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A Tihanyi Árpád út 68–78. szám előtti terület rende-
zése a csapadékvíz-elvezetési munkálatokkal kez-
dődött, de a tervek szerint a jövőben több mint fél-
száz parkolót is kiépítenek itt.

Kovács Tamás, a terület önkormányzati képviselő-
je elmondta, a fejlesztés első ütemében a Tihanyi út
72-től 78-ig épültek ki azok a vízelvezető folyókák,
amelyek a szintén jelen beruházási fázisban kiépített,
zárt hálózatba csatlakoznak. A folyókákat új térburko-
lat övezi. A házak körüli, jelenleg murvás területen a
tervek szerint a jövőben 51 burkolt parkolóhelyet ala-
kítanak ki, és megtörténik a terület rendezése is. En-
nek előkészítéseként a csapadékvíz-elvezető gerinc
egy szakasza is megépült. A fejlesztés első üteme
mintegy 17 millió forint értékű beruházás volt.

Csapadékvíz-elvezetéssel
kezdôdött a felújítás

Fogadóóra
December 21-én, hétfőn 15 és 16 óra között
a Városháza Zechmeister I. Termében foga-
dóórát tart Takács Krisztián független önkor-
mányzati képviselő, amelyre mindenkit sze-
retettel vár.

Díjazták a segítôket
A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fó-
rum az egészségfejlesztésben és a drog-
probléma kezelésében kiemelkedő munkát
végző szakembereket díjazta. A győri önkor-
mányzat fontosnak tartja, és támogatja a
megelőzést, valamint a drogprobléma haté-
kony kezelését. Ebben fontos szerepe van a
helyi közösségek, szakemberek munkájának.
– mondta el dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester, aki a KEF elnökeként két főt részesí-
tett elismerésben az egészségfejlesztés, a
drogprevenció, a drogproblémák kezelése,
valamint a kínálatcsökkentés területén vég-
zett munkájukért.  Ezt az elismerést kapta
Grábits Mária, a Győri Szolgáltatási Szakkép-
zési Centrum Pálffy Miklós Kereskedelmi
Szakképző Iskola tanára, aki osztályfőnöki
munkaközösség-vezetőként is jelentős szere-
pet játszik az egészségfejlesztés és drogme-
gelőzés iskolai feladataiban, valamint Mátai
Enikő, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
SzínStér program vezetője, aki a veszélyezte-
tett fiatalok érdekében végez példaértékű te-
vékenységet, többek között ő kezdeményez-
te a PartiSegély szolgálat beindítását az éj-
szakai szórakozóhelyeken.

A győri önkormányzat karácsony
előtt bérletekkel kedveskedett a
város időseinek és fiataljainak,
amellyel a közösségi kerékpár-
kölcsönző rendszert tudják
igénybe venni.

Radnóti Ákos alpolgármester a
városi Idősügyi Tanács évzáró ülé-

Annak ellenére, hogy az orosz és az ukrán piac el-
szállt, előbbi az embargó, utóbbi a kaotikus helyzet
miatt, idén is növekedni tudott a Graboplast – jelen-
tette ki Jancsó Péter elnök-vezérigazgató a társa-
ság karácsonyi fogadásán.

Az idei növekedés mértéke 1-2 százalék lesz, már
ami az árbevételt illeti. Az eredmény ennél jóval na-
gyobb lesz, 15-20 százalék között. 2014-ben egyéb-
ként 17,5 milliárd forintos árbevétel mellett egymilliárd
forintos eredményt produkált a társaság. Ukrajnában
védelmi pénzt kérnek, hogy ne törjék fel a raktárainkat
– jelezte Jancsó Péter azt, miért is voltak kénytelenek
lemondani Ukrajnáról. A két fontos kelet-európai piac
elvesztése ellenére idén is növekedni tudott a győri
székhelyű társaság, ami a piac ismeretében nem kis
eredménynek számít. A növekedés minden bizonnyal
jövőre is folytatódik, néhány héten belül ugyanis átad-
ják a Graboplast új gyárát Tatabányán. A cég egyedi
kormánydöntés alapján 3 milliárd forint vissza nem té-
rítendő támogatást kapott.
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GyôrBike-bérletek idôseknek és fiataloknak
sén a különböző nyugdíjas egyesü-
leteknek és az Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézmény idősek
klubjainak összesen 74 kártyát
nyújtott át. Kiemelte, ezzel a lehető-
séggel tovább bővül a szépkorúak
mozgáslehetősége, egyben örö-
mét fejezte ki, hogy az idősek köré-

ben jelentős igény jelentkezett a vá-
rosi kerékpárok használatára. Az al-
polgármester lapunknak elmondta,
hogy a Városi Diák Fórum évi utolsó
ülésén hasonló meglepetéssel ked-
veskednek a fiataloknak, akik szin-
tén több tucat bérletet kapnak a
GyőrBike-ok igénybevételéhez. 

Idén is növekedett a Graboplast

Jancsó Péter beszélt arról is, hogy a tervek sze-
rint jövőre 9 milliárd forintra mérsékelik a Graboplast
jelenleg mintegy 10 milliárd forintos hitelállományát.
A karácsonyi ünnepségen adták át a Pethő Lajos-dí-
jat. Az egykori kiváló győri újságíró emlékére másfél
évtizede alapított díjat a Graboplast, amelynek oda -
ítéléséről a Pethő Lajos Kuratórium dönt. Idén Wer-
ner Krisztina, a Kisalföld szerkesztője kapta a díjat,
amelyet Jancsó Pétertől vehetett át. 
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Karácsonyra áldást, 
békességet, 

az új esztendôre 
boldogságot 

és jó egészséget
kívánok!

Kedves 

SIMON RÓBERT BALÁZS
országgyûlési képviselô

G yôriek!

Az Összefogás füzére díszítette a Kossuth Lajos Általános Iskola kará-
csonyfáját, a Győr-Újvárosi Gyerekekért Alapítvány immáron negyedik
éve bocsátotta útjára az Advent Angyalait. A támogató, együttműködő
partnerek nevével díszített jégcsapokat szalagra fűzték, ezzel is jelké-
pezve a példaértékű társadalmi felelősségvállalást, ami az eddigi kö-
zös munkát jellemzi.

Együttműködési megállapodást kötött
múlt pénteken a Győri Műszaki Szak-
képzési Centrum Pattantyús-Ábrahám
Géza Ipari Szakközépiskolája (PÁGISZ)
és a Széchenyi István Egyetem, mellyel
a villamosmérnöki szakot kívánják nép-
szerűsíteni. Komoly munkaerő-piaci
igény mutatkozik ugyanis a villamosmér-
nöki területen. A Széchenyi István Egye-
tem szándéka, hogy tovább növelje a
szakon tanulók számát, s a végzettek a
lehető legnagyobb arányban az iparban
még jobban használható diplomát sze-
rezzenek. „Ennek érdekében az intéz-
mény a PÁGISZ-t olyan partnerének te-
kinti, ahol a villamosmérnöki tanulmá-
nyok széles körű megalapozása tradici-
onálisan sikeres tevékenység” – mondta
el dr. Földesi Péter, az egyetem rektora
a jubileumi, huszadik Pattantyús Napon,
aki mellett Hollenczer Lajos, a PÁGISZ
vezetője és Gede Eszter, a Győri Műsza-
ki Szakképzési Centrum főigazgatója ír-
ta alá a megállapodást.

Gede Eszter kifejtette, a 2016/17-
es tanévtől átalakulnak a szakképző
iskolák: a szakközépiskolák szakgim-
náziumok, a szakiskolák pedig szak-

Erôsítik a gyôri 
villamosmérnöki képzést

középiskolák lesznek. A szakgimnázi-
umokban továbbra is négy év alatt le-
het eljutni az érettségiig, nő azonban
a szakmai képzés, és ezen belül is a
gyakorlati képzés aránya, ezt követő-
en pedig emelt szintű technikus szak-
képesítés szerezhető. A szakiskolák
átalakulása után a szakközépiskola a
hároméves szakmai képzést és komp-
lex szakmai vizsgát követően, automa-
tikus továbbtanulási lehetőséget nyújt
az érettségi megszerzéséhez, kétéves
felkészítés keretében.

Új LED fényforrások 
az adyvárosi várjátszótérnél
Modern LED fényforrásokkal bővül az
adyvárosi tónál lévő várjátszótér körüli
közvilágítási hálózat, tovább szépítve a
területet, és javítva a közbiztonságot is.

Az adyvárosi tó melletti sétány és
játszótér, valamint a tó környezete év-
ről évre szépül, illetve egyre több funk-
cióval rendelkezik. Radnóti Ákos alpol-
gármester, a körzet önkormányzati
képviselője elmondta, hogy korábban
már megújult a tavat övező sétány
burkolata, új köztéri padokat helyez-
tek ki, kicserélték a tó körüli közvilágí-
tási oszlopokat modern formájú és
energiatakarékos izzóval szerelt újak-

ra. A rendezvények működéséhez
áramvételi kapcsolatot építettek ki, a
város új játszótéri elemeket építtetett,
melyeket reflektorokkal világítottak
meg, s köztéri kamera is telepítésre
került a biztonság fokozása érdeké-
ben. „Most pedig nyolc új LED fény-
forrású közvilágítási oszloppal és ket-
tő, szintén LED forrású díszvilágítási
oszloppal bővül a várjátszótér körüli
közvilágítási hálózat, tovább szépítve
a közterületet, s javítva a közbiztonsá-
got is. A fejlesztés Borkai Zsolt polgár-
mester támogatásával valósul meg” –
tette hozzá Radnóti Ákos. 
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szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Elődömmel ellentétében, én Győrbe köl-
töztem a feleségemmel együtt, nem
Ausztriában lakom, hanem a városban,
mivel fontosnak tartom, hogy ott éljek,
amelyik közösséghez tartozom – jelen-
tette ki Peter Kössler, az Audi Hungaria
ügyvezetésének elnöke, aki október el-
seje óta tölti be vezetői megbízatását, s
első alkalommal a cég karácsonyi foga-
dásán találkozott a média képviselőivel.

Az Audi eredményei mellett zápo-
roztak a kérdések az új vezetőhöz.
Előbb Czechmeister Mónika, a győri
Audi kommunikációs vezetője faggat-
ta Peter Kösslert, majd az újságírók
rendelkezésére állt. Nyitott, a médiát
partnerként kezelő vezető képe bonta-
kozott ki a több órás beszélgetés után.

Peter Kössler született ingolstadti. A
repülőgépiparban kezdte pályafutását,

Gyôrben lakik, itt készült autóval jár

majd visszatért Ingolstadtba. Különböző
posztokat töltött be a gyárban, 2002-
ben a présüzem vezetője lett, majd 2007-
ben átvette az ingolstadti gyár vezetését.

Győrt jól ismerem, az első TT-k
gyártásának megkezdése előtt részt
vettem a szerelde kialakításában – je-
lezte, hogy abszolút képben van a vá-
rost illetően. Kérdésre válaszolva kifej-
tette, egyáltalán nem érzi degradáló-
nak, hogy Ingolstadt után Győrbe ke-
rült, elvégre október elsejétől a világ
legnagyobb motorgyárát irányíthatja.
Bevallotta, elődje, Thomas Faustmann
azt mondta neki, ha megismered
Győrt és a magyarokat, nem akarsz
többé máshol dolgozni, csak itt.

Peter Kössler aznap találkozott a
média képviselőivel, amikor Orbán
Viktor miniszterelnök fogadta őt a Par-
lamentben. Először járt ott, lenyűgöz-
te az épület szépsége, a politikus köz-
vetlensége.

Tudtam a miniszterelnökükről,
hogy szenvedélyes futballrajongó, de
bevallottam neki, hogy nálam a jégko-
rong áll a toplista élén, igaz, Győrben
ezt az élményt nem élhetem át, de a
közeli Pozsonyban jó meccseket lát-
hatok – árulta el Peter Kössler.

Kedvenc magyar étele még nincs,
ahhoz kevés időt töltött itt. Bajor lété-
re a sör helyett inkább a bort részesíti
előnyben, szolgálati autója pedig egy
Győrben készült TTS. 

A győri Audi eredményeiről fogal-
mazva elmondta, 2015-ben rekord -

évet vár a győri Audi Hungaria Motor
Kft., ami azt jelentené, soha ennyi
motor és autó nem készült még Ma-
gyarországon. A számokat illetően
türelmet kért Peter Kössler, ezt majd
januárban teszik nyilvánossá. Így
egyelőre csak találgatni lehet, hogy a
győri Audi motorgyártásában sikerül-e
átlépni a lélektani kétmilliós álomha-
tárt, amelyet az Audi sokszor megkö-
zelített már. Az azonban biztos, hogy
a győri gyár 2015-ben is megőrizte a
világ legnagyobb motorgyára meg-
tisztelő címet.

Bemutatkozott Peter Kössler,
az Audi Hungaria új vezetôje 

Ismét gazdagodott Győr Révfalu városré-
sze. Borkai Zsolt polgármester átadta azt a
650 millió forintos beruházást, amelynek
keretében befejeződött a Kossuth-híd felújí-
tása, valamint a Rónay Jácint út és a Kálóczi
tér rekonstrukciója. 

Győrben szinte megszokottá vált, hogy fejlesztése-
ket jelentünk be, most éppen Révfaluban, mert ez
a városrész is megérett a megújulásra – kezdte kö-
szöntőjét Borkai Zsolt, aki emlékeztetett arra, kilenc

Új díszkivilágítást kapott a révfalui híd
éve hirdették meg a Belváros folyamatos fejleszté-
sének programját. A felújítás eredményeként befe-
jeződött a Kossuth híd teljes rekonstrukciója, a Rév-
falut és a Belvárost összekötő híd új világítást is ka-
pott, amelyről a polgármester azt mondta, a világí-
tási szépségversenyben dobogón végezne, ha len-
ne ilyen verseny.

A hídszerkezet felújítása során új festést és új
aszfaltburkolatot kapott a híd: a kivitelezők először
becsomagolták a hidat a régi festék eltávolításához,
majd összesen négy rétegben festették le az acél-

szerkezetet. Ezt követően ősszel épült ki a teljesen
megújult köz- és díszvilágítás. A hídon eddig még
nem látott LED-es közvilágítási lámpafejeket építet-
tek be, vezérelhető LED-es díszvilágítással. 

A Rónay Jácint út és Kálóczy tér burkolatfelújítá-
sa nagyon időszerű volt, hullámos, könnyen kátyú-
sodó burkolat volt mindkét utcában. Egy oldalra ke-
rült a kerékpárút a Tulipános Iskola előtt, a Kálóczy
téren pedig több parkolóhelyet lehetett kialakítani,
ferde parkolási elrendezéssel. 

A kivitelezés számos helyen speciális gépeket,
speciális szaktudást igényelt: a 7 méter mélységben
kialakított csatorna építéséhez egy 35 tonnás lánctal-
pas markoló dolgozott. Óriási méretével ez égész cso-
mópont területét elfoglalta. A nagy mélységű munka-
végzés miatt ideiglenes pályaszerkezet épült a Tulipá-
nos Iskola előtti szakaszon. A csatorna építéséhez ipa-
ri búvárokat is alkalmazott a kivitelező. 

A híd felújításakor alpintechnikát is igénybe kel-
lett venni az állványozás során. A díszvilágítás épí-
tése során 70 km hosszú kábelt építettek be, spe-
ciális, erre a célra gyártott kábeltartó tálcákba. 

Az útépítési és mélyépítési munkákat a Stra-
bag Kft., a hídfelújítást a Kútház Kft., a köz- és
díszvilágítás építését pedig a Vill-Korr Hungária
Kft. végezte el. 

Az átadáson ott volt a körzet két képviselője, So-
mogyi Tivadar és Fekete Dávid alpolgármesterek,
akik mint fogalmaztak, mindent elkövettek, hogy a fel-
újításra sor kerüljön. A pénzt az önkormányzat bizto-
sította az Útkezelő Szervezet költségvetésében. 
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Odamentem egyszer a fiamhoz és azt mondtam neki: „Miért nem ta-
nulsz?” – „De papa, annak idején te sem voltál osztályelső...” Odamen-
tem a lányomhoz: „Miért nem mozogsz egy kicsit?” – „Kár, hogy ezt a fo-
telból kérdezed, mama...” Odamentem a főnökömhöz: „Kaphatnék egy
rendkívüli szabadnapot? Szükségem lenne rá.” – „Persze, amikor a kol-
légád kérte, milyen érdekes megjegyzéseket tettél...” Áthívtam a nagy-
mamát, hogy vigyázzon a gyerekre. – „Meddig könyörögtem neked, hogy
javíttassátok meg a kapucsengőt...” 

Pedig annak idején meny-
nyit kellett küzdenem, és
sokszor nem volt már erőm...
és amikor hazajövök, már
semmit sem szeretnék, csak
egy kicsit leülni... és néha
olyan jó lenne letenni a napi
taposómalmot, vagy hogy
amikor hazaérek, csak egy
pár órára elmehessek vala-
hová...  Igen, megkötöttem a
napi alkukat, megalkudtam
indulataimmal, tehetetlensé-
gemmel, a rajtam egyre
gyakrabban erőt vevő ked-
vetlenségemmel. És igen.
Megalkudtam az irigységemmel, és elengedtem azokat a vágyakat a szí-
vemből, amelyeket soha nem lett volna szabad elengednem.

A „megalkuvás” nem hangzik jól. Latin megfelelője, a „kompro-
misszum” azonban, mintha komoly készségként, mi több, képesség-
ként állt volna a szemem előtt. Tudtam ugyan, hogy valamit elveszí-
tek, de sohasem gondoltam volna, hogy valamit valakiből. Tudtam
ugyan, hogy valamit el kell engednem, de sohasem gondoltam volna,
hogy csupán az marad a kezemben, amit akár könnyű szívvel el is
dobhatnék...

És akkor: Miről is szól idén a karácsonyi mese? Egy gyermekről, aki
a világba született? Egy gyermekről, aki a szívembe született? Annak a
tisztaságnak a lüktető vágyáról, hogy szeretném újszülött gyermekként
kiáltani a világnak, hogy mi bántja a lelkemet? Vagy egyszerűen meg-
osztani a lelkem túlcsordulását? Hogy szeretnénk szót emelni, inteni
és figyelmeztetni? Kiállni valakiért vagy valakikért, odaállni egy jó ügy
mellé, azzal a tiszta ártatlansággal, ahogyan azt csak egy újszülött gyer-
mek teheti? Odamenni a feleségemhez, a férjemhez, a gyermekeimhez,
a munkatársaimhoz vagy a főnökömhöz, a szüleimhez vagy a nagyma-
mához, és kiönteni a szívemet annak félelme nélkül, hogy azt válaszol-
ná: „de hiszen te is...”? 

Igen, ezt jelenti a gyermek, akiben nincsen „de hiszen te is...”. Ennek
a tisztaságnak, ennek a felszabadító tisztaságnak a vágya az idei kará-
csony. Szeretnék újra gyermek lenni, és karácsony estéjén, legalább e
szent éjszakán megengedni, hogy úgy beszéljek, valljak és közeledjek,
küzdjek és kiálljak, kérjek és elfogadjak, ahogyan a gyermek... Egyszer
Jézus is az apostolok közé állított egy gyermeket, és azt mondta nekik:
„Hacsak nem lesztek olyanok, mint ez a gyermek, nem mentek be az Is-
ten országába...” 

Múltam a vállamon, mint kemény kereszt, de ezen a szent éjszakán a
bölcső fájává szelídül. Ma este elengedem megalkuvásaim, és gyötrő
ösztönöm diktálta késztetésem, hogy azt mondjam bárkinek is a mellet-
tem állók közül: „de hiszen te is...” Engedem, hogy újra gyermek legyen,
hogy beszéljen és valljon, küzdjön és közeledjen, kiálljon, kérjen és elfo-
gadjon, ahogy a gyermek, és nekem magamnak pedig kérem, esdem és
könyörgöm a megszületett betlehemi Gyermek-Isten irgalmát...

Kelemen Áron OSB

Félelem
és megalkuvás nélkül

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A tavaly megteremtett hagyo-
mányt folytatták a polgármes-
teri hivatal dolgozói – a Család-
segítő Szolgálaton keresztül – a
nehéz helyzetben lévő csalá-
doknak gyűjtöttek, de a győri
Anya-, Csecsemő és Gyermek-
otthon lakói sem maradtak
meglepetések nélkül…

„A győri Polgármesteri Hivatal Hu-
mánpolitikai Főosztályának munkatár-
sai tavaly első ízben indították útjára a
kezdeményezést, amely minden kép-
zeletet felülmúló sikerrel zárult” –
kezdte lapunk érdeklődésére Páter-
noszter Piroska, a főosztály vezetője.
Aki elmondta, egy évvel ezelőtt a felhí-
vásukra a hivatal szinte minden kollé-
gája becsatlakozott a gyűjtésbe, de az
akció elhagyta a Városháza falait, és
más intézmények is segítettek. A ha-

Adományok a boldog 
karácsonyért 

talmas ajándékhalom láttán rögtön
megfogalmazódott, hogy a jótékony
kezdeményezést az idén folytatja a hi-
vatal. „Jól döntöttünk, hiszen ezúttal
még a tavalyinál is több ajándék gyűlt
össze, amely az iroda nagy részét el-
foglalja.” Ezúttal egyébként tartós élel-
miszereket, étolajat, cukrot, lisztet,
sót, száraz tésztát, előre csomagolt
édességet, szaloncukrot, csokoládét
vártak a felajánlóktól. Az összegyűlt
adományokat a jövő hét elején Borkai

Zsolt polgármester adja át
jelképesen egy család szá-
mára, illetve a Családsegí-
tő Szolgálat vezetőjének,
aki kollégáival gondosko-
dik majd az adományok
célba juttatásáról.

„Már tavaly is nagyon
meghatott az az igyekezet,
amit a Városháza dolgozói
tanúsítottak, és az idén is
kitettek magukért. Köszö-
nöm nekik, hogy gondol-
nak a rászorulókra, kará-
csony előtt ez talán még fo-
kozottabban fontos felada-
tunk, bár az önkormányzat
egész évben igyekszik segí-
teni erős szociális hálója és a

szociális területen elvégzett fejlesztései
révén” – fogalmazott Borkai Zsolt pol-
gármester, aki köszönetét fejezte ki a se-
gítő szándékú győrieknek is, akik a város
jótékonysági faháza, vagy bármely más
kezdeményezés révén támogatták a rá-
szorulókat. Borkai Zsolt és dr. Somogyi
Tivadar alpolgármester egy másik, so-
kéves hagyományt is folytatott, az idén
is ellátogattak az Anya- Csecsemő és
Gyermekotthonba, ahol játékokkal ked-
veskedtek a kis lakóknak.
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Karácsony előtt Borkai Zsolttal beszélget-
tünk, ezúttal egy kicsit másképp. Elsősor-
ban arra voltunk kíváncsiak, hogyan ünne-
pel Győr polgármestere, de természetesen
aktuális közéleti kérdéseket is érintettünk. 

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az advent időszakában a legtöbb ember az ün-
nepre készülődik, ajándékokat vásárol, takarít,
csinosítja a lakást, megtervezi az ünnepi menüt.
Győr polgármestereként és a Magyar Olimpiai
Bizottság elnökeként jut ideje arra, hogy mindeb-
ből kivegye a részét?

Sajnos az év vége a legzsúfoltabb, munkával a
legtelítettebb időszak, persze tudom, nem csak ne-
kem, hanem mindenkinek. Ezt leginkább azért saj-
nálom, mert így nehezebb lelkiekben is ráhangolód-
ni az ünnepekre, és a
felkészülés tevékeny
részéből is keveseb-
bet tud vállalni az em-
ber. Amiben azonban
mindig részt szoktam
venni, az a menü elő-
készítése, a kará-
csonyfa kiválasztása,
feldíszítése és a gyere-
kek ajándékának kita-
lálása. A beszerzést
már a feleségem inté-
zi, a feladatok orosz-
lánrészét ő vállalja magára. Idén is kicsinosította az
otthonunkat, amely a meghittséget árasztja magá-
ból, így segít az ünnepekre való ráhangolódásra.

Az idén hogy tölti az ünnepeket?
Természetesen együtt, családi körben, ebből nem

engedek. Az év során vannak olyan napok, amikor a
feladataim miatt távol vagyok, de a karácsony az eb-
ből a szempontból is szent. A szeretteimmel eltöltött
idő az igazi feltöltődést jelenti. A szentestét felesé-
gemmel, gyermekeimmel és feleségem édesanyjával
töltjük, aztán karácsony napjaiban a nagy család is
nálunk gyűlik össze. A december 24-gyel kezdődő
időszak minden család életében különleges, így a mi-
énkben is. Ebben a néhány napban másképp telik az
idő, sokkal érzékenyebbé válunk, és minden a jó szó-
ról, a szeretetről szól. Én magam is igyekszem kizárni
a bosszúságokat, kizökkenni a munkából, mert a ka-
rácsony mindenkinek jár! 

Mi az, ami karácsonykor elmaradhatatlan az
Ön számára?

A családdal eltöltött nyugalmas napok, a szépen
feldíszített otthon, és azok a meghitt beszélgetések,
amelyekre év közben nem mindig jut idő.

Van olyan étel, ital, ami minden évben odake-
rül az asztalra?

Kacsasült, gesztenyés sütemé
és meglepetések karácsonyr

A család hölgy tagjai által készített sütemények
elmaradhatatlanok, az én kedvenceim közé a gesz-
tenyés finomságok tartoznak. Feleségem hozta ma-
gával azt a hagyományt, hogy ilyenkor hideg sültek,
házi májas, kacsasült, sonka és kocsonya is kerül
az asztalra. Ez az időszak nem a fogyókúráról szól a
mi családunkban sem – mosolyodik el Borkai Zsolt
–, de így legalább januártól ismét belevetheti magát
az ember a sportolásba. 

