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A pápa áldásával
Cikkünk a 4. oldalon

Hét harang csendül fel szenteste

KOMPLETT
riasztórendszer

Távfelügyelet
már 2500 Ft

nettó
havidíjtól Üzlet 

családi ház
társas-

és panellakás

Vagyonvédelmi
felmérés

0 Ft! Ajándék 
minden

új ügyfélnek. 
Ön választhat!

A legjobb 

ajánlatot kapja

a Patenttól

AKCIÓ
BIZTONSÁG 0Ft!

3 év után az ügyfél 
tulajdonába

kerül!

A Kisalföld legnagyobb
távfelügyelete 
a BIZTONSÁG

garanciája.

Az akció részleteirôl érdeklôdjön
vagyonvédelmi tanácsadóinknál! se
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Beltéri és kültéri
- LED-es és hagyományos izzósorok
- fényfüggönyök
- ablakdíszek és dekorációk

széles választékban kaphatók!

9024 Gyôr, Árpád út 24. Tel.: 96/314-760
Nyitva: hétfô-péntek 9–17, szombat 9–12

Ezüst- és aranyvasárnap is nyitva!

Közmeghallgatás. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Köz-
gyűlése december 21-én, szerdán 14 órakor a Városháza dísztermében
közmeghallgatást tart.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A polgármesteri hivatal
dolgozói idén is gyűjtést
tartottak, ezúttal a fogya-
tékkal élők és családjaik
karácsonyához igyekeztek
hozzájárulni az adománya-
ikkal. 

Fanni és Dia boldogan bontogat-
ták az ajándékokat, amelyeket a
győri Polgármesteri Hivatal és a
város intézményeinek dolgozói
jóvoltából szervezett gyűjtés ke-
retében vehettek át. A hivatal Hu-
mánpolitikai Főosztályának mun-

Önzetlen hagyomány a szép karácsonyért
katársai két évvel ezelőtt indítot-
ták útjára a kezdeményezést, ak-
kor a Segítőházban élőknek, ta-
valy a nehéz helyzetben lévő csa-
ládoknak gyűjtöttek. „Ma már ha-
gyománynak tekinthető a gyűj-
tés, és azért válhatott azzá, mert
kollégáink első kérésre lelkesen
csatlakoztak. A felajánlások im-
már harmadik alkalommal lepik
el az irodáinkat, ami nagyon
megható” – fogalmazott Páter-
noszter Piroska, a kezdeménye-
ző főosztály vezetője. Hozzátette,
az idén játékokat, ruhaneműket
és édességet gyűjtöttek a fogya-
tékkal élő gyermeket nevelő rá-
szoruló családok számára. 

Két évvel ezelőtt újult meg a Szentlélek-
templom előtti tér és közvetlen környe-
zete. Novemberben és decemberben a
tér melletti terület is új burkolatot és esz-
tétikusabb kialakítást kap. A részletekről
szólva  Rózsavölgyi László, a városrész
önkormányzati képviselője elmondta, a
beruházás során új világítást kap a te-
mető bejárata előtti rész, valamint az áru-
sok is kényelmesebben elférnek majd a
számukra kialakított standokon. Prédl

Az év utolsó nagyberuházása
Antal, a győri Útkezelő Szervezet vezető-
je hozzátette, a kivitelezés során eltávo-
lították a rossz helyen lévő villanyoszlo-
pokat, helyettük, energiatakarékos, esz-
tétikus megvilágítást helyeznek ki. A te-
rület rendezése során fontos volt, hogy
az átalakítás méltó legyen és illeszked-
jen a környezethez. 

A műszaki átadás karácsony előtt
lesz, a 23 és fél millió forintos beruházás
önkormányzati forrásból valósul meg.

Borkai Zsolt jelképesen Fan-
ninak és Diának adta át a cso-
magokat, de minden érintett
családnak azt kívánta, hogy le-
gyen szép és békés az ünne-
pük, amelyhez kollégái az aján-
dékokkal igyekeztek hozzájárul-
ni. A polgármester köszönetet
mondott minden adakozó dol-
gozónak is, akik – mint mondta
– emberségből ismét jelesre
vizsgáztak. Dr. Somogyi Tiva-
dar alpolgármester kérdésünk-
re elmondta, bár a városban
erős a szociális gondoskodás,
szerettek volna utat adni annak
az önzetlenségnek, amellyel a
munkatársak a gyűjtést kezde-
ményezték. Azóta ez egy siker-
történet lett, amellyel évről év-
re több száz embernek tudnak
örömet szerezni.

