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Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata az immár 14
éve hagyománnyá vált Mikulás-napi ünnepségét rendezi meg december 2-án
10 órakor kezdődően, a Liszt Ferenc u. 1. szám alatti székhelyén, melynek ke-
retében a gyermekeket megajándékozza, valamint vendégül látja. A rendez-
vény ingyenes, melyre az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel vár
minden gyermeket!

Hétfőn Borkai Zsolt polgármester, a
Győr Szol Zrt. felett 100 százalékos tu-
lajdonosi jogokat gyakorló győri ön-
kormányzat képviseletében, arra kér-
te Sági Géza elnök-vezérigazgatót,
hogy ne robbantassa fel az egykori
olajgyár területén álló kéményt.

Egyébként a robbantáshoz szüksé-
ges minden engedély, hatósági doku-
mentum a Győr Szol Zrt. rendelkezé-
sére áll, a Forster Gyula Nemzeti Örök-
ségvédelmi és Vagyongazdálkodási
Központ pedig hivatalosan is kimond-
ta, hogy nem nyilvánítja műemléknek
a kéményt.

A polgármester elmondta: „Győr
büszke múltjára, jelenére, azonban min-
dig a jövőbe is kell, hogy tekintsen.
Ezért ha vannak ésszerű érvek és logi-
kus megoldások arra vonatkozóan,
hogy a múlt és jövő megférjen egymás
mellett, akkor azt Győr városa mindig

Advent vasárnapjain ingyen
ebédre hívja a nagycsaládoso-
kat, a nyugdíjasokat, a rászoruló-
kat a győri Margarita étterem. A
tulajdonos úgy látta, sokan van-
nak, akik még a napi meleg ételt
sem engedhetik meg maguknak,
ezért úgy döntött, advent elkö-
vetkező három vásárnapján ven-
dégül látják őket.

A 4-ei vasárnapon babgulyás,
11-én székelykáposzta, majd

Marad a kémény, 
nem lesz robbantás

Fogadóórák. Bárány István, Révfalu, Kisbácsa, Bácsa, Sárás ön-
kormányzati képviselője december 5-én, hétfőn az Audi-iskolában
(Körtöltés utca felől megközelíthetően), 6-án, kedden a kisbácsai
tagiskolában (Sövény u. 15.), 7-én, szerdán a Bácsai Gyöngyvirág
Nyugdíjasklub helyiségében (István király u. 11.) 17 órától tart fo-
gadóórát. Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő december 8-
án, csütörtökön 19–20 óráig tart fogadóórát, a Pinnyédi Művelődé-
si Házban (Győr, Napfény u. 1.). 

támogatta és támogatni is fogja. A ké-
mény egyfajta szimbóluma Győr ipari
múltjának, azonban funkcióját, jelentő-
ségét elveszítette, és jelen környezeté-
be már nem illik és a hivatalos állásfog-
lalás szerint nem minősül műemléknek
sem. Mindezek ellenére ma azt a dön-
tést hoztam, hogy leállíttatom a ké-
mény felrobbantására vonatkozó, a
Győr Szol Zrt. által előkészített folyama-
tokat. Ha van olyan megoldás, amely az
értékesítésre szánt területen lehetővé
teszi a kémény megtartását, környezet-
be illesztését, akkor biztos vagyok ben-
ne, hogy a tehetséges építészek azt
meg fogják találni. A kémény sorsa et-
től kezdve tehát már a szakma kezében
van, akik reményeim szerint egy olyan
koncepciót tudnak a jövőbeli tulajdo-
nos asztalára letenni, amelyben a múlt
és a jövő is jól megfér egymás mellett”
– hangsúlyozta Borkai Zsolt.

Mikulás-napi ünnepség

Ingyen ebéddel várja
a Margarita a rászorulókat

aranyvasárnap paprikás krumpli
lesz a menü, az étel mellé pedig
meleg teát szolgálnak fel. 

A tulajdonos azt szeretné,
hogy az egyedülállók, a nagycsa-
ládosok meghitt, békés, éttermi
körülmények között fogyasszák
a vasárnapi ebédjüket. Az érdek-
lődőket vasárnaponként déltől
este hat óráig várják a marcalvá-
rosi Margarita étteremben, a Pá-
pai út 39.-ben. 



magas, a diplomások aránya folya-
matosan és látványosan növekszik.
A győriek tudásszintje magas, infor-
máltsága széles körű, márpedig a
modernizációs folyamat alapvető
tartozéka, feltétele a kreativitás mel-
lett a sokoldalú tudás, az olyan em-
ber, aki sok információval bír, ezeket
feldolgozni, értelmezni képes.

Rechnitzer János vizsgálta azt
is, hogy Győrnek milyen előnye
vagy hátránya származik a város
közismerten befogadó jellegéből.
A település vonzereje miatt Győrbe
került emberek közül a „fehérgallé-
rosok” – vagyis az értelmiségiek,
köztük több döntéshozóval – főleg
a város és környéke kertvárosi és
villanegyedében találnak otthonra,
a „kékgallérosok”, vagyis a gyári
munkások, alkalmazottak egy ré-
sze inkább a panelokat tudja meg-
fizetni, s később, már a Győrben
megkeresett jövedelméből próbál
majd kimozdulni a lakótelepekről. 

Az érzékelhető, hogy a Győrbe
költözők az első időszakban még
nem rendelkeznek győri identitás-
sal, érthető módon kevesebb kötő-
désük, élményük van a város utcá-
ihoz, tereihez, szimbolikus épülete-
ihez, a folyókhoz, nincs „rábás”
múltjuk. Elsősorban a kulturális tő-
ke az, amelynek terei, alkalmai őket
integrálni tudják.

A kulturális tőkének az intézmé-
nyei közül a Győri Filharmonikus
Zenekar és a Győri Balett megújul-
ni képes, országos, sőt nemzetközi
hírű együttesek, állapította meg a
professzor. Hozzátette, hogy a szín-
házban is lát olyan törekvéseket,
amelyek az elsősorban a szórako-
zásra vágyó nézők mellett az igé-
nyesebb közönséget is meg tudják
tartani. A méltán jó hírű Vaskakas
Bábszínház – mely kezdeményező
részese a rengeteg gyereket fantá-
ziadúsan megmozgató Győrkőc-
fesztiválnak – infrastruktúrájában
megújult, s minden bizonnyal ezt
a változást is művészi előnyükre
tudják fordítani. Győr múzeumi há-
lózatának voltak és vannak izgal-
mas megmozdulásai, az intézmé-
nyi együttműködésben is elkezdő-
dött a fejlődés, ítélte meg az
egyébként műgyűjtőként is jól is-
mert professzor. Vannak remek
fesztiválok, de érdemes lenne to-

vábbi vonzásokat te-
remteni a kultúra által,
fogalmazott. 

Igen kedvezőnek
és jelentősnek tartot-
ta Borkai Zsolt polgár-
mester bejelentését
arról, hogy 2023-ban

Győr Európa kulturális fővárosa
akar lenni. Ez a döntés inspirálja,
megmozgatja a kultúra minden
győri szereplőjét, s a civileket is, biz-
tos vagyok benne, hogy méltó pá-
lyázat születik, osztotta meg bizako-
dását a kötet szerzője, aki szerint
Győr kódjának titka nem más, mint
az itt élő polgárok, hiszen ők alakít-
ják és teremtik újjá a várost.

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Győr gazdasági, társadalmi
és kulturális tőkéjének előz-
ményeit, szerkezetváltozá-
sát, modernizációs folyama-
tát tudományos igénnyel és
módszertannal elemezte dr.
Rechnitzer János egyetemi
tanár, a Széchenyi István
Egyetem Regionális és Gaz-
daságtudományi Doktori Is-
kolájának a vezetője,  A terü-
leti tőke a városfejlődésben –
A Győr-kód címmel írt mo-
nográfiájában.

A 250 oldalas monográfia az elmúlt
ötven évre tekint vissza, de kiemel-
ten foglalkozik a rendszerváltás óta
eltelt idővel. A professzort először a
gazdasági tőketartományról kér-
deztük. A Győrben működő gazda-
sági tőke igen erős, s minden jel
szerint egyre erősebb, kezdte az ér-
tékelést. Figyelemre méltónak tar-
totta, hogy a kedvező gazdasági fo-
lyamatok hosszú távúak és tartó-
sak. A hagyományos mellett egyre
több szektorban van jelen a jól mű-
ködő gazdasági tőke, állapította
meg. Jó példaként úgynevezett rés-
szektorokat is megemlített, ilyen
például a sportgazdaság vagy a
szabadidőre szerveződő színes
szolgáltatások együttese. Győr el-
jutott odáig, hogy a gazdasági tő-
ke tartománya ma már sokrétű,
változatos, fogalmazott a szerző. 

A társadalmi tőkéről szólva,
könyvében is kiemelte, hogy a vá-
rosban élő népesség iskolázottsága

A HÉT TÉMÁJA HIRDETÉS
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Biztos vagyok benne,
hogy méltó
pályázat születik

Megfejtette Gyôr kódját
a térségkutató professzor
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PROGRAMOK  AUDI, EGYETEM

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

szerző: koloszár tamás
fotó: sajtófotó

Az Audi Hungariánál legördült az egymilli-
omodik autó a gyártósorról, melyet a har-
mincmilliomodik győri motor, egy 400 ló -
erős, öthengeres TFSI erőforrás hajt. A jubi-
leumi autót, amely egy catalunya piros Au-
di TT RS modell, a vállalat munkatársai kö-
szöntötték Borkai Zsolttal, Győr polgár-
mesterével és Peter Kösslerrel, az Audi
Hungaria ügyvezető igazgatójával közösen. 

„Harmincmillió motor és egymillió autó jelentős
mérföldkő az Audi Hungaria 23 éves történetében
– mondta Peter Kössler, az Audi Hungaria ügyveze-
tő igazgatója. – Büszke vagyok, hogy ezt a jubileu-
mot immár több mint 11.400 fős csapatunkkal kö-
zösen értük el. A jövőben is számítunk munkatársa-
ink elkötelezett munkájára és nagyszerű teljesítmé-
nyére, amelynek köszönhetően, prémium minősé-
gű motorjaink és autóink szerte a világon lenyűgö-
zik vevőinket.”

Az Audi Hungariánál augusztusban kezdődött a
TT modellsorozat legsportosabb tagjának sorozat-
gyártása. Az autó szíve, a 30 milliomodik győri erő-
forrás, egy sportos öthengeres motor, amely idén
sorozatban hetedszer nyerte el az „Év Nemzetközi

Borkai Zsolt: az Audi, a város és a dolgozó emberek sikere

Motorja“ díjat. A motor 400 lóerő teljesítményével
gondoskodik a különleges vezetési élményről.

Borkai Zsolt az Audi Hungaria, a város és az itt
élő és dolgozó emberek sikerének nevezte ezt a ju-
bileumot. – A város büszke arra, hogy az Audi váro-
sa, ezért igyekszik döntéseivel a vállalat és a mun-
kavállalók jó közérzetéről gondoskodni. Sokat
adunk és sokat is kapunk, ettől vagyunk együtt ilyen
erősek, ettől tud Győr ilyen dinamikus léptékben fej-
lődni – fogalmazott a polgármester.

Az Audi Hungariánál 1994-ben indult a motor-
gyártás. Az évek során folyamatosan bővült a mo-
torgyártás portfóliója, újabb típusokat vezettek be,
míg mára az Audi Hungaria a világ legnagyobb mo-
torgyárává fejlődött. A vállalatnál jelenleg 216 mo-
torvariáns készül, naponta összesen 8800 négy-, öt-,
hat- és nyolchengeres erőforrást gyártanak a győri
munkatársak. Az elkészült 30 millió motorral össze-
sen mintegy 5 milliárd lóerő került a világ útjaira.

Az Audi Hungaria tevékenysége 1998-ban a
járműgyártás területével bővült, kezdetben az Audi
sportmodelljének, a TT-nek az összeszerelésével,
amelyet további modellek követtek. 

Hamarosan egy újabb modellel, az Audi Q3-mal
bővül a győri járműgyártás palettája. A vállalat már
megkezdte az előkészületeket az új modell gyártá-
sára, egy új, 80 ezer négyzetméteres karosszéria-
gyár építésével.

Harmincmillió motor és egymillió autó
23 év alatt Gyôrbôl

A kivitelezési munkálatok miatt a környéken meg-
változik a forgalmi és a parkolási rend. A laboratóri-
umi épületek melletti P2-es parkolóházat hétfőig le-
hetett használni. A felújítás kezdetétől számítani le-
het a Győr városi Egyetemi Csarnok oldalán lévő út-
szakasz időnként teljes, általánosságban félpályás
lezárására a kivitelezés végéig, előreláthatólag öt
hónapig. Ezen időszak alatt az Igazgatási Épület
előtti parkolólemezt és az egyetem környékén talál-
ható egyéb parkolási lehetőségeket lehet igénybe
venni. A munkálatok befejeztével a parkolóház a je-
lenlegi kapacitásának közel kétszeresére nő.

Bôvítik az egyetemnél a parkolókat
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szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Együttműködési megállapodást kötött a Győr-Moson-
Sopron Megyei Önkormányzat az orosz Szamara me-
gyével. Magyar részről Németh Zoltán, a megyei köz-
gyűlés elnöke, orosz részről pedig Dmitrij Ovshinnikov
alkormányzó látta el kézjegyével a dokumentumot.

A megállapodás kiterjed a gazdaságra, a kultúrára,
az idegenforgalomra, a sportra és az oktatásra is. Az
a célunk, hogy ha az uniós embargót feloldják, akkor
a magyar, s ezen belül a megyei cégek elfoglalhassák
azokat a pozíciókat, ahonnan más országok kiszorul-
tak – fogalmazott a szignózás után Németh Zoltán.

A megállapodást Budapesten írták alá, ahol két-
napos magyar–orosz gazdasági fórumot és üzlet-
ember-találkozót rendeztek. Ezen orosz részről ki-
lenc régióból harmincfős delegáció vett részt. 

Szamara megye alkormányzója két miniszterével
és több üzletemberrel az elmúlt héten érkezett a me-
gyébe, itt ugyancsak üzletember-találkozót rendez-
tek. Ezen tíz megyei cég képviseltette magát, akik
már orosz kapcsolatokkal rendelkeznek. A gépipar, az
építőipar, az élelmiszeripar vagy éppen az állati takar-
mányozáshoz kiegészítőket gyártó cég egyaránt kép-
viseltette magát. Ott volt többek között a Graboplast,
az Agrofeed, a Kühne, az XBody továbbá a Provertha
cég képviselője. Volt, aki éppen azért hiányzott, mert
egy moszkvai kiállításon vett részt, egy másik cég pe-
dig éppen Dubajban üzletelt – jelezte Németh Zoltán

Hasonló adottságok, közös célok Szamara megyével

azt, hogy csak az üzletember-találkozóról hiányoztak,
az orosz piacról nem maradnak le, mert a most aláírt
megállapodás – amit Szamarában is szentesíteni kell
– olyan keretfeltételeket teremt, amely kinyithatja egy
hatalmas piac kapuit.

Szamara a 3,2 millió lakosával nem mérhető Győr-
Moson-Sopron megyéhez, abban azonban igen,
hogy hasonlóak az adottságaik. Erős az ipar, ezen be-
lül is az űrkutatás és a járműipar, továbbá az élelmi-
szeripar és az egyetemi élet. Az orosz kormány Sza-
marát kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, az itt

befektetni akaró cégek komoly adókedvezményekre
számíthatnak – fogalmazott a megyei közgyűlés elnö-
ke, s elmondta azt is, a megyei önkormányzat katali-
zátorként kíván közreműködni a gazdasági kapcsola-
tok fejlesztésében, s a megyei cégeket összehozzák
az ottani fejlesztési ügynökséggel.

Szamara 2018-ban különösen reflektorfénybe
kerül majd, a 2018-as oroszországi labdarúgó-vi-
lágbajnokság egyik helyszíne lesz, s egy vadonatúj
stadiont is felépítenek a városban, amelyet a szovjet
időkben Kujbisevnek neveztek.