Ha kedvenc karácsonyi filmet kellene monda-
ni, melyik lenne az?

Talán viccesen hangzik, de nagyon szívesen né-
zem meg évről évre a Reszkessetek betörők című
filmet, amit a gyerekekkel kisebb korukban is együtt
néztünk, mindig mosolyt csalt az arcunkra. Az igazi

kedvenc azonban az Igazából szerelem, de azt gon-
dolom, ezzel nem vagyok egyedül. 

Vissza tud emlékezni arra, hogy élete során mi
volt a legkedvesebb karácsonyi ajándéka?

Én meglepetés párti vagyok, nagyon tudok örül-
ni annak, ha olyan ajándékot kapok, amire nem szá-
mítok. Nekem az igazi ajándék maga a karácsony,
az, hogy boldognak látom a szeretteimet.

És gyermekei minek örültek a legjobban?
Szerintem a gyerekek értéktől függetlenül min-

dig örülnek az ajándéknak. Emlékszem, amikor pi-
cik voltak, egész nap lázban égtek, alig várták, hogy
kibonthassák a szépen becsomagolt dobozokat. A
fát éjszaka díszítettük a feleségemmel, hogy való-
ban minden meglepetés legyen a számukra. Ma

Gyôr tekintetében sikeresnek
értékelem az évet, de nem
az számít, én hogyan gondolom,
hanem hogy az itt élôkben
milyen érzések vannak. 
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Kedves Győriek!

A hétvégén már a negyedik gyertyát
gyújtjuk meg az adventi koszorún.
Hamarosan elérkezik a karácsony, a
város egy kicsit elcsendesedik, a
most még nyüzsgő utcákról, üzle-
tekből, munkahelyekről visszaté-
rünk otthonainkba, hogy családi
körben ünnepeljük meg a Megváltó
születését. Az idén is igyekeztünk az
ünnep hangulatához hozzájárulni,
az adventi időszakot széppé és
meghitté varázsolni. Arra töreked-
tünk, hogy a várakozás idején min-
den korosztály megtalálja a számá-
ra kedves programot. Ennek érdeké-
ben a győriek több új elemmel is ta-
lálkozhattak, köztük a Dunakapu téri
korcsolyapályával, vagy a kicsiknek
szóló mesemozival. A következő na-
pok az év talán legszebb napjai, ami-
kor egy kicsit meg tudunk állni, és
az egész évi rohanás helyett család-
tagjainknak, barátainknak tudjuk
szentelni az időnket. Karácsonykor
különösen is fontos, hogy béke le-
gyen a szívünkben. Tegyük félre vitá-
inkat, ha vannak sérelmeink, békél-
jünk meg egymással, mert csak így
lehet igazán szép számunkra a sze-
retet ünnepe! Ha tehetjük, ezekben
a napokban gondoljunk azokra is,
akiknek segítség nélkül nem lehet
boldog a karácsony. 

Kívánom Önöknek, hogy az elkövet-
kező napok meghittségét semmi ne
zavarja meg, olyan békés és szere-
tetteljes legyen a karácsonyuk, ami-
lyennek szeretnék! Kívánom mind-
annyiunknak, hogy jusson idő a pi-
henésre, és a 2016-os esztendőt
újult erővel, egészségben kezdhes-
sük meg!

Áldott, békés, szeretetteljes 
ünnepet kívánok mindenkinek!

Borkai Zsolt
polgármester

Karácsonyi
köszöntô

ny
a

már persze ebben is részt vesznek a gyerekek, de a
meglepetés ereje nem halványult. Ma is becsoma-
goljuk az egymásnak szánt ajándékokat, hogy öröm
legyen kibontogatni őket a fa alatt. Persze bevallom,
hogy a csomagolás nem tartozik az erősségeim kö-
zé, de minden le van szervezve: a feleségem aján-
dékát a lányom csomagolja, míg a gyerekekét az
édesanyjuk. 

Polgármesterként mire emlékszik vissza a leg-
szívesebben a mögöttünk hagyott esztendőből?

Sok kellemes emlék jut eszembe, mert rengeteg
pozitívum történt az év során, de voltak nehezebb
időszakok is. Győr tekintetében sikeresnek értéke-
lem az évet, de nem az számít, én hogyan gondo-
lom, hanem hogy az itt élőkben milyen érzések van-

nak. Ezért most nem is sorolnám az eredményeket,
inkább mindenkit arra biztatok, hogy gondolja vé-
gig, mi minden történt 2015-ben. Én ezt egyébként
megteszem a várossal kapcsolatosan, és természe-
tesen a saját és a családom életére vonatkozóan is
minden decemberben. 

Azért egy-két dolgot csak ki tud emelni, akár
pozitív, akár negatív tekintetben?

A legpozitívabb számomra, hogy szeretek Győr-
ben sétálni, teraszokon ülni, rendezvényekre járni,
mert az emberek mosolygósak és kedvesek. Bízom
benne, hogy ők is érzik, hogy ez a város hétről hétre
változik, színesedik, fejlődik, és kollégáimmal
együtt igyekszünk olyan döntéseket hozni, amelyek
az itt élők örömére szolgálnak. A Dunakapu tér, a
belvárosi utcák és épületek felújítása, az újvárosi re-
habilitáció, a keleti elkerülő út első szakasza, a köz-
lekedési és a gazdasági infrastruktúra folyamatos
fejlesztése, a vízpartok rendezése, az Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztiválra készülő létesítmények, a
három százalék alatti munkanélküliség nagy ered-
mények, de csak kiragadott példák, annyi minden
történt az évben. Említhetném, hogy jövőre közel
háromezer lakás energetikai korszerűsítése kezdőd-
het meg, de szerintem az is elég, ha az Advent Győr-
ben rendezvény hangulatára gondolunk, mert a sok
mosolygós arc legalább olyan fontos, mint a felso-
rolt nagyszabású beruházások. Nem szeretek azon-
ban a negatívumok mellett sem elmenni, és az idei
év ilyen szempontból is tartogatott kihívásokat. Ha
globálisan nézem a kérdést, akkor a legnagyobb
probléma a kialakult migránsválság és az európai
biztonság megingása volt, és attól tartok, ez a kér-
dés 2016-ban is terítéken marad. Emellett a Quaes-
tor-botrányt említeném, amely számos jóhiszemű
befektetőnek okozott komoly gondokat. Ugyanezen
okból az ETO labdarúgó klub léte is veszélybe ke-
rült, amit összefogással sikerült megmenteni. És ha
már a Quaestornál tartunk, el kell mondanom, hogy
olyan dologban kellett védekeznünk, amelyről nyil-
vánvaló volt, hogy igaztalan támadás. A város köt-
vényeivel kapcsolatban sokszor elmondtuk, hogy
azok állampapírok, de voltak, akik politikai indítta-
tásból megkérdőjelezték a szavunkat. Az idő minket
igazolt, hiszen a közelmúltban visszakerültek tulaj-
donunkba az államkötvények, az önkormányzat
OTP-számlájára pedig ráadásként a több mint
negyvenötmillió forintos kamat.

Mit vár a 2016-os esztendőtől – magánember-
ként és polgármesterként?

Nem választanám szét a kettőt egymástól, ma-
gánemberként és városvezetőként egyaránt azt sze-
retném, ha 2016 a nyugodt építkezés éve lenne. Azt
remélem, hogy nem a konfliktusok, hanem a Győrre
jellemző együttműködések határozzák majd meg
mindennapjainkat. Jövőre folytatjuk a város fejlesz-
tését, és remélem, hogy minden győri megtalálja a
számítását a városban. 
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Készüljünk együtt az ünnepekre!

Különleges előadásnak lehetnek ta-
núi mindazok, akik ellátogatnak de -
cember 20-án 16 órakor a Richter Te-
rembe. A Győri Filharmonikus Zene-
kar Flesch Károly kamarazenei bérlet-
sorozatának második, „A kamarazene
ünnepe” című előadásán a magyar
komolyzenei élet három ikonikus alak-
ja lép színpadra. Zongorán közremű-
ködik a kétszeres Kossuth-díjas Ko-
csis Zoltán, itt lesz a szintén kétszeres
Kossuth-díjas gordonkaművész, Pe-
rényi Miklós, és házigazdaként, a Győ-
ri Filharmonikus Zenekar művészeti
vezetője, a Liszt-díjas Berkes Kálmán. 

A vasárnap délutáni hangversenyen
Kocsis Zoltán számos zenei átirata mel-
lett többek között Schumann, Debussy,
Kodály művei is felcsendülnek a három
kiváló művész előadásában, akiket a ze-
ne mellett az immár több évtizedes ba-
rátság is összeköt.

Az idén tízéves Öt Templom Fesztivál
és a fesztivál házigazda gyülekezetei
ötödik éve készülnek közösen az ün-
nepekre. A fesztivál egy hónapja alatt
szinte minden napra jutott program
Győr-Újváros valamelyik templomá-
ban, köztük néhány igazán különle-
ges, kifejezetten az alkalomra készülő
produkció is. 

Advent utolsó napjaira is tartogat-
nak a szervezők érdekességeket.  A
Menház kamaraszínpadán szomba-
ton Paizs Miklós és a ByHeart Quartet
Don Giovanni feldolgozása lesz látha-
tó. A 19 órakor kezdődő produkció
egy egyedülálló ujjbábopera, vonós-
négyessel. 

„Markáns jelenlét a nemzetközi
felsőoktatásban és a kutatás-fej-
lesztésben, nemzetközi hallga-
tókkal, ezt a célt tűztük ki hosszú
távon” – nyilatkozta a Győr+ Te-
levíziónak dr. Földesi Péter, a
Széchenyi István Egyetem rekto-
ra egy hamarosan befejeződő
projekt kapcsán, melynek kere-
tében a laboratóriumi épület kö-
zelmúltban befejeződött megújí-
tása mellett 15 laboratórium ju-
tott új és korszerű eszközökhöz.

A Széchenyi István Egyetem folyama-
tosan törekszik K+F infrastruktúrájá-
nak fejlesztésére, a gyakorlatorientált
képzés egyre magasabb színvonalú
megvalósítására. Az intézményben
rendelkezésre álló eszközállomány
nem csak regionálisan, de gyakran or-
szágosan is egyedülálló oktatási és
kutatási lehetőségeket biztosít a hall-
gatók és kutatók mellett a gazdasági
élet szereplőinek is.

Dr. Földesi Péter rektor elmondta,
van egy jövőképük, hová szeretnének
még eljutni 2020-ra, és persze tovább
is: markáns jelenlétre törekednek a nem-

Jelentôsen bôvült az egyetem
K+F eszközállománya

zetközi felsőoktatásban és a kutatás-fej-
lesztésben, nemzetközi hallgatókkal. Eh-
hez az eszközpark és a humán erőforrás
fejlesztésére van szükség. Minden pá-
lyázatot egy úgynevezett forrástérképen
helyeznek el, s ezekből is építkeznek,
egy-egy projekt lezárása tehát a hosszú
távú siker részeredményének számít.

A most záruló projektben a laborató-
riumi épület felújítása mellett közel 130
millió forint értékben szereztek be esz-
közöket, például az elektromobilitás kap-
csán a villamos próbapadhoz érkezett
programozható motorvezérlő és több
mérőműszer, a Távközlési tanszék K+F-
ben és gyakorlati oktatásban is alkal-
mazható oszcilloszkóp mérőcsomagot
kapott, az Integrált Építészeti 3D Labo-
ratóriumba új szoftverek, grafikus terve-
zőprogramok kerültek, a Geoinformati-
ka Laboratóriumba pedig egy full HD ka-
merával felszerelt drón.

A „Korszerű, innovatív kutatói és
gyakorlati képzési helyek műszaki (la-
bor) infrastruktúrájának rekonstruk-
ciója a Széchenyi István Egyetemen”
című  projektet az Európai Unió és a
magyar állam 463,6 millió forinttal tá-
mogatja.

A kamarazene
ünnepe

Öt Templom advent
A hagyományokat követve, a temp-

lomterekbe is jut színházi produkció,
Écsi Gyöngyi zenés betlehemes elő-
adása a görög katolikus templomban
advent utolsó vasárnapján 16 órától
várja a családokat. Népi hangszere-
ken közreműködik Palcsó Anna és
Palcsó Bálint. 

A szervezők a kulturális programok
mellett most is nagy hangsúlyt fektet-
nek a városrész épített értékeinek és
hagyományainak megismertetésére.
Öt Templom Túra címmel vezetett sé-
ta indul vasárnap 14 órakor a Rát Má-
tyás tér 4. szám alól. A sétát Dimény
Gábor építész és Pál Kálmán fesztivál-
igazgató vezeti.
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szerző: wurmbrandt andrás
fotó: marcali gábor

A közelmúltban ünnepelte fenn-
állásának 25. évfordulóját a Gé-
zengúz Alapítvány, amelynek
22 éve Győrben is működik inté-
zete. A szervezet küldetésének
tekinti, hogy felismerje és he-
lyes pályára állítsa testi és szel-
lemi fejlődésükben a koraszülés
okán vagy a születéskori komp-
likáció következtében speciális
támogatásra szoruló gyerme -
keket. Az országban öt speciáli-
san kialakított egészségügyi
központjuk van, közülük a győrit
Kovácsné Lengyel Mónika veze-
ti, vele beszélgettünk.

Az alapítvány, illetve annak győri
intézete is, gyakorlatilag a rendszer-
változás éveiben indult el. Mennyire
volt nehéz abban az időszakban
megkezdeni egy ilyen munkát?
Schultheisz Judit doktornő személyes
érintettsége okán, tulajdonképpen a
kislánya miatt hívta életre a Gézengúz
Alapítványt, amely épp a rendszervál-
tásnak köszönhetően tudott viszony-
lag gyorsan a működéshez szükséges
helyhez jutni. Ugyanis a bölcsődék
ürültek, és az egyik ilyen bölcsi inté-
zetrészét kapták meg, ahol a száraz-
földi torna elkezdődhetett. Én a fővá-
rosban dolgoztam, ott ismerkedtem
meg 1991–92-ben a doktornővel, és
amikor hazajöttem, az ő metodikáját
követve próbáltunk meg Győrben ha-
sonló intézetet létrehozni. Mi viszont
helyiség hiányában nem tudtunk a
szárazföldi tornával kezdeni, de volt
annyi gyerek, hogy tudtunk vízfelüle-
tet bérelni, és két hidroterápiás cso-
portot elindítani. Én voltam a terape-
uta, a szakorvosi
hátteret pedig
egyrészt a pesti
központ biztosítot-
ta, másrészt itt dr.
Beke Ágnessel
alakult ki nagyon
jó munkakapcso-
latunk, ami a mai
napig tart. Nélküle
nem tudom, mi-
hez kezdenénk,
mert sajnos a szakemberhiány miatt
a megyében talán ő az egyetlen olyan
gyermekneurológus, aki ilyen szinten
foglalkozik fejlődésneurológiával. 

Említette a szakemberhiányt az
orvosi háttér kapcsán, ez a terapeu-

A Gézengúz ereje a komplexitásban rejlik
ták számában is tapasztalható?
Egyébként hány családdal állnak
kapcsolatban, az újszülöttek mekko-
ra százaléka érintett?

Azt lehet mondani, hogy minden ti-
zedik baba koraszülött vagy valamilyen
olyan komplikációval születik, amelynek
következtében rövidebb-hosszabb ide-

ig kezelésre szorul. 1993-ban 50 csa-
láddal kezdtük a hidroterápiát, mára ott
tartunk, hogy 2014-ben 715 család for-
dult meg nálunk. Ez nem azt jelenti,
hogy ebből mindenki érintett, hiszen a

csoportjaink mindig integráltak – örü-
lünk az egészséges társaknak, örülünk
a testvéreknek, és az olyanoknak, akik
jártak hozzánk korábban érintettként,
és visszajönnek. A terapeutákat tekint-
ve, jelenleg 17-en vagyunk a győri köz-

pontban, ebből hárman dolgozunk
most főállásúként, a többiek pedig kül-
sős munkatársként jönnek. Így tudjuk
biztosítani, hogy reggel 8-tól este 8-ig
rendelkezésre állunk. További három
adminisztrátor kollégánk van, ők váltás-
ban dolgoznak, és persze a terapeuták
is vagy délelőtt, vagy délután vannak itt.

A szakemberhiány egyébként érzékel-
hető a terapeutáknál is. 

Az érintettség arányát korábban
is 10 százalék körülire becsülték, mi-
ért tűnik úgy mégis, hogy több a te-
rápiára szoruló kisgyermek?

Egyrészt talán jobban megtalálnak
minket, másrészt a diagnosztika, a szű-
rés, az „értő szem” sokat fejlődött ez
alatt a 20 év alatt. A védőnők ma már
rengeteg képzésen vesznek részt, jobb
a szemük, jobb a kezük, és van lehetősé-
gük hova küldeni a babát és a szülőt, ha
felmerül a gyanú. De vannak olyan szü-
lők is, akik szájhagyomány útján halla-
nak rólunk, és maguktól hozzák el a
gyermeküket hozzánk, ha úgy érzik,
hogy valami nincs rendben. Ami fontos,
hogy időben jussanak szakemberhez
ezek a babák, hiszen minél előbb kezd-
jük meg a terápiát, annál nagyobb az
esély arra, hogy a lehető legjobb ered-
ményt érjük el. 

A Gézengúz Alapítvány gyakran
hangsúlyozza komplexitását. Ez mit
jelent pontosan?

Hatéves korig gyakorlatilag bármi-
lyen problémával fordulhatnak hoz-
zánk, arra van szakember, ha nem itt,
akkor a megfelelő szakorvosi és terápi-
ás ellátásra továbbküldjük a gyerme -

ket. Mi meg tudjuk állapítani, hogy
mondjuk az egy év körüli gyermek az
életkorához képest lemaradt-e a moz-
gásában, a szociális viselkedésében, a
beszédében, a játékában vagy az értel-
mi képességeiben. A szakembereink is
így állnak fel, a pszichológus, a gyógy-
tornász mellett a gyógypedagógia ösz-
szes ágát lefedjük, kivéve a hallásfej-
lesztést. Illetve velünk van egy szociál-
politikus, aki ennek a szociális oldalát
segíti, ez egyébként egy ingyenes szol-
gáltatásunk. Havonta van fogadóórája,
és akinek a szociális támogatások, se-
gélyek, munkaerőpiacra való visszaté-
rés kapcsán vannak kérdései, illetve
segítségre szorul, annak áll rendelke-
zésére. A komplexitás tehát abban rej-
lik, hogy az intézet nemcsak a gyerekre,
hanem az egész családra fókuszál, és
nemcsak az adott problémára, mond-
juk a mozgásra, hanem az egész pszi-
chés teljesítményre. 

Interjú Kovácsné Lengyel Mónikával, a Gézengúz Alapítvány gyôri intézetvezetôjével

Az intézet nem csak
a gyermekre,
hanem az egész családra
fókuszál
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sajátos jogintézményekrŐl szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 37.§ elŐzetes tájékoztatási szakasz tervanyagát. A rendezési-
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címszó alatt. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

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

TSZTM 2015-093 Győr – Gyárváros, Szeszgyár és környéke rendezésiterv-módosítás
TSZTM 2015-097 Győr – Külterület, ATEV telephely bővítése
TSZTM 2015-099 Győr – Kismegyer, Pándzsa-ér melletti 00917 sz. övezet

területfelhasználási módosítási kérelem
TSZTM 2015-103 Győr – Külterület (gönyűi határ), meglévő bányaterület bővítése
TSZTM 2015-106 Győr – Pinnyéd, 02359 és 02460 sz. övezetek területfelhasználás módosítása

TSZTM 2015-107 Győr – Kismegyer, Serföződombi dűlő 00897 sz. övezet
területfelhasználás módosítása
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területfelhasználás módosítása

TSZTM 2015-115 Győr, Győri Ipari Park bővítése

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: vasaryandre.hu

Vásáry André, az ország egyet-
len férfi szopránénekese és Ke-
gye János pánsípművész voltak
a fellépői a Márton Lakóottho-
nért szervezett jótékonysági
koncertnek múlt pénteken a
ménfőcsanaki szent kereszt
templomban. Az intézményt
fenntartó „HÍD A JÖVŐBE” Értel-
mi Sérülteket Segítő Alapítvány
folyamatosan küzd, hogy az ott-
hon, ahol 12 autista és más sé-
rültséggel élő lakó él, fennma-
radhasson, így minden segítség
óriási jelentőségű. A koncert
után Vásáry André adott ne-
künk interjút.

Az ünnepváró hangulat mellett úgy
éreztem, egyfajta imádsággá ala-
kult a koncert, s közössé vált a cél
legalább erre a kis időre. Ritkán ta-
pasztalhatunk ilyen energiákat...

Hiszek abban, hogy ha kollektíven
megpróbálunk – és nem csak kará-
csonykor – másokra is gondolni, ki-
lépni a magunk önző világából, az
olyan utat indít meg, hogy mi is job-
bá válhatunk, és keresni fogjuk a le-
hetőségeket, hogy segíthessünk. Ez
a koncert a szeretetről, segítségnyúj-
tásról szólt, ami a karácsonynak is a
lényege.

A nyúli Márton Lakóotthonért énekelt

Vásáry André imádja az adventi idôszakot

A szervezőktől tudom, lemondta
egy másik koncertjét, hogy eljöhes-
sen az Ünnep című turné keretében.
Miért állt a Márton Lakóotthon mellé?

Ha máskor nem, legalább így hal-
lottak róla néhányan, hogy létezik egy
olyan otthon, ahol emberibb, jobb mi-
nőségű életet biztosítanak, s van két
fantasztikus ember, a szervező dr. Fe-
kete Gábor és felesége, Erzsike, akik
mindennap küzdenek, hogy az ott élő
fiataloknak jobb legyen. Minden pub-
licitás, apró tett megéri értük. Amikor
belegondolok, hogy mennyien segít-
ségre szorulnak, akkor egyrészt rájö-
vök, hogy milyen szerencsés vagyok,
másrészt pedig, hogy annyira jó lenne
sokkal többet tenni. Elérni pénzben,
időben, energiában, hogy ennek le-
hessen szentelni az életet.

A turné mellett mi fér még bele
az adventi készülődésbe?

Leginkább semmi, a koncertek
után hazaérek hajnalban, lefekszem,
alszom, ameddig csak tudok, hogy
hangilag pihent legyek, felkelek, és
másnap délelőtt már indulni kell. Úgy-
hogy, amikor van egy-egy szabadna-
pom, mindent el kell intéznem. Imá-
dom a lakást feldíszíteni, csak kará-
csonyi zenét hallgatok, ezáltal hango-
lódom az ünnepekre. És nagyon sze-
retem az adventi vásárokat, a forralt
borozásokat, amikor csak úgy sodró-
dom a tömeggel. 

Mennyire kell fegyelmezettnek
lennie?

Ez a fajta éneklés fegyelmezett élet-
módot igényel, hiszen karban kell tarta-
nom a hangomat. Ha másnap fellépé -
sem van, nem szabad sokat beszél-
nem, cigarettafüstben lennem, alkoholt
innom, mert az szárítja a hangszalago-
kat. Egyébként ki is nőttem a bulizásból,
sokkal inkább szeretek barátokkal el-
menni moziba, színházba, vacsorázni.

Bár nem szeret közelgő tervekről
beszélni, de elárulna nekünk né-
hány részletet? Körvonalazódott
már, hogy lesznek-e saját dalok?

Nagyon örülök most, hogy a Why cí-
mű dalom a több száz nevezés közül
bekerült a legjobb 30 közé az Eurovízi-
ós Dalfesztivál - A Dal 2016. előváloga-
tása során. A számot az elmúlt hóna-
pok eseményei ihlették és stílusában,

előadásmódjában érdekes kirándulást
jelent számomra, mivel szokatlan hang-
fekvésben énekelem, de természete-
sen a szoprán hangom is megmutatha-
tom benne. Ezzel az izgalmas megmé-
rettetéssel indul majd tehát az év. Emel-
lett persze lemezötletek is vannak, az
egyik saját dalokkal, illetve egy feldol-
gozás-albumon is gondolkozunk, meg-
látjuk mi valósul meg belőle. A honla-
pomról minden kiderül majd, a fellépé -
seimet is ott követhetik, akik találkozni
szeretnének velem.

A lemezeken túl mit kíván magá-
nak a jövő évre?

Szeretnék kevesebb édességet
enni, és egy olyan gombot, amit ha
megnyomnék, nyugodt maradhat-
nék bizonyos szituációkban. Nagyon
dühít, ha nem valósul meg valami,
amit rengetegszer elmondok. Szeret-
nék sok koncertet külföldön és itthon
is, ez remélem össze is jön majd,
mert hála istennek a filmzenéket tar-
talmazó legutóbbi ötödik Mozijegy cí-
mű albumomról idén is nagyon jó
visszajelzéseket kaptam. 

Heves természetű?
Nem, viszont egy maximalista

profi vagyok, szeretem, ha minden
rendben megy. A szakmai életem-
ben nagyon fontos, hogy minden
flottul menjen, de a magánéletben
teljesen nyugodt tudok maradni,
nem húzom fel magam, mert úgyis
minden megoldódik.
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18.1900

Belépő vásárolható: jegy.hu, Tourinform,
Győr+pavilon. Kisalföld Pavilon
(előfizetőknek kedvezménnyel)

Jegyár: 7000 Ft/db
és 7500 Ft/db

Fôtámogató: VI. egyben szemeszterzáró elôadás.
Téma: a Gospel

A GOSPEL
Dwight Robson

és a The Golden Voices
of Gospel

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: fehér alexandra

Történt egyszer Bábolnán, hogy egy
lovászfiú, Nagle, rácsapott Ferenc Jó-
zsef császár kezére. Egy ilyen eset pe-
dig természetesen nem maradhatott
következmények nélkül, s még a mai
színházrendezőt is megihleti, főleg, ha
a hajdani kisfiú később a világ élvona-
lába tartozó ménesét hozta létre. A
történet ismerős lehet az ifjú színház-
ba járóknak, s a kísérőiknek, hiszen
egy epizód erejéig már láthattuk a
Győri Nemzeti Színház kisebbik szín-
padán a Hetedhét című darabban,
dióhéjban. Forgács Péter igazgató
azonban fantáziát látott Fadlallah el
Hedad bátor és tiszteletre méltó éle -
tében, így felkérte Kszel Attilát, bont-
sa ki ezt egy teljes darabban.

