélyes
aláírás helyszíne, a paktum részt-
vevői közösen lépnek fel a foglal-
koztatással kapcsolatos kérdések-
ben, többek között a munkaerőhi-
ány csökkentése érdekében.

„Győr foglalkoztatási szempontból bo-
nyolult helyzetben van, s az országban
elsőként találkozik azzal, hogy nem a
munkanélküliség, hanem a szakkép-
zett munkaerő hiánya okoz problémát”
– fogalmazott Oláh Gábor, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium regionális fej-
lesztési programokért felelős helyettes
államtitkára. Kifejtette, a minisztérium
is odafigyel majd a paktum eredmé-
nyeire, hiszen a munkaerőhiány kérdé-
se a következő időszakban más váro-
sokat is érinthet, így a győri konstruk-
ció modellként is szolgálhat számukra.

„Győr 2030-ra közép-európai szinten
is kiemelkedő lakó-, vállalkozási és kultu-
rális környezetet biztosító várossá kíván
válni. A gazdaságon belül olyan szegmen-
seknek szán kulcsszerepet többek között,

Létrejött a foglalkoztatási paktum
mint a környezet és egészségipar, a sport-
gazdaság, a kutatásfejlesztés és a kultu-
rális fejlesztések. A város ezen az úton ha-
lad évek óta a saját források felhasználá-
sával, valamint állami és európai támoga-
tások igénybevételével – mondta előadá-
sában Fekete Dávid alpolgármester. Hoz-
zátette, a 2020-ig terjedő időszakban a
Győrt érintő közel 22 milliárdos TOP-os
forrásokból valósulhat meg több más
közt az ipari park további bővítése, a turiz-
musfejlesztési beruházások, a gazdaság
és sportgazdaság fejlesztését célzó útfej-
lesztések, bölcsődék és óvodák bővítése,
építése, komplex vásárcsarnok-felújítás,
a hozzá kapcsolódó parkolási és zöldterü-
let-fejlesztéssel, egészségügyi és szociá-
lis fejlesztések, valamint az újvárosi reha-
bilitáció folytatása. Az alpolgármester
hangsúlyozta, a gazdaságélénkítést fon-
tos feladatának tartja az önkormányzat,
ezért csökkenti ismét, 2018-tól 1,6 száza-
lékra az iparűzési adót, folytatja az infrast-
rukturális fejlesztéseket, működteti a jár-
műipari életpályamodellt, végső soron ezt
a célt szolgálja a foglalkoztatási paktum is.

Polgári István, a Polgármesteri Hiva-
tal stratégiai csoportvezetője kiemelte, a
projektnek kettős a célja: segíteni kívánja

azokat, akik nehézséggel küzdenek a
munkavállalás terén, másrészt pedig
csökkenteni a munkaerőhiányt, ezzel is
kiszolgálni a gazdasági szereplők igénye-
it. Ennek érdekében valósulnak meg

majd a képzések, a foglalkoztatáshoz
kapcsolódó támogatások, a foglalkozta-
tási stratégia kialakítása. A paktum fel-
építéséről elmondta, annak fő döntésho-
zó szerve a foglalkoztatási fórum lesz,
egy irányító csoport irányítja a paktum
munkáját, míg a munkaszervezete a Pak-
tumiroda, amelyet a Győri Térségfejlesz-
tési és Projektmenedzsment Kft. lát el.

Milliárdos
gyakornoki
program indult

közülük 1036 fő havi keresete nettó szá-
zezer forint, vagy az alatti. Ők egyszeri öt-
venezer forintos juttatásban részesülnek
az ünnepek előtt. A többi 1508 dolgozó
harmincezer forintos fejenkénti bontás-
ban, de az intézményvezető differenciá-
lási lehetősége mellett kap jutalmat.

Borkai Zsolt azt is elmondta, hogy
mindezt az e heti, pénteki közgyűlés elé
terjeszti, így még novemberben elfogad-
hatja a testület. Hozzátette, igazságos
megoldást kerestek arra, hogy értékel-
jék az önkormányzati intézményeknél
munkaviszonyban álló közalkalmazottak
munkáját. Bízik benne, hogy a döntés a
megelégedésükre szolgál, és a jövőben
is odaadással látják el a feladatukat,
ahogy eddig is tették.

november 28. és december 6. között

KUPON
MINDEN
GYEREKRUHÁRA 

20% kedvezmény

BENETTON
KARÁCSONY

IGAZI MEGLEPETÉS

AZ ETO PARKBAN

SHOP & OUTLET

EXTRA
KEDVEZMÉNY

Győr konzorciumvezetőként vesz
részt a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) keretében
megvalósuló „Helyi foglalkoztatási
együttműködések a Győri járásban” cí-
mű projektben. A közel 900 millió forin-
tos uniós támogatást bíró program
egyik alapeleme a foglalkoztatási pak-
tum. A megállapodást a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal részéről
Széles Sándor kormánymegbízott, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke, Pintér-Pén-
tek Imre, a Győri Térségfejlesztési és
Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője,
Sárkány Péter, a Győr-Szol Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója, Sági Géza, a Széchenyi
István Egyetem részéről dr. Papp Ilona
dékán, a Mobilis Közhasznú Nonprofit
Kft. részéről dr. Dőry Tibor ügyvezető, a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége részéről Sragner László me-
gyei elnök, a Szt. Cirill és Method Alapít-
vány részéről Németh Ferencné, míg a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egye-
sület részéről Kovács Viktor elnökhelyet-
tes látta el kézjegyével. A megyei önkor-
mányzatot a paktum alapításán dr. Ko-
vács Béla főjegyző képviselte.

A város karácsonyi ajándéka
a közalkalmazottainak
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Elérhetô befektetési termékek:
• Állampapírok, tôkegarantált alapok 

forgalmazása
• Részvény, kötvény, ingatlan

és egyéb befektetési alapok

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

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

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

WWW.HATOS.HU 

ANGOL, NÉMET: +36-30/986-2800
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
NMH SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• TAVASSZAL INDULÓ, 60 ÓRÁS LAKOSSÁGI 
ANGOL ÉS NÉMET TANFOLYAMOK 

• ÖSD, EURO, ECL, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, Zöld út
nyelvvizsga-felkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben

• Irodai kommunikációs német nyelvtanfolyam B2 szinten 
• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok 
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz

folyamatosan
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten
• Fordítások szakképzett fordítók által

„Győr zöldfelületeinek fenntartása példaértékű. A
folyópartok bekapcsolása a belvárosi zöldterületek-
be, a vízzel párhuzamos sétányok kialakítása kiváló
ötlet, szép, maradandó megvalósítással. A város
köztisztasága, rendezettsége figyelemre méltó.
Győr rendkívül tudatosan, dinamikusan fejlődő vá-
ros. Sok az egynyári kiültetés, az ágyásokban na-

A környéken lakók néhány hete már
használják a kedden hivatalosan is át-
adott kültéri fitneszeszközöket Mar-
calvárosban, a Répce utca és az Ikva
utca közötti zöldterületen.

Három marcalvárosi önkormányzati
képviselő, Kovács Tamás, Borsi Róbert
és Rózsavölgyi László összefogásának
köszönhetően, a tavaly elkészült futópá-
lya mellett ezentúl nyolc új eszköz is
szolgálja a sportolni vágyókat.

Kovács Tamás a futópálya elkészülte-
kor úgy fogalmazott, hosszú távon a kép-
viselők álma, hogy a területen egy sport-

Kültéri edzôparkkal bôvült a marcalvárosi terület

Miniszterelnöki különdíjat ért 
a városrendezés

gyon jó a növénytársítás a szintek kialakításával és
a színekkel” – hangzott el a közelmúltban Kaposvá-
ron, a Virágos Magyarországért verseny Miniszter-
elnöki Díjának átadásakor, az elismerést ugyanis vá-
ros kategóriában idén Győr érdemelte ki. A Virágos
Magyarországért minden évben közel 2,5 millió em-
berhez tudja eljuttatni üzenetét. Elismertségét jelzi,
hogy Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke
is évről évre díjat ajánl fel a kiemelkedő eredményt
elért településnek.

Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős al-
polgármester elmondta, két éve intenzív munka in-
dult a városüzemeltetési területen, s a közösen vég-
zett munka a hivatal szakembereivel és a Győr-Szol
Zrt. munkatársaival meghozta az első elismerést is.
Számos újdonságot vezettek be, a munkafolyama-
tokat átszervezték, a költségeket optimalizálták és
emellett minden évben folyamatosak a zöldterületi
fejlesztések és felújítások. Példaértékű a szökőkút
és a műemlékek, szobrok megújításának program-
ja is. A cél az, hogy fenntartsák ezt az állapotot, sőt
tovább javítsanak a minőségen, így a szépen gon-
dozott, tiszta, rendezett képet mutató és fejlődő vá-
ros minden győri érdekét szolgálja.

és pihenőközpont jöjjön létre. Most el-
mondta, a lakók visszajelzései alapján bő-
vítettek, a többség olyan gépeket kért,
melyeken lehet nyújtani és erősíteni is. Az
eszközök és a pálya megvilágítást is kap-
tak, így sötétedés után is használhatóak,
a biztonságot pedig egy kamera is erősíti.

Rózsavölgyi László hozzátette, az öt-
millió forintból telepített eszközöknek a la-
kók mellett az óvodások, iskolások és
nyugdíjasok egyaránt jó hasznát veszik. A
nyolc gépet úgy válogatták, hogy egy-
egy edzés során minden izomcsoportot
megmozgathassanak velük a használóik.

Idén 17 millió forintot költött az önkormányzat a
marcalvárosi aluljáró rendbetételére, ahol naponta
több százan mennek át gyalogosan. A kulturált és
biztonságos közlekedés érdekében, korábban tér-
figyelő kamerákat helyeztek ki, valamint új közvilá-
gítást építettek. A program a közelmúltban folyta-
tódott, a szakemberek takarítottak, lépcsőlapokat
cseréltek és újítottak meg, szigetelési munkákat
végzetek, és megtörtént a csapadékvíz-átemelő és
a közvilágítás karbantartása is.

Megújult 
a marcalvárosi
aluljáró
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A pénteki nyitányon fel-
gyúlnak a város ünnepi fé-
nyei. Egészen pontosan
3500 LED izzósor, 13 kilomé-
ter fényfüzér és új látvány -
elemek is díszítik az ünnepi
időszakban Győrt. A min-
denki karácsonyfái az idén
összesen 41 helyszínen
díszlenek városszerte, de
Hugoo-val is rendhagyó for-
mában találkozhatunk.

„Az év legszebb időszaka áll előt-
tünk, a készülődéshez pedig a vá-
ros advent fényeivel és a változatos
programokkal is igyekszik hozzájá-
rulni” – fogalmazott dr. Somogyi
Tivadar alpolgármester. Belvárosi
képviselőként kifejtette, az ünnepi
díszkivilágítás minden évben új
elemekkel bővül, az idén például
az Apáca utca és a csatlakozó kö-
zök is bekapcsolódnak, de izgal-
mas látványosság lesz a Városhá-
za előtt az öt méter magas, kivilá-
gított Hugoo, vagyis a 2017-es
győri EYOF kabalafigurája is.

„Európa öt legszebb karácso-
nyi vására között tartják számon a
győrit, amelyre az idén sem fog rá-
cáfolni a programsorozat” – tette
hozzá Fekete Dávid. Az alpolgár-
mester kiemelte, a Győri Advent
idei megnyitóját pénteken délután
öt órakor tartják a Széchenyi téren,
ekkor kapcsolják fel az ünnepi
díszkivilágítást, majd megkezdő-
dik a hangulatos programokkal
tarkított időszak, amelyen az idén
is olyan izgalmas attrakciókkal ta-

Ünnepi fényben ragyog Gyôr
Új utcák és új látványelemek a város díszkivilágításában

lálkozhatunk, mint például a Duna-
kapu téri korcsolyapálya.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, a
győri Útkezelő Szervezet végezte a
karácsonyi díszkivilágítás kiépítte-
tését a Belvárosban, valamint a vá-
rosrészek karácsonyfáinál és a te-
metőknél. Prédl Antal, a szervezet
vezetője kiemelte, a terület, ame-
lyet kivilágítanak, évről évre na-
gyobb, az idén is új utcákat vontak
bele és új elemeket is telepítettek.
Az Útkezelő Szervezet összesen 41
fenyőfa karácsonyi díszkivilágításá-
ról gondoskodik. A kivitelező Vill-

Korr Hungária Kft. építésvezetője,
Ódor Tamás hozzáfűzte, a világítás
tervezése már májusban megkez-
dődött, a tényleges telepítés pedig
három hetet vett igénybe. A munka
összetettsége kapcsán csak egy
adalékot említett, a Hugoo-szobor
összességében 5,6 tonna mozga-
tását jelenti.

A következő hetekben fényfüzé-
rek díszítik a Baross utat, az Aradi

vértanúk útját, az Arany János ut-
cát, a Megyeháza teret, a Városhá-
za teret. Átfeszített díszvilágítási ele-
mekkel találkozhatunk a Jedlik
Ányos úton, a Kazinczy utcában, a
Király utcában, a Dr. Kovács Pál ut-
cában, az Aradi vértanúk útján és a
Kisfaludy utcában. A Széchenyi té-
ren felállított mindenki karácsony-
fájára 600 méter hosszan került
LED fényfüzér. A Dunakapu téren
újra találkozhatunk az óriási méretű
3D-s fénykapuval, az óriási kará-
csonyi gömbbel és a hóemberrel is. 

A hagyományokhoz hűen a vá-
ros karácsonyfája az idén is lakos-
sági felajánlásból érkezett. Egy kó-
nyi család a Győr+ Rádióban hal-
lotta a felhívást, és úgy döntöttek,
megválnak a kertjükben pontosan
20 éve növekedő 11 méteres nor-
mand fenyőtől, a nemes cél érde-
kében. Büki Judit, a fa felajánlója
elmondta, nagyon hozzánőtt a szí-
vükhöz a fenyő, az elmúlt 20 évben
életük része lett a tűlevelű, de mára
akkora lett, hogy túl közel került a
házhoz, így előbb-utóbb minden-
képpen ki kellett volna vágni.

A Győr-Szol Zrt. a hagyomá-
nyoknak megfelelően nem csak a
téren, de Győr városrészeinek köz-
pontjaiban, illetve a városi közteme-
tőkben is felállítja a mindenki kará-
csonyfáit, amelyek összesen 41
helyszínen díszlenek majd. Újdon-
ság, hogy Marcalváros I-en, a Nagy
Imre út és Lajta út forgalmas ke-
reszteződése mellett és a Molnár
Vid Bertalan Művelődési Központ
udvarán is lesz közösségi kará-
csonyfa. A mindenki karácsonyfái-
nak pontos helyszínei a www.gyor-
szol.hu weboldalon olvashatóak.
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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

szöveg: gy. p.
fotó: marcali gábor

Elegáns öltönyökben jár, jól vá-
lasztott nyakkendővel. Szivar-
zsebéből kikandikál a szépen
összehajtott díszzsebkendő. Ki-
nek öltözik? – kérdezem tőle. Ön-
magamnak, a szakmámnak, az
ügyfeleimnek, a munkatársai-
mat is mindig arra ösztönzöm,
úgy jelenjenek meg, hogy ha hir-
telen kedvük támadna meges-
küdni, ne kelljen átöltözniük, vá-
laszolja dr. Rákosfalvy Zoltán.

Játékos ember. A szerencse kegyeltje.
Ezt már ő mondja magáról, bár szerinte
minden ember zsebében ott van a mar-
sallbot. Szerencse azt éri, aki elébe
megy, és nem tétlenül várja. Fölemlíti,
hogy a jogi egyetemet egyetlen zakóban
csinálta végig, amikor kikopott a könyö-
kénél, édesanyja bőrfoltot varrt rá, ma
nagyon divatos lenne, akkor inkább sze-
gényes volt. Innen ívelt felfelé a pályája.

Szellemi háttere, kulturális indíttatása
viszont erős volt. 1921-ben nagyapja Er-
délyből repatriált (visszaköltözött a régi

Mindig ott van, ahol „forr a víz”
Dr. Rákosfalvy Zoltán kaszinótulajdonosként is ügyvéd marad

hazájába), felmenői tekintélyes orvosok,
jogászok. Ő is szinte gyerekkora óta
ügyvédnek készült, „kis atyai igazítással”
ebbe az irányba vette az útját. Ügyvédboj-
tárnak bekerülni azonban akkoriban nem
volt egyszerű, megyénként meghatároz-
ták a praktizáló ügyvédek számát, sok-
szor kihalásos alapon tudtak csak pálya-
kezdő fiatalok erre a pályára lépni. Nagy-
apja szellemi örökségének részeként az
egyik kamarai elnöktől, egy tatai ügyvéd-
től joghallgatóként azt az ajánlatot kapta:
öcsém, ha színjelesen elvégzed az ELTE-t,
ideveszlek magamhoz. Színjeles diplo-
mával a hóna alatt Budapestről hazafelé

Tatán leszállt a vonatról és jelentkezett ná-
la. Másnap reggel munkába állt, tízkor
már tárgyalt a tatabányai bíróságon egy
traktorlopási ügyben. 

Traktorlopásokat már nem tárgyal.
Milliárdos áfa-ügyekben vagy jogos
önvédelemből elkövetett emberölé-
sek vádlottjainak védőjeként viszont
sokszor jár el ő és az irodája.

S bár vállalkozásának teremtett egy
másik lábat is, ma is mindenekelőtt
ügyvédnek tartja magát. Nyolc ügyvé-
det foglalkoztató irodájában team-sze-

rűen dolgoznak, azt mondja, ennyi em-
ber ügyét még át tudja látni, közösen ta-
lálnak megoldást az ügyfelek gondjaira,
nem mindig a legelegánsabbat, de cél-
ravezetőt, a végső döntés és a felelős-
ség az övé. Kevesebbet tárgyal, mint ko-
rábban, régebben sem szerettem villog-
ni a tárgyalóteremben, ez nem színészi
munka, viszont az ügyek előkészítésére
legalább ugyanannyi gondot fordít és
időt szán. Rengeteg állandó megbízá-
suk van, gyakorlatilag szinte minden
Győrben működő, meghatározó nagy-
vállalatnak dolgoznak. Az önkormányza-
tot is Rákosfalvy doktor képviseli, mint

ahogy az előző polgármesterek idején
is megbízták az irodájukat egy-egy ügy-
gyel. Azt mondják róla a munkatársai:
hatalmas munkabírású ember. Mindent
a sportnak köszönhetek, mondja ő, a
személyiségemet, a kitartásomat, a mo-
notonitást tűrő képességemet.

Úszással kezdte, aztán válogatott
búvárúszó lett, majd az egyetem mel-
lett ipari búvárként dolgozott és ebből
tartotta fenn magát. A víz alatt és a ví-
zen egyaránt jól érzem magam, jegyzi
meg. Szeret ott lenni, ahol „forr a víz”.

Víz alá azért nem gyakran került, sok-
kal inkább a felszínen vitorlázik. (Szó sze-
rint is, hiszen ez a szenvedélye, már attól
boldog vagyok, ha a kikötőben sikálha-
tom a vitorlásomat...) Megpendítem,
nem kacérkodik-e a politikával, hiszen is-
mertsége és kapcsolatai is adottak hoz-
zá. Ügyvédnek születtem, ügyvédként
fogok meghalni is, jelenti ki, azt megtisz-
teltetésnek, kifejezetten elismerésnek
érzem, ha valamelyik politikus a vélemé-
nyemet kérdezi, teszi hozzá. 

Az idén október óta kaszinója van,
de nem kaszinózik. Az csak egy másik
üzleti lába az életemnek, az operatív
munkában egyáltalán nem veszek
részt, még a beszámolókat is más
szakemberekkel nézetem át, mondja.