Több fontos ügyben döntött a múlt
pénteki győri közgyűlés: az önkor-
mányzati képviselők megszavazták a
Borkai Zsolt polgármester által előze-
tesen már bejelentett iparűzési adó
csökkentését 2018. január 1-jétől. A

változás több mint tízszázalékos teher-
csökkentést jelent a vállalkozások szá-
mára, összességében pedig mintegy 2
milliárd forintot hagy a gazdasági élet
szereplőinél. A polgármester kiemelte,
az önkormányzat szoros együttműkö-
dést alakított ki a vállalkozásokkal, az
egyetemmel és a kamarával is, és en-
nek az együttgondolkodásnak az ered-

Csökken az iparûzési adó,
új vezetô a fesztiválközpont élén

ménye, hogy a gazdaság résztvevői
hosszú távra tudnak tervezni. Ezt a
döntést is azért hozzák meg több mint
egy évvel a bevezetése előtt, hogy a
vállalkozások felkészülhessenek rá.

Fekete Dávid alpolgármester sze-
rint kevés képviselőnek adatik meg
ma Magyarországon, hogy ilyen mér-
tékű adómérséklésről dönthessen.
„Azt a hatást várjuk, hogy segítséget
nyújtson a Győrben működő cégek-
nek, s több forrás jusson akár kutatás-
fejlesztésre. Ez egy történelmi lépés”
– hangsúlyozta az alpolgármester.

A negyedik, vagyis a költségvetés
módosításáról szóló rendelet tartal-
mazta a két hete bejelentett, az önkor-
mányzat mintegy 2500 közalkalma-
zottjának szóló egyszeri juttatást. A
döntés értelmében százharmincmillió
forint értékben ad az önkormányzat
juttatást az ünnepek előtt.

A testület végül zárt ülésen döntött
a Győri Művészeti és Fesztiválközpont
igazgatói beosztásának betöltéséről.
Ezt követően kiderült: a nyugdíjba vo-
nuló Serfőzőné Tóth Andreától Tóthné
dr. Kardos Krisztina veszi át a posztot
2016. december 31-től öt évre.

BENETTON
KARÁCSONY

IGAZI MEGLEPETÉS

AZ ETO PARKBAN

SHOP & OUTLET,                         

EXTRA KEDVEZMÉNY

DECEMBERBEN
MINDEN GYERMEK,

NÔI  ÉS FÉRFI RUHÁBÓL

KEDVEZMÉNY!

Együttműködést kötöttek
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Kétszáz férőhelyes parkolóház
épül a Teleki utca–Árpád út cso-
mópontjában, miközben bővül-
nek a kerékpárutak és a kerék-
páros szolgáltatások a város-
központban. Az Európai Unió tá-
mogatásával megvalósuló pro-
jektben a belvárosi zárt gyalo-
gos zónát is bővítik.

„Ez a projekt a Belváros még élhetőb-
bé tételét szolgálja. A parkolási kapa-
citás bővítése elengedhetetlen váro-
sunk legfrekventáltabb területén, ezt
korábban a belvárosi kereskedők is ki-
fejezetten kérték a várostól” – fogal-
mazott Borkai Zsolt polgármester. „A
célunk, hogy a gyalogos zónát még in-
kább védjük, de ezzel párhuzamosan
ki kell szolgálni azokat, akik a központ-
ba érkeznek, hiszen itt működik szá-
mos kulturális létesítmény, sokan hi-
vatalos ügyet intézni jönnek, mások
belvárosi üzletekbe látogatnak, sétál-
nak, vagy az itt zajló fesztiválokon,
mint ahogy most, az adventi progra-
mokon vesznek részt. A projekt egy-
szerre igyekszik szolgálni a parkolási
kapacitás bővítését és az autósok elől
elzárt zóna fejlesztését.”

Fekete Dávid alpolgármester hoz-
záfűzte, a cél, hogy javítsák a közleke-
dési körülményeket, hiszen nap mint
nap tapasztalhatjuk, ahogy a helyet
keresők köröznek a Belvárosban. „Ma
már a Jókai úti parkolóház és a Duna-
kapu téri mélygarázs is népszerű, de
további kapacitásokra van szükség, a
felesleges és környezetszennyező kö-
rök elkerülése, valamint az itt lakók
könnyebb megállása érdekében.” Ki-
emelte, a parkolóház kialakításában is
figyelembe veszi majd a környéken la-
kók komfortigényét. 

A Kerékpáros és parkolási infrast-
ruktúrafejlesztés Győrben című pro-
jekt legfőbb elemei között szerepel az
új parkolóház kialakítása a Teleki utca–
Árpád út csomópontban, a Teleki–Ár-
pád csomópont átalakítása, GyőrBike
állomás és fedett kerékpártároló tele-

Új parkolóház épül és kerékpáros fejlesztések
készülnek a Belvárosban

pítése az új parkolóházhoz, belvárosi
kerékpáros létesítmények kialakítása
4,9 km hosszon, valamint a gyalogos
zóna bővítése.

Új parkolóház a Belvárosban
Az Árpád út és a Teleki László utca

sarkán épülő létesítmény fő funkcióját
tekintve, egy 200 férőhelyet tartalma-
zó nyitott gépjárműtároló. Az épület

emellett helyet biztosít a Győri Balett
új próbatermének, melynek kialakítási
költségeit az önkormányzat önerőből
finanszírozza. A parkolóházba mind-
két csatlakozó utcáról adott lesz a be-
hajtási lehetőség a földszinten, vi-
szont csak egy kijárata nyílik az Árpád

utca felé, kétirányú ki-
hajtási lehetőséggel.
A házban a tervek
szerint gépjárművek
tárolására pince
plusz öt szinten lesz
lehetőség fél szintel-
tolásos szerkesztés-
sel. Gyalogosan az
Árpád úti oldalon le-
het majd az épületet

megközelíteni, két felvonóval és egy
lépcsőházon keresztül érhetők el a kü-
lönböző szintek. A használatot foglalt-
ság jelző rendszer segíti, az alsó szin-
ten elektromos autók töltését szolgáló
egységet is terveznek. A forgalom
megfelelő elvezetése érdekében át-

alakítják a Teleki utca–Árpád út cso-
mópontot is.

Tervezik az Aradi vértanúk úti, Vi-
rágpiaci (közösségi közlekedési), vala-
mint a Baross Gábor úti megfelelő fi-
zikai zárások kialakítását (az Árpád út-
tól az Arany János utcáig) is. Itt jelen-
leg is találhatók ugyan zárások, de a
beléptető kapukkal zárható csak ki a
jogosulatlan behajtás. A lezárt terüle-

teken a közösségi közlekedés és az
ott élők gépjárművel való belépése,
valamint az érintett üzletek kiszolgálá-
sa lesz megengedett, így itt a gyalo-
gos és kerékpáros forgalom is na-
gyobb biztonsággal zajlik majd.

Kerékpáros fejlesztések
A parkolóház közvetlen szomszéd-

ságába GyőrBike közösségi kerékpár-
kölcsönző állomást is telepítenek 15
dokkolóval, lehetővé téve a közlekedé-
si mód váltását a gépkocsival a Belvá-
rosba érkezők számára. A parkolóház
mellett fedett kerékpártárolót is kiala-
kítanak, így a Belvárosba kerékpárral
érkezők, de a sétálóutcákba útjukat
gyalogosan folytatók is biztonságban
tudhatják járműveiket. 

A projekt keretében számos kerék-
páros közlekedésfejlesztést szolgáló
intézkedés is megvalósul. Kialakítják
azokat a még hiányzó kerékpáros há-
lózati elemeket, kerékpáros nyomo-
kat és kerékpársávokat, kerékpáros

csomóponti változtatásokat, ame-
lyek a biztonságos és balesetmentes
kerékpáros közlekedést szolgálják a
Belvárosban. 

Az egyik ilyen fejlesztés a Gárdonyi
G. u.–Pálffy u.–Teleki L. u.–Bajcsy-Zs.
út kerékpáros nyomvonal hiányzó sza-
kaszainak kialakítása. A fejlesztést a
jelenlegi forgalmi rend figyelembevé-
telével, annak kisebb átalakításával

valósítják meg. Önálló nyomvonalon
jön létre egy egyirányú kerékpárút a
meglévő Pálffy–Gárdonyi utcai kör-
forgalmú csomóponttól a Lukács S.
utcán át a Dunakapu térig. A harma-
dik fontos fejlesztés a Czuczor G. u.–
Árpád út–Aradi vértanúk útja–Virágpi-
ac–Zechmeister utca–Benczúr u.–Új-
lak u. kerékpáros nyomvonal kialakítá-
sa, az utolsó pedig elsősorban turisz-
tikai jellegű, célja az Euro Velo 6
nyomvonal hiányzó belvárosi szaka-
szának létesítése a Móricz Zs. rak-
parttól a Buda utcáig.

A Kerékpáros és parkolási infra -
struktúrafejlesztés Győrben című
„TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001”
azonosítószámú projekt az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból és ha-
zai központi költségvetési előirányzat-
ból valósul meg. A megítélt támoga-
tás összege 2.000.000.000 forint, tá-
mogatási intenzitása 100 százalékos.
A projekt fizikai befejezésének terve-
zett napja: 2018. június 30.

A belvárosi parkolási
gondokra komplex
megoldást ad a projekt 

Kevesebb körre lesz szükség
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Eddig összesen 40 milliárd
forint értékben történtek az
EYOF-hoz is kapcsolódó be-
ruházások Győrben. Erről
Borkai Zsolt beszélt a Nyug-
díjas Egyetemen, ahol el-
mondta, reméli, hogy a szép-
korúak is kiveszik a részüket
hazánk első ötkarikás ese-
ményének sikeréből.

„Akár önkéntesként, akár résztve-
vőként, de mindenképp számítunk
az idősebb korosztályra is, hiszen a
2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál sikere közös ügyünk,
Győr és az ország jó hírét öregbít-
heti” – fogalmazott Borkai Zsolt
polgármester, a Magyar Olimpiai
Bizottság elnöke az Egyetemi Csar-
nokban a Nyugdíjas Egyetem több
száz szépkorú hallgatója előtt. Az
EYOF-ról tartott előadásában
hangsúlyozta, ha számba vesszük
azokat a fejlesztéseket, amelyek
már megvalósultak, és amelyek a
rendezvény sikeréhez is hozzájárul-
nak, saját forrásból, állami támoga-
tásból és európai pályázatok segít-
ségével összességében már most
negyvenmilliárd forintos értéket
képviselnek. A legfontosabb, hogy
a megépülő sportlétesítmények,
az új egyetemi kollégium vagy épp
a fejlődő közlekedési infrastruktúra
a versenyek után is itt maradnak,
és a győriek mindennapjait teszik
jobbá. A polgármester arról is be-
szélt, hogy hazánk első olimpiai
eseményének a sikere a 2024-es
budapesti rendezést is segítheti.

EYOF: az idôsekre is számít
a város az eseményen

„Magyarország a riói eredmények-
kel együtt már ötszáz megszerzett
olimpiai érem felett jár, a legered-
ményesebb országok közé tartozik,
viszont az egyetlen közülük, ame-
lyik még nem rendezett olimpiát. A
Nemzetközi Olimpiai Bizottság ál-
tal elfogadott új szabályok a gazda-
ságos rendezést segítik, ez adja
meg a főváros esélyét is.”

Borkai Zsolt bejelentette, hogy a
hazánkban elsőként fellobbanó
olimpiai láng Rómából, vagyis az
Európai Olimpiai Bizottság köz-
pontjából érkezik, a
lángfutás során eljut az
ország számos pontjá-
ra, hogy aztán megér-
kezzen Győrbe, a ren-
dezvény helyszínére.
Azt is ki emelte, hogy az
EYOF nem pusztán egy
sportesemény, hanem
egy lehetőség, hogy
megismertessük az európai fiata-
lokkal Győr és Magyarország érté-
keit, kultú ráját. A rendezvény mére-
tében a nagy téli olimpiához hason-
lítható, így a mintegy 3600 sportoló,
a velük érkező szakvezetők, család-
tagok, barátok vendégül látása
nagy feladat, de hatalmas lehető-
ség is városunk számára.

Az előadás közben az idősek
megtekinthették az EYOF-ot nép-
szerűsítő filmet is, amely nagy si-
kert aratott. A benne szereplő kaba -
lakakassal kapcsolatban elmondta,
bár néhányan kritikusan értékelték
a Városháza előtt elhelyezett Hu-
goo figurát – amely egyébként nem
az adventhez kapcsolódik, hanem
a jövő évi játékokat hirdeti –, látható,
hogy a gyermekeknek nagy örömet

okoz, rengetegen nézik meg és fo-
tózkodnak előtte. Borkai Zsolt vége-
zetül arra kérte a nyugdíjasokat,
érezzék magukénak a rendezvényt,
vegyenek részt rajta, járjanak jó pél-
dával a fiatalok előtt.

Domanyik Eszter, a Polgármes-
teri Hivatal Városmarketing és
Programszervezési Főosztályának
vezetője hozzátette, intenzíven to-
borozzák az önkénteseket, az isko-
lákban rendhagyó osztályfőnöki
órákon, az egyetemen EYOF-kur-
zussal szólítják meg a fiatalokat, kü-

lönböző rendezvényeken, illetve fel-
hívásokban szólnak a családokhoz.
Az önkéntes regisztráció június kö-
zepén indult, és azóta több mint
1200-an regisztráltak, köztük het-
ven éven felüliek is találhatók, még
Ausztriából is. Az osztályvezető
hangsúlyozta, a szépkorúak csatla-
kozása egy nagyszerű üzenet a vi-
lágnak, mellyel az aktív időskor fon-
tosságát és a generációk összefo-
gását is hirdethetik. Hozzátette, az
idősek tapasztalatait számos terü-
leten tudják hasznosítani, akár az in-
formációk átadásában, akár szerve-
zésben, de van, aki az étkeztetésnél,
a szállások előkészítésénél, vagy
akár fordítási feladatokban is tud
segíteni. Az ő jelentkezésüket is vár-
ják a gyor2017.hu honlapon.

A nyugdíjasok
tapasztalatait
számos területen
hasznosítanák
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Régmúlt karácsonyok hangulatába
csöppenhetünk, ha ellátogatunk a
győri Szent László Látogatóközpont
kiállítására. Meghitt fények, különbö-
ző korokból feldíszített fenyőfák, ko-
rabeli szánkó, hintaló, fából készült
dió törő bábu és megannyi angyalka,
kézzel készült dísz ejti ámulatba a
Káptalandomb 11. szám alá betérő-
ket. A kiállítás szinte végigköveti és
bemutatja az elmúlt százötven év ka-
rácsonyi ünnepeinek történelmét, lát-
hatjuk többek mellett a műfenyők
ősét, az 1880-ból származó, festett li-
batollból készült kicsiny fenyőt épp-
úgy, mint a szocializmusból származó
gömböket. A tárlaton koboldok és
csengettyűk, csillagok és erdei állat-
figurák, muzeális értékű karácsonyfa-
díszek, valamint a múlt és a jelen mí-
ves ünnepi kiegészítői várják a néze-
lődőket. A látogatóközpont a szent -
endrei Hubay Ház, Karácsony Kiállí-
tás és Szalontól kölcsönözte a tárlat
anyagát. Megcsodálhatjuk a XX. szá-
zad első feléből származó, kézzel ké-
szített egyedi karácsonyfadíszeket és
egyéb ünnepi kollekciók, mint a jelen-

kor legmodernebb
irányzatainak külön-
legességeit is.

A látogatóközpont-
ba betérve az időseb-
bek számára újra
megelevenedhetnek
a régi szép emlékek, a
családi ünnepek meg-
hitt hangulata, a fiata-
labbak pedig rácso-
dálkozhatnak a régi
idők karácsonyára.

A kiállítás vízkeresztig, január 6-ig
tart nyitva, hétfőtől vasárnapig 10 és
18 óra között.

Régmúlt karácsonyok
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Múlt pénteken felkapcsolták a Belvárosban a gyönyörű adventi
díszkivilágítást, elkezdődött az év sokak számára legmeghittebb
s legizgalmasabb időszaka. A győri Közép-Európa egyik legmeg-
hittebb fesztiváljává vált, a Széchenyi és Dunakapu teret ünnepi
díszbe öltöztették, és a Baross úttal együtt ragyognak a kis utcák,
valamint a Városháza is.
A Megyeháza téren megnyílt a karácsonyi vásár, a Széchenyi téren
pedig kézműves portékák között válogathatunk. Itt találjuk a város
karácsonyfáját, az adventi koszorút, a Betlehemet, a minden évben
népszerű kisvasutat és a körhintát. Az idén is százezer forintos ado-
mány átadásával – a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat részére – nyi-
tották meg a város adventi jótékonysági faházát, ahol dr. Somogyi
Tivadar alpolgármester hangsúlyozta, a nemes kezdeményezés év-
ről évre sikeres, hiszen a vásár látogatói szívesen segítenek a rá-
szorulókon. A faházban győri intézmények, szervezetek által árusí-
tott termékek vásárolhatók. A Dunakapu téren korcsolyázhatunk,
illetve a hatalmas terepasztal is várja a gyerekeket, valamint a ven-
déglátók téli csemegéiből falatozhatunk.
„Az advent és a karácsony hangulatát leginkább a szeretet, a nyi-
tottság és az alázatosság hozza meg. A szeretet akkor a legiga-
zibb, ha látjuk a másik ember boldogságát. Mindenkinek áldott
és szép adventi készülődést kívánok!” – hangsúlyozta Borkai
Zsolt polgármester az Adventi
Fesztivál megnyitóján.