A szombattól, a Sulibérlet kereté-
ben látható A császár keze tehát egy
beduin fiúról, a későbbi Fadlallah el
Hedad Mihályról, a ménesbirtok le-
gendás vezetőjéről szól. A mese 1857-
ben indul, valahol Libanon környékén,
a sivatagban, abban az időben, ami-
kor a Habsburg Monarchia leghosz-

szabb ideig hatalmon lévő császára
mintegy tíz éve uralkodik már. S mikor
Ferenc József hírét vette, hogy a Kö-
zel-Keleten tiszta vérű arab lovak, sőt
ménesek sokasága létezik, expedíciót
küldött, hogy vásároljanak állatokat
tenyésztési célra. Hősünk pedig fel-
settenkedett a hazafelé tartó hajóra,
mert az egyik ló, amit Magyarországra
hoztak, a kedvence volt.

„Egyszerűen gyönyörű ez a történet,
rengeteget kutattam, ellátogattunk a
bábolnai birtokra, ahol ma is őrzik –
ahogy a helyiek emlegetik – Fagylaltka
bácsi emlékét. Fadlallah el Hedad Mi-
hály ugyanis huszár-ezredes lett és év-
tizedekig vezette a helyi ménesbirto-
kot. Az arab lótenyésztésben nagy si-
kereket ért el, a világ élvonalába tarto-
zott a bábolnai ménes, több szakértő
szerint a birtok még ma is a lótenyész-
tés lelke” – árulta el Kszel Attila rende-
ző. A többi pedig legenda, mese, elkép-
zelt valóság, színészi játék és hangulat,
a főbb szerepekben Posonyi Takács
Lászlót, Márkus Krisztiánt és Molnár
Zsoltot láthatjuk.

S a színdarab megmutatja azt is, mi-
lyen érdekesen fonódik össze a színház

a valósággal, hiszen a menekültválság
idején tűzi műsorra a teátrum a keletről
jött arab férfi sikersztoriját. Szándékos-
ságot azonban ne keressünk, a rendező
már javában írta a történetet, mikor a
médiaérdeklődés középpontjába került
a keleti kérdés. „A társulat pedig már ja-
vában próbált egy párizsi jelenetet, ami-
kor a francia vérengzés megtörtént” –
tette hozzá Kszel Attila. Számos kérdést

vetnek fel, például, hogy mit jelent ma-
gyarnak lenni, mi az, hogy bevándorló,
mikor válunk magyarrá, mi az otthon fo-
galma, és a felelősség, valamint az em-
beri hozzáállás súlya. Emellett pedig sze-
retné felhívni a gyerekek figyelmét a tör-
ténelemre, a közelünkben megtalálható
értékekre – mindezt természetesen szó-
rakoztatva, ahogy azt megszokhattuk
már tőle.

Fagylaltka bácsi kalandjai
Ôsbemutató a Kisfaludy Teremben
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Goldener Sonntag
– Antiquitäten
  markt auf dem 
Marktplatz der
Tarcsay-Strasse. 
Noch eine letzte
Gelegenheit ein Weihnachts
geschenk  zu finden. Die Märkte
finden nach der Januar-Februar-
Winterpause wieder jeweils am
3. Sonntag jeden Monats statt. 

Die aus Győr stammende und in Stutt-
gart lebende Liszt- und Bartos-Preisträge-
rin und Opernsängerin Verebics Ibolya er-
wartet wie in jedem Jahr auch in diesem
Jahr zu ihrem als Benefizveranstaltung or-
ganisierten Konzert die Bürger ihrer Ge-
burtsstadt. Das Konzert findet am Sonntag,
27. Dezember um 15 Uhr in der Karmeliter-
kirche statt. Auf dem Programm stehen
Mozart, Mendelssohn, Bach, Händel und
ungarische Weihnachtslieder. Die Künstle-
rin begleitet sich selbst an der Orgel.

„Kommt mit uns
nach Betlehem...”
musikalisches Weih-
nachtskrippenspiel
mit spielerischem ad-
ventlichem Seelenauf-
tanken für Kinder und
Erwachsene am 20.
Dezember um 16 Uhr
in der Griechisch-
orthodoxen Kirche. 

Mozart-Paizs Miklós: „Don Giovanni” -
die einzigartige Fingerpuppen-Oper findet am
19. Dezember um 18 Uhr im Menház Theater-
saal statt, dies unter Mitwirkung des Streicher-
quartetts ByHeart Quartet.

Spielhaus in den Winterferien für Kinder am
21.,22. und 23. Dezember, jeweils ab 10 Uhr im
Kinderhaus (Gyermekek Ház). Bei den Bes-
chäftigungen die den Vorbereitungen zu den
Feiertagen assistieren können die eifrigen Be-
sucher Weihnachtsbaumschmuck, Postkarten,
Zauberheft und Wichtelmützen herstellen.

Für Anhänger der klassischen Musik:
„Zu Ehren der Kammermusik“ - Kammermu-
sikkonzert mit Kocsis Zoltán, Perényi Miklós
und Berkes Kálmán am 20. Dezember um 16
Uhr im Richter-Saal. Unter anderem ertönen
an dem Kammermusikabend die Werke von
R. Schumann, S. Rachmaninoff, Kodály Zol-
tán, C. Debussy und J.Brahms.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder den
grosse Weihnnachts-Run”-Laufwettbewerb.
Jeder, der gerne läuft, ist am 20. Dezember um
13 Uhr auf dem Kálóczy-Platz willkommen!
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MŰSORA

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!

KULTURÁLIS kínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

Székhelyi József ön-
álló estjét december
27-én 19 órai kezdettel
láthatják az érdeklődők a
Menház Színpadon. Alina Nelega drámája Ru-
dolf Hess Tízparancsolata pedig 2016. január
13-án látható Harsányi Attila előadásában.
Lepje meg szeretteit karácsonyra a Menház
Színpad előadásaira szóló színházjeggyel!

Mozart–Paizs Miklós: Don Giovanni cím-
mel egyedülálló ujjbábopera várja az érdeklő-
dőket december 19-én 18 órai kezdettel a
Menház színháztermében, a ByHeart Quartet
vonósnégyes közreműködésével.

„Gyertek velünk Betlehembe...” zenés karácsonyi betlehe-
mes vidám, játékos ünnepváró lelki töltekezés várja a gyerme -
keket, felnőtteket december 20-án 16 órakor a görög katolikus
templomban. A vidám, játékos előadásból megtudjuk, hogy miért
is látta jónak az Isten, hogy Ádám tévedéseit és engedetlenségét
helyrehozza azzal, hogy karácsonykor kinyitotta az ég ablakát és
letekintett a világra. Előadja: Écsi Gyöngyi. Népi hangszereken
közreműködik: Palcsó Anna és Palcsó Bálint. 

Öt Templom Túra címmel vezetett séta indul december
20-án 14 órakor. Az Öt Templom Fesztivál a hitről és az
elfogadásról szól, párbeszédről kultúrák és vallások kö-
zött. Apropójául és helyszínéül öt különböző felekezet
temploma szolgál. Ez a vezetett séta róluk szól, egy utca
öt templomáról. A sétát vezeti: Dimény Gábor építész és
Pál Kálmán fesztiváligazgató.

Verebics Ibolya győri származású,
Stuttgartban élő Liszt- és Bartók díjas ope-
raénekes, mint minden évben, az idén is jó-
tékony célra rendezett koncertre várja szülő-
városának polgárait. A koncertet december-
ben 27-én, vasárnap 15 órakor a Karmelita
templomban rendezik meg. Műsoron Mo-
zart, Mendelsshon, Bach, Händel és magyar
karácsonyi énekek szerepelnek. Orgonán a
művésznő magát kíséri.

Győrben a téli napforduló al-
kalmából érdekes sétán vehetnek
részt az érdeklődők december 20-
án 14.30 órától. Csodás panorámá-
jú helyről tekinthetik meg az adventi
fényben pompázó Belvárost! A
programon való részvétel előzetes
regisztrációhoz kötött. Jelentkezés
és további információk itt: idegen-
vezetes.gyor@gmail.com.

Bach for Christ-
mas – Rákász Ger-
gely ráadáskoncer-
tet ad december
27-én 19 órakor a
belvárosi reformá-
tus templomban.
Mindenkit várnak
az orgonaszóval kí-
sért, bensőséges
ünnepi eseményre.

Téli szüneti játszóházak várják a gyerkőcöket december
21. és 23. között mindennap 10 órától a Gyermekek Házában.
Az ünnepi készülődést segítő foglalkozásokon többek között
karácsonyfadíszeket, képeslapot, varázsfüzetet és manósip-
kát is készíthetnek a lelkes látogatók.

A RómerKvelle színpadán
az Ocho Macho várja a műfaj
kedvelőit december 18-án, a
Rómer Házban.

Aranyvasárnap, december 20-án Régiségvásár várja
az érdeklődőket a Tarcsay úti piactéren. Még egy utolsó lehe-
tőség, hogy karácsonyi ajándékot találjon. A vásárok a januári
és februári téli szünet után folytatódnak, minden hónap 3. va-
sárnapján.

December 19-én és 20-án az
adventi hétvégéken színes prog-
ramok várnak minden érdeklődőt
a Pannonhalmi Főapátság (Vár
1.) múzeumában.
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RÖVIDEN

Mellkassebészeti mûtét
egy lyukon keresztül
Magyarországon a Semmelweis Egye-
tem Mellkassebészeti Klinikáján alkal-

mazzák a jelenleg legmoder-
nebb, egy nyíláson keresztül

végzett mellkassebészeti
műtéteket. Négy hónap
alatt több mint húsz bete-
gen végeztek sikeres bea-

vatkozást. Míg a kulcslyuk-
technika során két vagy há-

rom nyílást ejtenek a beteg mell-
kasán, a legújabb eljárással egyetlen,
három-négy centiméteres lyukon ke-
resztül vezetik be a kamerát és a szük-
séges endoszkópos eszközöket. Elő-
nye, hogy a felépülés sokkal gyor-
sabb, fájdalommentesebb. Eddig fő-
ként jó- és rosszindulatú tüdődagana-
tok, szívburokciszták, vastagbéltumor-
áttétek, illetve tüdőlebeny-eltávolítá-
sokra és mintavételre alkalmazták.

A kalcium fontos
eleme az egész-
séges táplálko-
zásnak, egy fel-

nőttnek naponta
legalább 1000 mg-

ra van szüksége belőle.
Egyesek azonban nem fogyaszthat-
nak tejtermékeket, de szerencsére
nem csak ezek tartalmaznak kalciu-
mot. A gyümölcs és a zöldség meg-
lepően sok kalciumot tartalmaz, kü-
lönösen a káposzta és a kínai kel, rá-
adásul könnyebben is felszívódik. Na-
gyon jó forrás még a rebarbara. Sok
fehérjeforrásnak igen magas a kalci-
umtartalma is, ilyenek a fehérbab, a
pirított mandula, a tofu, a szójabab
és a halkonzervek. 

A családi vacsorák, étkezések a kará-
csony velejárói. Sokan azonban – fél-
ve az ünnepek alatt felszedett plusz
kilóktól – nem tudják igazán élvezni
a több fogásos vacsorákat, és az azt
követő kihagyhatatlan desszerteket.
Pedig ahhoz, hogy lelkiismeret-fur-
dalás, és testsúlynövekedés nélkül
tudjuk átadni magunkat az étkezés
élvezetének, mindössze egy pár
szempontot kell betartanunk.

Mit és hogyan?
A nyersanyagválasztásnál legyünk kö-

rültekintőek. Ha nem akarunk energia-
dús ételeket készíteni, válasszuk a zsír-
szegényebb húsokat, tejtermékeket, a
gabonatermékek közül a teljes kiőrlésű
lisztből készülteket. Fontos, hogy a me-
nü elkészítésénél a diétára szorulók igé-
nyeit is vegyük figyelembe. Cukorbeteg-

nek készítsük édesítőszerrel a desszerte-
ket, epebetegség esetén kerüljük a túl
fűszeres és bő zsírban sült ételeket. Az
ételek készítésénél a hagyomány meg-
tartása mellett használjuk a korszerű
konyhatechnológiai eljárásokat, pl. gril-
lezés, alufóliában sütés, párolás, aromás
párolás stb.

Fontos a mennyiség
Fontos szempont, hogy csupán az

ünnep miatt nem kell nagyobb adago-
kat fogyasztani, sőt, ha több fogásból
áll a menü, akkor inkább még keveseb-
bet ajánlott a tányérra szedni, mint azt
megszoktuk. Ha kisebb adagokat fo-
gyasztunk, többféle ételt ehetünk, anél-
kül, hogy nagyobb energiát vinnénk be
a szervezetünkbe. Étkezés közben fi-
gyeljünk arra, hogy lassan együnk és
nem kell teljes jóllakottságig (kipukka-

dásig) teleenni magunkat. A
„mindent lehet, csak mérték-
kel” elv az ünnepek idejére is
vonatkozik.

Nassolni szabad?
A desszertek mindig az étkezések be-

fejező fogásaként szerepeljenek. A süte-
mények közül elsősorban a gyümölcs- és
tejalapúakat részesítsük előnyben, mivel
ezek kevesebb energiát és zsírt tartal-
maznak, mint a vajkrémesek. Ezen kívül
a gyümölcsösek esetén a gyümölcsök
édesítő hatását is ki lehet használni. Egy
szelet csokoládé, vagy a karácsonykor el-
maradhatatlan, számtalan ízvariációban
kapható szaloncukrok szintén kiváló
desszertek lehetnek egy többfogásos
menü elfogyasztása után, ugyanis kis
térfogatuk miatt lehet, hogy még job-
ban is esnek, mint egy nagy szelet süte-
mény. A csokoládé esetében érdemes
a minőségi (magas kakaótartalmú) cso-
koládékat választani, az olcsóbb, kevés
kakaót tartalmazókkal szemben.

Ha mégis túlettük magunkat
Ne feledkezzünk meg a rendszeres

testmozgásról sem, ami az ünnepek
alatt lehet egy jó kiadós családi séta,
vagy ha lehetőség van rá, egy kis szán-
kózás, hógolyózás. Ha ünnepek után
mégis úgy érezzük, hogy egy kicsit „túl-
ettük” magunkat, és nem érezzük kom-
fortosan magunkat a bőrünkben, ahe-
lyett, hogy valami gyors fogyással ke-
csegtető diétába kezdenénk, tartsunk in-
kább egy gyümölcsnapot (napot, és
nem hetet, hónapot), ami alatt fogyasz-
szunk különféle gyümölcsöket, pl. alma,
körte, narancs, mandarin, kivi. (A ba-
nánt ilyenkor, magas energiatartalma
miatt, inkább mellőzzük).

Mértékletesség az ünnepek alatt

Kalciumforrások, 
ha valaki nem fogyaszthat

tejterméket



Szerzô:
Dr. Radics Judit
pszichiáter,
alvásszakértô fôorvos

A HÓNAP ORVOSI TÉMÁJA

Az ünnepek ma

Változóban van a társadalom, válto-
zóban vannak az életkörülmények.
Ez a tény pedig nem csupán a min-
dennapokban érezhető, de olyan je-
les ünnepnapokon is, mint a kará-
csonyi ünnepek. Sőt, ilyenkor talán
még fokozottabban.

Több a magányos,
özvegy hölgy
Ha az egyedüllétről van szó, mint or-

vos, elsőként az átlagéletkor szerepét
szeretném kiemelni. Hosszú évek óta is-
mert, hogy hazánkban – de világszerte
is – a férfiak átlagéletkora alacsonyabb,
mint a nőké, így ebből adódóan több a
magányos, özvegy hölgy. Ez a jelenség
ugyan az idősebb korosztályra érvényes,
azonban sajnos a fiatalok – lányok és fi-
úk – között is egyre terjed az egyedüllét,
a szingliség jelensége. Számtalan szoci-
ológiai tanulmány foglalkozik azzal, mi-
ért is élnek manapság a fiatalok egyedül,
miért választják, vagy kényszerülnek be-
le ebbe az életformába. Statisztikai ada-
tok szólnak arról, mennyiben változtak
meg például a képzettségi mutatók, és
ez hogyan befolyásolja a párra találás le-
hetőségét, avagy a telekommunikációs
eszközök és csatornák terjedése mennyi-
ben alapja a társas magánynak. Ezekből
a kedvezőtlen változásokból következően,
egyre többen kénytelenek szembenézni
az egyedülléttel és a magánnyal, mely ép-
pen az ünnepek alatt teljesedik ki. 

A páros élet sem biztosíték
A boldog, meghitt körben történő

ünneplésre azonban a páros élet sem
mindig biztosíték. Az ünnepek nem min-
denkinél szólnak a boldog és örömteli

családi együttlét lehetőségéről. Ha ott-
hon tartósan fennálló konfliktusok, vi-
szályok uralkodnak, úgy egy olyan fajta
intenzív együttlét, mely az ünnepekkel
együtt jár, inkább nagyon is megterhelő
és nem kívánatos lehet. Ha a mai idő-
sebb korosztály egyedül kénytelen tölte-
ni az ünnepeket, annak leggyakrabban
az az oka, hogy többségük elvesztette
párját, a gyerekek pedig már kirepültek
otthonról, vagy az utóbbi években so-
kan élnek közülük külföldön.  A teljes
magányosság szerencsére ritka. A leg-

többen vendégül tudják látni családjuk
tagjait az egyik ünnepnapon, a másikon
pedig, őket látják vendégül. 

Az ünnepekre
fel kell készülni
Az ünnepekre – minden körülmények

között – fel kell készülni. Azoknak is, akik
tudják, szeretteik körében fogják őket el-
tölteni, és azoknak is, akik egyedül, még
inkább pedig talán ott, ahol nyomasztó-
nak tűnik egymással összezártan eltölteni
több napot. Ez a felkészülés minden terü-
letre kiterjed. Mivel a szeretet ünnepéről
van szó, ilyenkor különösen érdemes arra
gondolni, mit adhatunk szeretteinknek.
Adni minden körülmények között szép és
nemes emberi gesztus, mind lelki, mind
akár kézzel fogható, anyagi értelemben.

Valós egyedüllét és társas m

A Vidra Úszóiskola szeretet-
teljes, boldog, békés ünnepeket,
és sikerekben gazdag 
2016-os évet kíván minden
győri sportszerető
polgárnak.

Külön nagyrabecsüléssel fejezi ki
jókívánságait a kedves
tanítványainak bébitől
a felnőttekig, illetve 
a vízitornásoknak;
az áldozatkész szülőknek;
a segítőkész uszodáknak
(Aqua Sportcentrum,
Magyar Vilmos Uszoda,
Móra Iskola Uszodája,
Sátoros Uszoda);
illetve a GyőrPlusz 
szerkesztőségének.

Mindenkit szeretettel
várunk a 2016-os évben,
régi  és leendő új tanítványainkat!

A Vidra Úszóiskola oktató, edzői
Kovács Aliz szervező manager
Rákosfalvy Ferenc igazgató
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Magnézium
Magnéziumhiány esetén izomgörcsök, ingerlékeny-
ség, álmatlanság alakulhat ki. Romlik a koncentrá-
lóképesség. Fejfájás, szédülés léphet fel, izom gyen -
ge ség, émelygés és végtagzsibbadás jelentkezhet. gyakoriak lehetnek a
kellemetlen, erôteljes szívdobbanások, szívritmuszavarok.

Q10 koenzim
A Q10 nélkülözhetetlen a sejtek energiatermeléséhez! Azok a betegek,
akik a vér koleszterinszintjét csökkentô úgynevezett „szatin” készítményeket
szednek, gyakran panaszkodnak izomfájdalmakra és egyéb kellemetlen-
ségekre. Ezek egy része abból ered, hogy a sztatinok blokkolják a szerve-
zetben a Q10 szintézisét, csökkentik a májban történô Q10 termelôdést.

E-vitamin
Segít semlegesíteni a szervezetben felgyülemlett káros hatású szabad gyö-
köket, amik felelôsek lehetnek egyes daganatok kialakulásáért, gyorsítják
a sejtek öregedését és gyengítik az immunrendszerünket.

B6-vitamin
A B6-vitamin koenzimként több, mint hatvan enzimrendszerben mûködik
közre. Hatása a szellemi intenzitás és a koncentrálóképesség javulásában
nyilvánulhat meg. Kedvezô lehet szív- és érrendszeri megbetegedések, szél -
ütés, premenstruációs tünetegyüttes, depresszió, és álmatlanság esetén. A
B6-vitamin csökkentheti a kéz ujjainak zsibbadásával járó alagútszindróma
tüneteit és hatékonyan csökkenti a hányingert még migrénes fejfájás, ter-
hességi hányás és mûtéti altatást követô hányinger esetében is.

Szervezetünk
védelméért

NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATA ALAPJÁN!

MagneQ10

PRÉMIUM MINÔSÉG ELÉREHTÔ ÁRON!

• 4 hatóanyag 1 tablettában
• Magnézium + Koenzim Q10 + E-vitamin + B6-vitamin
• Fontos a szívnek az agynak és az izmoknak!
• Koleszterinszint-csökkentô (sztatin) tablettát szedôknek

kifejezetten ajánlott

Keresse a gyógyszertárakban vagy
rendelje meg ingyenes házhoz szállításssal
a   www-drdezsi.hu webáruházban.

agányosan

Küldhető Kará-
csonyi jókívánság a
rokonoknak, bará-
toknak, kollégák-
nak –, ki milyen formában szeretné, akár
internetes felületen, akár képeslap formá-
jában küldve. Megjegyezhető, hogy ez
utóbbi forma ismét kezd divatba jönni,
talán azért is, mert sokkal jobban kifejezi
a jókívánságunk személyes értékét. Lehet
gondolkodni az ünnepi menüről, a hoz-
závalók beszerzéséről, és a meghívottak
listájáról is. Maga az ajándékozás kényes
kérdés lehet. Helyes vágyott és hasznos,
funkcióval bíró ajándék beszerzésére, ez
okoz mind az ajándékozónak, mind a
megajándékozottnak egyaránt örömet.
Az egyedül levők már jó előre számba
kell, hogy vegyék, kivel, mikor, milyen kö-

zös programon szeretnének együtt lenni,
velük időben egyeztetni a tervet. 

Tartózkodjunk
az egyedül maradástól
Feltétlenül ajánlatos az egyedül mara-

dástól tartózkodni, és lehetőség szerint alig
tölteni az időt egyedül. Ha van rá mód, sok
szép karácsonyi koncert, előadás van ebben
az időszakban műsoron, érdemes rá elmen-
ni –, de ha lehetséges, oda sem egyedül.
Még szerencsésebb az a helyzet, ha – amint
ez az utóbbi években divatossá vált – lehet-
séges elutazni egy kellemes wellness hotel-
be, kikapcsolódni, élvezni a szálloda nyújtot-
ta szolgáltatásokat és kényelmet. 

magány
JÓ TUDNI

A fiatalabb korosztály tagjai kény-
szerűségből csupán ritkán vannak
egyedül az ünnepek alatt, számukra
általában ott a család, a szülői ház fel-
keresésének lehetősége. És ha ez valami-
lyen oknál fogva – például külföldi tanulmányok, munkavégzés – nem
kivitelezhető, még mindig ott van a telekommunikációs csatornák igény-
be vehetőségének lehetősége számukra. Ez ugyan csak amolyan félmeg-
oldás, de ezáltal mégis adott a kapcsolat felvételének lehetősége. 

,,Feltétlenül ajánlatos
az egyedül maradástól 
tartózkodni, és lehetőség
szerint alig tölteni 
egyedül az időt.”
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VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉG-ÜGY

Közeleg a karácsony. Azt se tudjuk,
hol áll a fejünk. Még gyorsan be kell
fejezni egy határidős munkát, aztán
ajándékot kell venni, bevásárolni az
ünnepekre, kiválasztani a karácsony-
fát, megírni az ajándékkísérő kártyá-
kat... Fel van adva a lecke mindkét fél-
nek, nőnek és férfinak egyaránt. Ünne-
pi készülődéskor jó esély van rá, hogy
a legapróbb nézeteltérésből is kiadós
vihar kerekedik. A karácsonyi készülő-
dés közepette jólesik néha egy kis szü-
net, amit legszívesebben csendben,
nyugalomban töltünk. Bár az olvasás
ma már nem számít túl menő dolog-

Egy 24 éves lány nehéz műtétjéről
érkezett a szobájába. Sikerült a be -
avatkozás?

Nagyon remélem, de igen bonyolult
beavatkozás volt. 

Operáció előtt átgondolja a straté-
giát, vagy már a feltárt testben rög-
tönöz?

OLVASNI JÓ!

Karácsonyi fegyverszünet

nak, viszont remekül kikapcsol, a kará-
csonyi témájú könyvek pedig segíte-
nek ráhangolódni az ünnepekre.
„Még nem vetted meg a mamádnak
az ajándékot?! Megírtad, szívem a ka-
rácsonyi üdvözlőlapokat?" Ismerősek
ezek a mondatok? Ha igen, akkor élet-
mentő lehet Allan és Barbara Pease Ka-
rácsonyi fegyverszünet című könyve,
amely mély emberismerettel, bőséges
tapasztalattal és sok-sok humorral ad
tanácsokat az ünnepi „vészhelyzetek-
re”, hogy boldogabb és békésebb le-
gyen a karácsony. A könyv a Park Kia-
dó gondozásában jelent meg.