A kaszinóhoz akkor került közel, amikor
a nagy ívű Eurovegas-tervek megál-
modóinak a jogi útját egyengette. Az
Eurovegas végül nem jött létre, viszont
szert tett az ismeretek birtokában lét-
rehozott, kedve szerinti, hangulatos,
polgári kaszinóra Győrben. „A kaszinó-
ról még sokakban az a kép él, hogy va-
lamelyik füstös kocsmában kattog, vil-
log két lestrapált gép, s a fröccsöző
emberek ott szórják el a fizetésüket. Én
angol klubnak képzelem el, ahol van
társasági élet, hódolhat a homo lu-
dens, a maga játékainak.”

Megrögzött lokálpatrióta, Győr az
otthona. Ha máshol kellene élni, mi-
lyen országot választana, vetem föl
neki. Országhoz és városhoz vagyok
kötött, ez az otthonom, hárítja el még
az elvi lehetőségét is a távozásnak.

S nem csak azért, mert itt is vízkö-
zelben van, bár a víz az egyik lételeme.
A víz felszínén és a víz alatt, a cápák
között is úszik, de nem fél, mert nem
tudják bántani.

Dr. Rákosfalvy Zoltán társadalmi megbízatásai
közül kiemelkedik a gyôri vízi sportokért,
az úszásért és a kajak-kenuért végzett 
karitatív tevékenysége.
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BÍZZA PROFIKRA
ingatlanügyeit!
Rétalapon 3 szobás, 120 nm-es családi ház
eladó. A ház mögött dupla garázs és tároló
található. Ár 11,5 M Ft. +36-70/399-8261
Eladná házát, lakását? Hirdeti, de csak né-
zelôdôk jönnek. Hívjon, és én a potenciá-
lis vevôt viszem Önnek. +36-70/399-8261
Gyôrszentiván-Kertvárosban jól megköze-
líthetô helyen zártkert eladó, a rajta talál-
ható 40 nm-es, jó állapotú házzal. Ár: 11,9
M Ft. +36-70/399-8261
Gyôr-Nádorvárosban 2003-ban épült tár-
sasházban 57,7 nm-es, amerikai kony-
hás, nappali + két hálószobás társashá-
zi lakás teremgarázsban található gépko-
csibeállóval  eladó. Ár: 22,5 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-Ménfôcsanakon 2004-es építésû, 70
nm-es, kétszobás, amerikai konyhás, kert-
kapcsolatos téglalakás eladó. Ár: 25,19 M
Ft. +36-70/372-0109 
Tarjánpusztán 75 nm-es, 3 szobás családi
ház 2158 nm-es telken eladó. Ár: 11,8 M
Ft. +36-70/372-0109 
Nyúlon 100 nm-es, 3 szoba + nappalis, 2
szintes társasházi lakás, különálló garázs-
zsal eladó. Ár: 17 M Ft. +36-70/372-0109 
Pannonhalmán bejáratott, 35 nm-es üz-
lethelyiség eladó. Ár: 5,85 M Ft. +36-
70/372-0109 
Gyôrtôl 5 percre, Vámosszabadi csendes
utcájában, 2 szobás családi ház, parkosí-
tott telekkel eladó. Ár: 14,5 M Ft. +36-
70/459-2409
Gyôr egész területén eladó lakást vagy
családi házat keresek! +36-70/459-2409
Gyôr-Nagybácsán építési telek eladó. 18
m széles, 50 m hosszú. Ár: 15,5 M Ft.
+36-70/459-2409
Ásványrárón igényes, kétgenerációs családi
ház eladó. Ár: 17,6 M Ft. +36-70/489-2012
Marcalváros kedvelt részén teljesen felújí-
tott, két szoba + hallos lakás eladó. Ár:
12,9 M Ft. +36-70/489-2012
Gyôr-Szigetben 160 nm-es ikerház eladó.
Irányár: 38,8 M Ft. +36-70/977-7831 
Gyôrtôl 5 percre, Gyôrújfalun erkélyes tár-
sasházi lakások leköthetôk 2017 ôszi át-
adással, 34 nm-tôl 94 nm-ig. Ár: 280 E
Ft/nm. +36-70/977-7837
Gyárvárosban eladó második emeleti, 52
nm-es, 2 szobás, téglaépítésû társasházi
lakás. Ár: 14,9 M Ft. +36-70/380-3752
Eladó Marcalváros II-n 37 nm-es, 1 szoba
+ hallos társasházi lakás. Ár: 10,95 M Ft.
+36-70/380-3752
Eladó a Belváros szívében 3 szobás tár-
sasházi lakás. Ár: 22,3 M Ft. +36-
70/380-3752
Gyôrben, a Kodály Zoltán úton 7. emeleti,
3 szobás, loggiás, 62 nm-es lakás  kedve-
zô áron eladó! Irányár: 13,2 M Ft. +36-
70/977-7837
Gyôr peremkerületén amerikai konyhás +
3 hálószobás, új építésû, ikerházi lakás te-
rasszal, novemberi átadással sürgôsen el-
adó! Emelt szintû fûtéskész ár: 19,5 M Ft
+ telekhányad. +36-70/977-7841
Gyôrtôl 10 percre, frekventált helyen eladó
egy felújított, nappali + 3 hálószobás csa-
ládi ház garázzsal, kis pincével, tárolóval,
500 nm-es telekkel. Irányár: 16,9 M Ft.
+36-70/977-7841
Gyôrben, a Cuha utcában 3. emeleti, 2
szoba + hallos, erkélyes lakás eladó! Ár:
15.59 M Ft. +36-70/338-6708

Gyôrben, a Répce utcában, csendes, par-
kosított részén 1. emeleti, 2 szobás lakás
eladó! Ár: 15,59 M Ft. +36-70/338-6708
Felpécen TELJES felújításon átesett, 3
szoba + nappalis, 105 nm-es, családi
ház keresi gazdáját. Várható befeje-
zés: 2017. 05. 01. Irányár: 13 M Ft.
+36-70/456-0470
Gyôrszemere-Nagyszentpálon újszerû, 125
nm-es, nappali + 5 szobás családi ház el-
adó. Irányár: 29,9 M Ft. +36-70/456-0470
Gyôr-Kismegyeren nappali + 6 szobás
családi ház eladó. Irányár: 38,9 M Ft. +36-
70/456-0470
Téten és környékén keresek lakható álla-
potú házat. +36-70/456-0470
Gyôr-Szabadhegyen nappali + 4 szobás,
felújított, földszinti lakás nagy udvarral el-
adó. Ár: 32 M Ft. +36-70/703-0865
Kiadó, eladó ingatlanokat keresek Gyôrben
és vonzáskörzetében! +36-70/977-7839
Gyôr-Szitásdombon 254 nm-es luxus csa-
ládi ház 118 M forintért eladó. +36-
70/977-7839
Gyôrújfalun újonnan épülô, modern tár-
sasházi lakások leköthetôk. Irányár: 10,5—
36 M Ft-ig. +36-70/459-3010 
Gyôr-Ménfôcsanakon földszinti, kétszo-
bás lakás eladó. Irányár: 16,5 M Ft. +36-
70/459-3010 
Gyôr-Belvárosban keresek eladó lakást.
+36-70/657-8534
Gyôrben eladó egy 500 nm-es telken lévô,
70 nm-es családi ház. Felújítandó! Ár:
12,8 M Ft. +36-70/657-8534
Gyôrben eladó egy vendéglátóegység
nagy telekkel. +36-70/657-8534
Gyôr-Szentivánon keresek eladó családi
házat, illetve építési telket készpénzes ve-
vônek. +36-70/657-8534
Gyôr-Belvárosban kiadó egy üzlethelyiség,
mely alkalmas kozmetikának, szolárium-
nak, próbateremnek! +36-70/657-8534
Gyôr-Szigetben 35 nm-es, felújítandó
garzonlakás eladó. Ár: 9,7 M Ft. +36-
70/489-2014
Gyôr-Szigetben 42 nm-es, 2004-es
építésû földszinti lakás eladó. Ár: 14,9 M
Ft. +36-70/489-2014
Gyôr-Szigetben 2001-es építésû, 2. eme-
leti, 63 nm-es lakás eladó. Ár: 16,9 M Ft.
+36-70/489-2014
Gyôr-Szigetben eladó lakásokat keresek,
felújítandó is érdekel. Ár: 8—25 M Ft. +36-
70/489-2014
Gyôrben keresek sürgôsen 2 szoba +
hallos, erkélyes panellakást! +36-
70/977-7836
Gyôr-Szigetben 10 lakásos, épülô tár-
sasházban lakások már leköthetôk. Fû -
tés kész ár: 310 E Ft/nm-tôl. +36-
70/977-7836
Gyôr-Belvárosban 17 nm-es garázs eladó.
Villany, víz bevezetve. Irányár: 2,4 M Ft.
+36-70/632-4354
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 ré-
szén 3 szobás, 112 nm-es, erkélyes,
téglaépítésû társasházban 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 eladó. Ár: 12,99 M Ft. +36-
70/632-4354

Új életkilátások 
a gyôri betegeknek
szöveg: gy. p.
fotó: illusztráció

A hirtelen szívhalálból újra -
élesztő pacemaker-defibrilláto-
rok beültetését kezdték meg a
héten a győri Petz Aladár Me-
gyei Oktató Kórház kardiológiai
osztályán.

Világszerte a vezető halálokok egyike
a rosszindulatú ritmuszavarok hirtelen
kialakulása által okozott hirtelen szív-
halál – mondta el érdeklődésünkre dr.
Dézsi Csaba András professzor, osz-
tályvezető főorvos. Utalt rá, hogy azok
a krónikus betegségek, melyek a rit-
muszavarokat kiválthatják, ma már jól
diagnosztizálhatók. A pacemaker-de-

fibrillátorok a minden korosztályban
előforduló váratlan szívhalálból auto-
matikusan újraélesztik a beteget. A
professzor emlékeztetett rá, hogy a fil-
mekben gyakran láthatnak újraélesz-
téseket a nézők, ezekben az esetek-
ben egy külső készülékkel indítják újra
a beteg szívét. Ha azonban a beteg

olyan helyen van rosszul, ahol nagyon
gyorsan nem érhető el ilyen készülék,
akkor kevés esélye van arra, hogy új-
raindítsák a szívét. A beültetett pace-
maker-defibrillátorok azonban maguk
érzékelik a bajt, s újraélesztő funkció-
juk azonnal működni kezd.

A világon sok ismert ember él ilyen
eszközökkel, többek között Slash, a

Guns N' Roses gitárosa is beültetett
pacemaker-defibrillátorral koncertezik,
s éli mindennapi életét – mondta el a
rocktörténetben is járatos professzor. 

Dr. Dézsi Csaba András szerint a
szívkatéteres laboratórium kialakítása
és működése után a pacemaker-terá-
pia fejlesztését gyorsították fel a Petz
Aladár Megyei Oktató Kórház kardio-

lógiai osztályán. Lépés-
ről lépésre haladtak, az
úgynevezett együregű
pacemakerektől a pit-
varok és a kamrák mű-
ködését szinkronizáló
készülékeken, s az MR-
kompatibilis eszközö-
kön át a mostani lehe-
tőségig. 

A héten elvégezték
az első három defibrillá-
tor-beültetést Győrött.
Dr. Varga Dézi kardioló-

gus adjunktus, a pacemaker munka-
csoport vezetője elmondta: az egy-
másfél órás műtét helyi érzéstelenítés-
ben történik. A pacemakert az operáció
előtt és közben is programozzák. A be-
teg műtét után csupán egy napot tölt
kórházban, másnap reggel, az ellenőrző
vizsgálatot követően hazaengedik.

Beültetett pacemaker-defibrillátor indítja újra a szívet

A hirtelen szívhalál 
a sportolókat sem kíméli,
többször elôfordult, hogy
labdarúgóknál mérkôzés
közben alakult ki 
a végzetes ritmuszavar. 
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A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Győri
Csoportja és a Győri Filharmonikus Zenekar közös
szervezésében hagyományos jótékonysági hangver-
senyre kerül sor december 3-án 19 órakor a Richter
Teremben. A koncert bevételét a szervezők a Szent
Angéla Katolikus Otthon és az Evangélikus Szeretet-
ház javára ajánlják fel, ezzel is hozzájárulva az idős-
otthonok lakóinak életéhez. Az előadáson a száz éve
elhunyt, győri születésű, világhírű karmesterre, Rich-
ter Jánosra emlékeznek, felidézve Brahms két művét,
amelyeknek ősbemutatóján a kivételes tehetségű
karmester vezényelt. A jószolgálati koncert fővédnö-
ke dr. Veres András győri megyés püspök. Az est
házi gazdája a Magyar Állami Operaház főigazgatója,
Ókovács Szilveszter, akinek segítségével bepillantást
kapunk a kor ünnepelt művészének, Richter János-
nak az életébe, munkásságába. Vezényel a Liszt-dí-
jas, Érdemes Művész Berkes Kálmán, a Győri Filhar-
monikus Zenekar művészeti vezetője.

A nemes céltól vezérelve, hívnak és várnak min-
denkit erre az estre, és kérik, hogy jegyvásárlással
segítsék a szeretetházak lakóinak életét.

Jegyek kaphatók a Richter Terem jegypénztárá-
ban és a Jegymester Hálózatában (www.jegymes-
ter.hu). (x)

Adventi fényesség

Jótékonysági
hangverseny
a Richter Teremben

Több mint háromszáz mű közül ítélték a negyedik leg-
jobbnak Kaszás Kornél, a Győr+ Média szerkesztőjé-
nek, műsorvezetőjének novelláját a Magyar Radír
2016 országos szépirodalmi pályázaton. Kollégánk
mindössze fél éve ír a műfajban, összesen hat kisepi-
ka született eddig a tollából. Persze az írás szeretete
már régi, gyermekkora óta különleges helyet kapnak
a leírt szavak az életében. Egészen fiatalon jelentek
már meg versei, dalszövegei, hét éve pedig publikálta
első kisregényét Hőség címmel. Akkor még ösztönö-
sen írt, mára azonban tudatosan szerkeszt, karakte-
reket alkot és miliőt fest. Ide kívánkozik díjazott novel-
lájából, a Virágszálakból egy részlet: „Ahogy egyre
jobban összpontosított, a lombok szétnyíltak, az avart
tovafújta a lágy szellő és megpillantotta a csapást.
Amint rátette a lábát, a világ is másik arcát fordította
felé.” Kornél úgy fogalmaz, egyelőre az út elején tart,
azonban egyre inkább körvonalazódik a következő ál-
lomás – egy regény, amire a munkásságát ismerők is
biztatják. A Győri Könyvszalon színpadán állva, az el-
ismerő oklevéllel a kezében is ezt látta maga előtt, a
nagyobb lélegzetű történethez azonban sok idő is
szükségeltetik. Ahogy a Virágszálakban sem, nem ak-
tuális témát boncolgatna, rengeteg ötlete van a tár-
sadalmunkat állandóan kísérő problémákról, krimis
fordulatokkal az olvasók elé tárva. Izgalmas, akár thril-
leres hajtűkanyarokat ugyanis az élet is produkálhat,
még ha ezeket az adott pillanatban nem is érzékeljük
pontosan. A Virágszálakkal a gyerekekre, fiatalokra
irányítja az olvasó figyelmét, a testi-lelki egészségük-
re, s a környékükön köröző keselyűkre.

Munkatársunk Virágszálait díjazták

Aki Kornélt ismeri, tudja, hogy a könyvek éppúgy
hozzátartoznak, ahogy a mikrofon. Rengeteget olvas,
csaknem két évtizede évi 25-30 könyvet biztosan „el-
fogyaszt” – szépirodalmat, ponyvát, krimit, hangulat-
tól függően – a vonaton, otthon, vagy a Szigetközben
elbújva. Ott születtek a novellák is, csendben, egye-
dül, azt mondja, szüksége van az alkotóidőre. Köz-
ben fel is töltődik, hogy aztán teljes erőbedobással
jöjjön vissza hozzánk forgatni a Győr+ Televízió hír-
adójába, műsort vezetni a Győr+ Rádióba, vagy akár
levezényelni egy többnapos fesztivált, dolgozik
ugyanis rendezvényeken is.

A novella megjelent a Kisalföld szerkesztőség és a
Tarandus Kiadó antológiájában, a Magyar Radír 2016-
ban, és elolvashatják a www.gyorplusz.hu-n is.

Kaszás Kornél a hangja után
az írásait is megismerjük



szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Emberkatedrális – így jellemezte Illyés
Gyula író-költő Márton Áront, akinek
születése 120. évfordulója alkalmából
emlékkiállítás nyílt a győri Káptalan-
házban. A vándorkiállítás bejárta a
Kárpát-medencét, Európát és eljutott
a tengeren túlra is, Győr a hatvanadik
helyszín. A Káptalanház falai között
részletes magyar, illetve egy rövidebb
angol nyelvű bemutatón ismerheti
meg a közönség a püspök életútját.
Márton Áron egyaránt fellépett a nem-
zetiszocialista és a kommunista dikta-
túrák igazságtalanságai ellen, felemel-
te szavát a zsidók deportálása ellen,
majd többször is a román kommunis-
ta diktatúra fogságába került.

A Márton Áron Emlékév Programbi-
zottságának elnöke, Gaal Gergely kö-
szöntőjében felidézte Márton Áron élet-
pályáját (1896–1980), hangsúlyozta,

Emberkatedrális
hogy Erdély katolikus
püspöke olyan kiemel-
kedő személyisége a
magyarság 20. száza-
di történelmének, aki-
nek életművét mind-
nyájunknak ismernie
kellene, hiszen min-
dennapjainkban is
erőt adó lehet bátor,
hitvalló személyiségé-
nek, közösségépítő
pályájának ismerete.
Életműve a vallásszabadság, az emberi
jogok és a magyar közösség érdekei
melletti bátor kiállás példája.

Horváth Ármin, az Ifjúsági Keresz-
ténydemokrata Szövetség győri elnöke
köszöntőjében rávilágított, Márton Áron
élete a fiatal keresztények számára fény-
forrás és lelki segítség a helytállásban
és tanúságtételben. Az erdélyi püspök
méltó arra, hogy erőt meríthessünk sze-
mélyéből és kitartásából. 

Dr. Lukácsi Zoltán rektor reméli,
hogy a győri Apor Vilmos püspökhöz
hasonlóan, Márton Áron is mielőbb a
boldogok sorába kerül, az erényeit pe-
dig az egész világ megismeri.

A kiállítás mellett Maksay Ágnes
Márton Áron boldoggá avatásának fo-
lyamatát bemutató háromrészes film-
jét is megtekinthetik az érdeklődők, a
győri Káptalanházban. A tárlat 2017.
január 6-ig látogatható.
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szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A fehér király című könyve két év
alatt zajos világsiker lett, és több
mint 30 nyelvre lefordították re-
gényét, melyből nyáron filmvál-
tozat is készült – többek között
ezt ismerték el a Győri Könyvsza-
lon Alkotói Díjával, melyet idén
Dragomán György József Attila-
díjas író, műfordító kapott.

Mit szólt, amikor értesült róla, hogy
ön kapja a díjat?

Én tudok örülni, és örültem.
Úgy tudom, 32 nyelvre fordítot-

ták le A fehér király című könyvét.
E körül van, de nehéz megszámol-

ni, mert nem mindegyikről tudok.
Ön ezzel a számmal talán vezeti a

toplistát a kortárs írók között.
Nem szoktam listákat nézegetni,

de ez már egy igazán szép szám.
Több nyelven beszél, van, amelyik

könyvét saját maga fordította le? 
Valóban műfordító is vagyok, de

magyarra fordítok, például Samuel
Backettet angolból. Az én könyvemet
olyan külföldön élő emberek fordítják,
akik tudnak magyarul. 