Adventi fényben ragyog a város

A
jégpálya hétfőtől

csütörtökig 10-20 óráig,
pénteken, szombaton és

vasárnap 22 óráig tart nyitva
korcsolyabérlési lehetőséggel.
A Hamupipőke című jégrevüt 

vasárnaponként 18 órától a Győri
NEMAK-DANA ETO HC és 
a Műkorcsolya Szakosztály

mutatja be.

A
Széchenyi téri

látványos fényjáté-
kot vasárnaptól csü-
törtökig 17–20 óráig

óránként, pénteken és
szombaton pedig

21 órakor is
láthatjuk.

Fotó: O. Jakócs Péter
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Mennyből az angyal címmel jelent meg a
Ghymes együttes legújabb karácsonyi leme-
ze, amelyet egy tizennégy állomásos jóté-
konysági koncertturnén mutatnak be a közön-
ségnek. Győrben december 18-án lép fel az
együttes, a Vaskakas Művészeti Központban.

„Minden évben nagyon várjuk a helyi kórusokkal köz-
reműködő karácsonyi koncertsorozatot, főként az
ideit, hiszen egy új lemez dalait játsszuk majd. A ha-
gyományainkat úgy tudjuk leginkább életben tartani,
ha ápoljuk őket,
ezért ismert dalokat
vettünk lemezre
Ghymes hangzással,
versekkel, Pápai Eri-
ka előadásában. Így
készülődünk mi is az
ünnepekre, a közön-
ségünkkel együtt.
Egyfajta várakozás
ez a koncertkalendá-
rium” – mondta el Szarka Gyula, az együttes Kossuth-
díjas énekes-gitárosa, alapítója, aki arról is mesélt,
hogy karácsonykor viszont mindig családi körben ün-
nepelnek, csak 28-án indulnak újra tovább Budapest-

szerző: bajzát zsuzsi
fotó: marcali gábor

Kísérőjelenségek címmel nyílt
meg első önálló győri tárlata
Kovács Róbert képzőművésznek
az elmúlt héten, a Napóleon-
házban. A fotografikus montá-
zsokat bemutató kiállítás egy
vadonatúj digitális technikával
ismerteti meg a látogatókat.

Kovács Róbert otthonról hozza a mű-
vészet szeretetét, édesapjával közös
fotóműhelyük évtizedekig volt a győri
művészeti, illetve rövidfilmes világban
meghatározó.

Ez az újszerű digitális művészet,
amit az alkotó képvisel, a számítógép
segítségével felbont egy fotót, és kü-
lönféle szín- és szerkezeti rétegeket
rak egymásra, így pedig új struktúrá-
kat formál. A képeket giclée techniká-
val nyomtatják ki, így egy erős színvi-
lágú, mélységekkel és magasságok-
kal rendelkező végeredményt kapunk.
Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár,
műgyűjtő a kiállítás-megnyitón kie-
melte, Kovács Róbert alkotásaiban az
a csodálatos, hogy tudja, mikor van
kész egy mű, és ezek, megítélése sze-
rint, nagyon újszerűek, érdemes ben-
nük elmélyülni.

„Kiváló" minősítést kapott a Magyar
Táncfesztivál, az elismeréssel járó okle-
velet a Magyar Fesztivál Szövetség kép-
viseletében Szigetvári József adta át Kiss
Jánosnak, a szervező Győri Balett igaz-
gatójának, a pénteki Rómeó és Júlia elő-
adást követően. Jövőre már 13. alkalom-
mal rendezik meg városunkban a Ma-
gyar Táncfesztivált, június 19–25. között.

Fuchs Renáta táncművész pedig a
Carmen-díjat vehette át az esten. A dí-
jat dr. Solymosi Péter és felesége, dr.
Solymosiné dr. Kiss Ilona, a Solydent
Fogászati Rendelő alapítói 22 éve az-
zal a céllal hozták létre, hogy évente
pénzjutalommal ismerjék el a Győri
Balett társulatának egy-egy olyan mű-
vészét, aki kiemelkedő munkájával
hozzájárul a társulat sikereihez. 

És még egy hír a balett háza tájáról: a
Diótörő az Arénákban produkcióból egy
különleges interaktív bemutatót tart a tár-
sulat december 2-án 17 órakor a győri
Árkádban. Fellépnek a Győri Balett tánc-
művészei, a Győri Tánc- és Képzőművé-
szeti Iskola balettnövendékei, Pirók Zsófia
flamenco-táncművész és két break-tán-
cos. A moderátor Máté Richárd lesz, köz-
reműködik ifj. Harangozó Gyula, rendező-
koreográfus és Kiss János is. 

Karácsony a Ghymessel
re, a turné Szent István-bazilikában megrendezett zá-
ró koncertjére. „Otthon, a fiammal, kicsi kora óta jár-
tunk mendikálni barátokhoz, ismerősökhöz addig,
amíg ő maga át nem vette a stafétabotot. Látva akkor
a meghittséget, köszönetet az arcokon, azt gondo-
lom, ez a feladatunk, továbbadni a hagyományainkat,
szép szokásainkat. A közönségünknek is az elsőként
megjelent ’Mendika’ című karácsonyi albummal ezt
szerettük volna megmutatni” – avatott be a művész,
akinek családja különböző helyeken él, a gyermekei
más-más országokban tanulnak, dolgoznak, és elő-

fordult már az is, hogy a fia
többször Kínában turnézva
töltötte a karácsonyt, de
korunk technikai lehetősé-
geivel élve, megoldották az
együttlétet. Kicsi koruk óta
szinte minden évben kis há-
zi koncertet adnak szentes-
tén, nagybőgőn és orgo-
nán. „Én főzöm a mindenki
által elismert halászlevet, a

feleségem pedig tökéletes bejgliket süt, így várjuk es-
te a család többi tagját. Tamás öcsémmel kisgyer-
mekként nekünk is különleges karácsonyaink voltak,
amiről a szüleink gondoskodtak. Pontosan emlék-

szem arra az estére, amikor otthon ültünk kisfiúkként,
és egyszer csak bekopogtattak. Egy kislány jött, éne-
kelt a sötétben, gyertyafényben az ablak alatt. Kicsit
félelmetes volt, de egyben misztikus is. Nem ponto-
san értettük, mi történik, de anyu behívta, leültette őt,
kaláccsal, teával kínálta és pénzt is adott neki. Men-
dikált. Apám közben szaloncukrot szórt az udvaron a
hóba, mondván, az angyalkák jártak erre. Az ajándé-
kok bontását pedig éneklés előzte meg. Azt hiszem,
ez a varázslat azóta is tart, és ezt visszük magunkkal
koncertről koncertre. December 18-án pedig mind-
ebből egy nagy szeletet hagyunk Győrben is, az Apor
Vilmos Katolikus Iskolaközpont Énekkarával” – zárta
a mesélést Szarka Gyula.

Diótörô
flashmob 

Gyönyörködtetô fotografikus montázsok

A kiállítás még az alkotónak is új-
donság, hiszen egy hirtelen ötlettől
vezérelve kezdett el az alkotás ezen
formájával foglalkozni. Az ipari park-
ban található irodaházuk felújítása so-
rán a falakat szerette volna díszíteni
grafikáival, ám a számítógép mellett
töltött idő egy újfajta művészeti világ-
ba vonzotta. „Azt gondolom, hogy az
absztrakt művészet egyik lényege,

hogy szabad asszociációkat enged
meg a nézők számára” – mondta el
kérdésünkre a művész, aki úgy fogal-
mazott, ezek a képek alapvetően a rit-
musról, a színről, a kompozícióról szól-
nak, és egyszerűen az a funkciójuk,
hogy gyönyörködtessenek.

A tárlat december 31-ig látogatha-
tó, hétfő kivételével minden nap 10 és
18 óra között, a Napóleon-házban.

Az Apor-énekkarral
teremtenek ünnepi
hangulatot

Szarka Gyula a családi
ünneplésről is mesélt lapunknak
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ
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DAS INTERNATIONA-
LE BOOGIE WOOGIE
FESTIVAL in Győr findet
von 8. bis 10. Dezember
statt. Von Jahr zu Jahr er-
wartet es die Fans dieser
Stilrichtung mit neuen Ver -
anstaltungen. Das kosten-
lose festivaleröffnete Kon-
zert beginnt am 8. Dezem-
ber um 17 Uhr im ÁRKÁD
Einkaufszentrum in Győr.

„OLIVIER MESSIAEN: DIE GEBURT DES
HERRN” - Orgelkonzert von Mészáros Zsolt
Máté am 4. Dezember ab 17 Uhr in der Heili-
gengeistkirche  (Győr, Szentlélek tér 1.).

Unter dem Motto „BARTÓKS UNBE-
KANNTES GESICHT” geben am 4. De -
zember um 19 Uhr in der ehemaligen Syna-
goge die Szent Efrém Férfikar und Szokolay
Dongó Balázs ein Konzert.

Die aus Studierenden der
BLASMUSIK- UND PER-
CUSSIONinstrumente der
Széchenyi István Universität
und der Richter János Fach -
schule für Musikkunst beste-
hende Symphonic Band ge-
ben am 5. Dezember um 18.30
im Konzertsaal der Universität
(Győr, Kossuth u. 5., ehemalige
Synagoge).

AM ADVENTSKRANZ, der auf dem Győrer Széchenyi-
Platz aufgestellt ist, wird am 14. Dezember um 17 Uhr von
Szemerei János, dem Bischof des West- (Transdanubi -
schen) Evangelischen Kirchenbistums angezündet. Bei der
Veranstaltung tritt die CANT'ART Gesangsgruppe auf.



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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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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

PROGRAMajánló  

ADVENTI KERESZTÉNY KÖNYV -
VÁSÁRT rendeznek a Széchenyi Egyetem
aulájában, december 7-én 9–17 óráig.

SYMPHONIC BAND KONCERT. A Széchenyi István
Egyetem és a Richter János Zeneművészeti Szakközépis-
kola fúvós és ütőhangszeres hallgatóiból álló együttes de -
cember 5-én 18.30-kor az Egyetemi Hangversenyterem-
ben (Győr, Kossuth u. 5., zsinagóga) ad koncertet.

KOFFERMESÉK címmel zenés bábjá-
tékot láthatnak a gyerekek a Pegazus
Bábszínház előadásában december 9-
én 17 órától, a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér Központi
Könyvtárának klubhelyiségében (Győr,
Herman Ottó u. 22.). 

KLEMENT TIBOR, a Győ-
ri Atlétikai Club elnöke tart
előadást december 8-án 17
órától a Dr. Kovács Pál Me-
gyei Könyvtár és Közösségi
Tér klubhelyiségében (Győr,
Herman Ottó utca 22.). A
könyvtár és a Városi Sport-
történeti Bizottság közös
programjára a belépés díj-
talan. 

ADVENTI ILLATOK címmel decem-
ber 7-én 18 órától az újvárosi Kossuth-
szobornál szabadtéri ünnepséget ren-
deznek a hagyományok jegyében. Lesz
szeretetvendégség, felelevenítik az „Új-
városi betlehemes” népszokást, vala-
mint énekes-zenés műsort az Újvárosi
Művelődési Ház kórusa és az abdai
„Csenderes” néptánccsoport ad elő.

December 8–10. között
kerül sor a GYŐRI
NEMZETKÖZI BOO-
GIE-WOOGIE FESZTI-
VÁLRA, amely évről év-
re megújuló programok-
kal várja a műfaj rajongó-
it.  Az ingyenes fesztivál-
nyitó koncert december
8-án 17 órakor lesz a
győri ÁRKÁD-ban.

PÁLOSOK PILISSZENTLÁSZLÓN címmel Szőnyi Jó-
zsef tart előadást a Magyar Évezredek sorozatban decem-
ber 8-án 18 órakor, az Apáczai Csere János Kar I. épületé-
ben (Győr, Liszt Ferenc u. 42. II. emelet, 205-ös terem).

A győri Liszt Ferenc Kórus a balatonlellei
SOTTO VOCE Énekegyüttessel ad közös
ADVENTI KONCERTET december 3-án
16.30-kor, a győri Szent Anna-templomban
(Apáca utca 41.).

Szombattól ismét a Vaskakasba költözik a MIKULÁS,
személyi titkárával, Frigyessel, akivel szívesen vendégül
látják a gyerekeket egy teára és egy közös játékra a Mi-
kulásházban. Részletek: vaskakas.hu

ÖLELNI ÉS ÖLRE MENNI – testvérekről
nem csak szülőknek címmel beszélgetéssel
egybekötött előadást tart Licskainé Stipkovits
Erika szakpszichológus december 10-én 17
órakor, a Gyirmóti Művelődési Házban. 

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY. A Keresztény Ér-
telmiségiek Szövetsége Győri Csoportja és a Győri Fil-
harmonikus Zenekar közös jótékonysági koncertet tart
december 3-án 18 órakor, a Richter Teremben. A koncert

bevételéből a Szent Angéla Katolikus Ott-
hont és az Evangélikus Szeretetházat

támogatják. Zenél a Győri Filharmo-
nikus Zenekar, vezényel: Berkes

Kálmán, az est házigazdája
Ókovács Szilveszter, a Ma-

gyar Állami Operaház
főigazgatója.
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Borozó
szolo, pince, bor´́ ´́

A mellékletet szerkeszti: Wurmbrandt András

Hipp-hopp! és máris itt az év vége.
Ilyenkor arról a borról írok általában,
ami az adott évben a legnagyobb ha-
tással volt rám. Ez most is így lesz, sőt
egy bor, egy pezsgő és a végén egy
nagyon jó hír vár rátok.

Akkor kezdjük! 2016 számomra
legemlékezetesebb bora, sőt nyu-
godtan írhatom így, 2016 számomra
legjobbja a Kázsmér Pincészet Bala-
ton-felvidéki Viognier Excelence bo-
ra. A viognier szőlő egy francia fajta,
bár ezt néhányan kétségbe vonják.
Ugyanis ezt a fajtát Amerikában Hun-
garian Green névvel is illetik, azaz
magyar zöld. Ott pedig nem könnyen
adományoznak ilyen neveket szőlő-
fajtáknak. Szóval erre alapozva kezd-
tek kutatásba szőlészeti szakembe-
rek, hogy az egykoron nagyon híres
szerémi zöld fajtáról van-e szó? Erről
a sztoriról néhai Gál Tibor barátom-
tól, a híres borásztól hallottam. S mi-

Kedves Barátaim!

Takács Zoli

Észrevételeteket, 
hozzászólásaitokat várom szeretettel: 

borozo@bor-pont.hu címre.

Baráti üdvözlettel: 

vel Ő sajnos fiatalon elment a jó Is-
ten szőlőskertjét művelni, így nem
tudtam meg tőle a kutatás eredmé-
nyét. Viszont rövid, de annál tartal-
masabb földi pályafutásának kö-
szönhető, hogy ez a fajta (ismét?)
meghonosodott hazánkban. Ennek
eredményeként több borvidékünkön
is remek borokat készítenek belőle.
De eddig ilyen barót, mint ez, még
nem kóstoltam idehaza. Színe gyö-
nyörű aranysárga. Illata barackos és
buja déligyümölcsös, amit a hordós
érlelésből származó vanília, kókusz
és gyömbér egészít ki. Szájban igazi
ízbomba, nagyon hosszú utóízzel.

Egy hibája van, hogy könnyen rá le-
het(ne) szokni. Idén még bevezető
áron tudjátok kipróbálni és feltölteni
a készleteket. 