ARCÉLEK A KÓRHÁZBÓL

Dr. Skaliczky Zoltán
idegsebész, osztályvezetô fôorvos

Minden műtét előtti éjszakán végigcsi-
nálom fejben az egész beavatkozást. Elő-
fordul aztán, hogy a műtőben más eset-
tel találkozik az ember. A karmester Tos-
canini egyszer a főpróbán vezényelt, s a

muzsikusai be-be-
szóltak neki. Mes-
ter, ez nem jól szól,
ezzel csináljunk va-
lamit!  Érdekes,
mondta Toscanini,
pedig a fürdőkád-
ban milyen jól
hangzott…!

Hogyan lett or-
vos?

Dunaújvárosban
érettségiztem, de
már korábban is az
akartam lenni. Szlo-
vákiából származik
a családom, katonai
ösztöndíjas voltam
Magyarországon, s
akkor nem lehetett
nagyon válogatni
az állások közül. Be-
hívtak, megkérdez-
ték, hogy mi akarok
lenni. Akkor épült a

győri kórház. Mondtam, hogy sebész. Az
már betelt, mondták. Akkor baleseti se-
bész, vágtam rá. Az is betelt, hangzott a

lesújtó válasz. Akkor mi van? Legyen sze-
mész. Beleegyeztem. Csakhogy Győr me-
gyének szemészete volt, idegsebészete
meg nem, ezért aztán idegsebészet lett
a szemészetből. A főnővérrel együtt mi
voltunk az első dolgozók. Később kine-
vezték Szarvas főorvost osztályvezetőnek.

Megbánta, hogy nem lett szemész?
Soha. Rájöttem, hogy a világon ez az

orvosi szakmák csúcsa. Ha itt csak egy
mozdulatot elvét az ember, téved egy
millimétert, a beteg megbénulhat vagy el-
veszíti valamelyik érzékszerve funkcióját.

Hogy emlékszik, mi volt a legem-
lékezetesebb műtéte?

Egy16 órás operáció, melyet persze
többen csináltunk. A beteg koponyáján
érdaganat alakult ki, de érintette az arcot,
a nyelvet, belül a koponyát, s hiába volt
szövettanilag jóindulatú, elzárta a vért a
szervek előtt. Tudtunk neki egy ideig mi-
nőségi életet adni, de végül menthetet-
lennek bizonyult. Nagyon sajnáltuk. A
8-10 órás daganatműtétek egyébként
egyáltalán nem ritkák az osztályon. 

Miért időigényes egy agyműtét?
A koponyalapon fut végig minden,

ami az élet feltétele. Az összes ér, ami az
agyat táplálja, vagy az agyidegek. Ha hi-
bázunk, lehet, hogy a beteg nem hall
vagy nem lát, nem beszél többé. Az agy-
ban egyszerűen nincs fölösleges anyag.

Mekkorát kell ehhez tévedni?

A HÓNAP VICCE

A vizsgálat után így szólt az orvos
a beteghez:

– Tudja, hogy az utolsó pillanatban
jött el hozzám?

– Jaj, olyan súlyos a baj, doktor úr?
– Ellenkezőleg! Még egy nap, és ma-

gától meggyógyult volna.

Egy millimétert. Szerencsére a makrosz-
kópos eljárás sokat fejlődött, a mikrotechni-
ka mindennapos használatúvá vált. Már agyi
endoszkóppal is veszünk ki daganatokat. A
sugárkezelés is rengeteget fejlődött. 

Meg lehet lelkiismeretesen szokni
ezt a felelősséget?

Meg kell. Minden nap ér valamilyen
sikerélmény, és ez feltölt. Néha kudarc is,
ez elkerülhetetlen. Azt szoktam mondani,
a jó rezidens a főnökétől tanulja meg, ho-
gyan lehet elkerülni a hibákat. 

Önök nemcsak agyat, de jórészt
gerincet is műtenek. Miért ilyen sok
a gerincbeteg?

A sok ülés, a mozgáshiány megvisel
bennünket.

Ön mennyit mozog?
Amikor csak lehet. Úszom, síelek, ke-

rékpározom, alkalmanként vitorlázok.
Van olyan műtéti fajta, amit külö-

nösen örömmel végez, ha már elke-
rülhetetlen?

Nincs. A kihívások érdekelnek, sajnos
gyakran jönnek baleseti sérültek sokféle
bajjal, töréssel, sérüléssel. Ezeket nehéz
összehangoltan kezelni.

Ezt a fotót kitől kapta?
Egy 24 éves béna lánytól. Látják, ott

ül a hajóban a vízen és evez. A bénaságát
nem lehetett meggyógyítani, de a lelkét
megmentettük. Van, amikor ez a leg-
több, amit tehetünk.

Az orvost mindig éri sikerélmény

Miért nyûgös a férfi? Mitôl borul ki a nô?
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MENETREND SZILVESZTER

A győri önkormányzat az idén is
közös óévbúcsúztatásra hívja a
győrieket. A programokra való
bejutást és a hazajutást ingyenes
éjszakai járatokkal is segítik.

A szilveszteri városi vigasságokon a
Maxisun és a Star Machine szórakoz-

Éjszakai járatok szilveszterkor
tatja a közönséget – meglepetésven-
dégünk Takács Tamás lesz –, és az
újévet köszöntő tűzijáték sem marad
el. Az önkormányzat díjmentes busz-
járatokkal segíti a be- és hazajutást.

A menetrend szerinti helyi járatok
19 órai üzemzárását követően, a kö-
vetkező éjszakai járatok közlekednek:

901  RÉVAI MIKLÓS UTCA – DU-
NAKAPU TÉR – ÚJVÁROS – SZI-
GET – PINNYÉD

Révai Miklós utcából: 20.00, 21.00,
22.00, 00.05, 01.30 órakor.

Pinnyéd, Új sortól: 20.25, 21.25,
22.25, 00.30 órakor (továbbá a Szé-
chenyi István Egyetemtől a Révai Mik-

lós utcába indulnak csonkamenetek
22.43 és 22.57 órakor).

906  RÉVAI MIKLÓS UTCA – VÁ-
ROSRÉT – DUNAKAPU TÉR – SÁ-
RÁS – KISBÁCSA – BÁCSA – RÉV-
FALU – DUNAKAPU TÉR – VÁROS-
RÉT – RÉVAI MIKLÓS UTCA

Révai Miklós utcából körjáratként:
20.00, 21.00, 22.00, 00.05, 01.30 óra-
kor. A 01.30 órai járat Bácsa felől csak
a Körtöltés utca (AUDI-iskola) megál-
lóhelyig közlekedik! (továbbá a Szé-
chenyi István Egyetemtől a Révai Mik-
lós utcába indulnak csonkamenetek
22.58 és 23.00 órakor).

907  EGYETEM – DUNAKAPU
TÉR – JANCSIFALU – SZABAD-
HEGY – KISMEGYER

Széchenyi István Egyetemtől:
*20.00, 21.00, 22.00, *23.50, 01.35 óra-
kor. (* = az autóbusz a Révai Miklós ut-
cából 19.52 illetve 23.42 órakor a 29-es
vonalon közlekedik az egyetemhez).

Kismegyer, Arató utca, Major utca
megállóhelyről: 20.30, 21.30, 22.30,
00.20 órakor.

917  DUNAKAPU TÉR – ADYVÁ-
ROS – ZÖLD UTCA, SZŐNYI MÁR-
TON UTCA

Dunakapu térről (alsó rakpartról):
20.00, 21.00, 22.00, 00.05, 01.35 óra-
kor. Zöld utca, Szőnyi Márton utca
megállóhelyről: 20.20, 21.20, 22.20,
00.25, 01.55 órakor.

A 01.55 órai járat a Zöld utca felől
csak a Kodály Zoltán utca, Földes Gá-
bor utca megállóhelyig közlekedik!

922  DUNAKAPU TÉR – MAR-
CALVÁROS – GYIRMÓT – MÉNFŐ-
CSANAK

Dunakapu térről (alsó rakpartról):
20.00, 21.00, 22.00, 23.50, 01.35 órakor.

Ménfőcsanak, Győri út, iskola
megállóhelyről: 20.32, 21.32, 22.32,
00.22, 02.07 órakor.

A 02.07 órai járat Ménfőcsanak, is-
kola felől csak Ménfőcsanak, malom
megállóhelyig közlekedik!

931  EGYETEM – DUNAKAPU
TÉR – VÁROSRÉT – GYÁRVÁROS –
LIKÓCS (AUDI-GYÁR, 10-ES POR-
TA) – GYŐRSZENTIVÁN, KÁLMÁN
IMRE ÚT – DÉRYNÉ ÚT

Széchenyi István Egyetemtől:
*20.00, 21.00, 22.00, *23.50, 01.35 óra-
kor. (* = az autóbusz a Révai Miklós ut-
cából 19.50 illetve 23.40 órakor a 29-es
vonalon közlekedik az egyetemhez).

Győrszentiván, Déryné út, mozi
megállóhelyről: 20.34, 21.34, 22.34,
00.24 órakor.

A fenti autóbuszjáratok díjmente-
sen vehetők igénybe. Részletes me-
netrend a www.enykk.hu oldalon ta-
lálható!
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Borozó
szolo, pince, bor´́ ´́

A mellékletet írja és szerkeszti: Wurmbrandt András

A magyar borok minősége egyre javul, és ezt külföl-
dön is elismerik – erről Fazekas Sándor földműve-
lésügyi miniszter beszélt a 2015-ös fehér borkivá-
lóságokat tartalmazó könyv bemutatóján. A tárca-
vezető közölte, az idén várhatóan Magyarország is-
mét nettó borexportőrré válik a most rendelkezésre
álló adatok alapján.

Hozzátette, a magyar borászok közül egyre többen
érdeklődnek a borkiválósági program iránt, amit az is
mutat, hogy a fehérborokat bemutató, most megje-
lent kötetben több mint 250 tétel szerepel.

A kötetbe 544 tételt jelöltek, és ebből a bírálók
265-öt választottak ki: a tételek közül 219 három-
csillagos, 41 négycsillagos, míg 5 ötcsillagos ka-

Hazánk ismét nettó borexportôrré válhat
tegória-besorolást kapott. Gál Péter eredetvéde-
lemért felelős helyettes államtitkár arról beszélt,
hogy a program 2013-ban indult, és egyre sikere-
sebb. Ez a kötet az ötödik, amelyben közzéteszik
az érdeklődők számára a magyar borkiválóságo-
kat. A mostani, fehérborokat tartalmazó kötet
nemcsak magyar nyelven, hanem angolul is tartal-
maz információkat.

Pál Sándor, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsá-
nak alelnöke közölte: a borkiválóság-programot a
tanács kezdettől fogva támogatta, és mindent meg-
tesz annak sikere érdekében. Jelezte: a mostani
borkiválóságok könyve az első, amely a HNT finan-
szírozásában kerül a nagyközönség elé.

Horkay András, az Országos Borszakértő Bizott-
ság elnöke nagy eredménynek tartja, hogy egyre
több borász és pincészet ismeri fel annak az ingyen
marketingnek a lehetőségét, amelyet a borkiválósá-
gok könyvében való megjelenés jelent. Ezeket a kö-
teteket ugyanis elsősorban kiállításokon és más
nagy rendezvényeken terjesztik. Horkay András
megjegyezte: amennyiben a tokaji aszúkat és a pezs-
gőket tartalmazó kötetet is a borkiválóságok könyvei -
hez számolják, úgy a megjelent kiadványok száma
már hat. Kérdésre válaszolva Gál Péter közölte: a
most megjelent borkiválóságok könyve már az inter-
neten is elérhető lesz az érdeklődők számára.

(MTI)

Nem mindegy azonban, mit töltünk a poharakba! Szilveszter is évente csak
egyszer van, adjuk meg a módját, felejtsük el az olcsó tankpezsgôket és 
az azonosíthatatlan habzóborokat! Tegye maradandó élménnyé a pillanatot,
tûnjön ki a tömegbôl, válasszon minôségi terméket.

A palackban érlelt, klasszikus pezsgô, évekig pihen, mielôtt forgalomba kerül. 
Vagyis dehogy pihen: odabent a palackban varázslat zajlik, bûbáj mûködik, érés,
érlelôdés, hogy aztán a végén igazi csodát kóstolhassunk. Nehogy azt higgye,
hogy több tízezres úri huncutságra akarjuk rábeszélni! Válassza Ön is kedvenc
pezsgônket, ünnepeljen stílusosan! 

Gyôr, Pálffy u. 3. www.borhalo.com/gyor Facebook: borhalogyor

Nyitva tartás: hétfô-szombat: 10.00-20.00-ig. Aranyvasárnap is nyitva!
December 24-én: 9.00-12.00-ig. December 31-én: 10.00-20.00-ig.

Rohamléptekkel közeledik az a karácsony, a szilveszter!

Családi programok karácsonykor, buli a barátokkal, vidámság, éjfél. 
Koccintások mindazokkal, akik közel állnak a szívünkhöz.

2.490 Ft helyett

1.200 Ft
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Patikamérlegen ugyan lehetetlen ki-
mérni, de fontos, hogy a borban egyen-
súly legyen. Ennek sok tényezője van,
ám mindezek kiindulópontja mindig
maga a szőlő. Ahogy nagyon sok min-
den, úgy a szüret időpontjának kivá-
lasztásánál dől el az is, hogy egy érett,

testesebb vagy egy vékonyabb, hígabb
tétel készíthető az alapanyagból. Ha
hűvösebb időjárás jellemző az adott év-
re, akkor magasabb savtartalommal
kell számolni, míg melegebb hónapok
után általában alacsonyabb savtarta-
lom jellemző. Amennyiben vékonyabb,
kisebb alkoholtartalmú borhoz maga-
sabb sav társul, akkor annak a bornak
lazább szövete lesz. Ha viszont az alko-
hol mellett még a szárazanyag-tarta-
lom is magas, miközben a savtartalom
alacsony, akkor az akár diszharmóniát
kelthet. A cél tehát megtalálni az
egyensúlyt e két fontos tényező között.

Ha mégis megpróbáljuk a mate-
matika nyelvén meghatározni ezt a faj-
ta egyensúlyt, akkor azt mondhatjuk,
hogy üde, friss, reduktív boroknál a
12,5–13 térfogatszázalék közötti alko-

Borászok közt

Egyensúly a palackban

Liptai Zsolt, a Pannonhalmi Apátsági Pincészet fôborásza 
holtartalom és a 6–6,5 g/l savtarta-
lom az elvárt. Hordós érlelésű, nagy-
testű, 13,5–14 térfogat-százalékos al-
koholtartalommal bíró borok eseté-
ben viszont az 5-6 g/l savtartalom kö-
zötti érték a megfigyelhető – beleért-
ve a vörösborok jellemzőit is.

Ugyanakkor nemcsak az alkohol, a
sav és a szárazanyag-tartalom együtt -
állása befolyásolja az egyensúlyt, ha-
nem például az is, hogy milyen típusú
savak alkotják a bor savszerkezetét. Hi-
szen többek között található benne al-
masav, borkősav, citromsav, olyan, ki-
fejezetten „savanyú” ízérzetet adó sa-
vak, amelyek főként éretlenebb szüret-
nél jellemzik a savképletet. (Meleg idő-
ben az almasav és a borkősav részben
lebomlik.) Emiatt komplex dolog a bor
egyensúlyát meghatározni, hiszen min-
dent az dönt el, hogy milyen az évjárat,
és mi a termelési cél.

Végül, de nem utolsósorban lénye-
ges tényező maga az emberi szubjek-
tum, vagyis hogy kinek milyen az ízvi-
lága, kinél mely ponton jelentkezik az
a bizonyos egyensúly a borban. Egy-
szerű példával élve, van olyan, aki cu-
korral, van, aki több cukorral, citrom-
mal, és van, aki tisztán fogyasztja a te-
át. Tehát ahány ember, annyiféle ízlés,
és minden embernek máshol van a
borban is a neki tetsző ízvilág. Sőt ez
ráadásul akár időjárástól, helytől, alka-
lomtól és hangulattól is függ. Mást ke-
resünk a borban nyáron, a teraszon,
és mást télen, a meleg szobában.

A legfontosabb tehát az alkotóré-
szek egymáshoz viszonyított aránya.
Egy pohár borban mindig ezt a har-
móniát keressük s ennek elérése a cél,
míg a szüreti időpont, a technológia,
valamint az érlelés mindennek csak
eszközrendszere!

Borászszótár

Almasav
— C4H6O5

A bor egyik legfonto-
sabb sava a borkősav után, a

szájban éles érzetet kelt. A szőlő érett-
ségétől függően változik a tartalma, az

érett szőlőkben kevesebb, az éretlenebb sző-
lőkben pedig több van. A borban 0–8 g/liter kö-

rül alakul az almasavtartalom, a 8 gramm igen ma-
gas értéknek számít. Ezért szükséges a lebontása
kb. 2 g/l körüli értékre. A lebontást az erjedés befe-

jezése után célszerű beindítani baktériumtenyé-
szettel, kénmentes közegben és lehetőleg 16 Cel-
sius-foknál magasabb hőmérsékleten. Az alma-

savat a baktériumok szén-dioxid keletkezése
közben tejsavvá bontják. 

(Forrás:
vinopedia.hu)

A harmónia nagyon komplex foga-
lom, a bor alkotórészeinek olyan össz-
hangja, amely a különböző érzékszer-
veinkre hatással van. Ezt az összhan-
got lényegében hat komponens befo-
lyásolja, a sav, a cukor, az alkohol, az
extrakt, az illat és az aroma, ezek egé-
szülnek ki hetedik tényezőként a szín-
nel. Utóbbi a harmóniánál nem meg-
határozó, de befolyásoló erővel bír, hi-
szen ezzel találkozik először a fogyasz-
tó, és ez alapján máris előítélet alakul

ki benne a bor milyenségével kapcso-
latban. Egy barna töréses bor kóstolá-
sának például biztos, hogy más érzé-
sekkel kezdünk neki, mint egy csillogó
sárgás-zöldes fehérbornak. 

Ami leginkább meghatározza sze-
rintem egy bor kiegyensúlyozottságát,
az fehér fajták esetében a sav–édes-
ség, vörösöknél a sav–édesség-tannin
aránya. Száraz borok esetében talán
furcsa, hogy az édesség szót haszná-
lom – hiszen itt a legtöbb esetben 1 g/l
maradék cukorról beszélünk – viszont
nagyon fontos a meghatározása, mert
ez ellensúlyozza a savat. A magas alko-
holtartalom például jelentheti ezt a bi-
zonyos édességet, 13 térfogatszázalék
feletti alkohol édes érzetet kelt. A savér-
zetnél további szempont, hogy nagyon

Linzer Sámuel, a fertôrákosi Winelife Pincészet borásza
meghatározó az azt alkotó savak meny-
nyisége és minősége. Gondoljunk csak
mások mellett az almasavra, amely
éles, húzós ízt ad, míg az almasav bom-
lásakor keletkező tejsav lágyabb, tel-
tebb. Tehát ha egy vörösbor esetében
az almasavat lebontjuk, és az átalakul
tejsavvá, akkor egy sokkal kerekebb,
ihatóbb bort kapunk.

Az egyensúlynál tehát nagyon fon-
tos, hogy a maradék cukornak a savval
arányban kell lennie. Egy aszú jellegű
bornál a túl alacsony savtartalom követ-
kezménye, hogy csupán egy tartás nél-
küli, édes löttyöt tölthetünk a pohárba.

Az extrakt, azaz a vonadék- vagy szá-
razanyag-tartalom is fontos jellemzője
a bornak. Minél nagyobb, annál teste-
sebb, teltebb, ízgazdagabb az ital. 

Az illat, különösen a reduktív borok
esetében meghatározó, amire itt na-
gyon kell figyelni, hogy összhangban le-
gyen az ízzel. Gyakran előfordul, hogy
egy illatában rendkívül intenzív, gyümöl-
csös, akár virágos jegyeket hordozó
bor ízgazdagsága jelentősen elmarad
az illattól, ilyenkor egy természetes
hiányérzet alakul ki az emberben. 

Az ízérzetet egyébként a már emlí-
tett édesség–sav ellenpólusok mellett
az alkohol, a maradék cukor és a glice-
rin is befolyásolják. Ha ezek a kompo-
nensek tökéletes összhangban vannak,
és ehhez egy gyönyörű szín párosul, ak-
kor mondhatja a borász, hogy eltalálta
azt – a bor fejlődését tekintve – csúcs-
pont előtti pillanatot, amikor palackba
kell tölteni a bort. Ez az igazi művészet
ebben a szakmában. E tekintetben te-
hát vékony jégen táncolnak a borászok,
és persze mindent meghatároz az adott
évjáratú alapanyag, de az fontos, hogy
ha eldöntöttük, hogy mire lehet jó az
előttünk lévő termés, illetve nyers bor,
akkor a munkánk végére összhang le-
gyen az események sorrendjében: meg-
látni, megszagolni és megkóstolni.

Így karácsony közeledtével nem árt, ha kicsit helyükre kerülnek a dolgok az ember lelké-
ben, aki ha úgy tetszik harmóniába, egyensúlyba kerül. A boroknál legalább ennyire fontos
ez az egyensúlyi állapot, legalább a palackba töltés előtt jó, ha minden komponens meg-
felelő arányban a helyére kerül. Állandó szakértőinket arról kérdeztük, hogy szerintük mit
jelent ez a kiegyensúlyozott állapot a borban?
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A borok gyôri háza
Kézmûves borok nagy választékban a zsinagógával szemben

Újváros és a Kossuth utca egyre
inkább kezd visszakerülni a város
vérkeringésébe. Ezt bizonyítja az
is, hogy a közelmúltban a zsina-
gógával átellenben, közvetlenül
a Menház Színpad mellett egy
olyan borszaküzlet és kávézó
nyílt, amely valószínűleg gyorsan
törzshelyévé válik a kulturált bor-
és kávéfogyasztóknak. 

Azt mondják, a jó kézműves bor titka a
gondos odafigyelésben van. A borász
nem nagyüzemben dolgozik, hanem va-
lóban át is látja a folyamatokat, amelyek-
nek nemcsak szemlélője, hanem hozzá-
értő alakítója is. Nemcsak hogy ő hatá-
rozza meg, hogy az adott évjáratból mi-
lyen bor legyen, hanem a saját keze
munkája is benne van egy-egy palack-
ban. A törődés pedig garancia a minő-
ségre. Ez a fajta szemlélet az, amely an-
nak idején Bóka Józseffel és feleségé-
vel, Bókáné Sándor Viktóriával megsze-
rettette a kézműves borokat. Olyannyira,
hogy a közelmúltban – megérezve,
hogy másokban is kialakult az igény az
ilyen típusú borokra – a Borház Magyar-
ország franchise partnereként nyitottak
is egy elsősorban a kézműves borokra
koncentráló üzletet Győrben. A házas-
pár lokálpatriótának vallja magát, és ez
a mikroközösséget tekintve is igaz, hi-
szen üzlethelyiséget nem a Belváros-
ban, hanem lakóhelyük közelében, Újvá-
rosban bérelnek. Viki azt mondja, szere-
tik ezt a környéket, és örömmel látják fej-

lődését. A zsinagóga közelé-
ben lévő épü-

let –

amelyben a saját kis borházukat kialakí-
tották – is újra lett építve, és tulajdon-
képpen szerencse, hogy ide vezette
őket a sors. Közel van a Belváros, min-
dig van a közvetlen közelben parkoló-
hely, és egyre több fiatal család választ-
ja lakhelyének ezt a városrészt. Vissza-
tért az élet ide, és az önkormányzat tö-
rekvései azt mutatják, hogy még inkább
vissza fog – mutat rá. 

Miután a Miért pont itt? kérdést tisz-
táztuk, adta magát a következő: Miért
pont a bor? Erre már Bóka József vála-
szol, aki szerint, ahogy öregszik az em-
ber, megválogatja, hogy mit iszik. A bor
pedig egy olyan széles és egyben érde-
kes spektrumot kínál, amin belül lehet
kalandozni, sőt tanulni, fejlődni is. Per-
sze ez hosszú folyamat, és minden évjá-
rat más, de abban, hogy mindenki a sa-
ját ízlésének megfelelő bort tudjon vá-
sárolni náluk, szakértő kollégák segíte-
nek. Ha betér valaki a borházba, először
elbeszélgetnek vele, kicsit megismerik,
aztán kóstoltatnak, s mindjárt kiderül,
hogy az illetőhöz a könnyedebb, illatos,
gyümölcsös vagy éppen a komplexebb,
testesebb, gondolkodósabb borok áll-
nak közelebb. Sokan vannak, akik
mondhatjuk, hozzáértőként már fel is fe-
dezték maguknak az üzletet, és határo-
zott elképzelésekkel válogatnak a nagy-
közönség számára talán még ismeret-
lenül csengő, a különböző borvidékek
hagyományos fajtáira építkező kézmű-
ves pincészetek boros palackjai között. 

Nóra, az üzlet sommelier végzett-
ségű eladója azt mondja,
Győrben nagyon sok le-
hetőség van bort vá-

sárolni, áruházláncok kínálják akció san
az italaikat, de ő azt tapasztalja, hogy aki
szereti és érdeklődik a borok iránt, az egy
idő után szeretne feljebb lépni, és erre ez
idáig nem volt lehetőség. Most viszont
egy olyan tér nyílt, ahol akár a hipermar-
ketekben megszokott árakon is, össze-

tettebb illat- és ízvilágú, az egyedi terro-
irt magában hordozó borokhoz lehet
hozzájutni. 