Mi lehet a könyv sikerének titka? 
Igyekszem a lehető legjobb köny-

vet megírni, nem kötök kompromisz-
szumot. A siker azonban azon múlik,
hogy az emberek szeretik-e, amit csi-

Azért szeretek fôzni, mert akkor nem írok
nálok. Először is a szerkesztőnek kell
beleszeretnie, megvennie, hogy meg
akarja ajándékozni vele a saját nyelvé-
nek az olvasóit. A könyveim nem min-
dig vidámak, de lehet őket szeretni, ha
megérintik az embereket.

Megfilmesítették A fehér király
című könyvét. Hogy tetszett?

Elengedtem a könyvet, a film nem
az én munkám, az a rendező munkája.
Láttam a filmet, az edinburgh-i film-
fesztiválon volt a bemutatója. Nagyon
érdekes, szép mozi, és nagyon más,
mint a könyvem. Pont ez a lényeg, a
rendezőnek egyéni víziói voltak, izgal-
mas film lett belőle. A magyar mozik-
ban januártól vetítik. 

A felesége, Szabó. T. Anna is
író.  Hogy fér meg két dudás egy
csárdában?

Nagyon régóta dudálunk együtt,
egymástól tanultunk dudálni, sok
harccal, és sok szerelemmel. 

Mostanában kit olvas szívesen?
Rakovszky Zsuzsát, szeretem a

verseit. 
Min dolgozik éppen?
A fehér király és a Máglya után

írom a diktatúra trilógia harmadik re-
gényét. Ezzel párhuzamosan egy no-
vellásköteten is dolgozom.  

A közösségi oldalán gyakran
posztol ételrecepteket. Honnan a fő-
zés iránti szenvedély?

Szeretek főzni. Az írásban az a ne-
héz, hogy az ember hajlamos egyfoly-

tában azon gondolkozni, amin éppen
dolgozik. Amikor főzök, akkor nem
írok. Ezért szeretek főzni. 

Mi a kedvenc saját receptje?
A leghíresebb receptem, a „csirke-

falatok nagyon gyorsan”, amellyel sok
embernek segítettem. A gyerekeim
imádják a rántott húst és kitaláltam egy
egyszerű módszert a panírozásra: do-
bozban panírozok. 25 perc alatt el lehet
készíteni az ebédet hat embernek a
hússal és a sült krumplival együtt.

Apropó, sült krumpli, elárulja, ho-
gyan készül az igazi szalmapityóka?

Igazából egy francia szakácsnak a
forradalmi receptje. Nehéz elkészíteni,
hiszen kívül ropogósnak, belül puhá-
nak kell lennie. Az a titka, hogy a hasá-
bokra vágott pityókát vaslábasba tesz-
szük, felöntjük annyi olajjal, amennyi
ellepi, alágyújtunk a legnagyobb lán-
gon, keverés nélkül 15 perc múlva a
felszínen fog úszni életünk legjobb
sült krumplija.

Lelkesen beszél a főzésről, talán
megörvendezteti az olvasókat egy
Dragomán-féle receptes könyvvel is?

Régóta írok a főzésről előbb-utóbb
biztosan lesz belőle egy könyvem. Nem
kapkodom el, úgy érzem, még nem tu-
dok eleget, például húsz éve tanulok ke-
nyeret sütni, de még mindig nem töké-
letes. Az biztos, hogy nem egy hagyo-
mányos szakácskönyv lesz, hanem egy
alapanyagokról szóló, esszékkel, törté-
netekkel megfűszerezett kötet.

Mindössze 23 óra állt a drámaírók ren-
delkezésére a félórás színdarab megal-
kotására. A Kortársasjáték drámaíró ver-
senyen ez Zalán Tibornak sikerült a leg-
jobban, a zsűri és a közönség véleménye
szerint. A játékot a könyvszalon része-
ként tartották, ezúttal Kitiltották a dróno-
kat címmel kellett drámát írnia Garaczi
Lászlónak, Pozsgai Zsoltnak és Zalán Ti-
bornak. Az ezekből készült előadásokat
szombaton láthatta a közönség. Zalán
Tibor drámáját Háda János rendezte,
aki Mihályi Orsit, Bende Ildikót, Sárközi
Józsefet, Molnár Zsoltot és Budai Zsófit
dirigálta. Horváth Sándor Domonkos,
Forgács Péter és Egressy Zoltán, a zsűri
tagjai a legjobb színésznőnek Bende Il-
dikót, a legjobb színésznek Sárközi Jó-
zsefet választották, a Kitiltották a dróno-
kat darabban nyújtott alakításukért. A
legjobb rendező díját Bagó Bertalan ve-
hette át, a Degeneráció című, Pozsgai
Zsolt írásának színpadra állításáért.

Kitiltották 
a drónokat 

Dragomán György
távozott az idei díjjal
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Multifokális lencse és minden 

* Más akcióval nem vonható össze. Az akció a megjelenéstől visszavonásig vagy a készlet erejéig tart. 
Komplett szemüveg készítése esetén, az üzletben megjelölt termékekre vonatkozik.

szemüveglencse FÉLÁRON!

–50AKCIÓ* %

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Cseke J. Szabolcs győri szer-
ző majdnem 60 éves volt,
amikor első versei, majd kö-
tetei megjelentek. Bár későn
jelentkezett első könyvével,
korántsem megkésve. Egy
teljes élet élményvilága, ta-
pasztalati anyaga sűrűsö-
dött össze költeményeiben.

Cseke J. Szabolcsnak immár
harmadik kötete jelent meg a
közelmúltban, melyet a Győri
Könyvszalonon mutatott be.
Megtudtuk, az irodalom iránt ko-
rán elköteleződött, saját kisregé-
nyével érkezett az ELTE felvételi-
jére, majd az egyetem alkotókö-
rébe is járt. Győrben tanított,
tanfelügyelő volt, a Krúdy-isko-
lából ment nyugdíjba. Évtizede-
kig csak az asztalfióknak írta ver-
seit, kisregényeit. 

Nyugdíj felé közeledve, mint
mondja, költői sugallatott ka-
pott, melyből megszületett
egy szatirikus, sci-fi, puzzle
kiseposz, az Új Gilgames,
ami 2008-ban jelent meg.
2011-ben ismerték el
verseit, ettől fellelkesül-
ve került kapcsolatba a
Győri Antológiai Kör-
rel, tőlük, a kortár-
saktól kapott ihletet
arra, hogy a koráb-
bi verseit rend-
szerezze és úja-
kat is írjon, így
készült el a
második kö-
tete, az Ár-
tatlan ara-
tás. 

Megtagadt nemlét
A Megtagadt nemlét a harma-

dik könyve, amely a 2008 és 2016
között írt verseit tartalmazza. Eb-
ben a kötetben egész életútja ben-
ne van a költőnek. Leporelló cím-
mel, egy ciklusban szedte csokor-
ba a Győri Antológiában már
megjelent írásait. Kereszt/Met-
szet címmel olvashatjuk második

ciklusát, melyet az Irgalmasság
évére írt hitről, Isten-keresésről.
Harmadvágás címmel pedig a
legfrissebb költeményeit adja köz-
re. A cím és a borító is, melyet Re-
vák István Mórimadonna című
festménye díszít, misztikusnak tet-
szik. A szerző arra törekszik, hogy
a hagyományokat korszerű mó-

don megőrizze, ars poe-
ticája szerint pedig a mű-
vészetét az értékteremtő
értékmentés szolgálatába
állítja. A tartalmi, a formai
és a szellemi hagyományok
és a megújulás szintézisé-
nek megteremtése a célja –
fogalmazott a költő. 

Cseke J. Szabolcs elárulta,
új regényen és újabb verses-
köteten is dolgozik. Előbbi a
rendszerváltás időszakát mu-
tatja be saját tapasztalatai alap-
ján, megfűszerezve misztikum-
mal és fantasztikummal.
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Ausstellung mit EISENBAHNMO-
DELLTISCHEN UND SCHIFF   -
MODELLEN am 26. November
von 10-16 Uhr in Ménfőcsanak, im
Bezerédj-Schloss. Tauschen, Börse
und Möglichkeit zum An- und
Verkauf.

MILITARIA Samm-
lertreffen am 29. No-
vember von 8-12 Uhr
in Győr, im Restaurant
Kristály (Bartók Béla u.
9.). Beim Treffen gibt
es alte Orden, Bücher,
Uniformen, Waffen, Fo-
tos zu sehen.

RUSZTAM SAJHUTGYI-
NOV, Professor der Moskauer
A.G. Snitk Universität für Mu-
sikwissenschaften, Sieger in-
ternationaler Klavierkonzerte,
gibt am 26. November ab 15
Uhr in der ehemaligen Synago-
ge ein Konzert. Auf dem Prog-
ramm stehen Werke von J. S.
Bach und F. Chopin.

Zum Anlass des 120.
Geburtstages von
MÁRTON ÁRON wird
eine Ausstellung im
Szent László Besucher-
zentrum in Győr, Kápta-
landomb 13, organi -
siert. Die englischspra-
chigen Tableaus prä-
sentieren die Haupte -
reignisse des sich aufo p -
fernden, lehrreichen da-
maligen Bischofs aus
Gyulafehérvár. Die Aus -
stellung ist bis 6. Januar
2017 zu sehen. 

Vom 25. bis 29. November erwarten die Gastgebergemeinden der FÜNF-KIR-
CHEN-FESTIVAL-GEMEINDEN zum 5-Kirchen-Advent zu adventlicher, hanu-
kalicher Vorbereitung alle Interessierten. Die nach dem Sinn der Feiertage Suchen-
den, diejenigen, welche sich ruhig und langsam vorbereiten und mit Herzen auf-
merksam warten sind herzlich zu Konzerten, Theatervorführungen, Ausstellung,
Treffen, Veranstaltungen für Kinder, lokalhistorischen Spaziergängen willkommen.
Ausführliches Programm auf der Webseite: www.ottemplom.hu 



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

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

PROGRAMajánló  

ADVENTI GYERTYAGYÚJ-
TÁS a Széchenyi téren novem-
ber 27-én 17 órakor. Az első gyer-
tyát dr. Balázs Tamás teológia -
tanár, a Szent Imre-templom plé-
bánosa gyújtja meg. Köszöntőt
mond dr. Ottófi Rudolfné, a KÉSZ
Győr városi elnöke. A műsorban
fellépnek a győri Váci Mihály Álta-
lános Iskola diákjai. 

„BORULJUNK FEHÉRBE!” címmel Ro-
fusz Kinga illusztrátor, a télhez illő kiállítása
várja az érdeklődőket december 2-án 17 órá-
tól a Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér-
ben (Apor Vilmos püspök tere 2.). A tárlat
2017. február 26-ig látogatható hétfő kivéte-
lével minden nap 10 és 18 óra között.

TÓTH ÉVA EMLÉKHANGVERSENYT
rendeznek a Liszt Ferenc Zeneiskola tanárai-
nak közreműködésével az Egyetemi Hangver-
senyteremben (Kossuth Lajos utca 5.) de -
cember 2-án 18 órakor. A hangversenyt ve-
zeti: Bujdosó Nóra.

ITT ÜLÖK ÉN MÁR NYAKIG A BLUESBAN címmel a Hang-
raforgó Klub következő vendége Vas Zoltán énekes-gitáros dal-
szerző lesz. Az érdeklődőket december 2-án 17 órakor várják a
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár klubhelyiségébe (Herman Ottó
utca 22., földszint).

ANGYALSÉTA indul november 26-án 9 óra
30-kor a Győri Nemzeti Színház bejáratától. Lá-
togatás a Makovecz-kápolnában, angyalok te-
kintetének keresése, angyalos történetek,
meglepetések. A programra bejelentkezés
szükséges: idegenvezetes.gyor@gmail.com
vagy telefonon 30/294-9174.

MILITARIA GYŰJTŐTALÁLKOZÓT tarta-
nak Győrben, a Kristály étteremben (Bartók Bé-
la u. 9.) november 29-én 8 és 12 óra között. A
találkozón régi kitüntetéseket, könyveket,
egyenruhákat, fegyvereket, fotókat tekinthet-
nek meg a látogatók.

RUSZTAM SAJHUTGYINOV, a moszkvai A.G.
Snitke Zeneművészeti Egyetem professzora, nem-
zetközi zongoraversenyek győztese ad koncertet
november 26-án 15 órától a zsinagógában. Műso-
rán J. S. Bach és F. Chopin műveit hallgathatják
meg az érdeklődők. 

A GYŐRI ÖT TEMPLOM ADVENT, az Öt Templom Fesztivál
házigazda gyülekezeteinek közös adventi, hanukai készülődése
november 25-től december 29-ig várja az érdeklődőket. Koncer-
tek, színházi előadások, kiállítások, gyülekezeti alkalmak, gyerek-
programok, helytörténeti séták várják az ünnep lényegét kereső-
ket, a csendesen, lassan készülőket, a szívvel, figyelmesen vára-
kozókat. Részletes program a www.ottemplom.hu oldalon. 

ADVENTI BÖJTI ESTÉK címmel gyülekezeti alkalmak lesz-
nek a  Győr-Szabadhegyi Református Egyházközségben (Jó-
zsef A. u. 31.) Advent első és negyedik vasárnapja között min-
den este hat órakor kezdődnek az összejövetelek. Részletes
program a www.gyorireformatusok.hu oldalon található.

VASÚTMODELLEZŐ TEREPASZTALOK
ÉS HAJÓMODELLEK KIÁLLÍTÁSA látható
november 26-án 10–16 óra között a ménfőcsa-
naki Bezerédj-kastélyban. Lesz csere-bere,
börze és vásárlási lehetőség.
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Idén szeptemberben nyitotta meg kapuit Győrszent -
ivánon az Égig Érő Fa Kétnyelvű Montessori Óvoda.
A hatalmas családi ház rengeteg gyermeknek biz-
tosít családias, barátságos környezetet. Akár két és
fél éves kortól beíratható a gyermek a kis létszámú,
vegyes életkorú csoportba. 

A magánóvoda nem az első Montessori-intézmé -
nye a fenntartójának, azaz a Hungaro-Dalton Peda-
gógiai Innovációs Egyesületnek – mely idén ünnepli
10. évét –, így sokéves tapasztalatot összegyűjtve
alakították ki az új környezetet a kicsiknek. Dr. Maria
Montessori pedagógiája a megfelelő játékok, esz-
közök használatán alapszik, mely nagy hatással van
a gyermek gondolkodására és finom motorikájának
alakulására. Alaptétele, hogy a kicsik felfogását fej-
leszti, ha adott információk a megfelelő időben jut-
nak el hozzá. Például a cipőfűzés közben elhangzó
angol kifejezések nem csak az angol nyelv elsajátí-
tásában segítenek, hanem a sakk-pedagógiát hasz-
nálva, a tanulás játékos könnyedsége a gyermek ta-
nuláshoz való hozzáállását is pozitív irányba tereli.
A mindennapi konfliktusok kezelése is egy fontos
pontja a Montessori-pedagógiának. Míg egy közin-
tézményben az óvodapedagógus bármit megvétóz-
hat és bírája lehet bármely vitának, addig a Montes-
sori-elvek alapján csak a közvetítő szerepét veszi fel.
Ő a helyes és helytelen dolgok megítélésében segít
és a kommunikáció megfelelő minőségére ügyel a
gyermekek között, akik maguk rendezik le vitáikat

Kétnyelvû Montessori-óvoda nyílt Gyôrszentivánon

„Segíts, hogy magam csinálhassam!”
és tapasztalják meg a társas érintkezés különböző
formáit. A legkorszerűbb játékok és Montessori-fé-
le készségfejlesztő eszközök állnak rendelkezésre a
gyermekek és a szakképzett pedagógusok számára
az Égig Érő Fa oviban. Ezek a főként fából készült
eszközök, azon túl, hogy tartós játékok, a tehetsé-
gek, adottságok kidomborítására szolgálnak, és
azok fejlesztését segítik. Így még specifikusabban
ki tudja szűrni a pedagógus, hogy milyen egyéni
igényei vannak az óvodásnak a fejlődése szempont-
jából. De ezen túl figyelembe veszik a gyermek
egyéni helyzetét, szükségleteit, életkori sajátossá-
gait, otthoni szokásait, és figyelemmel követik érzel-
mi világának változásait. Így mindenki a saját üte-
mében halad a készségek elsajátításának útján,
melynek indikátora az előző teljesítménye. Így sen-
kit nem kényszerítenek versenyhelyzetbe, mely
ugyan gyakran emel ki nagy tehetségeket, de ala-
csony számban, változó minőségben, nem beszél-
ve a többi gyermek hiányairól. A verseny inkább az
egyénre, a kisgyermekre, mint személyes harcra
koncentrálódik. Azaz, hamar megtanulják, hogyha
jobbak akarnak lenni valamiben, akkor ahhoz elő-
ször is nem mást kell túlteljesíteni, hanem saját
magukat. Viszont a sikerek megélése csoportosan
történik, így ha sikerül valakinek felülmúlnia önma-
gát, azt a csoport együtt ünnepli meg, és egyéni
sikerként élik meg mások örömét is. Már említet-
tük az angol nyelv használatát az óvodai nevelés-

ben, mely a Montessori-oktatásnak egy szintén
hangsúlyos pontja. Ebben az intézményben a ma-
gyar mellett angolul és németül is beszélnek azért,
mert a gyermekek ebben az életszakaszban a leg-
fogékonyabbak a nyelvtanulásra, és a mai világ-
ban elengedhetetlen a többnyelvűség és az anya-
nyelvi szintű kommunikáció elsajátítása, melyet
jobb minél előbb elkezdeni. (x)

Az óvoda megnyitóját megtisztelte 
dr. Sík Sándor önkormányzati képviselő, 
Várszegi Mónika óvodai referens
és Kövecsesné dr. Gősi Viktória egyetemi docens
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Audi présüzemtol
az angyali autóig

Vom Audi-Presswerk
zu himmlischen Wagen 

Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

Írja és szerkeszti: 
Nagy Viktor
Fotó: 
Marcali Gábor 
Nagy Viktor

gazfroccs.hu

facebook.com/gazfroccstv

viktornagy.net

Gázfröccs tévémûsor Gázfröccs Fernsehprogramm 
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A Gázfröccs televíziós műsorának szer-
kesztői a legújabb adásban is három té-
mával foglalkoznak. A teszt rovatban be-
mutatkozik egy izgalmas hibrid crossover,
a Kia Niro, amelyről kiderült, hogy sokol-
dalú, mint egy városi terepjáró és haté-
kony, mint egy hibrid, ráadásul külsőre is
tetszetős, és különleges élmény vezetni.
A modellről külön cikkben olvashatnak
bővebben. A stáb ismét ellátogatott az
Audi győri gyárába, ahol a kamerák azt a
présüzemet járták körbe, amely ebben a
formájában négy éve dolgozik, és az a fel-
adata, hogy ellásson a győrin kívül  nyolc
külső telephelyet is. Az itt készülő karosz -
szériaelemeket építik be az A3 Limousine,
az A3 Cabrio, a TT Coupé, a TT Roadster,
a TT RS, és az A3 RS modellekbe, rövide-
sen pedig a Q3-asokba is. Az intelligens
anyagkihasználásnak köszönhetően cse-
kély a vágási hulladék, mert például az aj-
tólemez ablakkivágásánál keletkező le-
mezből is még két töltőnyílás-fedelet
készítenek. Ami fel nem használ-
ható anyagból megmarad,
azt begyűjtik és újra-
hasznosítják. 