A pezsgő Tokajból származik, Tokaj
Nobilis pincéjéből, amit Bárdos Saci
irányít, hiszen az övé. Teljes mérték-
ben furmintból készült, ami a Csirke-
mál dűlőben termett 2013-ban, és
ahogy a fajtától megszokott, barac-
kos, szőlős ízeket mutat. A pezsgő pa-
lackban erjedt és érlelődött 18 hóna-
pig, majd degorzsálás után került pi-
acra. Kezdők kedvéért a degorzsálás

nem egy francia káromkodás, hanem
annak a műveletnek a „hivatalos” ne-
ve, amikor a pezsgő erjedésekor kép-
ződött seprőt a palack nyakában bele-
fagyasztják egy pezsgő „jégdugóba”
és azt kilőve tisztítják meg a pezsgőt
a seprőtől. Októberben én is részt vet-
tem az egyik degorzsáláson Saciék-
nál. Érdekes volt, mert a fagyasztó gé-
pezet nem akart beindulni igazán, és
amíg vártuk a beindulását, addig el-
szopogattunk egy olasz és egy francia
pezsgőt. És miután végre fagyasztott
a gép, akkor bepusziltunk néhány am-
pával Saci pezsgőjéből is. Mondanom
sem kell, hogy melyik volt a legjobb.
Hát persze, hogy a Nobilis pezsgő. Fi-
noman buborékozik a pohárban, kré-
mes és a pár gramm maradék cukor-
nak köszönhetően, nagyon itatja ma-
gát. Engem? Azóta nem múlik el hét-
vége, hogy ne innék egy ilyet, és ezt ja-
vaslom nektek is! A hátralévő hétvégé-
ken ajándékozzátok meg magatokat
vele! Nem bánjátok meg, ígérem.
Mert az élet szép, csak borzasztó
gyorsan múlik.

És a jó hír, hogy közvetlenül a boltunk
mellett nyílott egy óriási autóparkoló. Így
az év végi bor-, pezsgő-, pálinka- és kéz-
művessör-bevásárlásotokat kényelme-
sen tudjátok intézni nálunk. Sőt, aki 10
ezer forint felett vásárol nálunk, az ven-
dégünk egy óra parkolásra.

Mert a mottóm
továbbra is: 

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

Áldott karácsonyi
ünnepeket kívánok!
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Egy igazán üdítő és minden nemében szórakoz-
tató estével ajándékoz meg bennünket a Swing
’n’ Roll című csapat. A tánc-show attól érdekes,
hogy nem pusztán táncok lazán egymásba kap-
csolódó láncát láthatjuk, hanem egy izgalmas
gengsztertörténet jelenik meg a színpadon a sze-
münk láttára. A 70 perces produkció az 1920-as
évek Amerikájába kalauzolja a nézőket, s közben
rendíthetetlenül szólnak a műfaj legnagyobb, leg-
ismertebb, legszórakoztatóbb zenéi. Kiváló kore-
ográfiával, páros táncokkal jelenik meg a törté-

Maffia Swing — Amerika Gyôrbe érkezik
Végre egy igazán szórakoztató este a mûfaj legjobb táncmûvészeivel!

net, mely egy amerikai városba kalauzol el ben-
nünket. Matrózok érkeznek a bárba, az este fé-
nyeibe, s már az első italozás közben kizsebelik
őket a pub csábos hölgyei. A megszerzett pénzt
a kisváros maffiafőnökének kell átadniuk, de
egyikük magának is akar a pénzből. A törvényt
szegő ifjú nőre halál vár, ám az események soro-
zatában szépen kibontakozik egy szerelem. S
mint ahogy ez lenni szokott, a nagybetűs szere-
lem mindent megváltoztat, még a történet to-
vábbi menetét is.

A Maffia Swing hazugságok, szenvedélyek és
véletlenek sora swingben, charlestonban, boo-
gie-woogie-ban elmesélve, látványos kosztü-
mökben, kiváló színpadi összképpel. 

Kihagyhatatlan este, ahol végre önfeledten szó-
rakozhatunk és kikapcsolhatunk egy kis időre.

A Maffia Swinget Győrben december 26-án 
19 órakor láthatjuk a Vaskakas Bábszínházban.
Jegyek a jegy.hu oldalon és a helyszínen
vásárolhatóak. Jegyinfó: +36-96/512-690.
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Minden gyerkőc tehetséges valamiben! – vallja a
Gyerkőcökkel Suttogó program életre hívója,
Pribránszki Marianna viselkedéspedagógus, aki
abban segít a szülőknek, hogy gyermekeik ké-
sőbb kiegyensúlyozott, magabiztos, önbizalom-
mal és tudásvággyal rendelkező fiatalként néz-
hessenek szembe a világ kihívásaival és szépsé-
geivel. Ehhez a legfontosabb alapot a harmoni-
kus szülő–gyermek kapcsolat jelenti, de a felgyor-
sult világban egyre többen küzdenek a gyermek-
nevelés nehézségeivel. Marianna nem a tünete-
ket kezeli, hanem mindig az okokat tárja fel: miért
lehet például a sok hiszti, a nehéz elalvás és az
evésprobléma. „A gyermek a szülő tünete, min-
den esetben utána kell járni, miért nincs össz-
hang a családban. Ha a szülők is partnerek a fel-
tárásban, biztos a siker” – mutat rá a szakember,
aki szerint, ha egy gyermek nem kap elég figyel-
met, akkor bizony követel magának. A kicsiknek
leginkább következetességre, határozottságra,
rendszerre és természetesen szeretetre van szük-
ségük. „Gyakran találkozom azzal, hogy családon
belül nem egyeznek a nevelési elvek, illetve, hogy
az egész pici gyermeket is egyenlő partnerként
próbálják kezelni a szülők, félve attól, hogy nem
fogja a gyermek szeretni, mert szigorú. Ezek mö-
gött önbizalomhiány áll, ami sok esetben eredez-
tethető a rossz szülő–nagyszülő viszonyból” –
magyarázza Marianna, utalva a gyermeküket gya-
korta kritizáló nagyszülőkre.

Ingyenes elôadást tart a Gyerkôcökkel Suttogó
A szakember helybe megy, a család otthonában

segít. Gyakran olyan szülők hívják, akik már jártak
pszichológusnál, nevelési szakembereknél, mindhi-
ába. Legutóbbi sikertörténetét is elmeséli, egy két-
éves fiú édesanyja hívta kis híján összeomolva: se-
gítsen, mert gyermeke nem hajlandó nélküle elalud-
ni, s bizony ez a folyamat gyakran órákig is eltart.
„Nem kell magyarázkodni, rövid mondatokban, ha-
tározottan kell kommunikálni a gyermekkel: Nincs
hiszti, most aludni kell! De hát sír – kapom meg
ilyenkor rögtön a reakciót, de hát persze, hogy sír,
hisz nem ezt szokta meg. A gyerkőc 18 perc alatt el-
aludt, s azóta is jó alvó, hiszen az édesanya változ-
tatott saját magán” – idézi fel a tanulságos történe-
tet, hiszen mindig a szülőknek kell változtatniuk.

A viselkedéspedagógust külföldön élő magyar
családok is keresik, ilyenkor skypon megy házhoz.
Nem csak fegyelmezési problémák esetén segít,
hanem utat mutat többek között sportág- és isko-
laválasztásnál is. 

A Gyerkőcökkel Suttogó program 2015 tavaszán in-
dult, s a Facebookon rövid idő alatt több mint 10 ezer
követője lett. Az őt bizalmukba fogadó szülőknek köszö-
netet szeretne mondani, ezért december 17-én 17 órá-
tól előadást tart az ETO Park Hotelben a 21. századi
gyermeknevelés kihívásairól. Az előadás díjmentes,
azonban a helyszínen a Lurkó Alapítvány számára gyűj-
tenek, akik a győri kórház udvarára álmodtak meg egy
játszóteret. A programra jelentkezni a regisztracio@
gyerkocokkelsuttogo.hu e-mail címen lehet. (x)
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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!

®

www.oh.hu OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

BÍZZA PROFIKRA
ingatlanügyeit!
Bakonyszentlászlón 4 szobás családi ház
belsô galériával eladó. Ár: 19,9 M Ft. +36-
70/399-8261
Eladná házát, lakását? Hirdeti, de csak né-
zelôdôk jönnek? Hívjon, én a potenciális
vevôt viszem Önnek! +36-70/399-8261
Gyôr-Belvárosban 93 nm-es üzlethelyiség
utcafrontra nézô kirakatokkal kiadó. +36-
70/399-8261
Eladó Marcalváros II-n egy 37 nm-es, 1
szoba + hallos társasházi lakás. Ár: 10,95
M Ft. +36- 70/380-3752
Eladó a Belváros szívében egy 3 szobás
társasházi lakás. Ár: 22,3 M Ft. +36-
70/380-3752
Gyôrszentivánon nappali + 2 szobás,
szép állapotú, részben felújított, egyszin-
tes családi ház parkosított telekkel eladó!
Irányár: 22,5 M Ft. +36-70/977-7841
Gyôrben eladó lakást keresek! Sürgôs!
+36-70/977-7841
Albérleteket keresek Gyôrben 60.000 Ft—
250.000 Ft árkategóriában! +36-70/977-7838
Gyôr-Belvárosban kiadó egy 67 nm-es, tel-
jesen felújított, részben bútorozott téglala-
kás. Bérleti díj: 100 E Ft/hó.
Ásványrárón folyamatosan karbantartott
családi ház eladó! Ár: 17,6 M Ft. +36-
70/489-2012
Dunaszegen több generációs családi ház
eladó, amely befektetésnek is kiváló! Ár:
24,9 M Ft. +36-70/489-2012
Tényôn 85 nm-es, teljesen felújított csa-
ládi ház eladó. Irányár: 19 M Ft. +36-
70/977-7831
Gyôr-Belvárosban 17 nm-es, jó állapotú
téglaépítésû garázs eladó, villany, víz be-
vezetve. Ár: 2,1 M Ft. +36-70/632-4354 
Gyôr-Nádorváros központi részén 560 nm-
es telken kétgenerációs, 140 nm-es alap -
területû családi ház eladó. Irányár: 42 M
Ft. +36-70/632-4354
Gyôr-Nádorváros Belvároshoz közeli részén
3 szobás, 112 nm-es, erkélyes, téglaépítésû
társasházban egy polgári jellegû lakás el-
adó. Ár: 32 M Ft. +36-70/632-4354
Gyôr-Nádorvárosban 78,6 nm-es, két kü-
lön szobás, egyedi fûtéses polgári lakás
saját tárolóval eladó. Ár: 21,9 M Ft. +36-
70/977-7830
Gyôr-Nádorvárosban, 2003-ban épült tár-
sasházban 57,7 nm-es amerikai konyhás
nappali + két hálószobás társasházi lakás,
teremgarázsban található gépkocsibeálló-
val  eladó. Ár: 22,5 M Ft. +36-70/977-7830
Gyôr-Nádorvárosban 49 nm-es, kétszo-
bás, erkélyes, egyedi fûtéses társasházi
lakás garázzsal együtt eladó. Ár: 16,7 M
Ft. +36-70/977-7830
Gyôr-Belvárosban 62 nm-es, kétszobás
polgári lakás eladó. Ár: 20,9 M Ft. +36-
70/977-7830
Exkluzív kialakítású családi ház Gyôrújfa-
lun! 250 nm alapterületû, nappali + 3 szo-
bás, modern ház dupla garázzsal eladó.
Irányár: 62,5 M Ft. +36-70/459-3010
Gyôrben 240 nm-es, jelenleg is mûködô
panzió eladó. Irányár: 31,8 M Ft. +36-
70/459-3010

Gyôr-Belvárosban keresek eladó lakást!
+36-70/657-8534
Gyôrben eladó egy 500 nm-es telken lé-
vô 70 nm-es családi ház. Felújítandó! Ár:
11,5 M Ft. +36-70/657-8534
Gyôrben eladó egy vendéglátóegység
nagy telekkel. +36-70/657-8534
Gyôrszentivánon keresek eladó családi
házat, illetve építési telket készpénzes ve-
vônek. +36-70/657-8534
Gyôr-Belvárosban kiadó üzlethelyiség,
amely alkalmas többek között kozmetiká-
nak, szoláriumnak vagy próbateremnek!
+36-70/657-8534
Gyôrtôl 2 km-re 3 szoba + nappalis ház
nagy telekkel eladó. Ár: 18,5 M Ft. +36-
70/372-0105
Gyôr-Szabadhegyen  fiatalos, igényes,
modern lakás, zárt udvaron belüli kocsi-
beállóval eladó. Ár: 27 M Ft. +36-
70/372-0105
Gyôr-Szigetben 3 szobás, teljesen felújí-
tott, magasföldszinti téglalakás, 500 m-re
a Belvárostól eladó! Irányár: 21 M Ft. +36-
70/338-6708
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
Gyôr-Nádorvárosban eladó egy 67 nm-es,
2 + 2 fél szobás, teljesen felújított lakás.
Ár: 16 M Ft. +36-70/703-0865
Nyúlon 95 nm-es, 3 szobás családi ház,
2000 nm-es telken eladó. Ár: 11,3 M Ft.
+36-70/372-0109
Gyôr-Ménfôcsanakon 2004-es építésû, 70
nm-es, kétszobás, amerikai konyhás, kert-
kapcsolatos téglalakás eladó. Ár: 25,19 M
Ft. +36-70/372-0109
Gyôr-Nádorvárosban 2 + 2 fél szobás, 67
nm-es, 4. emeleti lakás eladó! Ár: 16 M Ft.
+36-70/372-0109
Gyôr-Szigetben 10 lakásos társasházban
lakások még leköthetôk 35 nm-tôl. Fûtés -
kész ár: 310 E Ft/nm-tôl. +36-70/977-
7836
Gyôr-Szabadhegyen 75 nm-es, exkluzív
földszinti családi ház saját zöldterülettel el-
adó. Ár: 34,99 M Ft. +36-70/977-7836
Gyôr-Révfalu vízivárosi részén új építésû
lakások eladók! +36-70/977-7842
Gyôr-Belvárosban kiadó egy 100 nm-es,
nappali + 3 hálószobás, teljesen búto-
rozott, gépesített téglalakás. Bérleti díj:
110 E Ft/hó. +36-70/977-7838
Gyôr-Révfaluban kiadó egy 70 nm-es,
nappali + 2 hálószobás, újszerû, beépí-
tett bútorokkal felszerelt téglalakás,
mélygarázsban kocsibeállóval. Bérleti
díj: 120 E Ft/hó. +36-70/977-7838
Vízivárosban 41 nm-es, új építésû lakás
15,505 M Ft-ért leköthetô. +36-70/657-
8536
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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* %

Mesélők könyve címmel jelent
meg Tabi Kazu első nyomtatott
kötete, amely első pillantásra
fantasy-nak látszik, hiszen külön-
leges világba kalauzol el, ahol az
olvasó csodás lakókkal, például
sárkányokkal is találkozik. A re-
gény egy magányos fiúról szól,
aki találkozik egy sárkánnyal.
Szoros barátságot kötnek, s a kö-
zös útjuk során megismeri önma-
gát, az életfeladatát. „Áradó, sod-
ró cselekmény, a szereplő lények
nagyon emberi és nagyon képze-
letbeli vonásainak párhuzamos
fel-felvillantása, eredeti, fordula-
tos ötletek, a szépség és a mély-
ség folyamatos jelenléte  jellem-
zik a regényt. Belemerülve az ol-
vasásba, már nem gondolunk ar-
ra, besorolható-e és hová, a mű,
inkább az kerül egyre jobban elő-
térbe – egy-egy mondat, egy-
egy kép –, amit felidéz bennünk
a szöveg, annak ellenére, hogy a

Tabi Kazu meséje a képzeletre hat
világ, amibe betekinthetünk álta-
la, nyilván nem a mi most megélt
világunk, mégis nagyon sok lel-

künkre ereszteni valót tartalmaz
a jelenkor, a mai ember számára.
Élvezhető a regény meseként is,

de több rétegű, mint a legjobb
történetek általában, és sokkal
többet nyújt egy jó történetnél a
nyitott gondolkodású emberek
számára” – olvasható Herendi
Anna ajánlójában.

A szöveg erősen megmozgatja
az olvasó fantáziáját, de a képzele-
tet a szerző nyolc saját készítésű il-
lusztrációval is segíti. Az olvasó
pedig azt is örömmel tapasztal-
hatja, hogy a megszokottól eltérő-
en, a történet végén még nincs vé-
ge az élménynek, mert még né-
hány rövid fejezet egészíti ki a
könyvet, kerekebbé téve azt, meg-
világítva néhány részletet. 