Kóstolni persze nemcsak egyedül
van lehetőség, hiszen havonta bor-
kóstolókat is szerveznek, de már
most több cég megkereste őket,
hogy szervezzenek zárt körű borkós-
tolót is munkatársaiknak. Emellett
baráti társaságokat is szívesen vár-

nak hasonló programra.
Jó tudni, hogy a Bor-

ház szakképzett
kollégái rugalma-
san, az aktuális

igényeknek meg-
felelően vál-

toztatnak a

tervezett borsorokon, hiszen itt min-
den tétel minőségi, mindegy, hogy
melyik palackot veszik le a polcról, a
lényeg, hogy a legközelebb legyen a
vendég ízléséhez. 

Viki fontosnak tartja megjegyezni
azt is, hogy nemcsak a borok, az ár is

széles spektrumon mozog, így bárki-
nek tudnak a pénztárcájához bort ad-
ni. Ugyanakkor felhívja a figyelmet ar-
ra is, hogy az üzletben kávézó is mű-
ködik, amely hiánypótló a környéken,
sőt az Etyeki Kúria pálinkái is kapha-
tók náluk. 

Karácsony közeledtével fontos in-
formáció az is, hogy a Borház három
borválogatásával nem tévedhet sem
az, aki az ünnepi menüsorhoz, sem az,
aki ajándékba választ belőlük. A ked-
vezményes árú csomagok a friss fe-
hértől a testes vörösig, a csajostól a
prémium kategóriáig tartalmaznak té-
teleket, de egyedi kérésre újakat is
összeállítanak. 
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A villanyautóé a jövő. A városi
nulla-emissziós közlekedéshez
pedig már ma készen van a
megfelelő típus: a Nissan Leaf.
Különc formájú, mégis jól hasz-
nálható, kompakt mindenes,
biztató hatótávolsággal. Kipró-
báltuk.

Nézzük a tényeket. A Nissan az első
volt, aki 2010-ben nagy sorozatú, tisz-
tán villamos hajtású alsó-középkate-
góriás autót kezdett gyártani. A Leaf
jelentése levél, de egyben egy moza-
ikszó is: Leading Environmentally-fri-
endly Affordable Family car, tehát az
„első megfizethető környezetbarát
családi autó”. És tényleg sokkal töb-
bet tud az ugyancsak tömeggyártású

Teszt: Nissan Leaf Tekna

törpe- és kisautóknál. Magasabb a
komfortja, nagyobb a hatótávolsága
és akár öt személyt is tud szállítani,
némi csomaggal (352 l). Alig négy és
fél méteres hosszával még könnyen
parkolható, és a gyár megadja a lehe-
tőséget a városon kívüli furikázásra is,
hiszen a most debütált – és általunk
tesztelt – 30 kWh-s, növelt kapacitású
akkuval szerelt Leaf elméletileg 250
km-t is meg tud tenni egy feltöltéssel.

Most lássuk, mit jelent mindez a
gyakorlatban. Megkaptam az elektro-
mos Nissant, és miután egy kávé mel-
lett megvártam a 30 perces gyorstöl-
tést, nekivágtam a Budaörs–Győr
115 km-es távolságnak. A sofőr előtti
modern, színes kijelzős műszeregy-
ség induláskor 174 km megtehető

utat jelzett. Az első letaglózó gázadá-
sok meggyőztek a villamos hajtás lét-
jogosultságáról. A „csupán” 109 ló -
erős villanymotor olyan vehemensen
lódítja meg a másfél tonnás kocsit,
hogy érzésre egy kétezres turbós ben-
zinesnek tűnik – csak itt az élmény
megszakítás nélküli. 0 és 100 km/h
közötti sebességtartományban min-
dig ezt produkálja (0–3008 ford/perc,
254 Nm), tehát a rugalmassága első
osztályú. Nehéz ellenállni, hogy az em-
ber ne akarjon mindenkit legyorsulni
a kocsisorok között cikázva.

Aztán bevillant, amit a nissanos
kolléga mondott: „ECO módban hajt-
satok. A legjobb hatásfokkal városon
kívül 80-90 km/h sebességnél tudtok
autózni, de autópályán se menjetek
110-nél többel – biztos, ami biztos.”
Lenéztem az órára, és már 150-et mu-
tatott megtehető útnak. Megijedtem,
de amint megnyomtam a kormányon
lévő ECO gombot, és az irányváltó
gombot – sebességváltó helyett ez
van – újra D-be húzva B állásba tet-
tem, visszaugrott 162-re. Megnyu-
godtam. ECO állásban a gázpedál
„felkeményedik”, nagyon kell taposni,
hogy igazán meglóduljon az autó, de
átlagos gyorsulásokat így is produkál.
A B funkció pedig a fokozott fékezési
energia visszatáplálását adja hozzá a
takarékossághoz. Ez a gyakorlatban
annyit tesz, hogy minden gázelvétel
egy kisebb fékezés hatását kelti, köz-
ben pedig visszatölt a rendszer. Ez vá-
rosban elengedhetetlen.

Ahogy beálltam tempomattal a
110–115 km/h-s sebességre és nyu-
godtam autókáztam, átfutottam a
sok-sok funkciót és kényelmi csodát.
A legfrappánsabb részlet a kormány-
fűtés. Téli időszakban az utastér fűté-
se a megtehető kilométerek rovására
oldható meg, így igazán takarékosan
a meleg kormánnyal és fűtött első, va-
lamint hátsó (!) ülésekkel haladhatunk.
Alapfelszerelésnek tenném minden
autóba! Van időzíthető hűtés/fűtés (el-
végre nem kell járatni a motort az
energianyeréshez), 360 fokos kamera-
rendszer, LED fényszórók és 7 colos,
mindentudó NAVI. Az már csak szója-
szósz a szusihoz, hogy a hihetetlenül
modern funkciókat mennyire áttekint-
hetően és szép formában tálalták a
műszerfalon. És végül a wasabi: a Tek-
na csúcsmodell BOSE hifije, aminek
7 hangszórója és csomagtérbe épített
mélynyomója egyetlen utazást sem
hagy unalmasnak.

Amint beértem Győrbe, és a mara-
dék 35 km-t elkezdtem fogyasztani, a
kirakós minden darabja a helyére ke-
rült. Ez az autó ide való, egy ekkora vá-
rosba. A hatótávolság pedig minden ki-
lométerrel inkább nő, mint csökken.
Mert sok a fékezés, a lassítás, a megál-
lás. Az pedig egy Leaf-nél plusz ener-
gia. Aztán este hazamegyek, és a ga-
rázsban tankolok kb. ezer forintért, ami
újabb 200 kilométerre elég. Vagy nap-
közben használom a Győr-Szol ingye-
nes töltőoszlopait, és munkaidőben ol-
dom meg… Nem akarom visszavinni!!!

TESZT GÁZFRÖCCS

´́ ´́Levél a jövobol
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HIRDETÉS CREATIVE CHEF

creative chef

KARÁCSONYI
vacsora

Hallé kicsit másképp

80 dkg halcsont, egy nagy fej
hagyma, 2 db kápia paprika, 1
szép szál sárgarépa, 1 szelet zeller,
egy gerezd fokhagyma, egy marék
friss petrezselyem, egy marék me-
télôhagyma, egy nagy ek. piros
paprika, egy nagy ek. füstölt piros
paprika, 60 dkg bôrös halhús (filé),
egy csomag réteslap, egy db tojás,
só, bors, olvasztott vaj.

Kezdetnek a zeller és a répa felébôl
kis gyufaszálakat vágok és ezeket fel-
használásig hideg vízben áztatom. A
hagymát egy kevés olajon vagy zsí-
ron lepirítom, hozzáadom a halcson-
tokat, a kápia paprikát, a maradék
gyökérzöldséget, és jó erôsen átpirí-
tom. Rászórom a 2-féle pirospapri-
kát, az áttört fokhagymát, sózom,
borsozom, majd hideg vízzel felen-
gedem és addig fôzöm, amíg a répa
és a zeller is teljesen megpuhul. A
csontokat kiveszem a lébôl, ha van
rajta kevés halhús, azt nyugodtan
visszatehetem a hallébe, és az egé-
szet alaposan összeturmixolom,
majd szûrôn átpasszírozom.
A halszeletek bôrét lehúzom és ke-
vés zsiradékon a bôr mindkét olda-
lát chipses állagúra pirítom. A hús-

ból nagyobb kockákat vágok, picit
besózom és félkészre pirítom. 
A réteslapok egyik oldalát olvasztott
vajjal megkenem, és 3 db-ot egymás-
ra helyezek, majd ezekbôl egyforma
négyzeteket vágok (kb. 10x10 cm-es
darabokat). Minden négyzet közepé-
re teszek egy félkész halhúst, egy-két
darabot a korábban félretett „gyufa-
szál” zöldségekbôl, egy kevés petre-
zselymet és egy csipet metélôhagy-
mát. A tésztácskák szélét tojással
megkenem, hogy össze tudjam ra-
gasztani ôket, és kis csomagokat for-
mázok belôlük, melyeket pár perc
alatt forró olajban kisütök.
A lecsepegtetett csomagokat a tá-
nyér közepére helyezem és a tála-
láskor hallével felöntöm. A chipset
a tányér tetejére teszem. 

1 kg pulykamell, 20 dkg aszalt szilva, fél fej fokhagyma, 30 dkg csirkemáj,
10 dkg bacon, 2 ek. fehérborecet, kevés méz (liszt, tojás, morzsa a panír-
hoz), 60 dkg burgonya, 25 dkg vaj, rozmaring, gyömbér.

A pulykamellet vastag hasábokra vágom (olyasmire, mint egy szûzpecsenye),
a közepét kilyukasztom és besózom. Az aszalt szilvákat kevés mézes, enyhén
borecetes vízben sóval, borssal és a darabolt fokhagymával puhára fôzöm. (Ami-
kor minden víz elfôtt, félreteszem hûlni.) A bacont felaprítom és serpenyôben el-
kezdem havíteni, majd a zsírján a kockázott csikemájat durván átpirítom. Mikor
kész, a szilvás töltelékkel összeforgatom. A tölteléket a kilyukasztott pulykamel-
lekbe töltöm. Az egyik hasábot bepanírozom és oldalanként 6-8 percig sütöm.
A másik hasábot tûzforró serpenyôben jó erôsen megkérgezem és 25-30 percre
160 fokos sütôbe helyezem. Mindkét húst szeletelés elôtt kb. 8 percig pihentetem.
A burgonyákat meghámozom, vastag szeletekre vágom, majd egy pogácsa-
szaggató segítségével kis hengereket szaggatok belôlük. A hengereket sózom,
borsozom, és kevés olívaolajjal és vajjal, valamint néhány rozmaringágacska kí-
séretében kb. fél órára 180 fokos sütôbe teszem. A lehulló darabokat kevés
gyömbérrel puhára fôzöm, burgonyanyomón áttöröm és vajjal (habverôvel), só-
val, borssal, esetleg kevés fôzôvízzel krémes burgonyapürét készítek belôle.

Fokhagymás aszalt 
szilvával 
és szalonnás 
májjal töltött 
pulykamell,  házi 
morzsában sütve 
és grillezve, 
burgonyaköretekkel
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Gyôrben, a Pápai út mentén, a Holt-Marcal tó
mellett épülô 21 lakásos társasházban,
örök panorámás vízparti lakások eladók.

2016 év közepétôl emelt szintû
szerkezetkész állapotban
átvehetôk!

75 négyzetmétertôl 
112 négyzetméterig.

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

a Holt-Marcal tó partján
ÖNNEK ÉPÜL

Igazi karácsonyi menüt kí-
nál olvasóinknak Nagy Esz-
ter. A Creative Chef, az RTL
Klub Konyhafônök 2 címû
mûsorának harmadik helye-
zettje Gasztro rovatában ez-
úttal olyan ünnepi vacsorát
állított össze, amely amel-
lett, hogy igyekszik megfe-
lelni a hagyományoknak,
modern és újragondolt. Jó
étvágyat hozzá!

Rumos-fahéjas-
fekete csokis 
pohárkrém málnával

4 dl habtejszín, egy tk. fahéj, fél rúd vanília, 25-30 dkg fekete csokoládé,
2-3 ek. rum, málna.

A tejszínt felforralom, felolvasztom benne a fekete csokoládét, hozzá -
adom a félbe vágott vaníliarúd kikapart magját, és amikor kezd hûlni,
hozzáadom a rumot és a fahéjat, és poharakba töltöm. Friss gyümöl cs -
csel díszítem. Az ügyesebbek rétegesen is rakhatják. Cukrozatlan tej-
színhabbal tálalom.
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AShaolin szentélyek ismeretlen
és mágikus világát bemutató
előadás először MAGYAROR-

SZÁGON és ezúttal Győrben is.
Feltárul a legendás harci szerzete-

sek mágikus erejének titka, melyet még
egyetlen seregnek sem sikerült legyőz-
nie. Nem túlzás, ha azt írjuk, hogy évez-
redek óta kutatjuk és keressük, hogy va-
jon minek köszönhető az, hogy létezik
egy olyan kultúra, egy olyan misztikus
erő, egy olyan tőlünk távol álló megfog-
hatatlan energia, amelyet mi magunk
nem tudunk irányítani.                 

A Shaolin Kung Fu legendás szer-
zetesei – több mint 1500 éve ők az
energetika kizárólagos mesterei.

Végre bepillantást nyerhetünk, egy
rejtelmes, misztikus dologba, végre
nekünk is megmutatják azt, hogy kel-
lő odafigyeléssel, gyakorlással és kon-
centrálással mi mindenre képes az
emberi test és a szellem.

A SONG SHAN hegy közelében lé-
vő kolostorukban a zen buddhizmus
követői a legmagasabb szinten űzik
testgyakorlataikat.

A csi – vagyis az emberi testen be-
lüli energiaáramlás – akadályozható,
illetve stimulálható meditációval és
légzéstechnikával, így válhatnak a
szerzetesek immunissá a fájdalom-

mal vagy sérüléssel szemben rövid
időre, illetve használhatják a csi áram-
lását a gyógyulás elősegítésére.  

A bemutató a legmagasabb szintű
légzés- és harctechnikai gyakorlatok-
ból áll, melyet egy 16 tagú szerzete-
sekből és mesterekből álló csoport
mutat be a templom 75 éves mesteré-
nek és egy shamisokból (fiatal szerze-
tes) álló csoport vezetésével.

A közönség két órában betekintést
nyerhet a kínai filozófia titkos világába,
a mítoszokba, és megismerkedhet a
zen buddhizmus bölcsességével, vala-
mint a csi fantasztikus testgyakorlatai-
val, mely maga a test saját energiája. 

A szerzetesek erőteljes képekben
és jelenetekben mutatják be Kung Fu-
és Csi Kung-tudományukat.

A közönséget interaktívan bevon-
ják a bemutatóba, mely egy garantál-
tan új betekintést nyújt a kínai szerze-
tesek világába, és innovatív módon ér-
zékelteti misztikus energiájukat.

A föld és az ég energiája bennük
egyesült: SHAOLIN WARRIORS. A
győri nézők csak két előadás alkalmá-
val láthatják 2016. 02. 21-én 15 és 19
órai kezdettel a Győri Nemzeti Szín-
házban. Jegyek a helyszínen, a Győr +
Média Baross úti Pavilonjában és a
www.jegy.hu oldalon kaphatók.
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SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNY

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes
megfejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô páros mozijegyet nyer,
mely beváltható bármely Cinema Cityben, bármilyen filmre a premier után két héttel. A nyeremények a Gyôr+ Média Baross úti Pavilonjában vehetôk
át. Címünk: Gyôr Plusz, 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Elôzô heti játékunk nyertese
Dajkáné Víg Anita.
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DECEMBER 19., SZOMBAT
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Ha-
zajáró 06:25 Világ-nézet 06:55 Kenó
 07:00 Híradó 07:25 Család-barát
09:00 Hanni és Nanni 2.  10:30 Me-
sélő cégtáblák 11:00 Noé barátai
11:30 Térkép 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:40 Kult+  12:50
Ízőrzők: Szalafő 13:25 Hazajáró
13:55 Magyar Krónika 14:25 Másfél-
millió lépés Magyarországon 
15:00 Szeretettel Hollywoodból 
15:35 Csempészek  17:00 Gasztro-
angyal  18:00 Híradó 18:40 Szeren-
cseSzombat  19:40 Játék határok
nélkül  21:00 Blue Jasmine  22:45
Kenó  22:50 Vándorút  00:55 Mü-
pArt – Béla Fleck & Abigail Wash-
burn 02:30 A DAL slágerei  02:55 A
DAL slágerei  03:20 Térkép 03:45
Noé barátai 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Gálvölgyi-show  04:20 Gál-
völgyi-show  04:35 Pasik  05:00
Pasik  05:25 Tuti gimi  06:05 Top
Shop 06:35 Kölyökklub  09:50 Ízes
élet  10:15 Top Shop 11:05 Kalan-
dor 11:30 Brandmánia  12:00 Stre-
et Kitchen  12:30 Új csaj  13:00
Glee – Sztárok leszünk!  14:00
Bosszúállók  15:50 Áldatlan állapot-
ban  18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Fókusz Plusz  20:00 Hungary's Got
Talent – A tehetség itthon van 
22:55 Amerikai pite  00:55 Lány a
parkban  03:00 Az élet csajos olda-
la  03:30 Az élet csajos oldala 

04:25 Babavilág  04:50 Super Car
 05:15 Vegas  06:00 Látlelet a
Földről 06:25 Tv2 matiné 09:25 Ast-
ro-Világ 10:35 Apaütők  11:05
Trendmánia  11:35 Babavilág 
12:05 TrenDélet  12:35 Az Év Házi-
asszonya  13:05 Knight Rider 
14:10 Kuzey Güney – Tűz és víz 
15:10 Kuzey Güney – Tűz és víz 
16:10 Állj, vagy lő a mamám!  18:00
Tények 19:00 A házinyuszi  21:00
Szédületes éjszaka  23:05 Gyógy -
egér vacsorára  01:25 Sportos
01:35 Doktor D  02:15 Doktor D 
02:55 Halloween 2. 

05:15 Trendközelben 05:40 TV-Shop
06:10 Will és Grace  06:40 Will és
Grace  07:05 Szívek szállodája 
07:55 Szívek szállodája  08:50
Amerikai mesterszakács  09:45
Amerikai mesterszakács  10:40
Knight Rider  11:45 Knight Rider 
12:50 A S.H.I.E.L.D. ügynökei 
13:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  14:45 NCIS: Los Angeles 
15:40 NCIS: Los Angeles  16:45
Dante pokla  18:55 Bridget Jones
naplója  21:00 Bad Boys 2. – Már
megint a rosszfiúk  00:00 A kalan-
dor  02:00 Will és Grace  02:25
Will és Grace  02:50 Harmadik mű-
szak  03:35 Harmadik műszak 

07:45 Konkrét (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Kulisszák mögött (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Cretive Chef (ism.) 10:00 Híradó
(ism.) 10:20 Sporthírek (ism.) 10:30
Konkrét (ism.) 10:45 Képújság 18:00
Credo (ism.) 18:30 Creative Chef
(ism.) 19:00 Győri7 19:45 Konkrét
(ism.) 20:00 Hello Győr! (ism.) 20:30
Zooo+ (ism.) 21:00 Gázfröccs (ism.)
21:30 Üzleti negyed (ism.) 22:00
Győri7 (ism.) 23:45 Képújság  

GYŐR+ TV

DECEMBER 20., VASÁRNAP
DUNA TV
06:15 "Így szól az Úr!" 06:25 A sokszí-
nű vallás 06:35 Kérdések a Bibliában
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:30
Család-barát 09:00 Isten kezében
09:25 Engedjétek hozzám... 09:35
Református ifjúsági műsor 09:45
Evangélikus ifjúsági műsor 09:50
Úton-útfélen 10:00 Református ma-
gazin 10:25 Katolikus krónika 11:00
Római katolikus szentmise 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:40 Kult+
 12:45 A világörökség kincsei
13:05 Elefántokkal suttogó  14:05
12 karácsonyi randi  15:35 Édes el-
lenfél  17:00 Hogy volt!? 18:00 Hír-
adó 18:40 A muskétások  19:40
Magyarország, szeretlek! 21:00 Top
Gun  22:55 Kenó  23:00 Csoda
olasz módra  00:55 Van ott valaki?
 02:30 Hogy volt!? 03:25 Szeretet-
tel Hollywoodból 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Gálvölgyi-show  04:30 Pasik
 04:50 Pasik  05:10 Fókusz Plusz
 Magazin 06:00 Top Shop 06:35
Kölyökklub 09:25 EgészségKalauz 
10:30 Top Shop 10:45 A Muzsika TV
bemutatja!  11:10 4ütem  11:35
Havazin  12:05 XXI század – a le-
gendák velünk élnek  12:35 Házon
kívül  13:05 Nincs kettő séf nélkül 
14:25 Nincs kettő séf nélkül  15:40
A Nílus gyöngye Közben: 16:00 Ha-
toslottó-sorsolás 18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Verdák 2.  20:50 Nekem
8  22:50 Túszjátszma  00:40 Port-
ré  01:15 Nekem 8  03:05 Döglött
akták 

04:30 Első számú célpont  06:00
Látlelet a Földről 06:25 Tv2 matiné
09:10 ÁllatoZOO  09:40 Több mint
TestŐr  10:10 Astro-Világ 11:20 Tű-
sarok  11:50 Stahl konyhája 
12:20 Apaütők  12:50 Knight Rider
 13:55 Walker, a texasi kopó 
14:55 Walker, a texasi kopó  15:55
Sodró lendület 2. – Hív a természet 
18:00 Tények 19:00 Kung Fu Panda
2.  20:45 A felejtés bére  23:15
Ügynöklista  00:15 Katonatörténet
 01:25 Sportos 01:35 Chéri – Egy
kurtizán szerelme  03:00 A szépség
és a szörnyeteg  03:40 A szépség
és a szörnyeteg 

05:05 Amerikai mesterszakács 
05:50 TV-Shop 06:20 Amerikai mes-
terszakács  07:05 Szívek szállodája
 07:55 Szívek szállodája  08:50
Will és Grace  09:20 Will és Grace
 09:50 Will és Grace  10:25 Trend-
közelben  11:00 A Tetovált Séf 
11:30 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  12:30 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  13:25 Észbontók  14:30
Dante pokla  16:45 Bridget Jones
naplója  18:50 Bridget Jones: Mind-
járt megőrülök!  Tökös csaj  23:15
Mátrix  02:00 A Tetovált Séf 
02:30 Trendközelben  02:55 Har-
madik műszak  03:40 Harmadik
műszak 

08:00 Credo 08:30 Creative Chef
(ism.) 09:00 Gázfröccs (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Made in Hun-
gary (ism.) 10:00 Hello Győr! (ism.)
10:30 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
11:30 Képújság 18:00 Győri7 (ism.)
18:45 Konkrét (ism.) 19:00 Creative
Chef (ism.) 19:30 Épí-tech (ism.)
20:00 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
21:00 Hello Győr! (ism.) 21:30 Kama-
rai Magazin (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
22:45 Képújság  

GYŐR+ TV

DECEMBER 21., HÉTFŐ
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  06:55 Ke-
nó  07:00 Híradó 07:20 Roma Ma-
gazin 07:50 Domovina 08:20 A Nagy
Hasadékvölgy  09:15 Kisvárosi dok-
tor  10:10 Család-barát 11:35 Kö-
vek és emberek  12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-je-
lentés 12:40 Kult+  12:50 Jamie
családi karácsonya 13:15 Kívánság-
kosár 15:20 Feketén-fehéren 
16:10 Rex felügyelő  Rex felügyelő
17:00 Klímaváltozás + 5 fok 18:00
Híradó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40
Zsarulesen  20:40 Kékfény  21:40
Bosszú  22:25 Kenó  22:30 On
the Spot  23:25 Magyar Krónika
23:55 Az ő neve Lengyelország – Ta-
deusz Kosciuszko 00:55 Top Gun 
02:40 Magyar elsők 03:05 Magyar
történelmi arcképcsarnok 03:20 Sze-
relmes földrajz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Ízes élet 
04:35 Barátok közt  05:00 Fókusz 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó l
08:08 8:08 – Minden reggel  09:10
Ízes élet  09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
Nevelésből elégséges  13:05 Neve-
lésből elégséges  13:25 Döglött ak-
ták  14:10 Éjjel-nappal Budapest 
15:20 Négyen négy ellen – A családi
játszma  15:50 Nyomtalanul 
16:40 Szulejmán  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz  19:20 Éjjel-
nappal Budapest  20:35 Barátok
közt  21:10 Dr Csont  22:05 Gla-
des – Tengerparti gyilkosságok 
22:55 RTL Klub Híradó 23:25 Totál
szívás  00:35 Reflektor  00:45 Ha-
vazin  01:15 A harc törvénye 
02:00 A harc törvénye 

05:10 Csapdába csalva  05:35 Csa-
ládi Titkok  06:20 Mokka  Tények
Reggel 09:25 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:30 Aktív  13:00 Családi Tit-
kok  14:10 Zsaruk  15:15 Paloma
 16:20 Veronica aranya  17:25 Fi-
orella  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 A Kocka  21:35
Blöff  23:45 Vegas  00:50 Tények
Este 01:40 Aktív  02:00 Sportos
02:15 Ezo.TV 03:20 Elit egység 

05:00 Harmadik műszak  05:40 TV-
Shop 06:15 Will és Grace  06:40
Kirstie és Phil tökéletes karácsonya
07:30 Könnyed fogások 08:45 Ame-
rikai mesterszakács  09:40 Ameri-
kai mesterszakács  10:40 Beetho-
ven 6.  12:50 King Kong 16:30 Brid-
get Jones: Mindjárt megőrülök! 
18:45 Télbratyó 21:00 Én, a nő és
plusz egy fő  23:20 Bad Boys 2. –
Már megint a rosszfiúk  02:15 Kirs-
tie és Phil tökéletes karácsonya
03:05 Will és Grace  03:30 Jóbará-
tok  03:55 Harmadik műszak 

08:00 Zooo+ (ism.) 08:30 Nyugdíjas
Egyetem (ism.) 09:30 Hello Győr!
(ism.) 10:00 Képújság 18:45 Konkrét
(ism.) 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Zooo+ (ism.) 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Hello Győr! (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Vény
nélkül  (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Kulisz-
szák mögött (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság  

GYŐR+ TV

DECEMBER 22., KEDD
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Fe-
ketén-fehéren  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
Srpski Ekran 07:50 Unser Bildschirm
08:20 Univerzum 09:20 A világörök-
ség 09:40 Család-barát 11:35 Kö-
vek és emberek 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-je-
lentés 12:40 Kult+  12:50 Jamie
családi karácsonya 13:15 Kívánság-
kosár 15:20 Feketén-fehéren 
16:10 Rex felügyelő  17:00 Gordon
csodás karácsonya 18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:40 Zsaru-
lesen 2.  Önök kérték! 21:30 Laura
rejtélyei  22:15 Kenó  22:20 A Na-
gyok  22:50 MüpArt Classic 00:55
A médium  01:40 A hatalom ára 
03:30 Magyar elsők 03:50 Határtala-
nul magyar

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
05:00 Fókusz  05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet  09:40
Reflektor  10:05 Top Shop 11:45
Asztro Show 12:45 Nevelésből elég-
séges  13:05 Nevelésből elégséges
 13:25 Döglött akták  14:10 Éjjel-
nappal Budapest  15:20 Négyen
négy ellen – A családi játszma 
15:50 Nyomtalanul  16:40 Szulej-
mán  18:00 RTL Klub Híradó 18:55
Fókusz  19:20 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:35 Barátok közt  21:10
Keresem a családom  22:20 XXI
század – a legendák velünk élnek 
22:45 RTL Klub Híradó 23:15 Derült
égből szerelem  01:25 Reflektor 
01:40 EgészségKalauz  02:05 A
Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus
lelkek 02:30 A bosszú angyala 

04:05 Charlie angyalai  04:50 Apa-
ütők  05:10 Csapdába csalva 
05:35 Családi Titkok  06:20 Mokka
 Tények Reggel 09:25 Stahl konyhá-
ja  09:30 Babapercek  09:40 Te-
leshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:30 Aktív  13:00
Családi Titkok  14:10 Zsaruk 
15:15 Paloma  16:20 Veronica
aranya  17:25 Fiorella  18:00 Té-
nyek 19:30 Jóban Rosszban  20:15
A Kocka  21:35 Hűtlen vágyak 
Hűtlen vágyak 22:40 A Skorpiókirály
2. – Harcos születik  00:55 Tények
Este 01:45 Aktív  02:05 Sportos
02:20 Ezo.TV 03:20 Hunky Blues - Az
Amerika Álom 

05:10 Harmadik műszak  05:50
TV-Shop 06:25 Will és Grace 
06:50 Kirstie és Phil tökéletes kará-
csonya 07:40 Nigellissima 08:55
Amerikai mesterszakács  09:50
Amerikai mesterszakács  10:45 Tu-
catjával olcsóbb  12:50 Tökös csaj
 14:55 Én, a nő és plusz egy fő 
17:05 Tucatjával olcsóbb  19:15 Tal-
pig zűrben 2. 21:00 A múmia 
23:30 10 nap szeptemberben• 01:55
Kirstie és Phil tökéletes karácsonya
02:50 Will és Grace  03:15 Jóbará-
tok  03:40 Harmadik műszak 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Zooo+ (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 18:45
Import Impro 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Hello Győr! 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Zooo+ (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Hello Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 A bor-
vidék hírnökei 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság  

GYŐR+ TV
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NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
NMH SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

Juhász Gyula:
Karácsony felé

„…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.”