Die Sendung des Gasspritzers suchen Sie im Programm des
Fern sehsenders Győr+, sowie auf der Internetseite des Fernsehens.

Az adásban ezúttal is előkerül egy
csodaszép, és méltán híres veterán jár-
gány, egy 1970-ben gyártott Volvo
P1800E sportautó.  A korábbi P1800
és P1800S modelleket követően – me-
lyeket 1960 és 1969 között gyártottak
– 1970-ben a Volvo bemutatta a típus
harmadik sorozatát P1800E jelzéssel.
Az elegáns külsővel megáldott kocsi
nemcsak szép, de gyors és strapabíró
is. Nem véletlen, hogy ez a típus tartja
a legtöbb megtett kilométer világre-
kordját. A P1880-ast Magyarországon
Roger Moore filmszerepe miatt legin-
kább Angyal Volvónak ismerik, a gyári
marketingosztály nem kevés pénzt fek-
tetett abba, hogy szerepeljen a sikeres
filmben. A sofőrkesztyű és csinos
hölgy utas ezúttal hiányzott a Volvóból,
ám a kamerák helyet kaptak benne, így
egy remélhetőleg érdekes anyag ké-
szült a svéd sportautóról.

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

Auch in ihrer neuesten Ausgabe be -
schäftigen sich die Redakteure der
TV-Sendung Gázfröccs  mit drei ver -
schiedenen Themen. In der Test-Rub-
rik präsentiert sich ein spannender
Hybrid-Crossover, der Kia Niro, über
den sich herausgestellte, dass er viel-
seitig wie ein Stadt-Geländewagen,
effektiv wie ein Hybrid ist und dazu
auch noch gut aussieht und es ein be-
sonderes Erlebnis ist, ihn zu fahren.
Über dieses Modell können Sie aus-
führlich in einem Extra-Artikel lesen. 

Die Crew hat erneut dem Győrer
Audi-Werk einen Besuch abgestat-
tet, wo sie mit Kameras im Press-
werk unterwegs waren, welches in
dieser Form seit vier Jahren betrie-
ben wird, dies mit der Aufgabe aus-
ser Győr auch die acht externen
Standorte zu versorgen. Die hier
entstehenden Karrosserieelemente
kommen in der A3 Limousine, im A3
Cabrio, im TT Coupé, im TT Roads-
ter, im TT RS und in den A3 RS Mo-

dellen zum Einbau, in Kürze auch in
die Q3-s. Dank der intelligenten Ma-
terialausnutzung ist der Schneideab-
fall gering, da beispielsweise aus
dem beim Fensterausschnitt verblei -
benden Blech auch noch zwei Einfül-
löffnungsdeckel gebaut werden.
Was vom nicht verwendbaren Mate-
rial verbleibt, wird eingesammelt
und wiederverwertet.

In der Sendung kommt danach
auch ein wunderschöner und ge -
schätzter Oldtimerschlitten zum
Vorschein, ein im Jahre 1970 gebau -
ter Volvo P1800E Sportwagen.
Nach den Modellen P1800 und
P1800S folgend  – welche zwischen
1960 und 1969 gefertigt wurden –
präsentierte Volvo 1970 den dritten
Typ dieser Reihe mit der Bezeich-
nung P 1800E. Der mit einem ele-
ganten Aussehen gesegnete Wa-
gen ist nicht nur schön sondern
auch robust. Nicht von Ungefähr
hält dieser Typ den Weltrekord in
den am meisten zurückgelegten Ki-
lometern. Wegen Roger Moores
Filmrolle ist der P1880 in Ungarn
eher als Engels-Volvo bekannt. Die
Marketingabteilung investierte
nicht wenig Geld, damit er in dem
Erfolgsfilm mitmachen durfte. Die
Chauffeurhandschuhe und die
schöne Dame haben jedoch im Vol-
vo gefehlt, die Kamera bekam je-
doch ihren Platz, so dass ein hof-
fentlich interessanter Stoff über das
schwedische Auto entstand.



TESZT: Kia Niro

Mindennapi HOs´́

AUTENTIK MOTOR-CAR KFT.• 9012 Győr, Mérföldkő út 1. • Telefonszám: +36 96 556 270 •  kia@autentik.hu

A Kia az utóbbi időben különösen
eltalált külső-belső dizájnnal, kivá-
ló minőséggel és hét év garanciá-
val egyedülálló a piacon. Most pe-
dig betört a hibridek közé a Niro-
val. Reszkessetek, villanybetyárok!

Mit jelent a Niro? Nem tudom.
Mindenesetre se nem nitro, se nem
nero, de jól hangzik. A Niro nem
csak nevével kíván különcködni. A
crossover igazi kategóriák közötti
réskitöltő szerepben tetszeleg –
minden szinten. Mérete és kisugár-
zása alapján egy nagyra nőtt kom-
pakt, arányait tekintve a városi te-
repjárókhoz húz, amíg mellé nem áll
egy Sportage (a márkatárs). Akkor
kiderül, hogy inkább városi, mint te-
repes. A formai játszadozás annyira
jól sikerült, hogy semmivel össze
nem téveszthető látványt nyújt. Az
orra akár egy nagy autóé, hátulról

urbanizálódott egyterűnek hat, ami-
nek a tetejét kupésan lecsapták;
összhatásában pedig egyszerűen
dögös.

Elsőkerék-hajtású, de két motor
is hajtja a kerekeit. Tehát hajtásá-
ban is egyedi, mivel benzin-elektro-
mos hibrid. A fő erőforrás egy 1,6 li-
teres, benzines, négyhengeres re-
mekmű. Különösen hosszú löketű,
tudja a takarékos Atkinson-ciklusú

működést, hűtött kipufogógáz-visz-
szavezetéssel és közvetlen befecs-
kendezéssel is felszerelték. Ettől a
lehető legtakarékosabb. Társítottak
ehhez a motorhoz egy 44 lóerős,
170 Nm nyomatékú (!) villanymotort
is, amit egy 1,56 kWh kapacitású lí-
tium-polimer akkumulátor lát el
energiával. Az összteljesítmény 141
lóerő lehet, amit egy hatsebessé-
ges, duplakuplungos váltó kezel.

Sok-sok technikai információ,
ami akár el is riaszthatna minket, de
ne féljünk. Amint beülünk, kiderül,
hogy mindez a háttérben marad. Hi-
szen egy kimondottan ízlésesen be-
rendezett belső fogad minket, ahol
az automataváltó karja azonnal pré-
miautós hangulatba hoz minket. Ta-
lán a bal lábnál lévő pedálos rögzítő-
fék megszokást igényel, de minden
más előképzettség nélkül kezelhető.
Indításnál persze elmarad a motor

tényleges felpörge-
tése, mivel csak a
fedélzeti elektroni-
ka és a villanymotor
kerül készenléti
üzemmódba. A vál-
tót D-be húzva in-
dulhatunk is. Ha
kellően töltött álla-
potban van az akku,

akkor óvatos gázadással akár 50-60
km/h-ig is gyorsíthatunk hangtala-
nul és ez akár 3-4 kilométeren át
tarthat. Ha pedig kell a több lóerő –
tehát nagyobb gázt adunk – akkor
észrevétlenül beindul a benzines
egység. Három különös előnye van a
Kia rendszerének: a váltó
valódi fokozatok
között kap-
csolgat ,

akár 1300 kg-ot vontathatunk, oldal-
ra tolva a kart pedig könnyedén
„sport” módba válthatunk. Ha ezt
megtesszük, a két motor egyszerre
hajt, és a kormányzás, gázreakció
sokkal közvetlenebb lesz. Így válik a
Niróból élményautó, lesz a rugalmas-
sága miden igényt kielégítő. És még
a környezettudatosságunkat sem
kell ezért beáldoznunk, mert így is 6
liter alatt tartható a fogyasztás. Ami
egyébként ideális esetben akár 4,4 li-
ter is lehet!

A technikai kavalkád természete-
sen néhány felületen megmutatja ma-
gát. A vezető előtti körműszerek egy
része digitális kijelző, és a fordulat-
számmérő valójában teljesítménymu-
tató. A középkonzolon a csodaszép fű-
tésvezérlők, a rádió dedikált gombjai
és egy méretes érintőképernyő talál-
ható. Azon egy tablet kezelhetőségé-

vel és funkcionalitásával előhívható a
térkép, a rádió vagy éppen az autó ener-
giaáramlását mutató ábra, amin követ-
hetjük, hogy éppen melyik motor hajt,
és honnan kapja az energiát. A rend-
szer zárt – konnektorról nem tölthető –,
így minden esetben a benzinmotor se-
gítségével vagy fékezéskor töltjük a
csupán 33 kg-os akkupakkot. Egyéb-
ként miden földi jóval felszerelhető a Ni-
ro, kezdve a teljes vezetéstámogató se-
gédarzenállal, az ülésszellőztetésen át
egészen a kormányfűtésig.

Mindez a csúcstechnológia elérhe-
tő áron kapható. Hiszen most 7 millió
forintért hazavihető egy alap Niro. Ha
pedig egy jól felszerelt változatot sze-
retnénk a garázsunkba állítani, akkor
sem kell 8 milliónál sokkal többet fizet-
nünk. Amennyiben egy benzines autót
szeretnének a turbódízelek nyomaté-
kával és fogyasztásával, automata vál-

tóval, akkor nincs min gon-
dolkodniuk!

A váltó valódi fokozatok
között kapcsolgat, akár
1300 kg-ot vontathatunk
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lószínűleg nem padlógázzal közleked-
ve. A feltörekvő gyártó mögött komoly

befektetők állnak, és céljuk, hogy a jö-
vőben villamos hajtású tömegterméke-
ket is gyártsanak.      

HÍREK

NIO EP9 névre keresztelték azt a szu-
persport autót, ami új villanyautós re-
kordot állított fel a Nürburgring
Nordschleifén. Az ideje pedig 7 perc
5,12 másodperc. Ez a csúcs annak kö-
szönhető, hogy a NextEV nevű gyártó
nem kevesebb, mint négy, egyenként
250 kW teljesítményű, azaz összesen 1
Megawattos motorokat szerelt be a ke-
rekek mögé. Mindegyik motornak saját
sebességváltója és kihajtása van a ke-
rekekhez. A gyorsulás lélegzetelállító,
0–100 km/h-ra 2,7, 200-ra 7,1, 300-ra
pedgi 15,9 másodperc. A végsebessé-
ge 313 km/h, és akár 427 km megtéte-
lére is képes egy töltéssel – persze va-

csak 16 készült el. A típus emiatt
igazi ritkaság és értéke 10 millió
font körüli (3,6 milliárd forint). Most
újra gyártásba kerül, de természete-
sen csupán a hiányzó 9 példány fog
elkészülni a következő évben. Az új
tulajdonosoknak csupán 1 millió
fontba kerül az autókuriózum, amit
a gyártó minden részletében a kora-
beli példányokhoz hasonlóan gyárt
le. Többségében kézzel készül,
2000 szegecs rögzíti a karosszéria-
burkolatokat, és az eredeti 3,4 lite-
res, hathengeres, 262 lóerővel hajt-
ja majd a hátsó kerekeket. A néhány
szerencsésnek érdekes élmény lesz
a vadonatúj, de 60 éves technikával
2017-ben az utakat róni.

1957-ben a Jaguar Brown Lane-i
üzeme leégett. Emiatt a legendás,
többszörös Le Mans-i 24 órás-győz-

tes D-type utcai változatából, az
XKSS-ből a tervezett 25 helyett

Gyorújbarát, 
Fo utca 178.
+36 70 633-5969, info@ekart.hu
www.facebook.com/ekartring

ÚJ NYITVA TARTÁS:
h.—cs.: 8—21., p.: 8—22,
szo.: 9—22; v.: 9—21
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Füstmentes száguldás 
az egész családnak!
Folyamatos akciók,
családi kedvezmények!

Céges rendezvényekre

gyerek e-kartok
kitelepüléssel!
Felejthetetlen élmény 
a kicsiknek,
biztonságosan.

Terep-Alfa
érkezik

510 lóerővel nyitja a kínálatot. Utób-
bi 4 másodperc alatt van százon és
284 km/h a végsebessége. Ezek
szerint nem csak optikailag sikerült
megoldaniuk az atlétikus formát, de
a légellenállása (cW-érték) is kellő-
en alacsony maradt. Várható még
2,2 literes turbódízel motor érkezé-
se is az európai piacra. 

Stelvio néven Los Angelesben be-
mutatták az Alfa Romeo SUV-ját. A
sportos, olasz vérét letagadni nem
tudó – és nem is akaró – összkere-
kes kocsi a Giulia műszaki alapjaira
épül. A csomagolás rendkívül hatá-
sos, és az adatok sem okoznak csa-
lódást. 280 lóerős, 2 literes turbó-
motor, és 2,9 literes, V6-os turbós,

Vadonatúj oldtimer készül

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

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja:
Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendlettel elfogadott rendezési tervének:
SZTM 2016-022 Győr-Révfalu, Malomsok sétány Széchenyi-híd felőli végének

rendezésiterv-módosítása (01123 sz. övezet)
SZTM 2016-058 Győr – Újváros, Somos u. beépítési mód vizsgálata, építési hely kijelölése
SZTM 2016-073 Győr – Belváros, Radó étterem GYÉSZ 103.§ kiegészítése
SZTM 2016-074 Övezetihatár-korrekció 01261, 01262, 01264 sz. övezetek

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról
szóló 41.§ (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő egyszerűsített eljárás véleményezési tervanyagát.
A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: egyszerűsített eljárásban: 2016. november
25-től 2016. december 12-ig a város internetes oldalán: „www.gyor.hu/innováció/rendezési
terv/rendezésiterv-módosítási eljárások” címszó alatt vagy személyesen a 9021 Győr, Városház tér
1. Polgármesteri Hivatalban, a 231-es és 232-es szobában.

A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen, valamint a
nemeth.ida@gyor-ph.hu és a szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail címeken.

*   *   *
TSZTM 2015-040 Győr, Szabadhegy, Tatai út 03859 sz. Mk övezet egy részének Gksz-re módosítása.

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról
szóló 38. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő teljes eljárás véleményezési tervanyagát.
A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: teljes eljárásban: 2016. november 21-től
2016. december 21-ig a város internetes oldalán: „www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rende-
zésiterv-módosítási eljárások” címszó alatt vagy személyesen a 9021 Győr, Városház tér 1. Polgár-
mesteri Hivatalban, a 231-es szobában.

A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen, valamint a
nemeth.ida@gyor-ph.hu e-mail címen.
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www.edesotthongyor.hu

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-Szabadhegy egyedi panorámával rendelke-
ző, új építésű részén társasházi lakások eladók. A

3 szintes, 28 lakásos társasházban 46 nm és 103
nm közötti lakások közül választhat. Ez a 76 nm-
es lakás a második emeleten található. Elosztása
rendkívül praktikus, az amerikai konyhás nappa-
li mellett kialakításra került 3 hálószoba. A lakás
különlegessége a nappaliból megközelíthető
18,02 nm-es terasz.

Ár: 29,1 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

MEGLEPETÉSKÉNT TELEFONRÓL
IRÁNYÍTHATÓ FŰTÉS-
RENDSZERREL ÉS AJÁNDÉK
ÜGYVÉDÍ DÍJJAL KEDVESKEDÜNK!

Nádorváros központi részén, 24 lakásos, liftes
társasházban 43–70 nm-es lakások még leköt-

hetők. Ehhez a 4. emeleti, 61,9 nm-es lakáshoz
4,9 nm erkély tartozik. Elosztása: amerikai
konyhás nappali + 2 szoba, fürdőszoba, külön
WC. A lakásokhoz privát tároló (200 E Ft), a ga-
rázsban gépkocsibeálló (2,5 M Ft) és udvari be-
álló (1,2 M Ft) is vásárolható.

Ár: 26,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

500 EZER FT ÉRTÉKŰ
KONYHABÚTOR-UTALVÁNY
JÁR AZ INGATLANHOZ!

Belvárosi, ké-
nyelmes la-
kást keres
park közelé-
ben? Megtalál-
ta! Itt eladó ez
a 66 nm-es la-
kás, 2 szoba +
konyha +
kamra helyiséggel. A lakást 3 éve teljesen felújítot-
ták: új, gépesített konyhabútor, beépített szekré-
nyek, gránit burkolat, klíma került beépítésre.

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

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban, 15 la-
kásos, új építésű társasházban 35–77 nm-es

lakások eladók! Ez az 50,02 nm-es lakás az
emeleten található, melyhez 5,76 nm-es erkély
tartozik! Elosztása: amerikai konyhás nappali,
1 hálószoba, fürdő, külön nyíló WC. 

Ár: 14,1 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

AJÁNDÉK KOCSIBEÁLLÓVAL!

Győr-Révfaluban megújuló energiával ellátott,
magas minőségű társasházban új építésű laká -

sok eladók! Ez a 70 nm-es, erkélyes (14,44 nm)
lakás az első emeleten található. Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 2 hálószoba, gard-
rób, valamint kamra.  A lakást a két erkély teszi
egyedivé, melyek a nappaliból, és a hálószobá-
ból is megközelíthetők.

Ár: 26,8 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Szigetben, a Belvároshoz közel, új építésű,
5 lakásos társasházban, csendes utcában eladó 1.

emeleti, teraszos, 43,94 nm-es lakás. Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 1 szoba, külön nyíló
fürdő és WC.  

Ár: 14,8 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban, 15 laká -
sos, új építésű társasházban 35–77 nm-es lakások

eladók! Ez a 38,95 nm-es lakás az emeleten található!
Elosztása: nappali + konyha + étkező, fürdő, WC. 

Ár: 9,7 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

A BOMBA ÁR MELLÉ MÉG EGY
GÉPKOCSIBEÁLLÓ IS AJÁNDÉK!

Győr-Szitás-
dombon, a
Pacsirta lakó-
parkban há-
romszintes
társasházban
eladó egy azonnal átvehető, második emeleti,
emelt szintű fűtéskész, tetőtéri ingatlan. Az in-
gatlan bruttó 59,86 nm, nettó 53 nm alapterü-
letű, nappali + 2 szobás.

Ár: 12,6 M Ft.
Hencz Andrea: +36-20/553-8749

Győr-Sziget
frekventált
részén, pár
percre a ter-
málfürdőtől,
az egyetem-
től és a Belvá-
rostól, új építésű társasházban 80,91 nm-es üz-
lethelyiség eladó. A házba 3 rétegű, műanyag
Internorm ablakok kerülnek beépítésre, a falak
30 cm-esek, a homlokzatra 20 cm Austrotherm
szigetelés kerül, a válaszfalak 10 cm-esek. A la-
kások fűtése távhős, egyedi hőmennyiségmérő-
vel, radiátor és padlófűtés hőleadóval. Klíma-
alapszerelés, riasztó-előkészítés, redőnytok-be-
építés megtörténik. A házban sebes Schindler
lift fog működni.

Ár: 35,5 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020 

G y ő r - S z a -
badhegyen,
csendes utcá-
ban eladó ez
a bruttó 74
(nettó 70
nm), 6 laká -
sos társasház-
ban lévő, 1.
emeleti la-
kás! Elosztá-
sa: amerikai konyhás nappali, 2 szoba, fürdő,
külön nyíló WC. A konyha gépesített, járóla-
pos, a szobák laminált parkettásak! A nyílászá-
rók műanyagok, redőnnyel és szúnyoghálóval
ellátottak! A nappaliból egy 4 nm-es, fedett te-
raszra léphetünk ki, valamint a padláson is van
lehetőség tárolásra!