A szerző győri, és gyerekkora
óta érdeklődik az ázsiai kultúra
iránt. A Mesélők könyvét korha-
tár nélkül mindenkinek ajánlja,
aki szeret elmerülni a fantázia bi-
rodalmában, aki szereti a sárká-
nyokat, és aki néha-néha eltűnő-
dik az élet dolgain. 

Nyári Károly ad karácsonyi koncertet White Christmas címmel
december 9-én a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ-
ban. A Lyra-díjas előadóművész a győri Liszt Ferenc Zeneisko-
lában kezdte klasszikus zongora tanulmányait, majd a győri
Zeneművészeti Szakközépiskola után Budapesten szerzett
előadóművészi és tanári diplomát, de ekkor már érdeklődése
egyre inkább a jazz-zene felé fordult. Szólókarrierjét Hollandi-
ában kezdte, ahol átütő sikereket ért el. Fellépései alkalmával
világsztárokkal játszott együtt, úgy mint Chaka Khan, Gloria
Estefan, Luciano Pavarotti vagy Frank Sinatra, aki egy közös
fellépésük után saját mikrofonját adta ajándékba a művésznek.
Az előadó ebben az évben ünnepelte pályafutásának 30. év-
fordulóját a Müpában. 

A koncerten Nyári Károly előadásában meghitt karácsonyi da-
lok csendülnek fel a művész által alapított Budapesti Jazz Szim-
fonikus Zenekar közreműködésével. A sztárvendégek: Malek
Andrea, Nyári Aliz és Nyári Edit. Az elhangzó dalok dramaturgiáját
az egyedi fény- és hangtechnika teszi még különlegesebbé.

White Christmas Nyári Károllyal
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Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR

DECEMBER 3., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:15 RTL Klub Híradó 00:50 Magya-
rul Balóval 01:25 CSI: Miami helyszí-
nelők  02:30 Gyertek át!  03:30
Gálvölgyi-show  04:15 Győzike 
05:40 Na végre, itt a nyár!  06:05 Te-
levíziós vásárlás 06:35 Kölyökklub 
09:10 Kisdumások  09:40 Televízi-
ós vásárlás 10:30 Brandmánia 
11:00 Street Kitchen  11:30 Autog-
ram  12:05 Fitt Mánia  12:35 Nyu-
gi, Charlie!  13:00 Döglött akták 
14:05 Gyilkos hullám  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 Fókusz Plusz 
20:00 X-Faktor  23:00 Isteni mű-
szak 

02:15 Ékszer TV 03:15 13-as raktár
 04:00 13-as raktár  04:45 Super
Car  05:05 Hungerő  06:00 Astro-
Világ  07:00 Egyiptom hercege 
08:50 OlimpiÁSZ – A sport minden-
kié!  09:25 Trendmánia  10:00
Ízes élet  10:30 Babavilág  11:05
Otthontérkép  11:35 Poggyász 
12:10 SzÉpítők  12:45 Tarzan 
13:45 Jöttünk, láttunk, visszamen-
nénk  16:00 Hajrá csajok 4. 
18:00 Tények 18:50 A szupercsapat
 21:25 Csak szexre kellesz 23:40 El-
cserélt életek 

02:20 Nyugi, Charlie! 02:45 Szívek
szállodája  03:30 Knight Rider 
05:55 Televíziós vásárlás 06:30
Trendközelben 06:55 Amerikai mes-
terszakács  07:50 Amerikai mester-
szakács  08:45 A Tetovált Séf 09:15
Akadémia Itália  09:45 Monk – Flú-
gos nyomozó  10:40 Monk – Flúgos
nyomozó  11:40 NCIS: Los Angeles
 12:35 NCIS: Los Angeles  13:30
Castle  14:30 Supergirl  15:25 Su-
pergirl  16:25 Flúgos Futam 17:35
Benjamin Button különös élete 
21:00 Angyalok városa  23:20 A ha-
misító 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Építech (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:25 Sporthírek (ism.)
08:30 Gázfröccs (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:25 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Creative chef
(ism.) 10:00 Építech (ism.) 10:30
Kép újság 18:00 Credo 18:30 Civil ku-
rázsi 19:00 Győri7 19:45 Konkrét
(ism.) 20:00 Kulisszák mögött (ism.)
20:30 Konkrét (ism.) 20:45 Creative
chef (ism.) 21:00 Zooo+ (ism.) 21:30
Gázfröccs (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
22:45 Konkrét (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

DECEMBER 4., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

01:10 Szívrablók  03:20 Gálvölgyi-
show  04:00 Győzike  04:40 Na
végre, itt a nyár!  05:05 Fókusz
Plusz  06:00 Televíziós vásárlás
06:30 Kölyökklub  08:45 Lego Star
Wars: Droid Tales  09:10 Egészség-
Kalauz  09:45 Televíziós vásárlás
10:40 BabaKalauz  11:10 SütniCa-
ke  11:45 StílusKalauz  12:15
Édes otthon  12:45 XXI. század – a
legendák velünk élnek  13:15 Há-
zon kívül  13:50 A bájkeverő 
15:40 Szuperzsaru  Közben: 16:05
Hatoslottó-sorsolás 18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Godzilla  21:20 Holto-
diglan 

02:30Sportos 02:35Ügyféllista 03:20
Ügyféllista 04:00 Az elnök árnyékában
04:45Otthontérkép 05:05Hungerő
 06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné
07:50Túl a sövényen: Hammy és a bume-
ráng  08:00 Kütyü, az okosmagazin 
08:35Nagy Vagy, Auchan kupa! 09:10
Super Car  09:45 Tűsarok  10:15
Stahl konyhája 10:50 Az Év Háziasszo-
nya  11:25 Több mint TestŐr  12:00
SpeedZone 12:35Tarzan 13:35Gyil-
kos sorok 14:40Gyilkos sorok 15:45
Szörnyek az űrlények ellen: R világháború
15:55 Fletch 2. – Szenzációs ajánlat 
18:00Tények 18:50Quantum csendje 
21:15 Törés 23:50 Egyetlenem 

01:15 Egyszer fent...  03:15 A Teto-
vált Séf 03:45 Trendközelben 04:10
Will és Grace  04:35 Will és Grace
 06:10 Televíziós vásárlás 06:45
Amerikai mesterszakács  07:35
Amerikai mesterszakács  08:25
Will és Grace  08:55 Will és Grace
 09:25 Knight Rider  10:30 Knight
Rider  11:35 Top Forma  12:05
Trendközelben 12:35 Monk – Flúgos
nyomozó  13:35 Monk – Flúgos
nyomozó  14:30 Egyszer fent... 
16:55 Angyalok városa  19:15 Bean
– az igazi katasztrófafilm  21:00
Kecskebűvölők  22:55 Bean – az
igazi katasztrófafilm 

07:00 Civil kurázsi (ism.) 07:30 Zo-
oo+ (ism.) 08:00 Credo (ism.) 08:30
Gázfröccs (ism.) 09:00 Vény nélkül  
(ism.) 09:30 Hello Győr! (ism.) 10:00 Zo-
oo+ (ism.) 10:30 Képújság 18:00 Győ-
ri7 (ism.) 18:45 Konkrét (ism.) 19:00 Ka-
marai magazin (ism.) 19:15 Creative
chef (ism.) 19:30 Üzleti negyed (ism.)
20:00 Gázfröccs (ism.) 20:30 Építech
(ism.) 21:00 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Konkrét
(ism.) 23:00 Képújság (ism.)

GYŐR+ TV

DECEMBER 5., HÉTFŐ
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:05 Sportos 02:10 Zsaruvér 
02:50 Zsaruvér  03:30 Franklin és
Bash  04:10 A szépség és a szörnye-
teg  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 Babapercek  09:40 Ékszer TV
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:30 Aktív 13:00 Walker, a texasi ko-
pó  14:05 Csapdába csalva  14:40
Magánnyomozók  15:45 María 
16:50 Megtört szívek  18:00 Tények
19:25 Bumm!  20:40 A szultána 
22:00 A cél szerelmesíti az eszközt... 

07:00 Győri7 (ism.) 07:45 Konkrét
(ism.) 08:00 8. Boogiefeszt 2015
(ism.) 09:20 Hello Győr! (ism.) 10:00
Képújság 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Építech 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Építech (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Konk-
rét 21:45 Bankvilág (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Kulisszák mögött (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

DECEMBER 6., KEDD
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:20 Sportos 02:25 Ékszer TV
03:25 Aktív  03:45 Doktor D 
04:25 Psych – Dilis detektívek 
05:10 Hungerő  06:05 Red Carpet
– Sztárok testközelben  06:15 Stahl
konyhája  06:20 Mokka  Benne:
Tények Reggel 09:00 Ízes élet 
09:20 Tűsarok  09:35 Babapercek
 09:40 Ékszer TV 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 Aktív 
13:00 Walker, a texasi kopó  14:05
Csapdába csalva  14:40 Magán-
nyomozók  15:45 María  16:50
Megtört szívek  18:00 Tények
19:25 Bumm!  20:40 A szultána 
22:00 Cool túra 2.: A sörpingpong 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Építech (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Kulisszák mögött (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Képújság
(ism.) 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Hello Győr! 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Hello
Győr! (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Zooo+
(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

DECEMBER 7., SZERDA
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:30 Sportos 02:35 Ékszer TV
03:35 A férjem védelmében  04:20
Psych – Dilis detektívek  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 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 Té-
nyek 19:25 Bumm!  20:40 A szultá-
na  22:00 Bumeráng 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Vény nélkül  (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
Gázfröccs (ism.) 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Kamarai
magazin (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Konkrét
21:45 Creative chef (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Üz-
leti negyed (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

02:15Dr. Csont 03:10Gálvölgyi-show
 04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00Barátok közt 05:30Televíziós vá-
sárlás 05:55 Jó reggelt, skacok! 07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz  08:45
Magyarul Balóval 09:20 Asztro Show
10:25 Televíziós vásárlás 12:25 BabaKa-
lauz  12:50 Nyugi, Charlie!  13:25 Éj-
jel-nappal Budapest 14:40 Döglött ak-
ták 15:45 A kis menyasszony 16:25
A mentalista Vörös üzenetek  17:25
Story Extra  18:00 RTL Klub Híradó
18:55Fókusz 19:35Éjjel-nappal Buda-
pest 20:50 Barátok közt 21:30 Kere-
sem a családom 22:45 XXI. század – a
legendák velünk élnek 23:10RTL Klub
Híradó 23:45 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 
05:55 Hazajáró 06:35 Világörökség
Portugáliában 06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Család-barát 09:05
Joe Kidd  10:35 A világörökség kin-
csei 10:55 Noé barátai 11:25 Térkép
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Az én '56-om  12:55 Ízőrzők
Bár 13:30 Hazajáró 14:00 Magyar
Krónika  14:30 Szeretettel Hollywo-
odból  15:00 Múzeumtúra  15:35
Történelmi magánügyek  17:00
Gasztroangyal Sütőtök  18:00 Hír-
adó 18:35 SzerencseSzombat 
19:30 Krokodil Dundee 2.  21:15
Kenó  21:30 Pearl Harbor – Égi há-
ború 

04:55Himnusz 05:00Zegzugos történe-
tek 05:30Magyar történelmi arcképcsar-
nok 05:40 Hajnali gondolatok 05:50 Az
én '56-om 05:55 Rome Reports – Va-
tikáni híradó 06:15"Így szól az Úr!" 06:25
A sokszínű vallás 06:40 Kérdések a Bibli-
ában 06:55 Kenó 07:00 Híradó 07:25
Család-barát 09:00 Isten kezében 
09:25 Kereszt-Tények 09:35 Katolikus
krónika 10:00Református ifjúsági műsor
 10:10 Evangélikus ifjúsági műsor
10:20 Úton-útfélen 10:30 Református
magazin 11:00Református istentisztelet
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Az én '56-om 12:55 Rúzs és se-
lyem 13:25Az én '56-om 13:40Múze-
umtúra 14:15Columbo: Kettős ütés 
15:30 Ördöglovas  17:00 Hogy volt!?
18:00Híradó 18:35Miss Fisher rejtélyes
esetei 19:35 Magyarország, szeretlek!
21:10 Kártyavár 22:00 Kenó 

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 
08:35 Az én '56-om  08:50 Feke-
tén-fehéren  09:40 Elfeledett szere-
lem  10:25 Család-barát 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:45 Az én
'56-om  12:55 Ízőrzők: Dunabog-
dány 13:35 Halálbiztos diagnózis 
14:25 A császárság kincse  15:30
Elfeledett szerelem  16:15 Charly,
majom a családban  17:10 Ridikül
 18:00 Híradó 18:35 Végtelen sze-
relem  19:25 Maradj talpon! 
20:25 Kékfény  21:25 Hawaii Five-
0  22:10 Kenó  22:20 SOKO – Al-
pesi nyomozók  23:10 Béke, szere-
lem és félreértés 

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 
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  12:55 Ízőr-
zők: Verőce 13:35 Halálbiztos diag-
nózis  14:25 A császárság kincse
Patkányok  15:30 Elfeledett szere-
lem  16:15 Charly, majom a család-
ban  17:10 Ridikül  18:00 Híradó
18:35 Végtelen szerelem  19:30
Maradj talpon!  20:25 Önök kérték!
21:30 Velvet Divatház  22:15 Kenó
 22:30 Grand Hotel  23:20 Na-
gyok  23:50 Kékfény 

04:55 Himnusz 05:00 Halálbiztos di-
agnózis  05:45 Hajnali gondolatok
05:55 Az én '56-om  06:05 Végte-
len szerelem  06:50 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Hrvatska kronika 07:55
Ecranul nostru 08:25 Az én '56-om 
08:35 Az én '56-om  08:50 Feketén-
fehéren 09:40 Elfeledett szerelem 
10:25 Család-barát 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:45 Az én '56-om
12:55 Ízőrzők: Cserépfalu 13:35 Ha-
lálbiztos diagnózis  14:25 A császár-
ság kincse 15:30 Elfeledett szerelem
 16:15 Charly, majom a családban 
17:10 Ridikül  18:00 Híradó 18:35
Végtelen szerelem  19:25 Maradj tal-
pon! 20:25 Skandináv lottó sorsolás
 20:35 Szabadság tér '56  21:35
Brit követi jelentések, 1956 21:40
Mindszenty – Szeretlek, Faust 22:55
Kenó  23:00 Háború és béke 

02:00 Keresem a családom  03:10
Gálvölgyi-show (4. rész) 04:00 Fókusz
 04:35 Story Extra  05:00 Barátok
közt 05:30Televíziós vásárlás 05:55 Jó
reggelt, skacok!  07:35 RTL Klub Hír-
adó 08:05Fókusz 08:45Magyarul Ba-
lóval 09:20Asztro Show 10:25Televíziós
vásárlás 12:15 SütniCake 12:50 Nyu-
gi, Charlie!  13:25 Éjjel-nappal Buda-
pest  14:40 Döglött akták  15:45 A
kis menyasszony  16:25 A mentalista
 17:25 Story Extra  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz 19:35 Éjjel-nap-
pal Budapest  20:50 Barátok közt 
21:30 Szulejmán  22:40 Házon kívül
23:10 RTL Klub Híradó 23:40 Magya-
rul Balóval

01:05 Godzilla  03:25 Gálvölgyi-
show  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 09:20 Aszt-
ro Show 10:25 Televíziós vásárlás
12:25 Street Kitchen  12:50 Nyugi,
Charlie!  13:25 Éjjel-nappal Buda-
pest  14:40 Döglött akták  15:45 A
kis menyasszony 16:25 A mentalista
17:25 Story Extra 18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz  19:35 Éjjel-
nappal Budapest 20:50 Barátok közt
 21:30 Dr. Csont  22:30 Glades –
Tengerparti gyilkosságok 23:30 RTL
Klub Híradó 

02:20 Crossing Lines – Határtalanul 
03:10 Szívek szállodája 05:55 Televízi-
ós vásárlás 06:30 Will és Grace 06:50
Will és Grace  07:15 Jóbarátok 
07:40 Jóbarátok 08:05 Doktor House
 09:00 Doktor House  09:55 Szívek
szállodája 10:50 Amerikai mestersza-
kács  11:50 Monk – Flúgos nyomozó
 12:50 Monk – Flúgos nyomozó 
13:50 CSI: A helyszínelők  14:45 CSI:
A helyszínelők 15:40 Castle Kockáza-
tos nyomozás  16:40 Castle Szegény
gazdagok 17:35 Amerikai mestersza-
kács  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 Ál/Arc 23:55 Lakástalkshow 

03:20 Bates Motel – Psycho a kezdetek-
től 05:55 Televíziós vásárlás 06:30 Will
és Grace 06:50 Will és Grace 07:15
Jóbarátok  07:40 Jóbarátok  08:05
Doktor House  09:00 Doktor House A
vallomás  09:55 Szívek szállodája 
10:50 Amerikai mesterszakács 11:50
Monk – Flúgos nyomozó 12:50 Monk
– Flúgos nyomozó 13:50CSI: A helyszí-
nelők  14:45 CSI: A helyszínelők 
15:40 Castle Jéghideg ölelés  16:40
Castle Kockázatos nyomozás  17:35
Amerikai mesterszakács 18:35 Az élet
csajos oldala 19:05Az élet csajos olda-
la 19:35Nyugi, Charlie! 20:05Két pa-
si – meg egy kicsi 20:35Két pasi – meg
egy kicsi 21:00Chloe – A kísértés isko-
lája 23:00 Lakástalkshow 

02:25 Knight Rider  03:15 Knight Ri-
der  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 Szex, zsarolás, politika  16:40
Castle Jéghideg ölelés  17:35 Ameri-
kai mesterszakács  18:35 Az élet csa-
jos oldala  19:05 Az élet csajos oldala
19:35Nyugi, Charlie! 20:05Két pasi
– meg egy kicsi  20:35 Két pasi meg
egy kicsi  21:00 Flúgos Futam 22:15
Lakástalkshow 23:15 Kecskebűvölők 



w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

2016. december 2.   / + / 23

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

TÉVÉMŰSOR ÁLLATKERTKorhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 év
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kép és szöveg: xantus-állatkert

Itt az advent, és még nincs meg minden
ajándék? Van egy kedves ötletünk! Ajándé-
kozzon örökbefogadást családtagjainak!