Boldog karácsonyt kívánunk 
minden kedves hallgatónknak 

és kollégánknak!

Hatos Hajnalka
Dr. Molnárné Szabó Katalin

DECEMBER 23., SZERDA
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Fe-
ketén-fehéren  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:15 Időjárás-jelentés 07:30
Hrvatska kronika 08:00 Ecranul nost-
ru 08:30 Univerzum 09:25 Család-
barát 11:40 Kövek és emberek 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:35
Időjárás-jelentés 12:40 Kult+ 
12:50 Jamie családi karácsonya
13:15 Kívánságkosár 15:20 Feketén-
fehéren  16:10 Rex felügyelő 
17:00 Gordon csodás karácsonya
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:40 Télapu 20:25 Skandináv lottó
sorsolás  20:35 Szabadság tér '89
21:20 Szerelem  22:50 Kenó 
22:55 Aranymetszés 23:50 Az én ki-
vételes gyermekeim  01:15 Lopott
szavak  02:50 Magyar elsők 03:10
"Ó, szép fenyő..." 03:50 Határtalanul
magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Ízes élet 
04:35 Barátok közt  05:00 Fókusz 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel  09:10
Ízes élet  09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
Nevelésből elégséges  13:05 Neve-
lésből elégséges  13:25 Döglött ak-
ták  14:10 Éjjel-nappal Budapest 
15:20 Négyen négy ellen – A családi
játszma  15:50 Nyomtalanul 
16:40 Szulejmán  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz  19:20 Éjjel-
nappal Budapest  20:35 Barátok
közt  21:10 Szulejmán  22:15 Há-
zon kívül  22:40 RTL Klub Híradó
23:15 Édes november  01:40 Ref-
lektor  01:55 Bakkermann  03:10
A bosszú angyala 

04:20 Apaütők  04:45 Apaütők 
05:10 Csapdába csalva  05:35 Csa-
ládi Titkok  06:20 Mokka  Tények
Reggel 09:25 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:30 Aktív  13:00 Családi Tit-
kok  14:10 Zsaruk  15:15 Paloma
 16:20 Veronica aranya  17:25 Fi-
orella  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 A Kocka  21:35
Hazudj, ha tudsz!  22:40 A Skorpió-
király 3. – Harc a megváltásért 
00:50 Tények Este 01:40 Aktív 
02:00 Sportos 02:15 Ezo.TV 03:15
Charlie angyalai 

05:05 Harmadik műszak  05:50 TV-
Shop 06:20 Will és Grace  06:45
Kirstie és Phil tökéletes karácsonya
07:40 Sütimester 08:50 Amerikai
mesterszakács  09:45 Amerikai
mesterszakács  10:45 Beethoven 
12:30 Talpig zűrben 2. 14:20 Télbra-
tyó 16:45 A múmia  19:15 Talpig
zűrben 3. 21:00 Egy fiúról  23:10
Anthony Zimmer  00:55 Kirstie és
Phil tökéletes karácsonya 02:00 Will
és Grace  02:25 Will és Grace 
02:50 Jóbarátok  03:15 Harmadik
műszak 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Hello Győr! (ism.) 10:00 Képújság
18:45 Konkrét (ism.) 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Kulisszák
mögött (ism.) 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 A bor-
vidék hírnökei (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Creative Chef (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Zooo+ (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság  

GYŐR+ TV

DECEMBER 25., PÉNTEK
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 A he-
gyi doktor  06:55 Kenó  07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
P'amende 07:55 Öt kontinens 08:25
Karácsony Kárpátalján 09:00 Scroo-
ge  11:00 Karácsonyi református is-
tentisztelet 12:00 Kapcsoljuk Rómát!
12:25 Kult+  12:35 Univerzum – Mi-
loš és a hiúzok 13:35 Belle és Sébas-
tien 15:15 Jane Eyre  16:10 Sissi –
Az ifjú császárné  18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:40 A he-
gyi doktor  19:35 Télapu 3.: A szán-
bitorló 21:10 Legyetek jók, ha tudtok
 23:05 Kenó  23:10 Jézus 
00:40 Belle és Sébastien02:20 Ma-
gyar elsők 02:40 Magyar történelmi
arcképcsarnok 03:10 Szerelmes föld-
rajz 03:55 Határtalanul magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:10 Szombat Esti Láz – A Nagy Fél-
relépés  06:05 Top Shop 06:35 Mi-
cimackó 07:25 Kölyökklub 09:20 A
szív bajnokai  11:25 Reszkessetek,
betörők!  13:10 WALL-E  14:50
Kiskarácsony mindenáron  16:25
Dennis, a komisz ismét pimasz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:45 Bűbáj
 20:40 Reszkessetek, betörők! – El-
veszve New Yorkban  22:55 Tűzsze-
kerek  01:15 Aranyajtó  02:45
Dennis, a komisz ismét pimasz 

04:40 Egy rendőrkutya kalandjai: ka-
rácsonyi történet  06:00 Látlelet a
Földről 06:25 Tv2 matiné 07:50 Zene-
gerek karácsonya 08:40 A fiú és a
csavargó  10:15 Hattyúhercegnő 4.
– A trónörökös  11:40 Macskafogó
 13:30 Hupikék törpikék 2.  15:30
Amerikába jöttem  18:00 Tények
18:45 Jégkorszak 4. – Vándorló kon-
tinens  20:25 Ha igaz volna... 
22:00 Felkoppintva  00:35 Volt egy-
szer egy karácsony  02:20 Super
Car  02:45 Penzance kalózai 

05:20 Harmadik műszak  06:05
Will és Grace  06:30 Will és Grace
 06:55 Jóbarátok  07:20 Nigellis-
sima 08:20 Sütimester 09:30 Ameri-
kai mesterszakács  10:20 Duma –
A vadon hívó szava  12:10 E.T. – A
földönkívüli  14:15 Holiday  16:45
Igazából szerelem  19:15 Evan, a
minden6ó 21:00 Harry Potter és a
Tűz Serlege  23:50 Anthony Zim-
mer  01:25 Will és Grace  02:00
Will és Grace  02:20 Jóbarátok 
02:45 Harmadik műszak 

08:00 Hello Győr! (ism.) 08:30 Épí-
tech (ism.) 09:00 Kulisszák mögött
(ism.) 09:30 Üzleti negyed (ism.)
10:00 Képújság 17:45 Erzsébet út
(ism.) 18:30 Gázfröccs 19:00 Hello
Győr! (ism.) 19:30 Creative Chef
(ism.) 20:00 Rejtett tájakon (ism.)
21:00 Szabadhegyi találkozások
22:00 Gázfröccs (ism.) 22:30 Erzsé-
bet út (ism.) 23:15 Képújság  

GYŐR+ TV

DECEMBER 24., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  06:55 Ke-
nó  07:00 Híradó 07:10 Időjárás-je-
lentés 07:20 Rondó 08:20 Univer-
zum 09:15 Család-barát 11:25 Két
duci hölgy 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelentés
12:40 Kult+  12:50 kult.hu 13:25
Rex, a kölyökfelügyelő  15:00 Jane
Eyre  15:55 Szerencse Híradó 
16:10 Sissi – A magyarok királynéja
 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelen-
tés 18:35 A hegyi doktor  19:20
Napfivér, Holdnővér  21:20 Életre-
valók  23:10 Kenó  23:15 Kicsoda
Ferenc pápa? 00:00 Karácsonyi éjféli
mise 01:10 Örökség a jövőnek –
Olasz-magyar kapcsolatok 01:35 A
jászol bölcsője  02:20 Magyar kará-
csonyi énekek 02:30 Nem csak ke-
nyérrel él az ember...  03:25 Hagya-
ték 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:15 Gálvölgyi-show  04:45 Ref-
lektor  05:00 Ízes élet  05:20 Ba-
rátok közt  05:45 Fókusz  06:10
Top Shop 06:45 Kölyökklub  10:00
Micimackó 11:00 A vadon mélyén:
Sárga kutya kalandjai  12:35 A re-
mény vágtája  14:05 Maugli, a
dzsungel fia  16:00 Dennis, a ko-
misz  18:00 RTL Klub Híradó 18:45
WALL-E  20:25 Reszkessetek, betö-
rők!  22:25 A szív bajnokai  00:45
Halhatatlan szerelem  02:25 Den-
nis, a komisz 

04:00 Apaütők  04:25 Apaütők 
04:50 Apaütők  05:15 Apaütők 
05:35 Stahl konyhája  06:00 Látle-
let a Földről 06:25 Tv2 matiné 08:00
Város karácsony nélkül  09:30 Egy
rendőrkutya kalandjai: karácsonyi tör-
ténet  11:05 Csillagpor  13:25
Vuk  14:55 Sztárom a párom 
17:30 Hupikék Törpikék: Karácsonyi
ének  18:00 Tények 18:45 Hupikék
törpikék 2.  20:50 Nagyfiúk 2. 
22:40 Amerikába jöttem  01:00
Sztárom a párom  03:00 Sylvester


05:30 Harmadik műszak  06:10
Will és Grace  06:35 Will és Grace
 06:55 Jóbarátok  07:20 Kirstie és
Phil tökéletes karácsonya 08:10 Süti-
mester 09:20 Amerikai mestersza-
kács  10:05 Amerikai mestersza-
kács  10:55 Mondhatsz akármit
12:50 Egy fiúról  14:40 Talpig zűr-
ben 3. 16:15 E.T. – A földönkívüli 
18:25 Holiday  21:00 Igazából sze-
relem  23:35 Mondhatsz akármit
01:25 Kirstie és Phil tökéletes kará-
csonya 02:20 Will és Grace  02:45
Will és Grace  03:10 Jóbarátok 
03:25 Harmadik műszak 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 A borvidék hírnökei
(ism.) 08:00 Híradó (ism.) 08:20
Sporthírek (ism.) 08:30 Zooo+ (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Képújság 17:45 Erzsé-
bet út (ism.) 18:30 Zooo+ (ism.)
19:00 Diótörő 20:00 Öt Templom
Fesztivál 21:45 A borvidék hírnökei
(ism.) 22:00 Kulisszák mögött (ism.)
22:30 Erzsébet út (ism.) 23:15 Képúj-
ság  

GYŐR+ TV
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

DECEMBER 26., SZOMBAT
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 A he-
gyi doktor  06:46 Fantastic Places
06:55 Kenó 07:00 HÍRADÓ 07:17
Időjárás-jelentés 07:24 Lassie 09:03
Hanni és Nanni 10:31 Másfélmillió lé-
pés Magyarországon 11:02 Noé és
barátai 11:32 Térkép 12:00 Déli ha-
rangszó 12:01 HÍRADÓ 12:40 Időjá-
rás-jelentés 12:42 Kult+ 12:49 Haza-
járó 13:18 Magyar Krónika 13:48
Szerelmes földrajz 14:20 Jane Eyre
15:15 Sissi 17:03 Gasztroangyal
18:00 HÍRADÓ 18:32 Időjárás-jelen-
tés 18:32 Hójelentés 18:40 Szeren-
cse Szombat  19:30 Csak színház
és más semmi 19:37 T.S. Spivet kü-
lönös utazása 21:25 Szeretném, ha
szeretnél  23:07 Kenó 23:11 Jézus 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:15 Szombat Esti Láz - A Nagy Fél-
relépés  06:00 Top Shop 06:30 Kö-
lyökklub (6) 09:05 Cápa csali (6)
10:20 Reszkessetek, betörők! 2.: El-
veszve New Yorkban  12:20 Bűbáj
 14:00 Karácsonyi vakáció  15:45
Az istenek a fejükre estek  18:00
RTL Klub Híradó 18:45 Merida, a bá-
tor  20:20 Reszkessetek, betörők! 3.
 22:15 Miért éppen Minnesota? 
00:05 Zseni az apám!  01:40 Lány
a vízben  03:20 Az élet csajos oldala


04:40 Hattyúhercegnő 4. - A trónörö-
kös  06:00 Látlelet a Földről (6)
06:25 Tv2 matiné 07:40 Egérmese 
08:55 Csillagpor  11:15 Lúdas Ma-
tyi  12:45 Jégkorszak 4. - Vándorló
kontinens  14:20 Nagyfiúk 2. 
16:15 Hamis a baba  18:00 Tények
18:45 Shrek  20:25 Holiday 
23:05 Csak tudnám, hogy csinálja 
00:50 A nagy kékség  03:05 Volt
egyszer egy karácsony 2. 

04:25 Charlie angyalai  05:10 Zene-
gerek karácsonya (6) 06:00 Látlelet a
Földről (6) 06:25 Tv2 matiné 07:40
Barbie & húgai: A lovas kaland (6)
08:55 Barbie: A hercegnő és a popsz-
tár (6) 10:10 Charlie angyalai 
11:55 Komancsok holdja  13:45
My Girl 2. - Az első igazi kaland 
15:45 Seholország  18:00 Tények
18:45 Idővonal  21:00 Vejedre ütök
 23:10 Téglatesó  00:45 Sportos
00:55 Glitter - Ami fénylik  02:40
Hunky Blues - Az Amerika Álom 
03:40 Barbie & húgai: A lovas kaland
(6) 

08:00 Erzsébet út (ism.) 08:45 Hello
Győr! (ism.) 09:15 Made in Hungary
(ism.) 09:30 Rejtett tájakon (ism.)
10:30 Képújság 17:45 Erzsébet út
(ism.) 18:30 Kulisszák mögött (ism.)
19:00 Győri7 20:00 Csitulj, vergődő,
vekker szívem 21:00 Hello Győr!
(ism.) 21:30 Cretive Chef (ism.) 22:00
Hello Győr! (ism.) 22:30 Erzsébet út
(ism.) 23:15 Képújság 

GYŐR+ TV

DECEMBER 27., VASÁRNAP
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Ro-
me Reports 06:18 Így szól az Úr!
06:25 Református riportok 06:55 Ke-
nó 07:00 HÍRADÓ 07:19 Időjárás-je-
lentés 07:21 Fantastic Places 07:30
A varázslatos Lassie 09:06 Isten kezé-
ben 09:33 Engedjétek hozzám 09:41
Katolikus krónika 10:08 Új nemzedék
10:34 Baptista magazin 11:01 Az
utódok reménysége 11:27 Mai hitval-
lások 11:55 Kult+ 12:00 Déli harang-
szó 12:01 HÍRADÓ 12:37 Időjárás-je-
lentés 12:43 Szent Péter esernyője 
14:13 Jane Eyre 15:10 Dr. No 17:02
Hogy volt?! 18:00 HÍRADÓ 18:32 Idő-
járás-jelentés 18:32 Hójelentés
18:40 A muskétások 19:40 Magyar-
ország, szeretlek! 21:01 Túl a csú-
cson 22:37 Kenó 22:40 Dr. No 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:15 Szombat Esti Láz - A Nagy Fél-
relépés  06:00 Top Shop 06:30 Kö-
lyökklub (6) 08:40 Édes kis malac-
kám  10:15 Top Shop 11:05 Resz-
kessetek, betörők! 3.  12:50 Merida,
a bátor  14:15 Karácsonyi naptárpa-
sik  15:50 Az istenek a fejükre estek
2. Közben: 16.05 Hatoslottó-sorso-
lás 18:00 RTL Klub Híradó 18:45
Gazdátlanul Mexikóban  20:25 Apa-
fej  22:00 Sötét hullám  00:05
Zombik városa - Nincs menekvés 
01:45 Dühös szerető  03:15 Az élet
csajos oldala 

04:45 Egérmese  06:00 Látlelet a
Földről (6) 06:25 Tv2 matiné 07:35
Egérmese 2. - Egérkék a Vadnyuga-
ton  08:45 A díva karácsonyi éneke
 10:20 Szaffi  11:50 Shrek 
13:35 Holiday  16:15 Túl a sövé-
nyen  Túl a sövényen 18:00 Tények
18:45 Feketék fehéren  21:00 Gla-
diátor  00:05 Propaganda  01:00
Lejáratás és bomlasztás - A hálózat
örök  01:55 Sportos 02:05 Ahol a
bölény dübörög  03:40 A díva kará-
csonyi éneke 

05:30 Amerikai mesterszakács 06:15
Amerikai mesterszakács 06:55 Szí-
vek szállodája  07:40 Szívek szállo-
dája  08:30 Will és Grace  08:55
Will és Grace  09:20 Will és Grace
 09:45 Balto 3: A változás szárnyai
 11:10 Mr. Óvóbácsi  12:45 Dave
 14:50 Zene és szöveg  16:45
Sztárom a párom  19:05 A szövet-
ség  21:00 Stephen King: Halálso-
ron  00:25 Will és Grace  00:55
Will és Grace  01:20 Will és Grace
 01:45 Harmadik műszak  02:30
Harmadik műszak 

08:00 Hello Győr! (ism.) 08:30 Kulisz-
szák mögött (ism.) 09:00 Csitulj, ver-
gődő, vekker szívem (ism.) 10:00 Er-
zsébet út (ism.) 10:45 Képújság
17:45 Győri7 (ism.) 18:00 Cretive
Chef (ism.) 19:00 Príma díj 2015
20:30 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
21:30 Diótörő (ism.) 22:30 Szabad-
hegyi találkozások (ism.) 23:30 Ké-
pújság 

GYŐR+ TV

DECEMBER 28., HÉTFŐ
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 05:53 Haza-
járó pillanatok 06:00 Kína mai szemmel
06:27 Kína mai szemmel 06:55 Kenó
07:00 HÍRADÓ 07:17 Időjárás-jelentés
07:22 Roma Magazin 07:52 Domovina
08:21 Kövek és emberek (6) 08:50 Csil-
laghercegnő  10:08 Büszkeség és
balítélet 11:05 Büszkeség és balítélet
12:00 Déli harangszó 12:01 HÍRADÓ
12:40 Időjárás-jelentés 12:42 Kult+
12:47 Jamie 30 perces kajái 13:18 Kí-
vánságkosár 14:17 Időjárás-jelentés
14:19 Kívánságkosár 15:20 Feketén-fe-
héren 16:10 Univerzum - Egy ágyban a
farkasokkal 17:08 Rex felügyelő 
18:00 HÍRADÓ 18:32 Időjárás-jelentés
18:33 Hójelentés 18:42 Salamon király
kincse  20:25 Az utolsó vakáció 
22:20 Bábel - Hesnával a világ 23:17
Kenó 23:21 Magyar Krónika 23:51 Az
idők végezetéig 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Szombat Esti Láz - A Nagy Fél-
relépés  05:45 Top Shop 06:10 Kö-
lyökklub (6) 07:20 RTL Klub Híradó
07:45 Vuk 2. - Kis Vuk (6) 09:00 Aszt-
ro Show 10:00 Top Shop 11:30 Gaz-
dátlanul Mexikóban  12:55 Apafej
 14:25 Pandakaland Kínában 
15:55 Táncoló talpak  18:00 RTL
Klub 18:45 Fókusz  19:15 szere-
tet.éhség. - Összefog az ország 
21:15 Terhes társaság  23:00 RTL
Klub Híradó 23:25 Egyetlen golyó 
01:10 Africa Race 01:30 Jelenetek 2
házasságból  02:25 Jelenetek 2 há-
zasságból  03:25 Az élet csajos ol-
dala 

06:00 Látlelet a Földről (6) 06:25 Tv2
matiné 07:40 Barbie mesés Karácso-
nya (6) 8:55 Barbie Mariposa és a
Tündérhercegnő (6) 10:15 Coraline
és a titkos ajtó  12:05 Komancsok
holdja  14:00 My Girl - Az első sze-
relem  16:00 Ha igaz volna... 
18:00 Tények 18:45 Charlie angyalai
 20:45 Apádra ütök  22:45 Super
8  0:55 Sportos 01:05 A fiú és a
csavargó  02:45 Coraline és a titkos
ajtó 

05:10 Harmadik műszak  05:55
Will és Grace  06:15 Will és Grace
 06:40 Jóbarátok  07:00 Jóbará-
tok  07:25 Könnyed fogások 07:55
Könnyed fogások 08:30 Sütimester
09:40 Dave  11:35 Bajkeverő ma-
jom: Boldog karácsonyt majom mód-
ra  12:40 A varázskard - Camelot le-
gendája  14:05 Ace Ventura - Állati
nyomozó  15:50 A szövetség 
17:45 Johnny English  19:15 Jim
szerint a világ  19:25 Nagy durranás
 21:00 Golyóálló  22:45 Vak-randi
 00:25 Golyóálló 02:00 Will és
Grace  02:20 Will és Grace  02:45
Jóbarátok  03:05 Harmadik mű-
szak 

07:30 Príma díj 2015 (ism.) 09:00
Nyugdíjas Egyetem (ism.) 10:00 Zo-
oo+ (ism.) 10:30 Képújság 18:45
Konkrét (ism.) 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Kamarai Magazin
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Hello Győr! (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Kamarai Magazin (ism.) 22:00
Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Zooo+ (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság 

GYŐR+ TV

DECEMBER 29., KEDD
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Fe-
ketén-fehéren 06:44 Ablak a termé-
szetre 06:55 Kenó 07:00 HÍRADÓ
07:17 Időjárás-jelentés 07:19 A világ
kertjei 07:29 Srpski Ekran 07:58 Un-
ser Bildschirm 08:28 Salamon király
kincse  10:08 Büszkeség és balíté-
let 11:05 Büszkeség és balítélet
12:00 Déli harangszó 12:01 HÍRADÓ
12:40 Időjárás-jelentés 12:42 Kult+
12:50 Jamie 30 perces kajái 13:18
Kívánságkosár 14:17 Időjárás-jelen-
tés 14:19 Kívánságkosár 15:20 Feke-
tén-fehéren 16:10 Univerzum 17:06
Rex felügyelő  18:00 HÍRADÓ
18:33 Időjárás-jelentés 18:36 Hóje-
lentés 18:45 Az elveszett aranyváros
fosztogatói  20:27 Önök kérték
21:26 Laura rejtélyei 22:15 Kenó
22:20 Nagyok 23:20 A médium 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:25 Charlie angyalai  05:10 Zene-
gerek karácsonya (6) 06:00 Látlelet a
Földről (6) 06:25 Tv2 matiné 07:40
Barbie & húgai: A lovas kaland (6)
08:55 Barbie: A hercegnő és a popsz-
tár (6) 10:10 Charlie angyalai 
11:55 Komancsok holdja  13:45
My Girl 2. - Az első igazi kaland 
15:45 Seholország  18:00 Tények
18:45 Idővonal  21:00 Vejedre ütök
 23:10 Téglatesó  00:45 Sportos
00:55 Glitter - Ami fénylik  02:40
Hunky Blues - Az Amerika Álom 
03:40 Barbie & húgai: A lovas kaland
(6) 

05:30 Harmadik műszak  06:10
Will és Grace  06:35 Will és Grace
 07:00 Jóbarátok  07:25 Jóbará-
tok  07:45 Könnyed fogások 08:20
Könnyed fogások 08:55 Sütimester
10:00 A hercegnő és a póni  11:40
Mr. Óvóbácsi  12:35 Esküdt ellen-
ségek: Bűnös szándék  13:10
Johnny English  14:45 Szerencse
dolga  17:00 Örökkön-örökké 
19:15 Nagy durranás 2. - A második
pukk  21:00 Felkoppintva  23:25
Vaskabátok  01:40 Will és Grace 
02:05 Will és Grace  02:30 Jóbará-
tok  02:55 Jóbarátok  03:20 Har-
madik műszak 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Épí-tech (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Képújság 18:30 Civil kurázsi 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Hello
Győr! 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Kamarai Ma-
gazin (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Hello
Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Kulisz-
szák mögött (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Szombat Esti Láz - A Nagy Fél-
relépés  05:45 Top Shop 06:10 Kö-
lyökklub (6) 07:10 RTL Klub Híradó
07:35 Macskafogó 2. - A sátán macs-
kája  09:00 Asztro Show 10:00 Top
Shop 11:45 Új csaj  12:10 A kin-
cses sziget  14:30 Szabadnapos
baba  16:15 Dr. Dolittle: Millió dollá-
ros szőrmókok  18:00 RTL Klub
18:45 Fókusz  19:15 Maci Laci 
20:35 A lehetetlen  22:35 RTL Klub
Híradó Késő 22:55 Halálos leszámo-
lás  01:00 Africa Race 01:20 Robert
de Flers-Gaston Arman de Caillavet:
Két szék között  03:05 Új csaj 
03:35 Új csaj 
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MOZAIK HIRDETÉS

Jelentkezés módja: fényképes önéletrajzzal emailben az allas@somogyi.hu
vagy postai úton Somogyi Elektronic Kft. 9027 GyŐr, Gesztenyefa út 3. címre, 2015. december 31-ig.