Ár: 24,3 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Ménfő-
csanak egyik
kedvelt utcá-
jában kíná-
lom eladásra
ezt a 108 nm-
es, belső kétszintes, új építésű ikerházat! A ház
az utcafrontra néz, az alsó szinten nappali +
konyha + étkező, háztartási helyiség, kamra,
WC, a felső szinten 3 szoba, valamint fürdő ke-
rült kialakításra! Az ingatlanhoz 384 nm-es
zöld terület és 10 nm-es terasz is tartozik!

Ár: 31,9 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győrszent  -
ivánon 74
nm-es, felújí-
tott családi
ház 17 nm-es
t e r a s s z a l ,
1552 nm-es
telken eladó. Az ingatlan a település Győrhöz
közel eső részén található, autóval a város pár
perc alatt kényelmesen elérhető. Három egész
hálószobája, és óriási udvara teszi akár nagy-
családosok részére is kényelmessé az életet.

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

csán, a Pa-
csirta lakó-
parkban, 15
lakásos tár-
sasházban el-
adásra kíná-
lom ezt a 61 nm-es, 1. emeleti lakást! Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 2 szoba, melyhez
egy 5 nm-es erkély is tartozik!

Ár: 18,4 M Ft.
Hencz Andrea: +36-20/553-8749 

Győrújbará-
ton, a Száz-
szorszép la-
kóparkban el-
adó ez a 92
nm-es, 3 szoba + nappalis ikerház! Az INGAT-
LANNAK KÖZÖS FALA NINCS! Az ÁFA
VISSZAIGÉNYELHETŐ!

Ár: 23,7 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.
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Győr-Pinnyéd dinamikusan fejlődő részén új
építésű, 6 lakásos társasházban eladó ez az 1.

emeleti, 77,26 nm-es lakás 9,17 nm-es erkély-
lyel, közös használatú udvarral (300 nm), ame-
rikai konyhás nappalival + 2 tágas szobával,
kamrával.

Ár: 22 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

MOST AJÁNDÉK KOCSIBEÁLLÓVAL!

Győr-Szigetben, családias hangulatú, új építé-
sű, 3 lakásos társasházban eladó ez az 1. eme-
leti, 63,66 nm-es lakás 12,52 nm erkéllyel és

közös udvarhasználattal. Elosztása: amerikai
konyhás nappali + 2 szoba, de a válaszfalakon
még módosíthat!

ÁR: 20,9 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

700 EZER FORINT ÉRTÉKŰ
GÉPKOCSIBEÁLLÓT ADUNK
AJÁNDÉKBA A LAKÁS MELLÉ!

G y ő r - S z a -
badhegy új
építésű ré-
szén épül ez
a minden
igényt kielé-
gítő, rendkívül magas műszaki tartalommal
rendelkező garázsos ikerház. A 600 nm-es te-
lekre két 92 nm-es, belső kétszintes, garázsos
ikerház kerül felépítésre. A földszinten ameri-
kai konyhás nappali, valamint háztartási helyi-
ség, az emeleten pedig 3 hálószoba került kiala-
kításra. A földszinten 15 nm-es terasz, az eme-
leten pedig egy 4,61 nm-es erkély található.

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

Víziváros új
építésű, di-
namikusan
fejlődő ré-
szén épül ez
a modern,
m i n d e n
igényt kielé-
gítő liftes társasház, melyben 43,8 nm–76,3
nm-es laká sok és egy 107 nm-es penthouse le-
köthető! Ennek a földszinti lakásnak az alap-
területe 64,13 nm + 6,45 nm terasz, 21 nm sa-
ját használatú kertkapcsolattal. Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 2 szoba, de a vá-
laszfalakon még változtathat.

Ár: 23,7 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718 

A Pacsirta la-
kóparkban
új építésű tár-
sasházban la-
kások eladók.
Ez a 46,52
nm-es lakás a földszinten található. Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 1 hálószoba. A
nappaliból közelíthető meg földszinten a 7,45
nm-es terasz. A lakáshoz 45 nm-es kertkapcso-
lat tartozik.

Ár: 14,5 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr roha-
mosan fejlő-
dő részén, a
Pacsirta la-
k ó p a r k b a n
épül ez a
minden igényt kielégítő ikerház. A 85 nm-es
garázsos házhoz tartozó telekrész 400 nm. El-
osztása: amerikai konyhás nappali, 3 háló-
szoba, valamint háztartási helyiség és kamra.
A nappaliból léphetünk a nagyméretű 15
nm-es teraszra.

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

Ker tváros i
hangula to t
keres? Akkor
megtalálta!
Ez a projekt
Önre vár! A
társasházban
3 tömb kerül kialakításra, tömbönként 11 lakás-
sal, 48 és 115 nm-es lakások közül választhat.
A földszinti lakásokhoz saját kertkapcsolat tar-
tozik. Ez az 62 nm-es lakás az első emeleten ta-
lálható. Elosztása kiváló, az amerikai konyhás
nappali mellett, két tágas hálószoba került ki-
alakításra.

Ár: 20,7 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020 

Töltse a karácsonyt Új Otthonában! Győr-Rév-
falu kedvelt utcájában épül ez a minden igényt

kielégítő, magas műszaki tartalommal rendel-
kező társasház. A 6 lakásos társasházban 2x3
lakás kerül kialakításra. Ez a 65 nm-es lakás a
földszinten helyezkedik el. Elosztása: amerikai
konyhás nappali + 2 hálószoba. A nappaliból
nyílik a nagyméretű 11,43 nm-es terasz, mely-
hez saját használatú kert kapcsolódik.

BOMBA ÁR: 25,2 M FT
(ÁFA VISSZAIGÉNYELHETŐ)

Budai Mónika: +36-30/640-8794

AJÁNDÉK KOCSIBEÁLLÓ!

Győr-Kisbá-
csán, a Pa-
csirta lakó-
parkban 14
lakásos tár-
sasházban fű-
téskész kivi-
telezésű lakások 39–60 nm-ig eladók. Megvé-
telre kínálom ezt az első emeleti, 51,51 nm-es
lakást, mely 5,06 nm-es erkéllyel teszi még ké-
nyelmesebbé a mindennapokat. Az ingatlan
gyönyörűen kivitelezett, modern, minimál stí-
lusú társasházban található, mely tágas nappa-
lival, igény szerint leválasztható konyhával,
ezen kívül egy fél szobával rendelkezik.

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

A d y v á r o s
központi ré-
szén eladó
egy 53 nm-es,
kétszobás, 2.
emeleti, telje-
sen felújított,
nyugati fek-
vésű panella-
kás, liftes tár-
sasházban. A
szobák par-
kettásak, az előszoba, konyha, fürdő és WC já-
rólap-burkolatú. A nyílászárók műanyagból ké-
szültek, minden ablak redőnnyel és rolós szú-
nyoghálóval felszerelt.

Ár: 13,2 M Ft
Horváth Edina: +36-70/587-4020 

Kertvárosi hangulatot keres? Szabadhegy csen-
des, új építésű részén? Akkor ez a megfelelő in-

gatlan Önnek! A 72 nm-es ingatlan elosztása
rendkívül praktikus. Elosztása: amerikai kony-
hás nappali + 2 nagy méretű hálószoba. A nap-
paliból nyílik a 14,45 nm-es terasz. Nem kell
bajlódni a kerítésépítéssel, a kert füvesítésével,
hiszen a vételár ezeket is tartalmazza. 58 nm
saját kert tartozik az ingatlanokhoz!

Ár: 25,3 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Szabadhegy frekventált részén, kis lakókö-
zösségű, 4 lakásos, új építésű, modern társasház-

ban nappali + 3 szobás lakások 2017. májusi át-
adással leköthetők. Az itt található 1. emeleti, 95,8
nm-es lakáshoz 23,2 nm terasz és közel 300 nm
közös használatú kert tartozik. Elosztása: amerikai
konyhás nappali + 3 nagy szoba, gardrób, fürdő-
szoba, külön WC, háztartási helyiség és kamra. A
válaszfalak még módosíthatók, így a konyha akár
leválasztható vagy változtatható a szobaszám is.

Ár: 28,99 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

KARÁCSONYI BOMBA ÁR!

Győr-Szitás-
d o m b o n ,
c s a l á d i a s
k ö r n y e z e t -
ben, új építé-
sű társashá-
zi lakások eladók. A lakóparkban 3 egymást
követő telken 3 tömb kerül kialakításra,
mely egy kerítéssel lezárásra kerül. A keríté-
sen belül játszóteret is kialakítanak. Ez a 68
nm-es lakás a földszinten található. Elosztá-
sa: amerikai konyhás nappali + 2 hálószoba,
valamint gardrób. A nappaliból és a hálószo-
bából is megközelíthető a 6 nm-es erkély. A
lakáshoz min. 50 nm saját kert tartozik.

Ár: 18,99 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Pinnyéden új építésű társasház földszint-
jén amerikai konyhás, nappali + kétszobás, te-

raszos lakás eladó. A 66,5 nm-es lakáshoz 10
nm terasz és 100 nm kizárólagos használatú
zöldterület tartozik!

Ár: 21,2 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020 

A GÉPKOCSIBEÁLLÓT MOST
A MIKULÁS ÁLLJA!
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GASZTRO CREATIVE CHEF

creative chef

Nagy Eszter, az RTL Klub Kony-
haFônök 2 címû adásának har-
madik helyezettje ezen a héten
két szuperzöldségre, a céklára
és a répára mutat egy-egy vari-
ációt, és az egyik legnépszerûbb
édességet, a Rákóczi túróst gondol-
ta újra — a fogásokat pedig nagyon
egyszerûen, s gyorsan készíthetjük el. 

A túrót botmixerrel összetörjük és
posan eldolgozzuk. A tojásfehérjé
és a kalácsok mindkét felét ezen 
és 180 fokos sütôben készre sütj

A világ egyik leggyorsabb és
legegyszerûbb pestója, íze pedig
vetekszik az eredetiével. A céklá-
kat félkeményre fôzzük, durvára
vágjuk és a többi hozzávalóval
együtt alaposan összeturmixol-
juk, majd tálalhatjuk is pirítóssal.

25 dkg pörkölt, sós kesudió, 2
db közepes cékla, 2 dl olíva-
olaj, 3 gerezd fokhagyma, só,
bors, 1 marék kakukkfû, 8 dkg
parmezán

Egyszerûen
nagyszerû

Sárgarépa-fôzel
görög mentás
fasírttal

Kakukkfüves céklapesto
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CREATIVE CHEF HIRDETÉS

A Creative Chef fogásaihoz
a Borháló ezt ajánlja:

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

Fôzelék:
1 kg sárgarépa, 2 db vö-
röshagyma, 2 dl tejföl, 2
dl tejszín, só, bors, éde-
sítô

Fasírt: 
500 g darált lapocka, 5
gerezd fokhagyma, 1 ma-
rék menta, só, bors, 1 dl
tejszín, 2 db tojás, 2 db
zsemle

1 db vajas kalács, 10 dkg
vaj, fél kg túró, 3 db tojás,
6-7 kanál cukor, 1 tk. vaní-
liaaroma, 1 citrom leve és
reszelt héja, házi sárgaba-
racklekvár

Rákóczi túrós
újragondolva

s a tojássárgájákkal, a cukorral, a vaníliával, a citrom héjával és levével ala-
ét külön felverjük és óvatosan a túrós keverékhez adjuk. A vajat felolvasztjuk
megpirítjuk. A kalácsokat a kikevert lekvárral és a túrókrémmel rétegezzük
ük. 

Az aprított hagymát a reszelt sárgarépával pároljuk, sózzuk, bor-
sozzuk, majd mikor minden levet elfôtt, tejföllel és a tejszínnel kré-
mesítjük. Utólag édesítjük ízlés szerint. A zsemléket turmixgépben
„ledaráljuk”, a hússal, a zúzott fokhagymákkal, az aprított mentá-
val, sóval, borssal, a tojással alaposan összedolgozzuk. Kis gom-
bócokat formázunk belôlük és forró olajban kisütjük.

Csak a BORHÁLÓNÁL

lék,

BOGDÁN LEVENTE

Somlói Magnum

1.590 Ft / 1,5 l Magnum 
1060 Ft / liter

„Végre egy somlói bor —
mindenkinek!"

A Bogdán Birtok alapvetô filozófiája a hagyomá-
nyok tiszteletben tartása mellett egy modern, vi-
lágszínvonalú bor elôállítása. Nagyapáik bölcses-
ségét megôrizve, és a legkorszerûbb technológi-
ákat felhasználva alkotják meg a Somló hegy leg-
jobb nedûit. 

„Fahordós és reduktív technológiákat ötvözve,
különleges minôségû borokat alkotunk, elér-
hetô áron. Számunkra a minôség nem lu-
xus, hanem egy alapvetô szint, amit igyek-
szünk minden alkalommal túlteljesíteni.”
— Bogdán Levente

Ez a filozófiájuk, ami megtérülni látszik
többszörös díjnyertes boraikkal. Az ál-
dozatos munka meghozza gyümöl-
csét. Birtokuk igazi családi birtok, ahol
a különbözô generációk értékei egysé-
ges egésszé álltak össze. Ez a harmó-
nia tükrözôdik fiatalos, friss boraikban,
és teszi széles körben kedvelté ôket.

A Somló összes jellegzetességét tar-
talmazza, de teljesen újszerû, modern
felfogásban. A kézmûves technológia
ízvilága tükrözôdik vissza benne. Illa-
tos és behízelgô. Juhfark, hárslevelû
házasításából. 



28 / + / 2016. november 25.

HIRDETÉS PR-CIKK
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HIRDETÉS
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Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR

NOVEMBER 26., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:20 Magyarul Balóval 01:00 CSI:
Miami helyszínelők  02:00 Showder
Klub  03:00 Glee – Sztárok leszünk!
04:00 Hazug csajok társasága 
04:50 Hazug csajok társasága 
05:25 A nagy svindli  06:05 Televízi-
ós vásárlás 06:35 Kölyökklub 09:35
Kisdumások  10:05 Televíziós vá-
sárlás 11:00 Brandmánia  11:30
Street Kitchen  12:00 Autogram 
12:30 Fitt Mánia  13:05 Cobra 11 
14:10 Cobra 11  15:15 Harry Potter
és a Főnix Rendje  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Fókusz Plusz  20:00
X-Faktor  23:00 Férj és féleség 

01:50 Aktív  02:10 Sportos 02:15
Ékszer TV 03:15 Cukrosnéni 04:40
Super Car  05:05 Hungerő  06:00
Astro-Világ  07:00 Négy dinó New
Yorkban  08:30 Éjjel-nappal szülők
 09:00 OlimpiÁSZ – A sport min-
denkié!  09:30 Trendmánia  10:05
Ízes élet  10:35 Babavilág  11:10
Magellán  11:45 Poggyász  12:20
SzÉpítők  12:55 Tarzan  14:00 Lá-
nyok pórázon  15:50 Hajrá csajok 3.
 18:00 Tények 18:50 A majmok
bolygója – Forradalom  21:45 Ted 

01:45 Két pasi – meg egy kicsi 02:10
Crossing Lines – Határtalanul 
03:05 Szívek szállodája  03:50 Ba-
tes Motel – Psycho a kezdetektől 
05:05 Televíziós vásárlás 05:35
Trendközelben 06:00 Knight Rider 
06:55 Knight Rider  07:50 Amerikai
mesterszakács  08:45 Amerikai
mesterszakács  09:45 A Tetovált
Séf 10:20 Akadémia Itália  10:50
Monk – Flúgos nyomozó  11:50
Életre-halálra  12:45 CSI: A helyszí-
nelők  13:40 Castle  14:35 Castle
Playboy a párom  15:35 Supergirl 
16:35 Supergirl  17:30 Flúgos Fu-
tam 18:40 A Bourne-rejtély  21:00
A Bourne-csapda  23:15 Az utolsó
esély 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek
(ism.) 08:30 Gázfröccs (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:25 Sporthírek (ism.)
09:30 Hello Győr! (ism.) 10:00 Üzleti
negyed (ism.) 10:30 Képújság 18:00
Kulisszák mögött (ism.) 18:30 Gáz-
fröccs (ism.) 19:00 Győri7 19:45
Konkrét (ism.) 20:00 Üzleti negyed
(ism.) 20:30 8. Boogiefeszt 2015
21:00 Hello Győr! (ism.) 21:30 Kulisz-
szák mögött (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
22:45 Konkrét (ism.) 23:00 Képújság

GYŐR+ TV

NOVEMBER 27., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:55 Penge  03:10 Gálvölgyi-
show  04:00 Hazug csajok társasá-
ga  04:40 A nagy svindli  05:20 A
nagy svindli  06:00 Televíziós vásár-
lás 06:35 Kölyökklub  09:00 Egész-
ségKalauz  09:30 Televíziós vásár-
lás 10:20 BabaKalauz  10:45 Sütni-
Cake  11:15 HighLife  11:45 Stí-
lusKalauz  12:15 Édes otthon 
12:50 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek  13:20 Házon kívül 
13:50 Pandakaland Kínában  15:30
Nyomás utána! (Mn)  Közben:
16:00 Hatoslottó-sorsolás 18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Herkules 
Herkules 20:50 Nagyfiúk  Nagyfiúk
22:50 Gyilkos nap 

02:00 Sportos 02:05 Ügyféllista 
02:50 Ügyféllista  03:35 Az elnök
árnyékában  04:15 13-as raktár 
05:00 Sportos 05:05 Hungerő 
06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné
08:30 Nagy Vagy, Auchan kupa! 
09:00 Super Car  09:35 Tűsarok 
10:05 Stahl konyhája  10:40 Az Év
Háziasszonya  11:10 Több mint
Test Őr  11:45 SpeedZone  12:15
Tarzan  13:20 Gyilkos sorok 
14:25 Gyilkos sorok  15:30 Meg-
aagy és a piros gomb  15:45 Fletch
 18:00 Tények 18:50 Casino Royale
 22:15 Tökös csávó 2 

01:40 Trendközelben 02:05 A Teto-
vált Séf 02:35 Will és Grace  02:55
Will és Grace  03:20 Knight Rider
Jelmezbál  06:00 Televíziós vásár-
lás 06:35 Amerikai mesterszakács 
07:25 Amerikai mesterszakács 
08:15 Will és Grace  08:45 Will és
Grace  09:15 Will és Grace  09:45
Trendközelben 10:15 Knight Rider
Boldog születésnapot!  11:20
Knight Rider  12:25 Knight Rider 
13:30 Monk – Flúgos nyomozó 
14:25 Lapzárta  16:45 Jég veled! 
18:50 A Bourne-csapda  21:00 A
Bourne-ultimátum  23:20 Bosszú
mindhalálig

07:00 Hello Győr! (ism.) 07:30 Nyug-
díjas Egyetem (ism.) 08:30 Konkrét
(ism.) 08:45 Creative chef (ism.)
09:00 Üzleti negyed (ism.) 09:30 Zo-
oo+ (ism.) 10:00 Hello Győr! (ism.)
10:30 Képújság 18:00 Győri7 (ism.)
18:45 Konkrét (ism.) 19:00 Építech
(ism.) 19:30 8. Boogiefeszt 2015
22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Konkrét
(ism.) 23:00 Képújság (ism.) 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 28., HÉTFŐ
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:40 Sportos 02:45 Zsaruvér 
03:25 A szépség és a szörnyeteg 
04:05 13-as raktár  04:50 Stahl
konyhája  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 Baba-
percek  09:40 Ékszer TV 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
Aktív  13:00 Walker, a texasi kopó 
14:05 Csapdába csalva  14:40 Ma-
gánnyomozók 15:45 María 16:50
Megtört szívek  18:00 Tények 19:25
Bumm!  20:40 A szultána  22:00
S.W.A.T. – Különleges kommandó