Biztosan talál a győri Xantus János Állat-
kert örökbe fogadható állatai közül is olyat,
ami rabul ejti szerettei szívét! Ez pedig aján-
dékozás és jótékonykodás egyben! A befize-
tett összegből az örökbefogadott állatot is
támogatja, annak takarmányozásában,
egészségügyi gondozásában vállal részt. Az
örökbefogadás természetesen csak jelké-
pes, az állat itt marad a saját kifutójában, ám
az új nevelőszülő ajándékba kap róla egy
emléklapot, a pártfogoltja életrajzát, illetve
ha engedélyezi, a neve felkerül az állatkert
honlapjára, az örökbefogadó szülők közé. A
nevelőszülőknek minden év őszén tartunk
„szülői értekezletet”, ahol az állatkert munka-
társai mesélnek az örökbefogadott állatok-
ról, majd szakvezetés keretében sétát tehet-
nek az állatkertben, és néhány állattal köze-
lebbi kapcsolatba is kerülnek.  

DECEMBER 9., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:15 Ékszer TV 03:15 Overnight 
04:50 Aktív  05:10 Hungerő 
06:05 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:15 Stahl konyhája 
06:20 Mokka  Benne: Tények Reg-
gel 09:00 Ízes élet  09:20 Tűsarok 
09:35 Babapercek  09:40 Ékszer TV
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:30 Aktív  13:00 Walker, a te-
xasi 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 Brüno  23:45 Red Carpet –
Sztárok testközelben 23:55 A férjem
védelmében 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül  (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Építech (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Creati-
ve chef (ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Üzleti negyed
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sport-
hírek (ism.) 21:30 Konkrét 21:45 Bank-
világ (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Creative chef
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sport-
hírek (ism.) 23:30 Képújság

GYŐR+ TV

DECEMBER 8., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:35 Ékszer TV 03:35 Sportos
03:40 Aktív  04:00 13-as raktár 
04:40 Csapdába csalva  05:10 Hun-
gerő  06:05 Red Carpet – Sztárok
testközelben 06:15 Stahl konyhája 
06:20 Mokka Benne: Tények Reggel
09:00 Ízes élet  09:20 Tűsarok 
09:35 Babapercek  09:40 Ékszer TV
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:30 Aktív  13:00 Walker, a te-
xasi 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 Backstrom nyomozó 23:10
Propaganda 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Gázfröccs (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 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek 19:30
Vény nélkül 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Vény nélkül 
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sport-
hírek (ism.) 21:30 Építech (ism.) 22:00
Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Civil kurázsi (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Kép újság (ism.) 

GYŐR+ TV

02:30 A halál háza 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 Balóval 09:20 Asztro
Show 10:25 Televíziós vásárlás 12:25
Kisdumások  12:50 Nyugi, Charlie!
 13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:40 Döglött akták  15:45 A kis
menyasszony  16:25 A mentalista
 17:25 Story Extra  18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 Fókusz  19:35 Éj-
jel-nappal Budapest  20:50 Barátok
közt  21:30 Válótársak  22:35 CSI:
A helyszínelők  23:35 RTL Klub Hír-
adó 

01:50 Showder Klub  02:55 Válótár-
sak  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 Baló-
val 09:20 Asztro Show 10:25 Televíziós
vásárlás 12:25 EgészségKalauz 
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 21:25 Gyertek át!
 22:40 Playback párbaj  23:15
Showder Klub 

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 P'amende 07:55 Öt
kontinens 08:25 Az én '56-om 
08:40 Feketén-fehéren  09:30 Elfe-
ledett szerelem  10:20 Család-ba-
rát 11:59 Déli harangszó 12:00 Hír-
adó 12:45 Az én '56-om  12:55 Ízőr-
zők: Kiskunfélegyháza 13:35 Halál-
biztos diagnózis  14:25 A császár-
ság kincse  15:30 Elfeledett szere-
lem  16:15 Charly, majom a család-
ban  17:10 Ridikül  18:00 Híradó
18:35 Végtelen szerelem  19:30 Föl-
szállott a páva 21:45 Kenó  22:00
Nora Roberts – A múlt titkai  23:35
Becéző szavak 

03:15 Szívek szállodája 05:55 Televízi-
ós vásárlás 06:30 Will és Grace 06:50
Will és Grace  07:15 Jóbarátok 
07:40 Jóbarátok 08:05 Doktor House
 09:00 Doktor House  09:55 Szívek
szállodája 10:50 Amerikai mestersza-
kács  11:50 Monk – Flúgos nyomozó
 12:50 Monk – Flúgos nyomozó 
13:50 CSI: A helyszínelők  14:45 CSI:
A helyszínelők  15:40 Castle Szegény
gazdagok 16:40Castle Bosszú a múlt-
ból 17:35 Amerikai mesterszakács 
18:35 Az élet csajos oldala  19:05 Az
élet csajos oldala  19:35 Nyugi, Char-
lie!  20:05 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 21:00
Észbontók 22:10 Lakástalkshow 23:10
Chloe – A kísértés iskolája 

02:30 Crossing Lines – Határtalanul 
03:25 Szívek szállodája 05:55 Televízi-
ós vásárlás 06:30 Will és Grace 06:50
Will és Grace  07:15 Jóbarátok 
07:40 Jóbarátok 08:05 Doktor House
 09:00 Doktor House  09:55 Szívek
szállodája 10:50 Amerikai mestersza-
kács  11:50 Monk – Flúgos nyomozó
 12:50 Monk – Flúgos nyomozó 
13:50 CSI: A helyszínelők  14:45 CSI:
A helyszínelők 15:40 Castle Bosszú a
múltból 16:40 Castle 17:35 Ameri-
kai mesterszakács  18:35 Az élet csa-
jos oldala  19:05 Az élet csajos oldala
19:35Nyugi, Charlie! 20:05Két pasi
– meg egy kicsi 20:35 Két pasi – meg
egy kicsi  21:00 A Vasember  23:35
Fuss az életedért! 

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 Rondó 07:55 Kvartett
08:25 Az én '56-om  08:40 Feketén-
fehéren  09:35 Elfeledett szerelem
 10:20 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Az én
'56-om Bartók Kálmán  12:50 Ízőr-
zők: Zánka 13:30 Halálbiztos diagnó-
zis  14:20 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
Fábry  21:50 Munkaügyek  22:15
Kenó  22:30 Éjszakai rohanás 

Sokféle állatot lehet örökbe fogadni. Ha
egy állatkerti séta alkalmával beleszeretett
Gyurciba, a bóbitás gibbonba, az ő bohóc-
kodásába, ugrándozásába, válassza őt!
Örökbe fogadható állat például még Raul,
a fehér tigris, Zoia, a sárga jaguárlány és
párja Chico, a gyönyörű fekete jaguár, az
állandóan bohóckodó Malipo, a csimpánz-
kölyök, vagy a legkedvesebb zsiráf, Solon-
gó. A kedvenc állataink közé tartozik Zizi
és Tripi is, a kíváncsi ormányos medvepár,
vagy Vera és Julien király, a gyűrűsfarkú
makivezérek.

Kérünk minden kedves látogatót, hogy
az örökbefogadás előtt, mindenképpen te-
lefonon is érdeklődjön kollégáinknál! Az
iroda karácsonyi nyitvatartása miatt, el
szeretnénk kerülni, hogy esetleg feleslege-
sen kifáradnak.

Az örökbefogadás utolsó dátuma: de -
cember 20., kedd 12 óra.

Csaljon mosolyt velük családtagjai arcá-
ra a karácsonyfa alatt! A győri állatkert lakói
várják az új örökbefogadó szülőket!

Ajándékozzon
örökbefogadást karácsonyra!
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ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

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

Győr egyik legnépszerűbb lakóparkjában, a Pa-
csirta lakóparkban új építésű, társasházi laká -
sok eladók. A 62 nm-es lakás az első emeleten

található. Elosztása: amerikai konyhás nappali
+ 2 hálószoba. A nappaliból nyílik a 7 nm-es
erkély. Dél-nyugati tájolásának köszönhetően,
rendkívül világos, a rezsiköltség a téli hónapok-
ban sem lesz magas. Kiváló minőség, megbíz-
ható kivitelezés!

Ár: 18,8 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Rábapatona központi részén, csendes utcában
eladó ez az 1788 nm-es építési telek. A közmű-
vek a telekhatáron belül találhatók.

Ár: 4,9 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

A d y v á r o s -
ban, a Ko-
dály Zoltán
úton eladó ez
a 7. emeleti,
jó állapotú 53
nm-es, 2 szo-
bás panella-
kás, hőszige-
telt, fa nyílás -
zárókkal. A
lakást 2008-
ban felújítot-
ták: új kerámia burkolatok, svéd hajópalló a
szobákban, befordított konyhabútor, épített
mosdópult, klíma került beépítésre. A vízveze-
tékek cseréje is megtörtént. A szobák falát be-
lülről 5 cm-es hőszigetelő rendszerrel burkol-
ták, illetve a lakás egyik oldala kívülről is szi-
getelt. A fűtés távhővel történik, radiátorokkal.

Ár: 13,3 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Marcalváros I-en eladó ez az 55 nm-es,
2 szoba + hallos, 9. emeleti panellakás. Az in-
gatlan felújított, szép állapotú, a szobák lami-

nált parkettásak, a többi helyiség járólapos! A
műanyag nyílászárók redőnnyel és szúnyoghá-
lóval ellátottak! Az erkély árnyékolóval felsze-
relt, így nyáron is nyugodtan élvezheti a mele-
get! A lakás előnyös tulajdonsága közé sorolha-
tó a klíma!

Ár: 14,5 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Ménfőcsanak frekventált, új építésű ré-
szén eladó ez az 56 nm-es társasházi lakás.
Az ingatlan egy 16 lakásos társasház első eme-

letén található. Elosztása: amerikai konyhás
nappali + 2 szoba. A szobából, és a nappali-
ból is megközelíthető az 5,3 nm-es erkély. Fű-
tése házközponti, lakásonként egyedi mérőó-
rákkal ellátva.

Ár: 21,2 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr egyik legnépszerűbb lakóparkjában, a
Pacsirta lakóparkban új építésű ikerházi laká -
sok eladók! A 70 nm-es házhoz tartozó telek-

rész 400 nm. Elosztása: amerikai konyhás nap-
pali + 3 hálószoba. Nagyméretű 12 nm-es te-
rasz tartozik hozzá. Kiváló minőség, megbíz-
ható kivitelezés! Az ár kulcsrakész állapotra
vonatkozik! Ön választja ki a burkolatokat és
a falak színét! 

Ár: 22,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Szitásdombon eladó ez az ikerház. Az
ikerház 735 nm-es telken épül, extra minő-
ségű alapanyagokból: 30 cm-es Leier téglafa-

lazattal + 20 cm grafitos Austrotherm hőszi-
geteléssel, 3 rétegű üvegezésű, hőszigetelt,
98 mm-es műanyag nyílászárókkal (0,7
W/m2K). Energetikai besorolása A+. Külön-
legessége a talajkollektoros alternatív fűtő-
hűtő rendszer, amellyel télen-nyáron egyen-
letes temperálás érhető el padló, fal és meny-
nyezeti felületeken keresztül. A fűtésrásegí-
tést és melegvíz-ellátást kondenzációs gázka-
zán biztosítja. 

Ár: 47,3 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Szitásdombon, a dinamikusan épülő, mo-
dern Pacsirta lakóparkban épül ez a 12 lakásos,
családias társasház, melyben az utolsó 4 lakás

még eladó! Ez az 1. emeleti, 60,85 nm alapte-
rületű + 6,7 nm-es erkélyes lakás ideális csalá-
di otthont ígér. Elosztása: amerikai konyhás-ét-
kezős nappali + 2 szoba, ahol a nappali akár
egy 3. szobának is leválasztható, és még a vá-
laszfalakon is módosíthat!

Ár: 17,2 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Szigetben, a Belvároshoz közel, új építé-
sű, 5 lakásos társasházban eladó egy második
emeleti, tetőtéri, bruttó 44,13 nm-es (nettó:

34,64 nm) lakás, csendes utcában. Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 1 szoba, illetve kü-
lön nyíló fürdő és WC.

Ár: 13,6 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020 

Győr-Sziget legjobb területén, karnyújtásnyira
a termálfürdőtől és a Belvárostól, új építésű, lif-
tes társasházban eladó ez a 2. emeleti, 50,69

nm-es lakás 5,4 nm-es erkéllyel, amerikai kony-
hás nappalival + 1 szobával, de az elrendezé-
sen még módosíthat. A 32 lakásos épület a ki-
váló minőségű Leier építőanyagokból épül 30
cm-es falazattal + 20 cm hőszigeteléssel. A hő-
szigetelt, 3 rétegű üvegezésű műanyag Inter-
norm nyílászárók beépített redőnytokkal sze-
reltek. Fűtése egyedi mérős és energiahatékony
távhővel történik radiátorral, de padlófűtés ki-
építésére is lehetőség van.

Ár: 20,5 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020 

Győr-Szabadhegy új építésű részén épül ez a
33 lakásos liftes társasház. 39 és 107 nm alap-
területű lakások közül választhat, a földszinten

kertkapcsolattal! Ez a 64 nm-es lakás az első
emeleten található, elosztása kiváló, amerikai
konyhás nappali + 2 hálószoba, valamint gard-
rób található benne. A nappaliból a 7,59 nm-es
erkélyre léphetünk.

Ár: 23,2 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Sziget legjobb területén, karnyújtásnyira
a termálfürdőtől és a Belvárostól, új építésű lif-
tes társasházban eladó ez az 1. és 2. emeleti,

43,1 nm-es garzonlakás. A 32 lakásos épület a
kiváló minőségű Leier építőanyagokból épül
30 cm-es falazattal + 20 cm hőszigeteléssel. A
hőszigetelt, 3 rétegű üvegezésű műanyag Inter-
norm nyílászárók beépített redőnytokkal sze-
reltek. Fűtése egyedi mérős és energiahatékony
távhővel történik, radiátorral, de padlófűtés ki-
építésére is lehetőség van.

Ár: 16,8 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718
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HULLADÉKUDVAR-FELÜGYELÔ
Munkavégzés helye: Ács—Bábolna—Bôny hulladékudvarok mû kö dé si
területe, nyitvatartási rend szerint. Fôbb feladatok: lakosság által be-
szállított hulladék elhelyezésének teljes körû koordinálása • konténer-
cserék rendelése, nyomon követése • adminisztratív feladatok elvégzé-
se. Feltétel: min. szakmunkás végzettség • számítógépes ismeret •
B kategóriás jogosítvány és saját gépjármû

Jelentkezési határidô: 2016. december 31.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk: GYHG Gyôri Hulladék -
gazdálkodási Nonprofit Kft. 9024 Gyôr, Orgona utca 10. vagy munkaugy@
gyhg.hu. Kérjük, a borítékra írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a
„hulladékudvar-felügyelô” jeligét.