A Somogyi Elektronic Kft. győri központjába keres
2 FŐ MUNKATÁRSAT
a következő pozícióra:

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ASSZISZTENS 
FŐBB FELADATOK:
• A kereskedelmi és marketing-

osztály napi munkájának
támogatása

• A honlap, kiadványok, termék-
csomagolások, webáruházzal 
kapcsolatos feladatok ellátása

• Árajánlatok, nyilvántartások, 
adattáblázatok elkészítése

ELVÁRÁSOK:
• Szakirányú felsőfokú végzettség
• Legalább középszintű angol vagy német

nyelvtudás szóban és írásban
• Felhasználói szintű MS Office számítógépes

ismeretek
• Aktív rendszerszemlélet; precíz, felelősség-

teljes, önálló munkavégzés
• Kiváló szervező és kommunikációs készség

ELŐNYT JELENT:
• Hasonló szakterületen

szerzett tapasztalat
• Photoshop és Microsoft    

Excel magas szintű
ismerete

• Szlovák vagy román
nyelv ismerete

A jövő év első munkanapjától,
2016. január 4-től igényelhetőek
felszíni parkolásra jogosító bérle-
tek a Győr-Szol Jókai utcai
ügyfélszolgálati irodájában.

A legnépszerűbb bérlettípus
természetesen a jövőre is évi
3900 forintos áron vásárolható
kedvezményes lakossági bérlet.
Ebből a Győr-Szol Zrt. mintegy
3100 darabot bocsátott ki 2015-
re, mely csökkenő tendenciát je-
lent az előző éviekhez képest, kö-
szönhetően annak, hogy a hasz-
nálatra ténylegesen jogosultak
érdekében tavaly már a korábbi-
aknál szigorúbb feltételeknek kel-
lett megfelelniük az igénylőknek.
A 2016. január 4-én kezdődő
megújításoknál ismét lesznek
változások. Így például amennyi-
ben nem a tulajdonos az igénylő,
az igénylésnél mindenképpen
személyesen jelen kell lennie az
ingatlan tulajdonosának, megha-
talmazás útján nem lehet eljárni.
Újítás lesz még, hogy a jogosult-

Elkészült a Tihanyi Árpád út–Magyar utca–Földes
Gábor út csomópontjában a zöld sziget fejlesztése,
ezzel újabb városi körforgalom újult meg. A beruhá-
zás egyik célja ezúttal is a fenntartási munkák opti-
malizálása volt. Az egyszerűbb zöldterület-kezelés
érdekében például automata öntöző rendszert tele-
pítettek, illetve a gyomosodás megelőzése érdeké-
ben geotextíliát terítettek a növények közé. Koráb-
ban Radnóti Ákos városüzemeltetésért felelős alpol-
gármester jelentette be néhány győri körforgalom
zöldterületi részének megújítását. A projekt kereté-
ben eddig a Jedlik híd lábánál, a Nádorvárosi köz-
temető régi bejáratánál és a Tihanyi Árpád út–Ma-
gyar utca–Földes Gábor út kereszteződésében szé-
pült meg a csomópont. A mai kor igényeinek min-
den tekintetben megfelelő átalakítás két bácsai kör-
forgalomban folytatódik. 

Parkolóbérletek árusítása 
ság igazolásához bemutatandó
tulajdoni lap nem lehet régebbi
30 napnál, valamint az is, hogy a
kiváltáshoz az igénylőnek érvé-
nyes jogosítvánnyal kell rendel-
keznie. Új lesz az igényléshez
szükséges nyilatkozatminta is,
amelyet, a rendőrség tanácsait is
figyelembe véve alakított át a
szolgáltató. Ezekkel a lepésekkel
az üzemeltető szeretné biztosíta-
ni, hogy csak a valóban arra jogo-
sultak élhessenek a kedvezmény-
nyel, hiszen a csalárd módon el-
járók éppen előlük veszik el a par-
kolóhelyeket. A bérletkiváltás
pontos feltételeiről a www.gyor-
szol.hu oldalon található részle-
tes tájékoztató.

A tapasztalat sajnos az, hogy
mindig vannak, akik jogosulatla-
nul kívánnak hozzájutni a kedvez-
ményes bérlethez. Ennek követ-
kezménye az a lakossági bejelen-
tésre elindult átfogó nyomozás,
melynek keretében nagy valószí-
nűséggel a tavalyi évben kiadott

összes kedvezményes lakossági
parkolóbérlet kiváltási jogosult-
ságának a vizsgálata megtörté-
nik. Előfordult olyan eset is, hogy
amikor fény derült arra, hogy va-
laki ügyeskedéssel jutott kedvez-
ményes bérlethez, a további kel-
lemetlen következmények elkerü-
lése érdekében utólag az egész
éves díját megfizette annak a
bérlettípusnak, amelyikre egyéb-
ként jogosult lett volna. Sokan ta-
lán nem is mérik fel, hogy a bér-
letigényléssel való „trükközés”
büntetendő cselekmény, aminek
nagyon kellemetlen következmé-
nyei lehetnek.

Akik nem jogosultak kedvez-
ményes lakossági bérlet igénybe-
vételére, azok magasabb áron
ugyan, de kedvező feltételekkel
válthatnak rendszámhoz kötött és
rendszámhoz nem kötött, illetve a
peremkerületekben érvényes bér-
leteket is, melyeknek díjai ugyan-
csak megtalálhatóak a www.gyor-
szol.hu internetes oldalon.

Felhívás
A Vaskakas Bábszínház pályázatot hirdet a Vaska-
kas Művészeti Központ (9022 Győr, Czuczor G. u.
17.) büféjének 2016. február 1-jétől történő üze-
meltetésére. A részletes pályázati kiírás és az ah-
hoz kapcsolódó dokumentumok letölthetők a Vas-
kakas Bábszínház, valamint Győr Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatának honlapjáról, illetve szemé-
lyesen átvehetők a Vaskakas Bábszínházban. 

Telefonos Lelki Segély:
Jelentkezzen önkéntesnek!
Amikor egy gyermek életét megmentjük, az egész vi-
lágot mentjük meg! Húsz éve működik Győrben az If-
júsági „Telefonos Lelki Elsősegély (M-M Vonal)”, azzal
a céllal, hogy megelőzze a gyermek- és fiatalkorúak
öngyilkosságát. Ez az a korosztály, amely a legkevésbé
tudja kezelni a társadalmi, oktatási, családi, illetve a
média által generált félelmek pszichés terheit. Rohanó
életvitelünk, hiányos ellátórendszerünk nem teszi le-
hetővé ezeknek a problémáknak a kezelését. A gyer-
mek lelki sérüléseivel magára marad, és az eredmény
sok esetben olyan súlyos krízishelyzet, amelynek meg-
oldatlansága tragédiához vezet. A 20 éve működő M-
M Vonal anonim módon fogadja a gyerekek hívásait
bármilyen problémával kapcsolatban.

Ebbe a szolgálatba keresnek most önkéntes mun-
katársakat, havi 2-4 alkalmas, 4 órás ügyelői munkára.
A jelentkezők januárban–februárban képzésen vesz-
nek részt. A jelentkezéshez szükséges, hogy legyél lel-
kiekben gazdag, nyílt, jó kommunikációs és empati-
kus képességű, továbbá elkötelezett a társaid vagy a
gyermekeink iránt. Jelentkezni 18 éves kortól a 06-
30/300-3344 telefonszámon lehet. 

Újabb körforgalom szépült meg
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Az ünnepek alatt is szolgálatban a Pannon-Víz
kép és szöveg: pannon-víz

Jól összeszokott csapat háttérmunkája
kell ahhoz, hogy az ünnepek alatt idén
is észrevétlenek maradjanak a vízműve-
sek. A szolgáltatáskieséssel járó hibákat
a lehető legrövidebb időn belül igyek-
szünk javítani, szükség esetén rövid
időn belül ivóvizes tartálykocsit, vagy
szippantókocsit, vagy akár darusautót
küldünk a helyszínre. A csőtöréseket,
csatornadugulásokat igyekszünk né-
hány órán belül elhárítani. Hibabejelen-
téseiket a 06-80/20-40-86-os zöld szá-
mon éjjel-nappal fogadjuk.

Az útfelbontások helyreállítása, a jó
időnek köszönhetően, most még zök-
kenőmentesen folyik. Karácsonyra
majd leállnak az aszfalt- és betonke-
verő telepek, így az ünnepi időszak-

rukción dolgozunk. Ahogy az időjárás
engedi, folytatni fogjuk a munkát. 

Győri ügyfélszolgálati irodáinkban, a
Bartók Béla úton és a Jókai utcai önkor-
mányzati közös ügyfélszolgálati irodá-
ban, valamint telefonos ügyfélszolgála-
tunkon, a 06-96/522-630-as telefon-
számon a két ünnep között is ügyfeleink
rendelkezésére állunk. Az irodák ünnepi
nyitva tartása a www.pannon-viz.hu
weblapon található. 

A Pannon-Víz Zrt. karácsonyi Víz-
kvíz játékának megfejtései: 1. C., 2. B
vagy C., 3. A., 4. B., 5. A., 6. A., 7. A. 

A szódagépet Márton Attiláné
győrzámolyi fogyasztónk nyerte, gra-
tulálunk! 

Minden kedves Ügyfelünknek és
Partnerünknek boldog békés ünnepe-
ket és sikeres új esztendőt kívánunk!

A Győr-Szol Zrt. koordinálásában már a két ünnep kö-
zött elindul a kidobott karácsonyfák gyűjtése. A fenyő-
gyűjtő helyek az előző években megszokott helyszíne-

ken lesznek. A Győr-
Szol ezúton is kéri,
hogy az ingyenesen
igénybe vehető
gyűjtőhelyekre vitt
fenyőkről a haszno-
síthatóság elősegí-

tése érdekében a dekorációt – szaloncukros papíro-
kat, a díszeket és a fényfüzéreket – szedjék le. A Győr-
Szol Zrt. összesen mintegy 35-40 ezer darab fenyőfát
gyűjt össze a közterületről január végéig.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. közszolgáltatási hulladékszállítási működési terü-
letén a családi házas övezetekben, illetve a bio hulla-
dékgyűjtővel rendelkező ingatlanok esetében a dísz
nélküli fenyőfa apróra aprítva a barna fedeles kukában
is elhelyezhető. A volt karácsonyfák a díszek nélkül, a
jogosultság igazolása után a hulladékudvarokba is be-
szállíthatóak. A hulladékudvarok nyitva tartása a
www.gyhg.hu weboldalon olvasható.

ban az útfelbontások helyszíneit ideig-
lenesen zúzottkővel tudjuk helyreállí-
tani. Reméljük, ilyenből idén sem lesz
sok. Győr-Újvárosban, a Városház
közben marad egy nyitott munkagöd-
rünk, itt egy főnyomóvezeték-rekonst-

Karácsonyfák gyûjtése

A fenyőgyűjtő helyek
listája a  www.gyorszol.hu
weboldalon olvasható.

Ünnepi tudnivalók
A Győr-Szol Zrt. hiba- és kár-

bejelentő vonala a 96/50-50-55-
ös telefonszámon minden naptá-
ri napon 0–24 órában hívható.
December 24-től 27-ig és január
1-jétől 3-ig az ügyfélszolgálati
irodák zárva lesznek, a telefonos
ügyfélszolgálat nem üzemel.

December 24-én a szombati
rend szerint, december 25-én,
26-án és 27-én, valamint január
1-jén ingyenesen lehet igénybe
venni a felszíni fizetőparkoló háló-
zat beállóit. A Vásárcsarnok dec-
ember 25-én, 26-án és 27-én és
január 1-jén zárva tart, a Tarcsay
úti piacon december 26-án nem
lesz kereskedés. A Magyar Vil-
mos Uszoda december 24-én,
25-én és 26-án, valamint decem-
ber 31-én és január 1-jén nem
üzemel. A Barátság Sportpark-
ban december 24-én, 25-én és

Értékesítési hirdetmény
A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Va-
gyongazdálkodó Zrt. hirdetmény útján ér-
tékesíti az alábbi kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlanát 

Cím: Győr, Bercsényi liget 43. (belterület)
Helyrajzi szám: 7886. Terület: 93 m2

Az ingatlan műemléki jelentőségű területen fekszik.
A telekingatlannal szemben műfű borítású korszerű
sportpálya található. Az ingatlan fémkerítéssel kör-
bekerített, megközelíthető a Bercsényi liget felől. Az
ingatlan jelenleg közműcsatlakozással ellátva nincs,
azonban az utcában a közművek megtalálhatók.

Az ajánlat beérkezésének határideje:
2015. december 28. napja 12 óra

A teljes hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon
tekinthetŐ meg. További információ a GyŐr-Szol Zrt. Ingat-
langazdálkodási Igazgatóságán (9024 GyŐr, Orgona u. 10.,
tel.: 06-96/505-008, e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu
) szerezhetŐ be munkaidŐben 8–16 óra között.

26-án, valamint december 31-én
és január 1-jén a műfüves pályák
zárva lesznek, a futópálya és a ját-
szótér használható. 

A Győr-Szol Zrt. szolgáltatá-
sairól és nyitva tartásairól továb-
bi információ a www.gyorszol.hu
weboldalon található.

A GYHG Nonprofit Kft. a la-
kossági hulladékszállítást a
megszokott ürítési periódusban
végzi. A GYHG üzemeltetésé-
ben lévő győri hulladékudvarok
december 24-én és december
31-én 8 és 12 óra között látogat-
hatóak. A győri hulladékudvarok
december 25-én, 26-án és ja-
nuár 1-jén zárva tartanak.

A GYHG Nonprofit Kft. szol-
gáltatásairól és nyitva tartásai-
ról további információ a
www.gyhg.hu weboldalon ta-
lálható.

Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Prima Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Prima Gyôr, Új-Élet u. 19.
Prima Gyôrzámoly, Ancsali u.
Prima Gyôrújbarát, Széchenyi körút.18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Kodály Zoltán u. 29.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

12. 18.—12. 24.
DELIKÁT

Gesztenyemassza
250 gr, 1196 Ft/kg

Pulykamellfilé

899,-kg

2150,-kg

899,-db

Natur halfilé
800 g, 1123,75 Ft/kg

Pecsenyekacsa

2029,-kg
Marhalapocka

299,-db

149,-db

Steffl
dobozos sör 

0,5 l, 298 Ft/l

KOCSONYÁNAK VALÓ
húsrészek kaphatók. 

Sertés elsô köröm 400 Ft/kg  
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Gyõr,
Töltésszer u. 18.

Tel.: 36-96/518-423,
Fax: 36-96/524-877

e-mail: info@amstelhattyu.eu
www.amstelhattyu.eu

Szilveszter buli haverok
Fogadó!Amstel Hattyú

A sztárvendég Ön 
és a jó hangulat!

Fergeteges óév búcsúztató
az Amstel Hattyú Fogadóban! 

Zenél a Ret-Rock együttes! 

ÁLLÁS 

Angol
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

A Move Béta Egyenlő-
ség Támogató Szolgálat
Győrbe keres 1 fő sze-
mélyi segítőt 8 órában.
Elvárások: OKJ-s szociális gondozó,
ápoló végzettség. Jelentkezni önélet-
rajz megküldésével, a gyor@movebe-
takft. hu e-mail címen lehet.

Gyártósori operátoro-
kat keresünk győri munka-
végzésre, három műszakos munka-
rendbe. gyor@minosegellenor.hu.
Tel.: 06-30/697-2156.

Élelmiszer kiskereskedelmi cég keres
győri és Győr környéki üzleteibe üzlet ve-
zető, üzletvezető helyettes munkakörbe
munkatársakat szakirányú végzettséggel
vagy tapasztalattal. Jelentkezés fényké-
pes önéletrajzzal a munkahelygyor@
gmail.com címen.

Élelmiszer kis és nagy kereskedelmi cég
keres áruforgalmi feladatok ellátására
szakirányú végzettséggel rendelkezőt.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk. Je-
lentkezés fényképes önéletrajzzal a
munkahelygyor@gmail.com. 

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigetelé-
se, bádogos-, ács-, kő-
művesmunkák végzése
kedvezménnyel, garanci-
ával. Tel.: 06-30/355-6991.

Tanítónő korrepetálást
vállal általános iskolások részére.
Tel.: 06-70/600-9404.

Cseh szén eladó. Dió: 3980
Ft/mázsa. Dara:3880 Ft/mázsa.
Tel.: 06-20/442-4555.

Dorn gerinc manuálterá-
pia. Nyirokmasszázs. Svéd masszázs.
Talpreflexzóna-masszázs. Páros masz-
százs. A Belváros szívében található Ági-
Masszázs-Stúdióban. 06-20/413-
7340. agimasszazs.freewb.hu

Villanyszerelő munkák, át-
alakítás-felújítás, tanácsok. 06-
20/402-6657

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

LOMTALANÍTÁS! Az Ön
problémájának a megoldására én va-
gyok. Ingyen elszállítom feleslegessé
vált dolgait. Hívjon bátran! Kőszegi Ti-
bor, 06-30/212-4830.

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

Matrac, szőnyeg-, bútor- és autó-
kárpit-tisztítás, bőrtisztítás, bőrjaví-
tás, bőrfestés. Dohos bútorok szag-
semlegesítése. Tel.: 06-30/851-
5187. www.biokarpit.hu

Győrben élő idősek ott-
honi ápolását, gondozását vállal-
ja nagy gyakorlattal rendelkező,
középkorú nő. Hívjon bizalommal!
06-30/451-5367

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást, igény sze-
rint rakodókkal, teljes körű elszállítás-
sal, akár díjmentesen, hétvégén is.
06-20/944-6667 

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

Régi kapuk, kerítések
felújítása, újak készíté-
se, lakatosmunkák, ajtó-
, ablak- és zárjavítás,
költségkímélő megoldá-
sok. Tel.: 06-70/223-7957.

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

Hívjon bizalommal! Teljes
körű lomtalanítást vállalok. Tárolóját, ga-
rázsát kitakarítom. Feleslegessé vált hol-
miját ingyen elszállítom. Stuka Ti-
bor: 06-30/217-0848.

EGYÉB

Jó kereseti esély! Pályá-
zatíró 60 órás/8 alkalom; Pénztár-
kezelő és valutapénztáros OKJ-s
36 órás; Közbeszerzési referens
250 órás; OKJ-s képzések indul-
nak januárban szombatonként, a
TIT-ben. TIT Győr, Szent István út
5. 96/525-060; 06-70/321-
3763; gyor@titpannon.t-online.hu;
www.titpannon.hu

Saját részre vásárolok! Régiséget,
festményeket, porcelánt, órákat, ha-
gyatékot, szarvasagancsot, trófeát.
Tel.: 06-70/395-5385.
42-es nutriabunda sürgő-
sen eladó. Érd.: 06-20/370-1063.

Kiváló állapotú, zöld, fa
karfás ülőgarnitúra, eredeti koloni-
ál szekrények eladók. Érd.: 06-
20/370-1063.

Készpénzért antik bútort,
festményeket, herendi és Zsolnay-
porcelánt, ezüsttárgyakat, könyve-
ket, antik órákat, szőnyeget, teljes
hagyatékot vásárolunk. Hívjon bi-
zalommal! 06-70/640-5101. Ké-
résre házhoz megyünk!

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

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK,

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK,
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE

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

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

INGATLAN

Mezőörs, 1910 nm-es telken 80 nm-
es családi ház eladó. 2 + 1 fél szobás.
Ár: 11,5 M Ft. 06-70/325-3633
www.ingatlan.com/21739559

XIV. Francia út, 77 nm-es téglaépíté-
sű lakás eladó. 1 + 1 fél szobás. Ár:
31,5 M Ft. 06-70/360-3818
www.ingatlan.com/21960949

LAKÁSCSERE

Adyvárosi, összkomfortos, 68
nm-es, 3 szobás, távfűtéses, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne győri,
komfortos/összkomfortos, 49 nm-es,
1+fél, illetve 2 szobás, gáz vagy központi
fűtéses, elsősorban határozatlan bérleti
szerződéses, esetleg magántulajdonra,
Kossuth Lajos vagy Bán Aladár utcai ki-

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

LEERESZTHETÔ
FÜGGÖNYKARNIS

Váltson újra vagy szerelje a régire!

www.fuggony-galeria.hu • 20/91-39-752

zárva. (Hirdetésszám: 27.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 1 szobás, 44 nm-es,
komfortos, egyedi gázfűtéses, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 44–50 nm-es, 2 szobás, erkélyes,
határozatlan idejű bérleményre. Sziget,
Újváros, Bán Aladár, Jereváni, Erfurti ut-
ca kizárva. (Hirdetésszám: 505.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.  

Marcalváros I. 2 szobás, 50
nm-es, összkomfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne, 53–
60 nm-es, 1+ 2 fél szobás, határozatlan
idejű bérleményre. Sziget, Újváros, Bel-
város, Gyárváros, Bán Aladár utca ki-
zárva. (Hirdetésszám: 506.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 47 nm-es,
összkomfortos, felújított, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserélne, 3 szo-
bás vagy annál nagyobb, határozott-ha-
tározatlan bérleményre. Sziget, Újváros,
Stadion és Bán Aladár u. kizárva. (Hir-
detésszám: 507.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne, 60–70 nm-es,
3 vagy 1+2 fél szobás, nem liftes ház-
ban, 2. emeletig, határozott-határozat-
lan, nádorvárosi, adyvárosi, szabadhe-
gyi, marcalvárosi bérleményre. (Hirde-
tésszám: 508.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Szigeti, komfort nélküli, 24 nm-es,
1 szobás, gázkonvektoros, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne győ-
ri, 40 nm-es, 1+fél szobás, gázkonvek-
toros, határozott-határozatlan bérleti
szerződéses, 300.000 Ft-ig lakbérhát-
ralékos lakásra. (Hirdetésszám: 29.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG
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www.carmenrent.hu • info@carmenrent.hu
+36-96/423-037 • +36-70/427-6000

CÉGAUTÓBÉRLET
teljes körû szolgáltatással

Személyautók kedvezményes
NETTÓ ÁRON!

BÁZISCSOMAG:
Tartós bérleti konstrukció
Finanszírozás akár 0% ÖNERÔVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó

KOMPLETT CSOMAG
(Flottakezelés):

Biztosítós kárügyintézés
Szervizelés, javítás-ügyintézés

Gumiabroncsok cseréje, tárolása
Cseregépkocsi

Üzemanyagkártya

Autóban az ember

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Mintha az EYOF megrende-
zésére lenne kitalálva ez a vá-
ros – fogalmazott győri láto-
gatása tapasztalatairól Pat-
rick Hickey, az Európai Olim-
piai Bizottság (EOC) elnöke. 

A Magyar Olimpiai Bizottság 120.
évfordulója alkalmából nagyszabá-
sú ünnepséget szerveztünk, amire
számos prominens személyt, köz-
tük a szervezet európai vezetőjét is
meghívtuk – mondta el Borkai
Zsolt polgármester. „Mivel az Euró-
pai Olimpiai Bizottságtól nyertük el
a rendezés jogát, kihasználtam az
alkalmat, és meginvitáltam váro-
sunkba az elnök urat, hogy szemé-
lyesen is megtapasztalhassa a vá-
ros miliőjét, láthassa a jövőbeli ver-
senyhelyszíneket. Nagy megtisztel-
tetés számunkra, hogy az EOC ve-
zetője elfogadta a meghívást.”