07:00 Győri7 (ism.) 07:45 Konkrét
(ism.) 08:00 8. Boogiefeszt 2015
(ism.) 09:00 Hello Győr! (ism.) 10:20
Képújság 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Kulisszák mögött 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Kamarai magazin 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Konkrét 21:45 Creative chef
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Kamarai ma-
gazin (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 29., KEDD
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

01:55 Tények Este 02:35 Ékszer TV
03:35 Sportos 03:40 Aktív  04:00
Doktor D  04:40 Csapdába csalva
 05:10 Hungerő  06:05 Red Car-
pet – Sztárok testközelben  06:15
Stahl konyhája  06:20 Mokka 
Benne: Tények Reggel 09:00 Ízes élet
 09:20 Tűsarok  09:35 Babaper-
cek  09:40 Ékszer TV 10:45 Astro-
Világ 12:00 Tények Délben 12:30 Ak-
tív  13:00 Walker, a texasi kopó 
14:05 Csapdába csalva  14:40 Ma-
gánnyomozók  15:45 María 
16:50 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Bumm!  20:40 A szultá-
na  22:00 A mag 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kulisszák mögött (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Kamarai magazin (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Ké-
pújság (ism.) 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Hello Győr! 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Építech (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Hello Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Vény
nélkül (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság

GYŐR+ TV

NOVEMBER 30., SZERDA
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:00 Aktív  02:20 Sportos 02:25 Ék-
szer TV 03:25 Psych – Dilis detektívek 
04:10 Psych – Dilis detektívek  04:55
Red Carpet – Sztárok testközelben 
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 
09:40Ékszer TV 10:45Astro-Világ 12:00
Tények Délben 12:30 Aktív 13:00 Wal-
ker, a texasi kopó 14:05Csapdába csal-
va  14:40 Magánnyomozók Magán-
nyomozók 15:45María 16:50Megtört
szívek  18:00 Tények 19:25 Bumm! 
20:40 A szultána 22:00 Deep Impact 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Építech (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság (ism.)
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek 19:30
Üzleti negyed (ism.) 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Zooo+ (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Konkrét 21:45
Bankvilág (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Zooo+
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sport-
hírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

02:15 Dr. Csont 03:15 Glee – Sztárok
leszünk!  04:00 Fókusz  04:35 Story
Extra  05:00 Barátok közt  05:30 Te-
levíziós vásárlás 05:55 Jó t, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:45 Magyarul Balóval 09:25 Asztro
Show 10:25Televíziós vásárlás 12:25Ba-
baKalauz 12:50Egy rém fura család 
13:25 Éjjel-nappal Budapest  14:40
Döglött akták  15:45 A kis menyasz-
szony  16:25 A mentalista  17:25
Story Extra  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz  19:35 Éjjel-nappal Bu-
dapest 20:50Barátok közt 21:30Ke-
resem a családom 22:50 XXI. század –
a legendák velünk élnek  23:25 RTL
Klub Híradó 23:55 Magyarul Balóval

04:55 Himnusz 05:00 Rome Reports
– Vatikáni híradó 05:25 Magyar törté-
nelmi arcképcsarnok 05:45 Hajnali
gondolatok 05:50 Az én '56-om 
06:00 Hazajáró 06:30 Világörökség
Portugáliában 06:50 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Család-barát 09:05
Cowboy az aranyásók között  10:55
Noé barátai 11:25 Térkép 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:45 Az én
'56-om  12:55 Ízőrzők 13:20 Haza-
járó 13:50 Magyar Krónika  14:20
Az én '56-om  14:35 Múzeumtúra
 15:05 A világörökség kincsei
15:30 Fény a redőny mögött  17:00
Gasztroangyal  18:00 Híradó 18:35
SzerencseSzombat  19:30 Krokodil
Dundee  21:15 Tombstone – A ha-
lott város 23:15 Kenó  23:30 Rette-
gés foka 

04:55 Himnusz 05:00 Zegzugos tör-
ténetek 05:30 Fatüzelés – A cserép-
kályha 05:40 Hajnali gondolatok
05:45 Az én '56-om  05:55 Rome
Reports – Vatikáni híradó 06:15 "Így
szól az Úr!" 06:25 Útmutató 06:50
Kenó  07:00 Híradó 07:25 Család-
barát 09:00 Isten kezében  09:25
Kereszt-Tények 09:40 Katolikus kró-
nika 10:05 Új nemzedék 10:35 Evan-
gélikus magazin 11:05 Az utódok re-
ménysége 11:30 Önkéntesek 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Az én '56-om  12:55 Rúzs és
selyem 13:25 Múzeumtúra 14:05 Co-
lumbo: Matt két lépésben  15:20 A
miniszter barátja  17:00 Hogy volt!?
18:00 Híradó 18:35 Miss Fisher rejté-
lyes esetei  19:35 Magyarország,
szeretlek! 21:10 Kártyavár  22:00
Kenó  22:15 A Sakál napja 

04:55 Himnusz 05:00 Halálbiztos di-
agnózis  05:45 Hajnali gondolatok
05:50 Az én '56-om  06:05 Végte-
len szerelem  06:50 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Roma Magazin 07:55
Domovina 08:25 Az én '56-om 
08:40 Feketén-fehéren  09:35 Elfe-
ledett szerelem  10:20 Család-ba-
rát 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:45 Az én '56-om Baranyi
László  12:55 Ízőrzők: Herend
13:35 Halálbiztos diagnózis  14:25
A császárság kincse  15:30 Elfele-
dett szerelem  16:15 Charly, ma-
jom a családban  17:10 Ridikül 
18:00 Híradó 18:35 Végtelen szere-
lem  19:25 Maradj talpon!  20:25
Kékfény  21:25 Hawaii Five-0 
22:05 Kenó  22:20 No Limit 
23:15 A romlás virágai 

04:55 Himnusz 05:00 Halálbiztos di-
agnózis  05:45 Hajnali gondolatok
05:50 Az én '56-om  06:05 Végte-
len szerelem  06:50 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Srpski Ekran 07:55 Un-
ser Bildschirm 08:25 Az én '56-om
Seregi János  08:35 Az én '56-om
 08:45 Feketén-fehéren  09:35 El-
feledett szerelem  10:25 Család-ba-
rát 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:45 Az én '56-om  12:55 Ízőr-
zők: Buzsák 13:35 Halálbiztos diag-
nózis  14:25 A császárság kincse 
15:30 Elfeledett szerelem  16:15
Charly, majom a családban  17:10
Ridikül  18:00 Híradó 18:35 Végte-
len szerelem  19:25 Maradj talpon!
 20:25 Önök kérték! 21:25 Velvet
Divatház  22:10 Kenó  22:25
Grand Hotel  23:15 A Nagyok 
23:45 Kékfény 

04:55 Himnusz 05:00 Halálbiztos di-
agnózis  05:45 Hajnali gondolatok
05:50 Az én '56-om Csebi Pogány
Péter  06:05 Végtelen szerelem 
06:50 Kenó  07:00 Híradó 07:25
Hrvatska kronika 07:55 Ecranul nost-
ru 08:25 Az én '56-om  08:40 Feke-
tén-fehéren  09:35 Elfeledett szere-
lem  10:20 Család-barát 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:45 Az én
'56-om Való János  12:55 Ízőrzők:
Gölle 13:35 Halálbiztos diagnózis 
14:25 A császárság kincse 15:30 El-
feledett szerelem  16:15 Charly, ma-
jom a családban  17:10 Ridikül 
18:00 Híradó 18:35 Végtelen szerelem
19:25 Maradj talpon! 20:25 Skan-
dináv lottó sorsolás  20:35 Szabad-
ság tér '56 21:35 Brit követi jelentés-
ek, 1956 21:40 A berni követ  23:00
Kenó  23:05 Háború és béke 

02:10 Mi muzsikus lelkek 02:40 Kere-
sem a családom  03:45 Gálvölgyi-
show 04:00Fókusz 04:35Story Ext-
ra 05:00 Barátok közt 05:30 Televízi-
ós vásárlás 05:55 Jó t, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 08:45
Magyarul Balóval 09:25 Asztro Show
10:25Televíziós vásárlás 12:15SütniCa-
ke 12:50 Nyugi, Charlie! 13:25 Éjjel-
nappal Budapest 14:40 Döglött akták
 15:45 A kis menyasszony  A kis
menyasszony 16:25 A mentalista 
17:25 Story Extra 18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:55 Fókusz  19:35 Éjjel-nappal
Budapest 20:50Barátok közt 21:30
Szulejmán 22:45 Házon kívül 23:15
RTL Klub Híradó 23:45Magyarul Balóval 

02:05 Sivatagi lavina  04:00 Fókusz
 04:35 Story Extra  05:00 Barátok
közt  05:30 Televíziós vásárlás
05:55 Jó t, skacok!  07:35 RTL Klub
Híradó 08:05 Fókusz  08:45 Magya-
rul Balóval 09:25 Asztro Show 10:25
Televíziós vásárlás 12:25 Street Kit-
chen  12:50 Egy rém fura család 
13:25 Éjjel-nappal Budapest  14:40
Döglött akták  15:45 A kis menyasz-
szony  16:25 A mentalista  17:25
Story Extra  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz 19:35 Éjjel-nappal Bu-
dapest  20:50 Barátok közt  21:30
Dr. Csont  22:30 Glades – Tenger-
parti gyilkosságok  23:35 RTL Klub
Híradó 

02:35 Szívek szállodája  05:55 Tele-
víziós vásárlás 06:30 Will és Grace 
06:50 Will és Grace  07:15 Jóbará-
tok 07:40 Jóbarátok 08:05 Doktor
House 09:00 Doktor House 09:55
Szívek szállodája  10:50 Amerikai
mesterszakács  11:50 Monk – Flú-
gos nyomozó  12:50 Monk – Flúgos
nyomozó  13:50 CSI: A helyszínelők
 14:45 CSI: A helyszínelők  15:40
Castle Veled vagy nélküled  16:40
Castle  17:35 Amerikai mestersza-
kács  18:35 Az élet csajos oldala 
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 A hamisító  23:00 La-
kástalkshow

02:50 Szívek szállodája  03:35 Bates
Motel – Psycho a kezdetektől  05:55
Televíziós vásárlás 06:30 Will és Grace
 06:50 Will és Grace  07:15 Jóbará-
tok  07:40 Jóbarátok  08:05 Doktor
House  09:00 Doktor House  09:55
Szívek szállodája 10:50Amerikai mes-
terszakács 11:50 Monk – Flúgos nyo-
mozó 12:50 Monk – Flúgos nyomozó
 13:50 CSI: A helyszínelők  14:45
CSI: A helyszínelők  15:40 Castle 
16:40 Castle Veled vagy nélküled 
17:35 Amerikai mesterszakács 18:35
Az élet csajos oldala 19:05 Az élet csa-
jos oldala  19:35 Nyugi, Charlie! 
20:05 Két pasi – meg egy kicsi 20:35
Két pasi – meg egy kicsi 21:00Árnyék-
összeesküvés 23:15 Lakástalkshow

02:45Knight Rider 03:40Knight Rider
05:55 Televíziós vásárlás 06:30 Will és
Grace 06:50Will és Grace 07:15Jó-
barátok  07:40 Jóbarátok A beszédek
 08:05 Doktor House  09:00 Doktor
House  09:55 Szívek szállodája 
10:50 Amerikai mesterszakács 11:50
Monk – Flúgos nyomozó Mr. Monk és a
divatbemutató  12:50 Monk – Flúgos
nyomozó 13:50 CSI: A helyszínelők 
14:45CSI: A helyszínelők 15:40Castle
 16:40 Castle  17:35 Amerikai mes-
terszakács 18:35 Az élet csajos oldala
 19:05 Az élet csajos oldala  19:35
Nyugi, Charlie!  20:05 Két pasi – meg
egy kicsi 20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi 21:00 Flúgos Futam 22:15 Lakás-
talkshow 23:15 A Bourne-ultimátum 
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hogy a fűtési szezon kezdetével a
szén-monoxid-mérgezés veszélye is a
mindennapok kísérője. Azonban
megvédheti szeretteit a „néma gyil-
kostól”, ha megfelelő vészjelzőt vásá-
rol. Az Elektro Somogyi hozzáértő
csapata ebben is segít! 

Mindenki veszélyben van?
Könnyen előfordulhat, ha a felsorolt nyílt

lánggal, illetve égési folyamattal működő
eszközök működnek lakóhelyén: vízmelegí-
tő, gáz-, szén- vagy fatüzelésű berendezés,
kazán vagy egyéb fűtőkészülékek, kipufogó-
gázok a garázsból, zárt térben használt hor-
dozható főző- vagy sütőberendezés, hordoz-
ható gáz- vagy olajtüzelésű berendezés,
konyhai főzőlap…

Családja biztonsága 
ne a szerencsén múljon! 

Elengedhetetlen a gáz- és tüzelőberende-
zések rendszeres, éves karbantartása, ez min-
denkinek saját felelőssége és érdeke! Bizton-
sága érdekében szerezzen be Honeywell szén-
monoxid-vészjelző készüléket, amely a kocká-
zatmentes megoldást jelenti. Kiváló minőség,
hosszú távú garancia, amit a gyártó kínál!  Elég
évente egyszer megnyomni a tesztgombot ah-
hoz, hogy biztonságba tudja szeretteit! 

Miért a Honeywell a legjobb megoldás?
A Honeywell egy amerikai világcég, amely

hatalmas tapasztalattal rendelkezik. Az összes
laboratóriumi vizsgálaton – beleértve a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság méréseit is – min-
den téren megbízhatónak bizonyultak. Egyedül -
állóan 7 és 10 éves jótállással rendelkeznek, ele-
met sem kell cserélni, akkumulátorral működ-
nek. Ezek a típusok működőképesek maradnak

párás környezetben, ezért biztonsá-
gosan használhatók fürdőszobában
is. A riasztási hangerő nagy, és nincs
téves riasztás. Már a legkisebb kon-
centrációt is jelzi! A gyártás alatt és
után is a legszigorúbb európai előírá-

sok szerint történik a minőség-ellenőrzés.
Különösen ajánlott társasházi lakásokban, csa-
ládi házakban, intézményekben és vendéglá-
tásban történő használatra. Az Elektro Somogyi
eladói mindent tudnak a termékekről, így kér-
dezzék őket bátran! 

Ne tétovázzon! Vásároljon Honeywell vész-
jelzőt, hiszen mi más lenne a legjobb ajándék
Mikulásra, karácsonyra szeretteinek, mint a
biztonság és a nyugodt ünneplés?! Keresse a
három népszerű típust Győrben, az Elektro
Somogyi szaküzletében! (x)

Elektro Somogyi Kft. • 9021 Győr, Árpád út 24. Tel.: 96/314-760.
Webáruház: www.elektrosomogyi.hu • Nyitva: h–p.: 9–17, sz.: 9–12 óráig.

Használat során ezek az eszközök színte-
len, szagtalan, az ember által érzékelhetet-
len mérgező gázt bocsáthatnak ki, amely ha-
lálos veszélyt jelent! Kisebb mennyiségben
rosszullétet okoz, amelyet fejfájás és émely-
gés kísér, nagy mennyiségben pedig perce-
ken belül végez a belélegzőjével. Ha huza-
mosabb ideig tartózkodik kis koncentrációjú
szén-monoxiddal telített lakásban, az életét
veszélyezteti. Miért tenné ki szerettei egész-
ségét kockázatnak, amikor megfelelő érzé-
kelővel megelőzheti a tragédiát?!

Hova szereljük a „CO”-vészjelzőt?
A legideálisabb az, ha minden olyan he-

lyiségbe teszünk érzékelőt, ahol tüzelőbe-
rendezés működik. Használhatók falon és
mennyezeten is. Ám nem szükséges falra
szerelnie, a Honeywell korszerű eszközei
hordozhatóak és elég letennie akár egy
szekrényre is. 

Szükséges a karbantartás?

XC70-HU (7 év gar.)
bruttó: 11.990 Ft/db 

HC100-HU (10 év gar.)
bruttó: 16.500 Ft/db 

XC100D-HU (10 év gar.)
bruttó: 19.500 Ft/db 

10%

A hirdetés felmutatásával 

2016. december 31-ig.

kedvezmény

DECEMBER 2., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

01:50 Aktív 02:10 Sportos 02:15 Ék-
szer TV 03:15 Fehér tenyér  05:00
Red Carpet – Sztárok testközelben 
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 Walker, a
texasi kopó  14:05 Csapdába csalva
14:40 Magánnyomozók 15:45 Ma-
ría 16:50 Megtört szívek 18:00 Té-
nyek 19:25 Bumm! 20:40 A szultána
 22:00 Nyakiglove  23:50 Red Car-
pet – Sztárok testközelben

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül  (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Épí-
tech (ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Gázfröccs
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sport-
hírek (ism.) 21:30 Konkrét 21:45 Crea-
tive chef (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Üzleti ne-
gyed (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

DECEMBER 1., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

01:55 Tények Este 02:35 Ékszer TV
03:35 Sportos 03:40 Aktív  04:00 A
túlélés ára 04:40 Csapdába csalva 
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 Te-
leshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:30 Aktív  13:00 Walker, a
texasi kopó  14:05 Csapdába csalva
14:40 Magánnyomozók 15:45 Ma-
ría  16:50 Megtört szívek  Megtört
szívek 18:00 Tények 19:25 Bumm! 
20:40 A szultána  22:00 Backstrom
nyomozó 23:10 Propaganda

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

GYŐR+ TV

02:20 Glee – Sztárok leszünk! 03:10
Glee – Sztárok leszünk!  04:00 Fó-
kusz  04:35 Story Extra  05:00 Ba-
rátok közt  05:30 Televíziós vásárlás
05:55 Jó t, skacok!  07:35 RTL Klub
Híradó 08:05 Fókusz  08:45 Magya-
rul Balóval 09:25 Asztro Show 10:25
Televíziós vásárlás 12:25 Kisdumások
 12:50 Nyugi, Charlie!  13:25 Éjjel-
nappal Budapest  14:40 Döglött ak-
ták  15:45 A kis menyasszony 
16:25 A mentalista  17:25 Story Ext-
ra  18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fó-
kusz 19:35 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt 21:30 Válótársak
 22:50 CSI: A helyszínelők  23:50
RTL Klub Híradó 

02:05 Válótársak  03:15 Gálvölgyi-
show  04:00 Fókusz  04:35 Story
Extra  05:00 Barátok közt  05:30
Televíziós vásárlás 05:55 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Fókusz  08:45 Magyarul Ba-
lóval 09:25 Asztro Show 10:25 Tele-
víziós vásárlás 12:25 EgészségKala-
uz  12:50 Nyugi, Charlie!  13:25
Éjjel-nappal Budapest  14:40 Dög-
lött akták  15:45 A kis menyasszony
 16:25 A mentalista  17:25 Story
Extra  18:00 RTL Klub Híradó 18:55
Fókusz 19:30 Éjjel-nappal Budapest
20:50 Barátok közt 21:25 Gyertek
át!  22:40 Playback párbaj  23:10
Showder Klub

04:55 Himnusz 05:00 Halálbiztos di-
agnózis  05:45 Hajnali gondolatok
05:50 Az én '56-om Bende Lajos 
06:05 Végtelen szerelem  06:50 Ke-
nó  07:00 Híradó 07:25 Életkerék
07:55 Öt kontinens 08:25 Az én '56-
om  08:40 Feketén-fehéren 
09:30 Elfeledett szerelem  10:20
Család-barát 11:59 Déli harangszó
12:00 Híradó 12:45 Az én '56-om Ké-
kessy György  12:55 Ízőrzők: Báta
13:35 Halálbiztos diagnózis  14:25
A császárság kincse  15:30 Elfele-
dett szerelem  16:15 Charly, majom
a családban  17:10 Ridikül  18:00
Híradó 18:35 Végtelen szerelem 
19:30 Fölszállott a páva 21:45 Kenó
 22:00 Prima Primissima Díjátadó
Gála

02:30 Szívek szállodája  03:15 Bates
Motel – Psycho a kezdetektől  05:55
Televíziós vásárlás 06:30 Will és Grace
 06:50 Will és Grace  07:15 Jóbará-
tok  07:40 Jóbarátok  08:05 Doktor
House  09:00 Doktor House  09:55
Szívek szállodája 10:50Amerikai mes-
terszakács 11:50 Monk – Flúgos nyo-
mozó 12:50 Monk – Flúgos nyomozó
 13:50 CSI: A helyszínelők  14:45
CSI: A helyszínelők  15:40 Castle 
16:40 Castle 17:35 Amerikai mester-
szakács 18:35 Az élet csajos oldala 
19:05Az élet csajos oldala 19:35Nyu-
gi, Charlie! 20:05 Két pasi – meg egy
kicsi 20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Észbontók 22:10 Lakástalkshow
23:10 Betörő az albérlőm 

02:20 Nyugi, Charlie! 02:45 Crossing
Lines – Határtalanul 03:35Szívek szál-
lodája 05:55 Televíziós vásárlás 06:30
Will és Grace  06:50 Will és Grace 
07:15 Jóbarátok  07:40 Jóbarátok 
08:05Doktor House 09:00Doktor Ho-
use  09:55 Szívek szállodája  10:50
Amerikai mesterszakács 11:50 Monk
– Flúgos nyomozó  12:50 Monk – Flú-
gos nyomozó 13:50 CSI: A helyszíne-
lők 14:45 CSI: A helyszínelők 15:40
Castle 16:40 Castle 17:35 Amerikai
mesterszakács 18:35Az 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 Benjamin Button külö-
nös élete 

04:55 Himnusz 05:00 Halálbiztos di-
agnózis  05:45 Hajnali gondolatok
05:50 Az én '56-om  06:05 Végte-
len szerelem  06:50 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Slovenski Utrinki 07:55
Alpok-Duna-Adria 08:20 Az én '56-
om  08:30 Az én '56-om  08:45
Feketén-fehéren  09:35 Elfeledett
szerelem  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Az én '56-om  12:55 Ízőrzők:
Lovasberény 13:30 Halálbiztos diag-
nózis  14:15 A császárság kincse 
15:20 Elfeledett szerelem  16:05
Charly, majom a családban  16:50
Szerencse Híradó  17:10 Ridikül 
18:00 Híradó 18:35 Végtelen szere-
lem  19:25 Maradj talpon!  20:25
A Bagi Nacsa Show  21:30 Munka-
ügyek  21:55 Kenó  22:10 Phila-
delphia – Az érinthetetlen 
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NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATAI ALAPJÁN

RÁGÓTABLETTA

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

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

által elôírt gyógyszeres kezelés!