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

26 / + / 2016. december 2.

A Győr-Szol Zrt. által működtetett pi-
actereken immár a karácsonyé a fő-
szerep. A Vásárcsarnok előtti piacté-
ren csütörtökön nyitott a karácsonyi
vásár, ahol az ajándékozásra gondol-
va, közel negyven kereskedő kínálatá-
ból válogathatunk. Találunk itt többek
között divatos ruhát gyermektől fel-
nőtt méretig, meleg sapkát, kesztyűt
és sálat, téli cipőt, többféle táskát,
ajándéktárgyakat és praktikus kony-
hai eszközöket. Az adventi hangulatot
égősorok és karácsonyi zene fokoz-
zák. A nézelődés és vásárlás után ér-
demes betérni a csarnokba is, hiszen
a folyamatosan bővülő kínálatban sze-
repel az ünnepi vacsora elkészítésé-
hez szükséges élelmiszerek sora. A
hal, a hús, a tojás, a zöldségfélék és a
gyümölcsök kiváló minőségben, ked-
vező áron érhetőek el.

Az ünnepek közeledtével egyre ak-
tuálisabb feladat a karácsonyfa be-
szerzése is. A Győr-Szol Zrt. piactere-
in december 10-én kezdődik a fenyő-
árusítás. A kereskedés december 24-
ig tart. Az értékesíteni szándékozók
nagyrészt Zala, emellett Veszprém és
Győr-Moson-Sopron megyéből ér-
keznek. 

A Pannon-Víz Zrt. kéri, ne feledkezzenek
el a vízmérők, vízvezetékek szigeteléséről,
kerti csapok és a télen lakatlan épületek
víztelenítéséről! A tapasztalatok szerint
leggyakrabban ott történnek fagykárok,
ahol az ingatlan használata során valami-
lyen változás történt: költözés, eladás, tar-
tós távollét. A fagykárok megelőzéséről a
www.pannon-viz.hu oldalon olvashatnak.

Elôzzük meg 
a fagykárokat!

Karácsonyi vásár és fenyôárusítás a piacon is

A Vásárcsarnoknál december 10-e és
december 24-e között lesz karácsonyfa-
vásár, a büfésor mögötti parkolóban 10
kereskedő kínálja megvételre többféle
méretben a szebbnél szebb fenyőket. A
Tarcsay úti piacon a fenyővásár decem-

ber 10-e és december 24-e között na-
ponta 8 és 19 óra között lesz nyitva, itt 15
kereskedő felhozatalából válogathatunk.
A faeladás időszakában a piac parkolójá-
ban a beállóhelyek korlátozott darab-
számban állnak rendelkezésre. 

Győri Szabó Róbert, a Széchenyi
István Egyetem docense dedikálja
FC Katalónia (A Barca és a katalán
függetlenség) című, frissen megje-
lent kötetét a Vásárcsarnoknál de -
cember 3-án, szombaton  8-tól 12-
ig. A Barcelonai Egyetem ösztöndí-
jas győri kutatójának kötete bemu-
tatja, hogy a korszak egyik legjobb
csapata miért „Més que un club”,
és milyen politikai felhangja van a
világ első számú futballrangadójá-
nak, a híres El Clásicónak. 

El Clásico
Dedikálás a Vásárcsarnokban 

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. december 2—8.

Sertéslapocka
1 kg

349 Ft/db

Mesés túró
450 g, 775,56 Ft/kg

899 Ft/kg

Pecsenyekacsa-
comb 1 kg

nyak 1 kg

farhát fagyasztott, 1 kg

Libafarhát
elôhütött, fagyasztott

Sertés
zsírszalonna 1 kg

Marhalapocka 1 kg

250 Ft/kg

119 Ft/kg
59 Ft/kg

1990 Ft/kg

359 Ft/cs

Friss magyar tojás, 10 db-os

Mesés ESL tej
1,5% 

149 Ft/db
kartonos ár

Steffl dobozos sör
0,5 l, 298 Ft/l,

169 Ft/db

289 Ft/kg

Banán, 1 kg

175 Ft/db

699 Ft/kg

1899 Ft/kg
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Mandala 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%

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

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

• Ecetes hal: 1100 Ft/adag (2 szelet hal)
• Sertéskocsonya: 900 Ft/db

Karácsonyi ételrendelést
december 24-i elvitellel felveszünk!

Komplett hidegtál: Francia saláta • Kaszinótojás
Sonkatekercs • Sajttekercs • Töltött csirkemellrolád
Sült csirkemellfilé • Csabai töltött karaj • 1400 Ft/ fő

• Halászlé:   1400 Ft /adag
(2 szelet hal)

• 2 személyes Marcal tál: 3800 Ft/tál (2 szelet hal)
• Töltött káposzta: 1000 Ft/adag (2 db gombóccal)

Rendelést december 21-ig veszünk fel!

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

ÁLLÁS 

Lovak körüli munkára
hétvégi kisegítőt keresünk Győrsze-
merére. 06-30/296-5281

Győri TESCO áru-
házba azonnali kezdéssel
takarító munkatársakat kere-
sünk. Érdeklődni személyesen
az áruházban vagy a 06-
30/469-5774, 06-30/962-
3042 telefonszámon.

Azonnali kezdéssel
győri gépipari cég munkaválla-
lókat keres az alábbi feladatok-
kal: Betanított mun-
ka hengerfejek minőségi el-
lenőrzése, valamint CNC
esztergályos és ma-
rós tapasztalattal – egyedi
alkatrészek gyártása. Hosszú
távú, megbízható munkalehe-
tőség. Érdeklődni munkanapo-
kon 8–16 óra között: 96/511-
003, 06-30/266-4549 (ingyen
hívható).

CNC-gépkezelőket,
forgácsolókat, darusokat, autófé-
nyezőket, üzemeltető villanyszere-
lőket, géplakatosokat, targoncáso-
kat, kovácsokat keresünk, győri
munkahelyre. Tel.: 06-70/941-
0185; 06-70/941-0994; e-mail:
hegeszto2016@gmail.com

OKTATÁS

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

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen elszál-
lítjuk felesleges holmiját pincéjéből,
padlásáról, lakásából, illetve udvará-
ról. Hívjon bizalommal! Non-stop tel.:
06-70/675-0654.

Lovasoktatás Győrsze-
merén családias környezetben,
kezdők és haladók számára. Tereplo-
vaglási lehetőség. 06-30/296-5281

Kutyakozmetika
KARÁCSONYI SZÉPÍTKEZÉS

Modelleket keresek tanulóknak
gyakorlás céljából. A kutya teljes 

ellátást kap. Tel.: 06-30/393-5687.

Autókölcsönzés, kár-
pittisztító gép bérlése kedve-
ző árakon! Tel.: 06-20/543-5240 
www.gyorkolcsonzes.gportal.hu

Szeretné, ha energiaüzemét, el-
számolásait szakember felügyel-
né? Hőerőgépész-mérnök ipari
gyakorlattal, egyéni vállalkozó-
ként vállalja cégek, intézmények
részére energetikusi és egyéb
energetikai feladatok elvégzését.
Érd.: 06-30/245-3223.

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

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

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

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

Fakivágás, gyökérkivé-
tel,sövényvágás, fametszés, ásás, ka-
szálás, bozótirtás, fűnyírás! Telefonszám:
06-96/826-322, 06-30/403-6810.

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

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, műsza-
ki 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 

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

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

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása be-
váltása. Nádorvárosban lakás kiadó.
06-70/564-2280

INGATLAN

SÜRGŐSEN ELADÓ, PA-
NELÉPÜLET ALATTI, MI-
NIMUM 18 NM-ES GA-
RÁZST VÁSÁROLNÉK
MARCALVÁROS I-EN, Ik-
va, Répce, Cuha utca érdekelne. 06-
0/292-6856

Nádorváros határán fel-
újított, földszinti kétszobás lakás
eladó. 13.400.000 Ft. 06-70-940-
4046

Baross úton fél szuterén, fel-
újított, kétszobás lakás eladó.
13.900.000 Ft. 06-70/633-5250

Győr-Nádorvárosban
bútorozott, felszerelt, gázfűtéses tég -
lalakás kiadó. Bükfürdőn apart-
man kiadó. Tel.: 06-30/302-6149.

Elcserélném a 37 nm-
es, 1. emeleti, felújított
önkormányzati lakáso -
mat nagyobbra, saját tulajdonú is
érdekel. Tel.: 06-20/434-4526.

Győr, Ikva utcai 55 nm-
es, erkélyes, felújított lakás ki -
adó. Érdeklődni 17 óra után. 06-
20/975-3771

LAKÁSCSERE

Érd.: 06-96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-es, össz-
komfortos, határozatlan idejű, telje-
sen felújított, bérleti szerződéses la-
kást cserélne adyvárosi, 3-4 szobás,
határozott-határozatlan idejű bérle-

ményre. Bán Aladár u. kizárva. (Hir-
detésszám: 584.)

Belvárosi, 2 szobás, 83 nm-
es, félkomfortos, egyedi fűtésű,
határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 2 szobás, belváro-
si, révfalui, nádorvárosi, József At-
tila-ltp., szabadhegyi, kismegyeri,
Marcalváros I–II, 45–55 nm közöt-
ti kisebb bérleményre. (Hirdetész-
szám: 234.)

Szigeti, 1 szobás, 36 nm-es,
komfortos, egyedi gázfűtéses, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne belvárosi, szigeti, révfalui, ady-
városi, szentiváni 40-50 nm-es,
1+fél–2 szobás bérleményre. Tarto-
zás átvállalása lehetséges. (Hirde-
tésszám: 236.)

Szabadhegyi, 2 szobás, 49
nm-es, távfűtéses, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne 2
szobás, nádorvárosi, 30–55 nm-es,
határozatlan idejű bérleményre. A
WC külön helyiségben legyen. (Hir-
detésszám: 241.)

Gyárvárosi, 2 szobás, 53
nm-es, felújított, komfortos, gáz-
fűtéses, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne szigeti, újvá-
rosi, 2 szobás, 50-60 nm-es, kizá-
rólag földszinti bérleményre. (Hir-
detésszám: 242.) 

Adyvárosi, 2 szobás, 50 nm-
es, távfűtéses, felújított, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne
50-60 nm-es bérleményre. (Hirde-
tésszám: 243.)

ÉPÍTŐANYAG
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SPORT PORTRÉ

szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

A kétezres évek elején a győri fiatalok,
főleg az extrém sportokat kedvelők kö-
rében volt egy hihetetlenül népszerű fi-
gura. Aki annak idején kalandvágyból
nem forradalmár vagy rocksztár akart
lenni, az legszívesebben Alma bőrébe
bújt volna, hogy farkasszemet nézzen a
veszéllyel, nekimenjen a sivatagnak és
laza mosollyal maga alá gyűrje azt, min-
den pokoli tulajdonságával együtt.
Ezek az emberek elképzelték, hogy mo-
torra pattannak és több száz társukkal
együtt versenyeznek, majd célba érnek
a világ akkori legnehezebb terepraliver-
senyén, a híres-hírhedt Dakaron. Ami-
vel az álmodozók csak gondolatban ját-
szottak, azt Varga Ákos, vagy ahogy
mindenki ismeri, Alma tette meg he-
lyettük. Kétszer is ott volt azok között,
akik teljesítették a próbát. Tizenegyné-
hány évvel a történtek után, újra velem
szemben ül, megint beszélgetünk, de
most még annál is büszkébbnek látom,
mint amikor hazatért a sivatagból és
könyvbe illő történeteit mesélte. A
büszkeség oka pedig az, hogy a lánya
ül mellette, le sem tagadhatná, a szeme
fénye. Varga Emőke mindössze tizen-
hat éves, nagy tehetség, az Audi ETO
kézilabdacsapatának játékosa.

„Emőke hét-nyolc éves volt, amikor
a fejembe vettem, hogy rajthoz állok a
Dakaron. Az elszántságom, a tudásom
megvolt hozzá, pénzem nem nagyon.
Hitelt kellett felvennem, hogy ki tudjak
utazni. Mindig is az extrém helyzetek
vonzottak, azok a feladatok, amiket a
legtöbb ember túlságosan nehéznek
gondol, semmi nem állhatta utam,
hogy megvalósítsam az álmom. Akkor
még nem fogtam fel, hogy nem csak
magamért tartozom felelősséggel, itt-
hon a családom vár aggódva.” Ákos
akkoriban sokszor mesélt olyan törté-
neteket, amiket csak a sivatagban ta-
pasztalható egymásrautaltság hoz ki
emberekből. Amikor a versenylázat is
legyőzi az, hogy a társunkon segít-
sünk, mert ép eszű ember nem megy
el egy balesetet szenvedett motoros
mellett, vagy éppen benzint ad a rivá-
lisnak, hogy ő is beérjen a táborba a
homokvihar előtt. „A versenyző nem
érzi a veszélyt. Másokkal ellentétben
rám nem lőttek soha, de előfordult,
hogy egy elaknásított övezetben egy
keskeny sávon tudtunk csak átmenni,
igyekezve, hogy ne hibázzunk és ne
repüljünk a levegőbe.”

Alma meg a lánya: ami az egyiknek a Dakar,
az a másiknak a Bajnokok Ligája

Emőke, miközben hallgatja édes-
apja sztorijait élete versenyeiről, csak
mosolyog, aztán elmondja, milyen
volt ezeket a heteket itthon kisgyer-
mekként megélni. „Arra emlékszem,
hogy valaki mindig szólt, hogy apu
most van a tévében, én pedig rohan-
tam, hogy láthassam. Sokszor na-
gyon későn adták az összefoglalót,
így mi csak másnap nézhettük meg.
Fogalmam sem volt, hogy mi is az,
amit érzek, miközben az apukám szá-
guld a dűnék között. Ma már tudom,
hogy a büszkeség volt. Akkor is ő volt
az én hősöm.” Azt, hogy Emőke nem
az extrém sportok, főleg nem a moto-
rozás mellett kötött ki, közel sem a vé-
letlennek köszönheti, sokkal inkább
az apai szigornak. „Ő egyszerűen kije-
lentette, hogy a motorozás nem nők-
nek való sport, tehát felejtsem el szé-
pen. Azóta is küzdök, hogy változtas-
son a véleményén, de hajthatatlan.
Robogózhattam, ez minden. Persze
nem bánom, hogy kézilabdázó lettem,

hiszen apa ebben is tud segíteni, Ő is
játszott jó pár évet az ETO-ban. Ré-
gebben előfordult, hogy bekiabált a
lelátóról, mit hogyan csináljak, de
mostanában ez már nem jellemző.” Al-
ma hozzáteszi, jobban izgul lánya
meccsein, mint annak idején, amikor
ő maga is pályára lépett. Azt mondja,
feszülten várja a
pillanatot, hogy
Emőke játszhat a
felnőtt csapat
sztárjai között,
és izgul, hogy
minden a lehető
legjobban ala-
kuljon.