„Az olimpiai élet szigorúan
szabályozott, ezért külön enge-
déllyel jöhettem csak el a 2017-
es rendezvény helyszínére, de
nem bántam meg, mert amit
Győrben tapasztaltam, az lenyű-
gözött” – fogalmazott Patrick
Hickey. Hozzátette, ahogy járta a
várost és a helyszíneket, olyan ér-
zése volt, mintha Győrt az Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
megrendezésére találták volna ki.
„Minden adott önöknél, hogy egy
kompakt, barátságos és hangu-
latos fesztivált rendezzünk.” Az
elnök hozzáfűzte, mivel Győr je-
lentős vonzerővel rendelkezik, és
sok versenyzőt a család is elkísér,

MOB 120: Az Európai Olimpiai
Bizottság elnöke méltatta Gyôrt

turisztikailag is komolyan profi-
tálhat a programból a város. Kér-
désünkre a sportvezető azt is el-
árulta, különösebb tanácsot
nem is adott Borkai Zsoltnak,
mert a tapasztalatai azt mutat-
ják, jól halad a fel-
készülés egy sike-
res fesztivál meg-
rendezéséhez.

A győri látoga-
tást megelőző na-
pokban a főváros-
ban rendeztek ün-
nepséget a MOB
120. évfordulója al-
kalmából, amelyen
Thomas Bach, a
Nemzetközi Olim-
piai Bizottság elnö-
ke méltatta a ma-
gyar sportolók ha-
gyományosan kivá-
ló eredményeit.
Mint mondta, Magyarország szá-
mára az Agenda 2020-ban meg-
fogalmazottak adnak lehetősé-
get az ötkarikás rendezésre.
„Örülünk Budapest jelentkezésé-
nek, ez is azt támasztja alá, hogy
az Agenda 2020 célba ért. Ma-
gyarországot, Budapestet szere-
tettel üdvözöljük a versenyben!"
A NOB elnöke beszéde után
Coubertin-díjat adott át Borkai
Zsoltnak, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság elnökének. Orbán Viktor
miniszterelnök azt hangsúlyozta,
hogy Budapest kész megragad-
ni a NOB által teremtett esélyt a
2024-es ötkarikás játékok rende-
zésére. Kiemelte, a pályázat össz-
nemzeti ügy, a kormány pedig
mindenben támogatja a testüle-

tet. Orbán Viktor hangsúlyozta,
egy budapesti olimpia nem csak
hazánknak, de egész Közép-Eu-
rópának óriási lépés lenne.

Borkai Zsolt emlékeztetett ar-
ra, hogy az újkori olimpiák törté-

netében 295 magyar sportoló
lett olimpiai bajnok, és amikor a
politika nem szólt közbe, akkor
mindig indultunk az olimpián, és
ilyenkor minden nyári ötkarikás
játékon szólt a magyar himnusz.
Hozzátette, úgy ünnepeljük a
múltunkat, „hogy közben már a
jövőbe tekintünk és készülünk Ri-
óra, a 2017-es győri EYOF-ra és
a sikeres 2024-es budapesti
olimpiai pályázatra.” Kiemelte,
mindezen célok csak összefogás-
sal lehetnek sikeresek. A MOB el-
nöke a szervezet ünnepi közgyűlé-
sén felelevenítette az elmúlt 120
év sikereit, és hangsúlyozta, az
eredmények, hagyományaink
alapján Magyarország megérdem-
li az olimpia rendezését. 
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Az ETO FC Győr szombaton tartotta
karácsonyi ünnepségét a Magvassyban,
immár futsalosok és labdarúgók

Kosárlabda. Az Agrofeed Szé-
chenyi Egyetem Győri KC a Pápa
együttesét fogadta az Egyetemi
Csarnokban utolsó idei, hazai bajno-
kiján. Az első félidő még döntetlennel
zárult, szünet után azonban meglé-
pett a Pápa, s innen már nem tudtak
a győriek visszajönni a meccsbe.
Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri
KC–Pápa 77–87. Csaplár-Nagy Er-
vin, a csapat vezetőedzője így érté-
kelte a találkozót: „A rossz dobótelje-
sítményünk kapkodóvá, türelmetlen-
né tette a játékunkat. A helyzetek
megvoltak, de nem sikerült ponto-
san dobni. Ellenfelünk felkészülten
érkezett, gyors indításokkal meg is
törték játékunkat. Sajnos jobb volt az
ellenfél. Sajnálom ezt a mérkőzést."

Egyéb érdekesség a klub háza
tájáról, hogy az egyesület játékosai
és munkatársai a korábbi évekhez
hasonlóan, most is részt vettek a

Legfontosabb célját elérte a ma-
gyar futsalválogatott a győri világbaj-
noki selejtező tornán. Dróthék először
5–2-re legyőzték a belgákat, majd
5-4-re Angliát, így az utolsó, Ukránok
elleni találkozón a csoportelsőség volt
a tét. Bár mindkét csapat továbbjutott
a rájátszásba, azonban a csoportelső
válogatott jóval könnyebb sorsolásra
számíthat. Azt, hogy az ukránok, ha
kevéssel is, de még előttünk járnak,
már az első félidőben tapasztalhatták
a nézők a telt házas Magvassyban.
Húsz perc után 2–1-re vezetett az el-
lenfél. A második félidő elején hiába
játszott jobban válogatottunk, a sze-
rencse a sárga mezesekkel volt. Né-
meth Péteren pattant meg a labda, ez
csapta be Tóth Gyulát. Aztán Hosszú
Ádám lövését követően ünnepelhe-

Eddig négy meccsből négy vere-
ség volt a mérlege a CMB Cargo UNI
Győrnek az Európa-kupában. A Na-
mur ellen javítottak volna Laklóthék
idehaza.

A vendég Namur kezdte jobban a
csütörtök esti találkozót a CMB Cargo
UNI Győr ellen, az Európa-kupában.
Az első pár pont után elléptek 13–6-ra,
a mieink pedig csak ezt követően tud-
ták rendezni a soraikat. A negyed vé-
gül 16–16-os döntetlennel zárult. A
második játékrész elején még a veze-
tést is tudtuk tartani egy ideig, a foly-
tatásban aztán fordítottak a vendé-
gek, Mayombo vezérletével, a negyed
végére pedig már 31–38-ra mentek. 

A meccsnapon zárult az egyesület
„Passzold a labdát!" akciója, amellyel
a Lurkó Alapítványt támogatta. Jó hír,
hogy a korábban megálmodott ösz-
szeg összegyűlt, így az alapítvány

Vereség az Európa-kupában
megvehette azt a fiberoszkópot, ami-
re szüksége volt. Ezt a mérkőzés szü-
netében Zajovicsné Vizer Bernadett, a
Lurkó Alapítvány kuratóriumának el-
nöke át is vehette Fűzy András társa-
dalmi elnöktől.

Hiába próbálkoztak a folytatás-
ban Laklóthék, a lélektani három-
pontos különbséget nem igazán tud-
ták átlépni. A negyed végére ráadá-
sul nagyon elhúzott a Namur, 46–58-as
állásról folytatódott az utolsó játék-
rész. Az etap közepén Goree kosará-
val egyre zárkóztunk, ám két gyors
ellentámadás után már újra a vendé-
gek mentek hattal. A három idegen-
légióson – Radocaj, Goree, Grigala-
uskyte – nem múlt volna a győzelem,
hárman összesen 50 pontot dobtak.
A siker azonban elmaradt, és végül
62–74-es arányú vereségbe csú-
szott bele a Győr. 

karácsonyi jótékonysági forralt bor-
és teaárusításon, a Széchenyi té-
ren. Idén hét komoly civil szervezet
képviselőit segítették a győri kosa-
rasok (Európai Borlovagrend Győri
Legációja, Első Győri Lions Klub,
Arrabona Lions Klub, Patrónus Li-
ons Klub, Rotary Club Győr, Rotary
Club Győrújbarát, Rotary Club
Győr Rába). A három nap alatt vé-
gül közel 300 ezer forint gyűlt ösz-
sze, amelyet a nyúli Márton Lakó-
ház kap meg. 

Megmaradt az esély
a vb-részvételre      

Legjobbjaikat díjazták
tett gólt a Magvassy közönsége. Sito
Rivera szövetségi kapitány a vészka-
pus megoldással is próbálkozott,
hogy sikerüljön az egyenlítés. Ehelyett
tovább nőtt az ukrán előny. Rábl elő-
ször védett, de megint balszerencséje
volt a válogatottnak. 4–2-ről kevés
esély volt az egyenlítésre, ám a ma-
gyar csapatra nem jellemző, hogy fel-
adja. Horváth Norbert találatával is-
mét egyre csökkent a különbség, de
egy kényszerű szabálytalanság ukrán
büntetőt eredményezett, amely vég-
leg eldöntötte a találkozó és a csoport -
elsőség kérdését. A végeredmény
Magyarország–Ukrajna 3–5.  A cso-
portból Ukrajna és Magyarország ke-
rült a rájátszásba, ahonnan a hét oda-
visszavágós párharc győztese jut ki a
2016-os kolumbiai vb-re.

Kézilabda. Vereséggel zárta az idei esztendőt az Agrofeed ETO-SZESE,
idegenben. A zöld-fehérek a Százhalombatta együttesével csatáztak
nagyot, ám a hazaiak szinte végig vezetve, 34–32-re nyertek, és otthon
tartották a bajnoki pontokat. 

együtt. Az eseményen csaknem 500
igazolt játékos és a velük érkező szü-
lők, valamint az ETO edzői, dolgozói
vettek részt. A szezon legjobb játéko-
sai pedig évfolyamonként díjakat ve-
hettek át. Az idei év legfontosabb si-
kere mindenképpen a 111 éves múlt-
tal rendelkelő ETO megmentése volt
– hangsúlyozta Bolla Péter, az EYOF
szervezéséért felelős polgármesteri
biztos, a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség megyei társadalmi elnöke. A fut-
salosoknak köszönhetően ugyanis
nem szűnt meg a négyszeres magyar
bajnokcsapat, igaz hosszú út áll még
előtte, hogy újra az első osztályhoz
tartozhasson. Az ETO vezetősége re-
méli, hogy egyre több és több gyer-
mek választja a sportolást a zöld-fe-
hér klubnál, és jövőre a karácsonyi ün-
nepségen már nem fognak elférni a
Magvassy Sportcsarnokban.
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Új edzőcsarnokot vehetett bir-
tokába a Széchenyi István
Egyetem Sport Egyesülete. Be-
fejeződött ugyanis a tavaly ok-
tóberben megkezdett beruhá-
zás, és már birtokukba is vehet-
ték az egyetemisták. Az edző-
csarnokról Gyömörei Tamást, a
SZESE elnökét kérdeztünk. 

Minden engedély megérkezett és
már használhatják a mozogni vágyó

December 27-én, reggel
kilenc órától rendezik váro-
sunkban a XIX. Decathlon
Téli Teremkosárlabda Fesz-
tivált a Magvassy Sport-
csarnokban. A teremkosár-
labda-fesztivál évek óta ha-
gyomány, a szervezők bíz-
nak benne, hogy idén is so-
kan várják a két ünnep kö-
zötti aktív kikapcsolódás le-
hetőségét, amelyen a ver-
senyzők a csapatjáték mel-
lett egyéni tudásukat is
megmérettethetik a dobó-
versenyen. Nevezni hét ka-
tegóriában a helyszínen, a
gyorsport@gyor-ph.hu cí-
men lehet a kitöltött neve-
zési lappal, hét kategóriá-
ban, vagy reggel 7.30 és
8.45 között a helyszínen. A
tornán való részvétel jegy-
elővétel esetén 800 Ft-ba,
a helyszínen 1000 Ft-ba ke-
rül. A mérkőzéseket a street -
ball szabályai szerint rende-
zik, 3+1 fős csapatokkal.
Az V. kategóriában csak

Teremkosárlabda-fesztivál
az ünnepek között a Magvassyban

olyan versenyző vehet
részt, aki a 2015/16-os baj-
noki évadban nem szere-
pelt NB I, NB I/B, valamint
az NB II-es bajnokságban.

Kategóriák:
• I. kategória: 2005. ja-

nuár 1. és azután születet-
tek (alacsonyabb palánkra
játszanak) • II. kategória:
2003. január 1. és azután
születettek • III. kategória:
2001. január 1. és azután
születettek • IV. kategória:
1997. január 1. és azután
születettek • V. kategória:

1996. december 31. és az-
előtt születettek (amatőr) •
VI. kategória: Senior (a pá-
lyán tartózkodók összélet-
kora minimum 120 év)

Lebonyolítás: Csoport-
mérkőzések (körmérkő-
zés), majd kieséses rend-
szer. Játékidő: 12 perc,
vagy 21 pont. Díjazás: A ka-
tegóriák 1–3 helyezettjei
érem díjazásban részesül-
nek. Nevezési lap és részle-
tek a sport.gyor.hu oldalon
elérhetők.

További információ:
96/500-220

Elkészült a kosárlabdázók új edzôcsarnoka
egyetemisták az új edzőcsarnokot.
Hogyan jutottunk el idáig?

Mint minden pályázati beruházás-
ban, az előkészítő szakasz sokkal
hosszabb. Nagyjából két évig tartott,
mire a pályázatot sikerült olyan hely-
zetbe hozni, hogy az építkezés meg-
kezdődhessen. A kivitelezés terv sze-
rint, néhány hónap alatt lezárult. Ami-
kor már beszélhettünk az ásásról, ak-
kor már biztos volt, hogy határidőre
be is tudjuk fejezni a csarnok építését. 

tenisznek, a tollaslabdának és a kispá-
lyás labdarúgásnak is. 

Ha körbenézünk, nemcsak ezt a
bizonyos centerpályát láthatjuk, ha-

nem egyéb sportolásra alkal-
mas helyiséget is. Mik

ezek?
Az utolsó pillanatban

történt átalakítás lehető-
séget teremtett arra,
hogy a költségek átcso-
portosításával egy na-

gyon szép konditermet is
létre tudtunk hozni. Úgy

gondolom, akár szabadidős
edzésről, akár profi sportról van szó,
szerintem itt a legmagasabb szintű
felkészülést el lehet végezni mindenki
számára. 

Ha mindezt forintosítjuk, mennyi-
be került a kivitelezés?

Ez TAO-pályázaton keresztül való-
sult meg. A csarnok, ezzel a maga-
sabb minőségű parkettaburkolattal,
nagyjából 500 millió forintba került.
Ennek az egyharmadát, 130 millió fo-
rintot az önkormányzat vállalta. A
fennmaradó részt a TAO-pályázatból
finanszíroztuk, amit három cikluson
keresztül tudtunk feltölteni. 

Az eredeti tervek szerint tavaszra
már elkészült volna a csarnok, most
pedig decembert írunk. Miért volt
ez a csúszás? 

Az utolsó pillanatban a padló-
zatot kicseréltük. Az eredeti
terv szerint egy PVC, azaz
egy műanyag borítású
padlót terveztünk. Végül
aztán egy magasabb mi-
nőségű parketta, sport-
parketta borítást sikerült
megvalósítani, ez pedig
már átcsúszott a következő
pályázati időszakra, ez volt a
csúszás oka. Az is igaz viszont, hogy
a küzdőtéren kívüli részeket, szeptem-
bertől a testnevelés órákon tudtuk
már használni. 

A kosárlabda mellett más sportág
kiszolgálására is alkalmas a csarnok?

Törekedtünk arra, hogy ez egy iga-
zi egyetemi edzőcsarnok legyen, ter-
mészetesen a fő sportág a kosárlab-
da. Keresztben két kosárlabdapálya
és egy röplabdapálya fér el, illetve
centerpozícióban egy kézilabda-, egy
kosárlabda- és egy röplabdapálya lát-
ható. Emellett helyet kell adni az egye-
temi szabadidősportnak is, az asztali-
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Ismét eltelt egy év a Gra-
boplast Győri Vízisport
Egyesület életében, így új-
ra eljött az idő az év sum-
mázására. Talán a kajak-
kenusok élete volt idén a
legizgalmasabb, így volt is
mit ünnepelni, hiszen spor-
tolóik sorra hozták az ér-
meket a hazai és nemzet-
közi megmérettetésekről,
ráadásul sikeresen zárták
a győri rendezésű, marato-
ni világbajnokságot is. Kö-
zel 400 gyermek és 100 fel-
nőtt versenyzője van a
klubnak. Az egyesület csó-
nakháza jelentős felújítá-
son esett át, amelyre közel
30 millió forintot költöttek.

Január 3. és 5. között, egy héttel a belgrá-
di Európa-bajnokság nyitánya előtt rende-
zik meg a 10. Volvo Kupa nemzetközi férfi
vízilabdatornát, amelynek idén Győr ad
otthont. Az Eb-főpróbának is tekinthető
jubileumi rendezvényen a magyar váloga-
tott mellett az olasz, a spanyol és a szlovák
nemzeti együttes vesz részt. 

A Magyar Vízilabda Szövetség sajtótájé-
koztatóján dr. Kemény Dénes, a szövetség
elnöke kiemelte azt is, a Volvo-kupa egy na-
gyon jó kontroll, hogy a csapat éppen hol
tart a felkészülésben. Fontos cél volt az is,
hogy körbejárják az országot és minden új
uszodába elvigyék a vízilabdát, a válogatot-
tat, népszerűsítve ezzel a sportágat. 

Bodrogai Gábor, a Volvo Autó Hungária
Kft. ügyvezető igazgatója többek között azt
is elmondta, külön megtiszteltetés, hogy vá-
rosunkba vihetik a Volvo-kupát, mert Győr
nagy fejlődésen ment keresztül, és olyan
sportélete van, amely tiszteletre méltó, pél-
da nélküli Magyarországon. 

Dr. Somogyi Tivadar, Győr alpolgár-
mestere is ott volt a fővárosi sajtótájékoz-
tatón, ahol elmondta, Győr szeretné a
klasszikus vizes sportágakat, így az úszást
és a vízilabdát is megalapozni, s a népsze-

Újra Gyôrbe érkezik
a férfi vízilabda-válogatott

rűsítés szempontjából egy fontos állomás
a január eleji torna. 

Benedek Tibor szövetségi kapitány el-
mondta: egy világverseny felkészülésének
része a kupa, ahol két olyan csapattal is ját-
szunk, akik majd riválisaink lesznek a maj-
dani olimpiai kvalifikációs küzdelemben.

Jegyeket a Baross úti Látogatóköz-
pontban, illetve a jegymester.hu-n lehet
megvásárolni. A normál jegyek 4990 Ft-
ba, a kerekes székes jegyek 2490 Ft-ba
kerülnek, 6 év alatti gyermekek pedig in-
gyenesen nézhetik meg a mérkőzést.

Évzáró a vízisportosoknál

Pihenô a tekéseknél is
Az őszi szezon utolsó mérkő-

zését játszotta a Győr-Szol TC
tekecsapata a Szolnoki MÁV SE

otthonában, ahol 6:2-es arany-
ban maradtak alul. A vereség el-
lenére a Győr-Szol TC a 4. he-

lyen várja a folytatást, azonos
ponttal a Szolnoki MÁV SE csa-
patával. Psz.: Batki Tamás 605,
Kakuk Levente 662, Koller Dáni-
el 522, Lendvai Bence 574, Pete
II. László 555, Rédling Zsolt 515.

Kakuk Levente: Én úgy lát-
tam, mindenki elszánt volt az
utolsó őszi bajnoki mérkőzés
előtt. Sőt! Többen mondták,
hogy örülnek, hogy Szolnokon
fogjuk játszani az utolsó mérkő-
zést az idén. Ennek ellenére a
csapatból többen magukhoz ké-
pest alul teljesítettek. Talán min-
dent elmond, hogy rajtam kívül
a másik csapatpontot egy ifi kor-
osztályos játékos szerezte. Erre
és a többi mérkőzésre, amit el-
buktunk, az okokat megtalálni
lesz egy jó hónapunk. 

Folytatás 2016. január 16-án,
szombaton 14.00 órától a Vas-
asszonyfa otthonában. A téli
szünetben a csapatból 6-an
vesznek részt a Szegedi Világ-
ranglista versenyen január 8–10.
között. Illetve elkezdődik a fel-
nőtt egyéni bajnokság városi se-
lejtezője is.

Köszönhető volt ez talán
annak is, hogy városunk
rendezhette a maratoni ka-
jak-kenu világbajnokságot.
46 magyar bajnoki címet
nyertek idén. Az ifjúsági
sportolóik közül 9-en indul-
tak valamely Európa- vagy
világversenyen. Közülük ki-
emelkedik Homonnai Luca
két ifjúsági világbajnoki
aranyérmével, Mayer Keán
mind maratoni távon, mind
síkvízen világbajnok lett.
Az U23-asok közül Szomo-
lányi Máté és Horváth Ben-
ce ért el kiemelkedőt. Min-
den idők legjobb maratoni
szereplését nyújtotta a ma-
gyar válogatott. A felnőttek

között 5 arany- és 3 ezüst -
érmet szereztek a mieink,
az ifjúsági és U23-as ver-
senyzők sikereivel kiegé-
szítve pedig 12 arany-, 10
ezüst- és 5 bronzérem lett
a magyar mérleg. Kadler
Gusztáv elmondta, ha
2021-ben megpályázzák
újra a rendezést, akkor a
magyarok teljesítményük-
kel minden bizonnyal ezt
is túlszárnyalják. Sok pi-
henésre nincs idő, mert
már javában zajlik az olim-
piai felkészülés, és remél-
hetőleg lesz győri a riói
keretben, akinek lehet
majd szorítani a jövő nyári
versenyen.
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Idén is húzz futócipőt karácsonyt megelőzően, egy
jó „rohanás” kedvéért, december 20-án, vasárnap
13 órától a Kálóczy téren. Ebben az esztendőben
sem maradhatott el ugyanis, a Karácsonyi Roha-
nás elnevezésű futóverseny, amelyet már 20. alka-
lommal rendeznek meg városunkban. A jelentke-
zők a szokásos három táv, az 1,3, az 5,1 és a 11,3
km közül választhattak, illetve a szintén 5,1 km-es
nordic walkingot is kipróbálhatják a bátrak. Nevez-
ni a helyszínen, a versenyt megelőzően 11:00 és
12:45 között lehet.

A Szentiváni Sportegyesület is
megtartotta évzáró ünnepségét az
elmúlt hétvégén, ahol nemcsak év-
értékelésre, múltidézésre került
sor, hanem kiválasztották korosz-
tályonként az év legjobbjait is.

„Álmodjunk egy nagyot! Mi ezt
öt éve megtettük, és úgy gondo-
lom, sikerült is az álmunkat valóra
váltani, hisz ma megtöltöttük ezt a
helyet” – kezdte ünnepi beszédé-
ben Glázer Péter, a Szeniváni SE
elnökségi tagja. Az egyesületet
2010 őszén még a megszűnés fe-
nyegette, miután a korábbi tulajdo-
nos lemondott. Ekkor vállalta át

Jubileumi 
futóverseny

Több százan ünnepeltek együtt
Glázer Péter és Tóth Balázs a veze-
tői szerepkört, hogy az a közel 100
sportoló tovább mozoghasson az
egyesületben. Az eltelt évek alatt
több sportnapot, labdarúgótornát
rendezett a klub, és az itt sportolók
létszáma is folyamatosan növeke-
dett, mára ez már meghaladja a
200-at. 

Szentiván mindig is meghatá-
rozó egyesülete volt a megyei
labdarúgásnak – emelte ki Bolla
Péter, az EYOF szervezéséért fe-
lelős polgármesteri biztos, a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség me-
gyei társadalmi elnöke. „Remé-

lem, az a rengeteg fiatal, akit
most itt látok, meghatározó spor-
tolói lesznek majd a megyének,
az országnak, talán még váloga-
tott labdarúgó is ül itt a sorok kö-
zött.” Az itt folyó szakmai mun-
kánknak köszönhetően, minden
évben ad az egyesület labdarú-
gó-palántát az ETO-nak is. Ezért
számukra is fontos, hogy az ETO-t
sikerült megmenteni a futsalo-
soknak köszönhetően. A jövőben
remélhetőleg bekerülhetnek a
Győrben működő akadémiai
képzésbe, és felnőtt labdarúgó-
ként az elithez tartozhatnak majd.
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Lassan itt a karácsony, a szenteste,
és az ajándékbontogatások ideje. Az
állatkert lakói sem maradhatnak ki az
ünneplésből. December 21 –én, hét-
főn délelőtt 11 órától sok kedves állat
is ajándékot bontogathat.

A meglepetések összeállítása per-
sze mindenkinek a szája íze szerint
és méretéhez igazítva történik.  A ki-
futók életébe egy kis karácsonyi iz-
galmat és játékot csempésznek a
gondozók, így mindenki becsoma-
golva, kis és nagy dobozokban kapja
meg az ajándékát. A bontogató álla -
tok közt lesz a kíváncsi csimpánzcsa-
pat, az okos apellák és a fürge móku-
sok is. A „nagyok” közül az örvös
medvék és a jaguárok is karácsonyi
meglepetésben részesülnek.

A nap folyamán először a maj-
mok örülhetnek a korai karácsony-
nak, majd a ragadozók kerülnek
sorra, először a jaguárfiút, Chicót
várja majd a csomag a kifutóban.
Persze az örvös medvék sem ma-
radnak ki a jóból, mind a négyen
megbirkózhatnak a meglepetések
kibontásával.

Állatok karácsonya
a gyôri állatkertben

Az ajándékbontások időpontja:
december 21. hétfő: 11.00 óra – apel-
lák csapata. 12.00 óra – mókusmaj-
mok. 13.00 óra – Chico, a jaguár.
13.30 óra – örvös medvék. 14.00 óra
– csimpánzcsapat.

Jöjjön el, és nézze meg Ön is, ho-
gyan bontják ki ajándékaikat az állat-
kert lakói!

A győri állatkert munkatársai és la-
kói kellemes karácsonyi ünnepeket kí-
vánnak mindenkinek!