Mg
magnézium

q10

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

Laktóz-
MENTES

termék!

EB6
vitamin vitamin

4 hatóanyag 1 tablettában

Jó szívvel ajánljuk!

®

HIRDETÉS

GYÔR BELVÁROSHOZ KÖZELI RÉSZÉN EGYEDI KIALAKÍTÁSÚ,
HANGULATOS, TETÔTÉRI LAKÁS ELADÓ

Az új építésû, nappali + 1 szobás lakás beépített káddal, zuhanytálcával kerül átadásra.
Minimális befejezési költség! Nézze meg, garantáltan beleszeret! Kiváló befektetésnek is!

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

GYÔRBEN teljesen felújított, 54 nm-es, 2 szo-
bás, erkélyes, társasházi lakás eladó. Egyedi

fûtésû, alacsony fenntartású ingatlan! 

Ár: 13.499.000 Ft
Kondor Viktória: 30/821-5652

GYÔR-RÉVFALUBAN új építésû, 73 nm-es,
amerikai konyhás nappali + 3 hálószobás,

nagy teraszos lakás, kertkapcsolattal el-
adó. Kondenzációs kazán, redôny-elôké-
szítés, glettelt falak, 3 rétegû üvegezés! Mi-
nôségi kivitelezés mellett magas készültsé-
gi fok! CSOK és hitel igénybe vehetô! 

Ár: 28.700.000 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424

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

PINNYÉDEN új építésû  sorházi lakás
BOMBA áron!  83 nm, nappali  + 3 szoba,

200 nm saját kert. Emelt szintû fûtéskészen
kerül átadásra, de kulcsrakész befejezést
is vállalunk! CSOK és hitel igényelhetô! 

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

ABDA nyugodt utcájában, 2008-ban
épült, 100 nm-es, nappali + 2 szobás
családi ház, melléképülettel, 520 nm tel-
ken eladó. Kiváló ár/érték arány!

Ár: 14.900.000 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424

GYÔR-SZIGETBEN  új építésû, 40 nm-
es, nappali + 1 szobás lakás eladó.
Emelt szintû fûtéskészen, nyáron kerül
átadásra. A lakás kiváló befektetésnek
is! Hívjon most!

Ár: 13.500.000 Ft
Kondor Viktória: 30/821-5652
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a győri uszodákban minden korosztálynak
(bébi, óvodás, gyermek, diák, felnőtt, vízitorna)
kezdőknek és haladóknak

Az úszófoglalkozások a győri Aqua- Magyar
Vilmos- Móra és Sátoros Uszodában zajlanak.
Időpontok: hétfőtől péntekig 16:00–20:00 között uszodánként külön-
böző beosztásban, illetve szombaton délelőttönként is van lehetőség
úszófoglalkozásra. Részletek a honlapon: www.vidrauszoiskola.hu
Beiratkozás: minden pénteken 16:00–18:00 a Sátoros Fedett
Uszodában, illetve kezdések előtt.
Érdeklődés: Rákosfalvy Ferenc 06-30/272-2064,

Kovács Aliz 06-70/947-9409

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!

HIRDETÉS
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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 25—december 1.

Sertéslapocka
1 kg

199 Ft/kg

349 Ft/db

Narancs, görög
1 kg

Mesés túró
450 g, 775,56 Ft/kg

899 Ft/kg

Pecsenyekacsa-
comb 1 kg

Pecsenyekacsa-
nyak 1 kg

Pecsenyekacsa- 
farhát fagyasztott 1 kg

250 Ft/kg

119 Ft/kg

1990 Ft/kg

Hajdúsági paraszt-
kolbász 1 kg

999 Ft/kg

Magyaróvári trappista sajt

999 Ft/kg

4399 Ft/db

Jägermeister
1 l.

A vízügyi beruházásoknak köszönhetően, a győri folyóvizek váro-
sunkon átvezető szakaszain szép sétányok alakultak ki. A többfunk-
ciós padkára utcabútorok, például padok, ülőalkalmatosságok is
kerülnek. A Mosoni-Duna- és a Rába-parti új közösségi terek ősszel
és télen is népszerűek. Éppen emiatt hívja fel a figyelmet a Győr-
Szol Zrt. az említett vízpartok sajátosságaiból eredő veszélyekre: a
többfunkciós padkán enyhébb időben páralecsapódás, hideg ese-
tén lefagyás, jegesedés alakulhat ki, ami csúszásveszélyt eredmé-
nyezhet. A veszélyre táblák is felhívják a figyelmet.

Bár az időjárási előrejelzések komoly fagyokat nem ígérnek,
jegesedés esetén a Győrben található városi tavakra, folyószaka-
szokra is vonatkozik a csúszkálás, a korcsolyázás tiltása, a téli
sportot megfelelő időjárási körülmények között, kizárólag a kije-
lölt helyeken, az előírások szigorú betartásával lehet űzni.

kép és szöveg: pannon-víz

Sebességkorlátozásra és útszűkület-
re kell számítani november utolsó és
december első hetében a Jereváni úti
vasúti átjárótól a Szabadhegy felé ha-
ladó sávban.

A szabadhegyi városrészt ellátó
ivóvíz főnyomóvezeték-bélelését
végzik ugyanis a Pannon-Víz Zrt.
szakemberei. Az ivóvízfogyasztást át-
terheltük más vezetékekre, így a szol-
gáltatás változatlan marad. A műve-
let a vasúti átjáró adyvárosi oldalán,
a gyalogos aluljáró mellett kezdődik,
itt a gyalogos és a kerékpáros forgal-
mat érintő korlátozásra lehet számí-
tani – tudtuk meg Hoffer Gábortól, a
Pannon-Víz Zrt. Győri Üzemmérnök-
ségének vezetőjétől.

A szabadhegyi oldalon, a Jereváni
út–Székely út csomópontnál már a
gépjárműforgalmat is érintik a korlá-
tozások, útszűkület és sebességkorlá-
tozás lesz. A munkagépek mozgása
miatt a Jereváni út–Székely utca kör-

kép és szöveg: xantus-állatkert

Advent idején a Belvárosban is találkoz-
hatnak állatkertünk néhány kedves la-
kójával, kecskékkel és bárányokkal,
ugyanis az előző tíz évhez hasonlóan,
idén is részt veszünk a győri ünnepi
programokban. Tavaly már új helyre
költözhettünk, a felújított Dunakapu té-
ren vártuk, várjuk a simogatóban az ér-
deklődőket. A kerítésen belül meg is si-
mogathatják a barátságos kis állatokat,
persze itt is csak kollégáink felügyelete
mellett tehetik ezt meg. Az ott lakó ál-
latok, ha fáznak, egy kis faházban me-

Óvatosan a vízpartokon!

Adventi állatsimogató
legedhetnek meg, majd
napközben a nekik kialakí-
tott karámban sétálgathatnak.
Átélve a születés csodáját, tavaly
a vásár ideje alatt, kiskecskével is
megajándékozta a nézelődőket az
állatkert simogatója.

Adventi időszakban minden
nap 8–20 óráig várjuk a látogató-
kat. Munkatársaink segítségével,
nagyon kedves élménnyel gazda-
godhat mindenki, aki bekukucskál
hozzánk a térre.

Állatkertünk szeretettel vár min-
denkit a Dunakapu téren is!

Forgalomkorlátozás Szabadhegyen
nyékén csúcsidőben kisebb torlódás-
ra is számíthatnak.

A most alkalmazott eljárás a főnyo-
móvezeték-felújítások legköltséghaté-
konyabb módja. Útfelbontásra csak
minimális mértékben lesz szükség, a
forgalmat pedig csak a legkisebb

mértékben zavarjuk. Az acél főnyomó-
csőbe fűzött műanyag vezeték a vízzá-
rósságon túl statikai megerősítést is
ad. A közelmúltban hasonló technoló-
giát használtunk a Vasvári Pál utcá-
ban, a kórház előtti szakaszon és a
Bercsényi ligeti főnyomócsőnél.



APRÓ HIRDETÉS

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

2016. november 25.   / + / 35

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Ablakok bukó-nyíló Winkhaus vasalattal, 1 kW üveggel

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

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

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

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

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

www.ablakkell.com

ABLAK-AJTÓMandala Ékszer

Győr-Marcalváros, Ikva u. 51. • Tel.: +36-30/998-2133 •  mandalaekszer.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9–17 óráig, szombaton 9–12 óráig

Arany ékszerek, felvásárlás, beszámítás
Ezüst ékszerek már 2000 Ft-tól

KARÁCSONYI AKCIÓ

Ásvány ékszerek már 1000 Ft-tól
Ékszerjavítás, -készítés helyben

–10–15%
GYÛJTÔTALÁLKOZÓ
a Kard Rendje szervezésében
GYÔR       GYÔR       GYÔR 

2016. november 27., 8—12 óráig

KRISTÁLY ÉTTEREMBEN.
9024 Gyôr, Bartók Béla út 9.

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

38. MILITARIA

kitüntetés

egyenruha

könyv
irodalom

fegyver
fotók

ÁLLÁS 
Győri TESCO áruházba
azonnali kezdéssel takarító munka-
társakat keresünk. Érdeklődni sze-
mélyesen az áruházban vagy a 06-
30/469-5774, 06-30/962-3042 te-
lefonszámon.

Azonnali kezdéssel győri
gépipari cég munkavállalókat keres
az alábbi feladatokkal:
Betanított munka henger-
fejek minőségi ellenőrzése, valamint
CNC esztergályosés marós ta-
pasztalattal – egyedi alkatrészek gyártása.
Hosszú távú, megbízható munkalehetőség.
Érdeklődni munkanapokon 08.00–
16.00 óra között: 96/511-003, 06-
30/266-4549 (ingyen hívható).

Minőségellenőr operátoro-
kat keresünk győri munkavégzés-
re, három műszakos munkarendbe. Hosz-
szú távú, stabil munkalehetőség, teljesít-
ménybónusz. pinter@minosegellenor.hu
06-30/791-4563, 06-30/820-4539

CNC gépkezelőket, forgácsolókat, daru-
sokat, autófényezőket, üzemeltető villany-
szerelőket, géplakatosokat, targoncásokat,
kovácsokat keresünk, győri munkahelyre.
Tel.: 06-70/941-0185; 06-70/941-0994;
e-mail:hegeszto2016@gmail.com

OKTATÁS
Beszédjavítást, dislexiások tanítá-
sát, fejlesztést vállalok. 06-70/564-0095

Masszőrképzés
indul Győrben, 3 nyelvű

munkavállalásra
alkalmas oklevéllel, 

december 10-től.
Svéd frissítőmasszázs:

39.000 Ft
Nyirokmasszázs: 42.000 Ft

Reflex talpmasszázs:
42.000 Ft

részletfizetés +kedvezmények
Tel.: 06-70/369-8655.

www.studiumiroda.hu
Fnysz: 00777/2012

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

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

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

Kutyakozmetika
KARÁCSONYI SZÉPÍTKEZÉS

Modelleket keresek tanulóknak
gyakorlás céljából. A kutya teljes 

ellátást kap. Tel.: 06-30/393-5687.

Autókölcsönzés, kárpit-
tisztító gép bérlése kedvező ára-
kon! 06-20/543-5240 
www.gyorkolcsonzes.gportal.hu

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

Szeretné, ha energiaüzemét, elszá-
molásait szakember felügyelné? Hő-
erőgépész-mérnök ipari gyakorlattal,
egyéni vállalkozóként vállalja cégek,
intézmények részére energetikusi és
egyéb energetikai feladatok elvégzé-
sét. Érd.: 06-30/245-3223.

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

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló lerakása,
tisztasági festések, homlokzatfestés
és gipszkarton rendszerek kivitelezé-
se. Tel.: 06-70/245-8931.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

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

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

Fakivágás, gyökérkivétel,
sövényvágás, fametszés, ásás, kaszálás,
bozótirtás, fűnyírás! Telefonszám: 06-
96/826-322, 06-30/403-6810.

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

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki 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 

Eladó Schwarzmüller kétten-
gelyes gépkocsi. Együttes tömeg
18.000 kg. Műszaki érvényessége: 2017. 08.
31. Gyártási év: 1998. Irányár: 2.460.000 Ft +
áfa. Érdeklődni: 06-20/594-1545.

Eladó kéttengelyes utánfu-
tó. Együttes tömeg 2.000 kg. Műszaki
érvényessége: 2017. 09. 23. Gyártási év:
2008. Irányár: 350.000 Ft + áfa. Érdeklőd-
ni: 06-20/594-1545.

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

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitün-
tetést (náci, Waffen-SS is), jelvényt, köny-
vet, egyéb régiséget vásárol magángyűjtő.
Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.
Első szót kiemelni

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása beváltása. Ná-
dorvárosban lakás kiadó. 06-70/564-
2280

INGATLAN
Győr-Nádorvárosban bútoro-
zott, felszerelt, gázfűtéses téglalakás kiadó.
Bükfürdőn apartman kiadó. Tel.: 06-
30/302-6149.

Elcserélném a 37 nm-es, 1.
emeleti, felújított önkor-
mányzati lakásomat nagyobb-
ra, saját tulajdonú is érdekel. Tel.: 06-
20/434-4526.

Dunapart Rezidenciában
53 nm-es lakás, 14 nm-es terasszal eladó.
27.590.000 Ft. 06-70/940-4046

Győr-Adyvárosban, liftes
tömbben, kétszobás lakás eladó.
11.000.000 Ft. 06-70/633-5250

Győrújfalun jó állapotú családi ház
telekáron eladó. 18.000.000 Ft. 06-
70/940-4046

Lakás kiadó! Kétszobás, igényesen
felújított, berendezve, gépesítve, udvari
zárt parkolóval. 06-70/509-4952

Győr, Ikva utcai 55 nm-es,
erkélyes, felújított lakás kiadó. Érdek-
lődni 17 óra után. 06-20/975-3771

LAKÁSCSERE

Érd.: 06-96/511-420.

Adyvárosi,2 szobás, 53 nm-es, összkom-
fortos, határozatlan idejű, teljesen felújított, bérleti
szerződéses lakást cserélne adyvárosi, 3-4 szobás,
határozott-határozatlan idejű bérleményre. Bán
Aladár u. kizárva. (Hirdetésszám: 584.)

Belvárosi, 2 szobás, 83 nm-es, félkomfor-
tos, egyedi fűtésű, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 2 szobás, belvárosi, révfalui,
nádorvárosi, József Attila-ltp., szabadhegyi, kis-
megyeri, Marcalváros I–II, 45–55 nm közötti ki-
sebb bérleményre. (Hirdetésszám: 234.)

Szigeti, 1 szobás, 36 nm-es, komfortos,
egyedi gázfűtéses, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne belvárosi, szigeti, révfalui, adyvá-
rosi, szentiváni 40-50 nm-es, 1+fél–2 szobás bér-
leményre. Tartozás átvállalása lehetséges. (Hirde-
tésszám: 236.)

Szabadhegyi,2 szobás, 49 nm-es, táv-
fűtéses, határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, nádorvárosi, 30–55 nm-es,
határozatlan idejű bérleményre. A WC külön he-
lyiségben legyen. (Hirdetésszám: 241.)

Gyárvárosi, 2 szobás, 53 nm-es, fel-
újított, komfortos, gázfűtéses, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne szigeti,
újvárosi, 2 szobás, 50-60 nm-es, kizárólag
földszinti bérleményre. (Hirdetésszám: 242.) 

Adyvárosi, 2 szobás, 50 nm-es, táv-
fűtéses, felújított, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 50-60 nm-es bér-
leményre. (Hirdetésszám: 243.)

ÉPÍTŐANYAGL
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Sűrű lesz a vívók programja a kö-
vetkező hetekben. Először az or-
szágos bajnokságon próbálnak
meg helytállni a legjobbak, egy
minden eddiginél népesebb me-
zőnyben Budapesten, majd dec-
ember 2-a és 4-e között a kardo-
zók Győrbe költöznek. Az Audi
Aréna ad otthont a fegyvernem
egyéni és csapat Világkupa-via-
dalának. A versenyen az olimpiai
bajnok Szilágyi Áron is indul.

Több mint fél évszázados hagyomány-
ra tekint vissza a Gerevich–Kovács–
Kárpáti férfi kardvívó Világkupa-ver-
seny. A sorozat a magyar vívósport leg-
nagyobb legendái, a hétszeres olimpiai
bajnok Gerevich Aladár, valamint az
egyaránt hatszoros aranyérmes Ko-
vács Pál és Kárpáti Rudolf előtt tiszte-
leg, és nekik állít emléket. A világ egyik
legrangosabb kardvívó megméretteté-
sét az elmúlt 54 évben mindig Buda-
pesten rendezték, idén azonban, dec-
ember 2-a és 4-e között hazánk leg-
modernebb sportcsarnokában, a győri
Audi Arénában lesz a gála.