Közben figye-
lem mindkettőjüket, látszik, hogy ez az
apa–lánya kapcsolat különleges, ami-
ben Alma a szülő, a barát, a minden.
„Kiskorom óta apukám a példaképem.
Ő a legjobb apa a világon, mindent
megvalósít, amibe belevág, és olyan jó
az emberekkel. Szó sincs arról, hogy

én azt csinálok, amit akarok, épp ellen-
kezőleg. Szigorú, de jó, hogy ilyen, nél-
küle nem lennék itt.” Amíg ezeket a
mondatokat hallgatom az ETO fiatal te-
hetségétől, a kőkemény fickó arcán el-
indul a könnycsepp lefelé, elbíbelődik
pár másodpercig egy zsebkendővel,
aztán csendben figyeli, ahogy Emőke

azokat az élményeket sorolja, amik
újak voltak számára, ahogy az első csa-
pat keretében találta magát. „A korosz-
tályos gárdákban még átlövőként ját-
szottam, de sokan voltunk ezekre a
posztokra, kicsit háttérbe szorultam,
főleg védekeztem. Ambros Martín ki-
járt a meccseinkre, és tetszett neki a já-
tékom, az ő ötlete volt, hogy próbáljam
meg a beálló posztot. Hívott, hogy me-
hetek edzeni a felnőttekhez. Megszó-
lalni sem tudtam, annyira örültem. Ele-
inte izgultam a világ legjobb játékosai
között, de gyorsan kiderült, ők minden-
ben segítenek. Képzeld el a szituációt,
hogy Heidi Löke, a világklasszis, az
olimpiai bajnok odajön hozzád, és azt
mondja, kérdezzek bármit, megmutat-
ja, hogyan csináljam, de említhetném
Amorimot is, aki folyamatosan irányít,
hogy a védőjátékom javuljon. A mecs-
cseken óriási érzés öt-hatezer ember
előtt játszani. A szurkolók szeretnek
minket, engem sokszor biztatnak,
hogy legyek kitartó, eljön majd az
időm. Hihetetlen, hogy tőlem is auto -
gramot kérnek, és bizony előfordul,
hogy tízből tízszer másféleképpen néz
ki az aláírásom.” Varga Emőke célja,
hogy tűzközelben legyen a Bajnokok
Ligája győzelemre esélyes Audi ETO-
nál, jövőre bekerüljön az EYOF-váloga-
tottba, később pedig eljusson valame-
lyik nagy világversenyre a nemzeti csa-
pattal. Édesapja sem adta fel Dakar-ál-
mait, edzésben van, tapasztalt moto-
ros, ha lesznek támogatói, újra nekivág
a próbának. Arra a kérdésre azonban,
hogy mit választana, győzelmet a világ
legismertebb versenyén, vagy azt,
hogy az Emőke nyakába kerüljön egy
BL-, esetleg egy olimpiai arany, egyér-
telmű választ ad: „A lányom sikere sok-
kal fontosabb, ez nem is kérdés.”

Szigorú apa,
de jó, hogy ilyen, nélküle
nem tartanék itt
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Bízik a további sérülések elmaradásá-
ban, de kihívásként fogja fel az ezekkel
járó problémákat Kim Rasmussen, a
vasárnap kezdődő svédországi Európa-
bajnokságra készülő magyar női kézi-
labda-válogatott szövetségi kapitánya.
A dán szakember együtteséből a múlt
heti Kárpát Kupán Kovacsics Anikó
vádli-, míg Szucsánszki Zita orrsérülést
szenvedett, kettejük közül csak utóbbi
bevetésére van esély, bár még bizony-
talan a szereplése. Korábban többek
között Zácsik Szandra és két győri, To-
mori Zsuzsanna és Korsós Dorina ke-
rült ki a keretből sérülés miatt.

„Nagyon keményen dolgoznak a lá-
nyok minden edzésen. Rendkívül
büszke vagyok rájuk a vasárnapi mér-
kőzés miatt, hiszen két fontos játékos
idő közbeni kidőlése után is össze tud-
ták szedni magukat, és öt kulcsember
nélkül saját pályáján legyőzte Románi-
át a csapat. Ez bármelyik válogatott-
nak büszkeségre adna okot" – utalt a
felkészülési torna megnyert fináléjára
Rasmussen. Pálinger Katalin, az
MKSZ alelnöke kitért rá, a négyéves
terv első komoly megmérettetése lesz

A Magyar Olimpiai Bizottság gondozá-
sában megjelent kötetben több mint 80
szerző írásai, képei szerepelnek mint -
egy 600 oldalon – ez hatvannal több,
mint a tavalyi kiadásban. A Sport 2016-
ban exkluzív interjúkat olvashatnak riói
érmes sportolóinkkal, valamint edzők-
kel és külföldi sztárokkal egyaránt. A ki-
advány közel fele a riói olimpiáról szól,
emellett a paralimpia és a labdarúgó
Európa-bajnokság is nagy terjedelem-
ben jelenik meg benne. „Idézőjelben
könnyű feladat a 27 éves múltra vissza-
tekintő könyv szerkesztése, mivel renge-
teg verseny van egy évben, ráadásul a
sport sikerágazat Magyarországon” –
mondta Borkai Zsolt, a MOB elnöke.

A könyvbemutatón riói olimpikonok is
részt vettek. A bronzérmes férfi párbaj-
tőrcsapat tagjai, Boczkó Gábor, Imre Gé-
za és Rédli András, valamint a paralimpiai
ezüstérmes vívó, Krajnyák Zsuzsanna.
„Nálunk a családban minden évben az
egyik legkedvesebb karácsonyi ajándék
a fa alatt a Sport évkönyv. Ebbe bekerülni
számomra óriási megtiszteltetés. Az
olimpia után megsérültem, de januárban
visszatérhetek, és készen állok a komoly
feladatokra. Jövőre egy remek Európa-
bajnoki és világbajnoki szerepléssel sze-
retnénk helyet követelni magunknak eb-
ben a kiadványban.” – mondta a könyv-
bemutatón Rédli András.

Suzuki Stabil Autószalon
Gyôr, Fehérvári út 75. Tel.: +36-20/539-5505

www.suzukistabil.hu

Az új S-Cross megérkezett!

Suzuki Swift 1,2 GL

Suzuki Vitara 1.6

Több színben, 2016. decemberi átvétellel.

Akciós THM: 6,49%

AJÁNDÉK téli gumi szett és metálfény.

Már 3.990.000 Ft-tól!

Már 2.999.000 Ft-tól!

Már 3.890.000 Ft-tól!

Görbicz: harcolunk az Eb-n, 
hogy büszkék lehessenek ránk

Megjelent a Sport
2016 évkönyv

az Európa-bajnokság. „Nagyon pozi-
tív vagyok, mert olyan fejlődést és fe-
gyelmezettséget láttam a csapaton,
amit az elmúlt években nem." Az Audi
ETO csapatkapitánya, Görbicz Anita
azt mondta, a többi irányító sérülése
miatt neki is több munkát kell elvégez-
nie. „Remélem, hogy a rengeteg ed-
zés segít, hiszen az elmúlt egy-másfél
évben eldugtam a jó formámat, remé-
lem, hogy ez az Eb jól sikerül. Nagyon
fogok küzdeni, harcolni, és mindany-
nyian azon leszünk, hogy büszkék le-
hessenek ránk" – mondta. Az ETO ka-

pusa, Kiss Éva hozzátette, ő és Janu-
rik Kinga is jó formában véd, és mind-
kettejükre szükség lesz a hosszú kon-
tinenstorna alatt.

A magyar válogatott jövő hétfőn a
cseh, szerdán a dán, míg pénteken a
montenegrói együttessel mérkőzik
Malmőben a C csoportban, amelynek
első három helyezettje jut a középdön-
tőbe. A nemzeti együttes jelenlegi 17
fős Európa-bajnoki keretében az Audi
ETO-t Kiss Éva, Bódi Bernadett és Gör-
bicz Anita képviseli. A svédországi kon-
tinenstornára 16 játékos nevezhető.

A CMB Cargo UNI Győr női kosárlabda-csapata idén is út-
jára indítja hagyományos, adventi jótékonysági felhívását.
A klub ezúttal az Értelmileg Sérültek és Segítőik Egyesü-
letét támogatja azzal, hogy a csütörtöki Krakkó, a decem-
ber 4-i, Cegléd és a december 14-i, Montpellier elleni mér-
kőzése teljes jegybevételét az egyesületnek ajánlja fel.

„A korábbi években is megszokott volt tőlünk, hogy se-
gítünk a nehéz sorsú társainkon. Tavaly egymillió forintot
gyűjtöttünk össze, amivel a Lurkó Alapítványt támogattuk
egy életmentő készülék megvásárlásában. Idén Simon Ró-
bert Balázs országgyűlési képviselő javaslatára az értelmi-
leg sérülteket kívánjuk megsegíteni. Ehhez apropót szol-

Jegybevétellel segítenek a kosárlabdázók
gáltatott az is, hogy az országos szervezet a 35. születés-
napját ünnepli" – mondta a klub társadalmi elnöke, Fűzy
András. A képviselő is a tavalyi „Passzold a labdát” prog-
ram sikerén felbuzdulva javasolta a klubnak, hogy közösen
hirdessenek akciót az adventre, és mivel régebb óta van
kapcsolat az ÉSSE-vel, adott volt, hogy őket javasolja,
mint támogatandó szervezet. „Bízom benne, hogy ezen
felhívás hatására sokan mennek ki az érintett meccsekre,
s ezúton jelentem be, hogy a három mérkőzés jegybevé-
telét saját forrásaimból kipótolom, hogy karácsony előtt
szép, kerek összeget tudjunk átadni az egyesületnek" –
mondta el Simon Róbert Balázs.
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Évadzáróval búcsúztatták a versenyidényt a Graboplast VSE kajak-kenusai. 2016-
os sikerei alapján ismét a győri klub lett a legeredményesebb az országban, így
az elmúlt bő egy évtizedben kilencedszer hódította el ezt a címet. A Graboplast
VSE olimpiai bajnokkal is büszkélkedhet, Fazekas-Zur Krisztina Rióban tagja volt
a győztes kajak négyesnek, de Dusev-Janics Natasa is a győri színeket képviselte
Brazíliában. Homonnai Luca minden rekordot megdöntött korosztályában, illetve
őt választották a világ legjobb utánpótlás-versenyzőjének a sportágban. Csay Re-
náta tizennyolcadik maraton-világbajnoki aranyával minden idők legeredménye-
sebbje lett, a női kenusok pedig ezúttal is verhetetlenek voltak.

A jövőben megújult környezetben készülhetnek a Graboplast VSE kajakosai és
kenusai. A munkálatok elkezdődtek, így tavaszra elkészülhet az az épületblokk,
melyben helyet kap egy több mint kétszáz négyzetméteres konditerem, kiszolgá-
lóegység és több új öltöző. A következő év kiemelkedő eseménye az EYOF lesz,
amelyen tizedik, a rendező ország által választott sportágként, a kajak-kenu.

A tavalyi sikeres rendezés után ismét
a győri Audi Aréna adott otthont a tor-
nászok Mesterfokú Országos Bajnok-
ságánk. A háromnapos versenyen ki-
emelkedően szerepeltek a Győri AC
sportolói is. A férfiaknál a ferencváro-
si Babos Ádám nyert összetettben,
csapatban az FTC mögött a GYAC
végzett a második helyen, Varga
Csenger, Kardos Botond, Szabó Nán-
dor, Sikert Olivér összeállításban. A
női mezőnyben Böczögő Dorina nyer-
te az összetett versenyt, itt harmadik
helyen végzett a győri Fehér Nóra,
míg csapatban a Békéscsaba szer-
zett aranyérmet. Egyéniben fele más
korláton és gerendán a riói olimpikon
Kovács Zsófia, ugrásban és talajon

Kajak-kenu: a legjobb magyar
klub lett a Graboplast Gyôri VSE

Gyôri tehetségek is helytálltak
a mesterek között

pedig Böczögő Dorina állhatott a do-
bogó tetejére. Gerendán a GYAC friss
igazolása, Fehér Nóra harmadik he-
lyezést ért el. A szerenkénti döntők-
ben lovon, az esélyeknek megfelelő-
en, az olimpiai bajnok Berki Krisztián
lett az első, a GYAC-os Mészáros
Krisztofer szerezte meg a negyedik
helyet. A 15 éves tehetség talajon és
gyűrűn ötödikként zárt. Talajon Bon-
csér Krisztián győzött, ebben a me-
zőnyben a hazaiak közül Szabó Nán-
dor ötödik lett. Szabó gyűrűn bronzér-
met szerzett, míg korláton a negye-
dik, nyújtón a hatodik legjobb ered-
mény volt az övé. Ugrásban és korlá-
ton Kardos Botond, nyújtón Vecser-
nyés Dávid nyert bajnoki címet.

A labdarúgó Magyar Kupában a 8. for-
duló mérkőzéseit játszották le a csapa-
tok. A tét a legjobb 16 közé kerülés volt,
a továbbjutás pedig egy mérkőzésen
dőlt el a párharcokban. Ez sikerült a

Gyirmótnak, miután idegenben 2–0-ra
legyőzte a megyei I. osztályban szerep-
lő Kecskemétet, Simon Attila és Mada-
rász találataival. Urbányi István a mér-
kőzést követően azt mondta, kemény
csatában vívták ki a továbbjutást egy

Továbbjutott a Gyirmót, kevés
hiányzott az ETO-bravúrhoz

megye I-es, de képességei szerint ma-
gasabb osztályú gárda ellen. A gyirmó-
tiak bajnoki meccsen, szombaton
15.30-kor a Budapest Honvédot fo-
gadják az Alcufer Stadionban.

Az NB III Nyugati Csoportjának ta-
belláján második helyen álló ETO FC az
élvonalbeli listavezető Vasast fogadta a
kupában, és kis szerencsével le is győz-
hette volna esélyesebb ellenfelét. A
meccsen a fővárosiak vezettek, ám a
Győr Rácz és Szabó Lukas góljaival for-
dított. A Vasas a 80. percben egyenlített,
majd a 91. percben a győztes találatot
is megszerezte, így 3–2-re nyerte a ta-
lálkozót. „Büszke vagyok a csapatra,
amely tele fiatal játékosokkal helytállt
Magyarország jelenlegi legjobbja ellen.
Küzdöttünk, mindent megtettünk,
emelt fővel hagyhattuk el a pályát” –
mondta a lefújás után a zöld-fehérek
csatára, Rácz Ferenc. Az ETO a bajnok-
ságban lép pályára legközelebb, szom-
baton 16 órakor a Kaposvárt fogadja.

A megyei I. osztályú Ménfőcsanak a
Honvéddal játszott a Magyar Kupában.
Az NB I-es fővárosiak 5–0-ra nyertek.

Mészáros Krisztofer 15 évesen
szerepelt a felnőttek között
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Több mint fél évszázados hagyományra tekint vissza a Gerevich–
Kovács–Kárpáti férfi kardvívó Világkupa-verseny.  A fegyvernem
egyik legrangosabb megmérettetését az elmúlt 54 évben mindig
Budapesten rendezték, idén azonban, december 2-a és 4-e kö-
zött a győri Audi Arénában lesz a gála.

A szervezésből kivette a részét a riói olimpián a párbajtőrcsa-
pattal bronzérmes Boczkó Gábor is.

„Félig győriként a legjobb tudásom szerint próbálom segíteni
a szövetséget a kardvívó Világkupa sikeres lebonyolításában. Sze-
retnénk nagyon komoly versenyt rendezni az Audi Arénában. A
világ legjobbjai érkeznek hozzánk, és szeretettel várunk minden-
kit, hiszen ilyen eseményt ritkán láthat a közönség. Szilágyi Áron
kétszeres olimpiai bajnokunk is ott lesz a páston, ő a riói győzel-
me után először indul versenyen. Végig kint leszek a világkupán,
hiszen a szervezési feladatokból sok mindenért felelek, nem so-
kat fogok aludni ebben a három napban, de biztos vagyok benne,
hogy a befektetett munka sikeres versenyt eredményez. A Világ-
kupára a belépés mindhárom napon ingyenes” – mondta Boczkó
Gábor a győri eseményről.

Pénteken lesznek a verseny selejtezői. A csoportmérkőzések
14 órakor kezdődnek, és a mezőny a legjobb 64-ig jut el. A más-
napi folytatás délelőtt 10 órakor indul, direkt kieséses rendszer-
ben, négy páston. A délutáni nyolcas döntő fél ötkor kezdődik.
Vasárnap a csapatversennyel zárul a győri kardgála, amelyet a vi-
lághírű mester, Zarándi Csaba tiszteletére rendeznek reggel 9-
től. A döntőt délután három órától láthatják a nézők.

Ilyen még nem volt,
városunkban lépnek pástra
a világ legjobb kardozói

Összesen 506 érmet szereztek a Győri AC
különböző szakosztályának sportolói a
2016-ban rendezett versenyeken, többsé-
gében országos megmérettetéseken.
Eredményesen szerepeltek az atléták, a
birkózók, a cselgáncsozók, a teniszezők, a
tornászok, az evezősök, a kerékpárosok és
a kötélugrók is. Erről is beszélt a klubel-
nök, Klement Tibor a GYAC évadzáróján,
amelyen a legeredményesebbeket külön

Félezer érmet hozott az év 
díjazta a klub. A kezdeti 240 fős sporotlói
létszám rövid idő alatt 857-re nőtt az egye-
sületnél. A következő cél az, hogy legalább
ezer igazolt versenyzője legyen a klubnak,
ehhez óriási lökést adhat az, hogy újabb lé-
tesítmények épülnek a városban. A GYAC-
nak jelenleg 17 olyan sportolója van, akik
esélyesek arra, hogy a magyar színeket
képviseljék a jövő évi győri Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválon.
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