„A vívószövetség keresett meg
minket, hogy szeretnék, ha a város ad-
na otthont a kardozók egyik legrango-
sabb Világkupa-versenyének. Öröm-
mel mondtunk igent, hiszen a sportág
mindig a legsikeresebbek közé számí-
tott Magyarországon, ugyanakkor
Győrben még nem láthatták a nézők
a legjobbakat. Kollégáim a szövetség
munkatársaival együtt azon dolgoz-
nak, hogy egy színvonalas viadalt ren-
dezhessünk” – mondta a verseny saj-
tótájékoztatóján Borkai Zsolt, Győr
polgármestere, a MOB elnöke.

Mint minden évben, ezúttal is hatal-
mas mezőnyt várnak a szervezők, ez
250 feletti résztvevőt jelent. A világ va-
lamennyi, ebben a fegyvernemben
nagyhatalomnak számító nemzete kép-
viselteti magát legjobbjaival. Valameny-
nyi magyar válogatott pástra lép, közöt-
tük lesz a kétszeres olimpiai bajnok Szi-

Berki Krisztián és Szilágyi Áron is Gyôrben versenyez

lágyi Áron is, akinek emlékezetes riói
címvédése óta ez lesz az első versenye.

„Örülök, hogy rövid időn belül má-
sodszor is ellátogathatok ebbe a cso-
dálatos városba, ahol korábban csak
gyerekkoromban jártam. Biztos va-
gyok benne, hogy kivételes versenyt
rendez Győr. Nem vagyok még olim-
piai formában és a Világkupán sem le-
szek, de megpróbálom a maximumot
kihozni magamból. A felkészülést pár
hete kezdtem kemény alapozással és
vívóedzésekkel. A csapattal is komoly
szándékaink vannak, hiszen ez a tár-
saság világbajnoki ezüstérmes, és a
jövőben is hasonló sikereket akarunk
elérni” – mondta Szilágyi Áron.

Pénteken lesznek a verseny selejte-
zői. A csoportmérkőzések 14 órakor kez-
dődnek, és a mezőny a legjobb 64-ig jut

el. A másnapi folytatás délelőtt 10 óra-
kor indul, direkt kieséses rendszerben,
négy páston. A délutáni nyolcas döntő
fél ötkor kezdődik. Vasárnap a csapat-
versennyel zárul a győri kardgála, ame-
lyet a világhírű mester, Zarándi Csaba
tiszteletére rendeznek 9 órától. A döntőt
délután három órától láthatják a nézők.
A belépés mindhárom napon ingyenes.

A legjobb tornászok
is a városba jönnek
Nem csak a vívás elitjét láthatja a

győri közönség, hanem a tornasportét
is. A tavalyi sikeres rendezést követően,
ismét Győr ad otthont a Mesterfokú
Tornászbajnokságnak november 25–
27. között, ezt a gálát is az Audi Aréná-
ban rendezik. Az összetett verseny pén-
teken 12 órakor kezdődik a férfiak,

majd 16 órakor a nők mezőnyével, ez
egyben a női szuper csapatbajnokság
és a férfi felnőtt I. osztályú csapatbaj-
nokság 2. fordulója is a klubok számára.
Szombaton és vasárnap a szerenkénti
döntőket rendezik 11 órától. 

„Egymást váltják az olimpiai bajno-
kok Győrben a különböző rangos meg-
mérettetéseken, és ez büszkeség a vá-
rosnak. Az előző évi sikeres rendezés
után a sportág vezetése és a verseny-
zők is úgy érezték, jó lesz visszatérni az
Arénába. Sérülése után egy cottbusi
Világkupa-elsőséggel tért vissza Berki
Krisztián, a lólengés londoni olimpiai
bajnoka Győrben is elindul, őt is láthat-
ja a közönség” – mondta a tornászok
bajnokságáról Borkai Zsolt, aki 1988-
ban, Szöulban éppen Berki szerén lett
olimpiai aranyérmes.

A Győri Nemak-Dana ETO HC U18-as csapata ese-
ménydús hetet tudhat maga mögött. A fiúk szerdán
a bajnokságban hazai pályán 2–1-es vereséget szen-
vedtek a székelyföldi HC Csíkszeredától, majd más-
nap, egy hosszú utazás után, 3–2-re legyőzték az
EBJL U18 bajnokságban a Debrecen csapatát.
Szombaton szintén az EBEL junior ligájának meccse
következett Győrben. Nagy András együttese a ren-
des játékidőben 3–3-as döntetlenre végzett a Villach
csapatával, ám a hosszabbításban a vendégek vol-

Bátran állnak a kihívás elé a gyôri hokisok 
tak a szerencsésebbek, így ők nyerték a mérkőzést.
Vasárnap folytatódott a nemzetközi sorozat, a jóval
esélyesebb osztrák Klagenfurt csapata két harmad
után még csak 2–1-re vezetett, végül 8–1-re nyert.

„Nagyon elégedett vagyok a fiúkkal, az első há-
rom mérkőzésen nagyszerűen helytálltak. A Klagen-
furt elleni utolsó harmadra sajnos elfogyott a szuf-
lánk, de még soha nem volt ilyen zsúfolt hetünk,
négy mérkőzéssel. A mostani hét sem lesz leány-
álom, három nap alatt három kemény találkozó vár

ránk, de állunk a kihívás elé, szeretnénk minél több
pontot szerezni” – mondta Nagy András vezetőed-
ző. A Nemak-Dana ETO HC U18 már a hétvégén
folytatja menetelését, pénteken 13.30-kor a szlo-
vén Maribort, szombaton 13 órakor az osztrák Vi-
enna Capitals-t, vasárnap pedig a HC Linz gárdáját
fogadja. A mérkőzésekre a belépés díjtalan, sőt há-
rom szerencsés néző részt vehet az egyesület által
szervezett játékban, melynek nyertese százezer fo-
rintot vihet haza.

A riói címvédés óta
ez lesz az első

megmérettetése



SPORT HIRDETÉS

2016. november 25.   / + / 37

Az Audi ETO két játékosa, Korsós Dori-
na és Tomori Zsuzsanna is kikerült a
magyar női kézilabda-válogatott Euró-
pa-bajnokságra készülő keretéből. A
győri kórházban dr. Balogh Péter csa-
patorvos elvégezte a tervezett atroszkó-
pos beavatkozást az ETO szélsőjén, aki
a Rosztov-Don elleni BL-meccsen szen-
vedett térdsérülést. A műtét jól sikerült,
de a probléma nagyobb volt a vártnál. 

„A vizsgálat hasznos volt, segítsé-
gével megállapíthattuk, hogy az előző
sérülés után pótolt szalag csupán
húsz százalékban maradt ép, ezért azt
ismételten pótoltuk. A beavatkozás jól
sikerült, Dorina felépülése várhatóan
fél évet vesz majd igénybe” – nyilat-
kozta dr. Balogh Péter. Korsós Dorina
helyére a debreceni Kelemen Éva ka-
pott meghívót a keretbe. Tomori Zsu-
zsannának is a térdével vannak gond-

Korsós és Tomori is 
kihagyja az Eb-t

jai. Az átlövőt az ETO csapatorvosa és
dr. Tállay András, az MKSZ Elnökségé-
nek sportegészségügyért felelős tag-
ja is megvizsgálta, és egyértelművé
vált, hogy az átlövő nem bírná el az Eu-
rópa-bajnokságon fellépő terhelést.

Közben eldőlt, melyik hétvégéken
lép pályára a Győri Audi ETO KC a Baj-
nokok Ligája középdöntőjében. A
pontos időpontokat még egyeztetik a
klubok.

Az ETO a január 27–29-i hétvégén
a szlovén Krim Mercatort fogadja,
majd egy héttel később a dán Esbjerg-
hez látogat. A február 10–12. közötti
3. fordulóban a norvég Larvik érkezik
Győrbe, február 24–26. között a Krim
vendége lesz az ETO. Az ezt követő
két hétvégén sorrendben az Esbjerg
elleni hazai, majd a Larvik elleni ide-
genbeli találkozó következik.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

A végéhez közelít a Cutler Fitness első
életmódváltó programja: jövő héten
egy újabb Kardirexes állapotfelméré-
sen vesznek részt a tagok, ezzel pedig
lezárul a hivatalos rész. Az útnak per-
sze ez még csak az eleje, rengeteget
tanultunk az egészséges életmódról,
amit most már egyedül, a saját igé-
nyeink szerint tudunk alkalmazni. A
csoportot nagyon vegyesen alakította
ki a program megálmodója, Freimann

Sándor, fogyni, izmosodni vágyók, il-
letve különböző egészségügyi problé-
mákkal küzdők egyaránt belevágtak.
Két hete olvasóink megismerhették
Polgár Pétert, aki azóta már 31 kilog-
rammos fogyásnál tart. Egy másik
csoporttag, a 21 éves Óbermajer Erik
viszont plusz 4 kilónál, ami szintén
nagy siker. Ő lazán betartana egy fo-
gyókúrás diétát, mert mindig is rossz
evőnek számított, s ehhez jön még
hozzá a gyors anyagcsere, így mindig
vékony volt, ezen akart változtatni. „Vi-
szont nem volt teljes a tudásom, edze-
gettem, de elég kitartó sem voltam” –
meséli. Most heti 3-4-szer jár a terem-
be, 5 perc kardió után következik az
egyórás súlyzós edzés. Az eredmény
pedig gyorsan lett látványos, egy tó-
nusos test, amihez persze a megfele-
lő étkezés is kellett. Egy nap körülbe-
lül 500 gramm szénhidrátot kellene
fogyasztania és több mint 200
gramm fehérjét, hogy elérje 68-ról az
áhított 75 kilogrammot.

A 32 éves dr. Kiss Kolos a csapa-
ton belül a metszethalmazt képviseli,
egyszerre célja a testzsírszázalék
csökkentése és az izomtömeg növelé-
se. A kitartás nála is eredményeket
hozott, a jelentős deréktáji karcsúso-

Így is lehet!
dást és izomtömeg-növekedést a kör-
nyezete is észrevette. Sokan drukkol-
nak neki is, a munkahelyén a csoport
indulásáról szóló cikkünket is kitették
a kollégái, hogy el ne felejtse a célt.
„Sokunk felmenői között van cukorbe-
teg vagy szív- és érrendszeri problé-
mákkal küzdő. Hasonló életmódot kö-
vetve, ránk is ez várhat, azonban ha
kezünkbe vesszük a sorsunk és élet-
módot váltunk, akkor fittebb közérze-
tünk és egészségesebb életünk lehet”
– mutat rá.  A siker 70 százalékban a
táplálkozáson múlik, Kolosnak a leg-

nagyobb kihívást a napi tejadag le-
csökkentése jelentette egy literről egy
pohárra, a benne lévő egyszerű cukor
minimalizálása miatt. „Napi ötször ét-
kezem, a fehérjék mellett csak össze-
tett szénhidrátot viszek be. Egy minta-
napom például: reggel útifűmaghéjas
zabkása vagy tojásfehérje sütve, nap-
pal natúr csirkemell különböző köret-
tel (friss zöldség, rizs, bulgur, fehér
rántás helyett zabpehelyliszttel sűrí-
tett spenót, kuszkusz, csicseriborsó),
este tonhal zöldséggel.” A lényeg,
hogy beviszi az izomtömeg-növelés-
hez szükséges fehérjét és eközben a
szénhidrátban szegényebb táplálko-
zás melletti fokozott izommunka hatá-
sára, égeti a zsírt, méghozzá minden-
honnan, hisz a közhiedelemmel ellen-
tétben, lokális zsírégetés nincs.

„A program legnagyobb hozadé-
ka, hogy azt a szemléletet kaptuk,
hogy tudjunk helyes döntéseket hoz-
ni az élelmiszerek kiválasztásánál, az
edzőterem pedig a folyamatos fejlő-
dés és a sikerélmények tárházává
vált számomra. Eddig is remek alvó
voltam, de kiváltképp az osztott ed-
zéstervű tréningek után igen mélyen
alszom, ugyanakkor kipihenten, fit-
ten ébredek.”

Obermajer Erik és Kiss Kolos
megszerették az erősítő
edzéseket

Korsós Dorina
térdsérülést szenvedett
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A 16. Győri Könyvszalon egyik különle-
ges programja volt az a beszélgetés,
ahol olimpiai bajnokok, és edzőik mu-
tatták be rendhagyó módon „A lólen-
gés magyar világklasszisai” című köte-
tet. A könyv szerzője, Jocha Károly mel-
lett megszólalt Magyar Zoltán kétsze-
res olimpiai aranyérmes és mestere,
Vigh László is. A meglepetésvendég
Borkai Zsolt, Szöul aranyérmese, a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság elnöke, egyben
Győr polgármestere volt.

„Nagy szükség volt már egy ilyen
könyvre, ami a magyar tornasport világ -
klasszisait testközelből mutatja be. Bár a
kötet kiemelten Magyar Zoltán kétszeres
olimpiai aranyérmes pályafutásával és a
lólengést világszinten forradalmasító
mester, Vigh László élettörténetével fog-
lalkozik, ennek a könyvnek nem két sze-
replője van” – emelte ki Jocha Károly.

„Nekem ez a könyv a biblia, és renge-
teget fog segíteni, elhatároztam, hogy
minden edzőnek oda fogom adni, mert
szerintem ebből világossá válik, hogy a
sikerért mennyit kell dolgozni. A tor-
nasport vezetőjeként pedig abban hi-
szek, hogy fáradhatatlanul keresni kell a
tehetségeket, mert akkor lesznek újabb
nemzetközi eredmények” – mondta a
tornaszövetség elnöke. Magyar Zoltán

Meséltek a világklasszisok
amolyan laza srác volt, és sokat vitatko-
zott edzőjével, aki köztudottan hihetet-
len mennyiségű edzéseket követelt meg
tanítványaitól.

Edzőjével, Röck Samuval teljesen
más kapcsolatot alakított ki Borkai Zsolt.
A legendás győri tréner elárulta, soha
sem értett egyet Vigh László edzésmód-
szereivel. Sokkal inkább megpróbálta
motiválni a gyerekeket és felkelteni ben-
nük a versenyszellemet. A lólengés szö-
uli bajnoka szerint a munka szükséges a
sikerhez, bármennyire tehetséges valaki.
„Az egy más kérdés, hogy kinél, hogyan
és mennyi munkával lehet kihozni a jó
eredményeket. Ilyen szempontból Zoli
teljesen más volt, mint én. Ha nekem La-
ci bácsi lett volna az edzőm, akkor nem
beszélne ma rólam senki sem, mert az a
technika, ahogy ő edzette Zolit, nálam
nem működött volna. Más mentalitással
álltam a sporthoz és a tornához. Érdekes
az is, hogy azok az emberek, akik akkor
közel álltak hozzám, ismét meghatározó
szerepet játszanak életemben” – mond-
ta Borkai Zsolt. A különleges könyvbe-
mutatón a GYAC fiatal tehetségei is be-
mutatkoztak a színpadon felépített sze-
reken, és bebizonyították az olimpiko-
nokkal és bajnokokkal teli közönségnek,
hogy a győri tornasportnak van jövője.

Nehéz helyzetből, a tabella utolsó helyéről
várja a labdarúgó NB I 17. fordulóját a
Gyirmót FC Győr. Urbányi István csapata
a harmadik helyen álló Ferencvároshoz lá-
togat. A szombaton 15.30-kor kezdődő ta-
lálkozót a Fradi várja jobb előjelekkel, még
úgy is, hogy a legutóbbi, Vasas elleni mér-
kőzésen történtek miatt Ramirezre bizto-
san nem számíthat a csapat, sőt Thomas
Doll vezetőedző sem ülhet le a fővárosiak
kispadjára. A Gyirmót utolsó öt NB I-es
mérkőzésén hagyta el vesztesen a pályát,
így ahhoz, hogy ne szakadjon le túlságo-
san a bentmaradást jelentő helyekről a
csapat, győzelmekre lenne szüksége.

Az NB III Nyugati csoportjában is a 17.
kör mérkőzéseire készülnek a csapatok. Az

A Fradinál a Gyirmót, 
a Csepelt fogadja az ETO

ETO FC legutóbbi győzelmével már a máso-
dik helyen áll, hátránya hat pont az élen álló
Érd mögött. A zöld-fehérek szombaton 16
órakor a jelenleg 12. Csepellel mérkőznek
hazai pályán. A harmadosztályban magabiz-
tosan lépked előre a tabellán a Gyirmót II.
Nagy László vezetőedző csapata hét közben
megnyerte elmaradt meccsét a Sárvár ellen,
így a vasárnap 11 órakor kezdődő Kaposvár
elleni mérkőzésének a 10. helyről vághat ne-
ki. A Magyar Kupában a legjobb 16 közé ju-
tás a tét. A 8. fordulóban kedden 18 órakor
fogadja az ETO FC az élvonalbeli listavezető
Vasast. A Gyirmót szerdán 16 órakor kezd
Kecskeméten, a Ménfőcsanak pedig a Hon-
véddal játszik hazai pályán 12 órakor. A to-
vábbjutás egy mérkőzésen dől el.
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Bartha Csaba, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság frissen kinevezett főtitkára to-
vábbra is betölti a Győri Audi ETO KC
elnöki tisztét, de ezentúl csak társa-
dalmi munkában.

„Nem lenne szerencsés, ha egy jó
formában lévő csapatnál olyan veze-
tőváltás történne, amely esetleg
megzavarná a lányokat, illetve a szak-
mai stábot, ezért Borkai Zsolt MOB-
elnökkel egyeztetve úgy döntöttünk,
hogy folytatom a munkát a győri ké-
zilabdaklub élén, de ezentúl kizárólag
társadalmi munkában" – jelentette ki
Bartha Csaba, aki kiemelte: fizetést
mostantól nem vesz fel győri elnök-
ként. Az új főtitkár úgy fogalmazott, a
januárban hatályba lépő új sporttör-
vény szerint egyértelmű, hogy a
MOB feladata ezentúl egyrészt a ma-
gyar sportot szolgálva a sportszak-
mai javaslattétel, másrészt a nemzet-
közi eseményekre, a pjongcsangi téli
olimpiára, valamint a 2017-es győri
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra
való felkészülés koordinálása és a
2024-es budapesti olimpiai pályázat
menedzselése lesz.

Az evezős versenysport és a fitneszterem világa eddig
nem állt közel egymáshoz, a SPEEDFIT Fitneszterem
mégis három éve részt vesz az Országos Evezős Er-
gométer Bajnokságon. Amatőr versenyzőkkel, kez-
dőkkel ismertetjük meg az evezős ergométert, és ve-
zetjük be őket a versenyzés világába. Mindenki átélhe-
ti ezt a célokkal teli, kemény, de nagyon hálás idősza-
kot. A saját erőnkbe és lehetőségeinkbe vetett meg-
győződés érzése közvetve a hétköznapjainkat is befo-
lyásolja. Segít a problémák megoldásában, rugalmas-
ságot, empátiát és önbizalmat tanít, amelyet az élet
más területein is kamatoztathatunk. Küzdünk önma-
gunkért, a csapatért és győzni fogunk, helyezéstől füg-
getlenül! Kortól és nemtől függetlenül mindenki meg-
mérettethet, hiszen felnőtt és veterán korosztályos
bontásban értékelnek bennünket. Tavaly már 45-en
voltunk! Felejthetetlen érzés volt! 2017 januárjában is-
mét ott leszünk az AUDI Arénában! Készülj Te is ve-
lünk, még nem késő! Látogass el hozzánk, próbáld ki!
Várunk szeretettel felkészítő edzéseinkre! 

Sportbaráti üdvözlettel:
Nagy-Huszár Anikó és Nagy Péter! 
06-70/366-2886, 06-70/366-2241

Versenyfelkészítés
a SPEEDFIT-ben 

Bartha Csaba társadalmi munkában
marad az Audi ETO elnöke
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