Az ajándékokat az Értelmileg
Sérültek és Segítőik Győr-Moson-
Sopron Megyei Szervezete osztja
szét. Nevükben Tóth Jánosné
mondott köszönetet. „Hihetetlen,
hogy mennyi ajándék gyűlt össze,
először utánfutóval szerettük volna
elvinni, de végül két teherautó kel-
lett hozzá. 171 csomagot állítunk
össze az ajándékokból a rászoruló
családok részére, és még kará-
csony előtt ki is osztjuk őket. Nagy
köszönet mindenkinek, aki fontos-
nak érezte, hogy segítsen” – zárta
a szervezet elnöke.

A város elismerése
Friedel J. Hesslingnek
szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A cég, amelynek ügyvezető igazgatója volt Friedel
J. Hessling, hosszú idő óta egyik meghatározó la-
kója a Győri Ipari Parknak. Az ügyvezető nyugdíjba
vonulása alkalmából, a győri gazdaság fejlődéséért
végzett munkájáért részesült elismerésben.

A Városháza ezüst emlékérmét Borkai Zsolt pol-
gármester adta át Friedel J. Hesslingnek nyugdíjba
vonulása alkalmából, a Győri Nemzetközi Ipari Park
történetében jelentős szerepet játszó Amoco, majd
Propex Fabrics Magyarország Kft. ügyvezetőjeként
a város gazdaságának fejlődéséért végzett két évti-
zedes tevékenységéért. 

„Ez a cég volt az, amely annak idején letelepedé-
sével lendületet adott a győri Ipari Parknak, és ezzel
új dinamizmust a város gazdaságának” – fogalmazott
Borkai Zsolt, aki a város nevében köszönetet mondott
a vezetőnek, akinek az átadás alkalmával Győr koráb-
bi polgármestere, Balogh József is gratulált.
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nak (november) 27. napján, ádvent el-
ső vasárnapján került sor.

A templomot az akkori szigorú elő-
írásoknak megfelelően, harang és to-
rony nélkül építették, s úgy helyezték
el, hogy kapuja ne nyíljon az utcafront-
ra, így a többi épület ölelésébe rejtet-
ték. Belső tere  háromhajós, hatszaka-
szos, csarnoktér elrendezésű. 

1871 óta díszíti az oltárt az imád-
kozó Krisztust a getsemáni kertben
ábrázoló Orlai Petrich Soma által fes-
tett alkotás. A szószékoltárt még
1785-ben vásárolták Budán, festését

Szekl Jakabra bízták. A korábbi, fából
ácsolt keresztelőkutat 1818-ban cse-
rélték le egy jóval impozánsabb vö-
rösmárvány kútra, mely ma is a temp-
lomban áll. A berendezési tárgyak kö-
zül vitathatatlanul a legrégebbiek, s
talán egyben a legértékesebbek az
oltár feszülete, gyertyatartói és oltár-
terítői. Ezeket még Torkos András lel-
készi szolgálata idején kapta a gyüle-
kezet a 18. század elején.

Az épületet nem kerülték el a meg-
rázkódtatások. A napóleoni háborúk
időszakában több ágyúgolyó-találatot
kapott. 1809-ben, védelmi célokból
fakadóan, szóba került lebontása is. A
szabadságharc utolsó évétől egészen
1851-ig hadikórházként is használták
a templomot. A II. világháború során

az épületet jelentősebb kár nem érte.
Az utolsó nagyobb, teljes körű felújítá-
sára fennállásának 200. évfordulója
tiszteletére, 1985-ben került sor.

A templomot istentisztelet kereté-
ben adták át. Az ünnepségen  Kara
Ákos elmondta, hogy a kormány meg-
tartotta korábbi ígéretét, és határidő-
re, 2017. október végéig elkészül az
evangélikus sziget felújítása. Soltész
Miklós, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma egyházi, nemzetiségi és civil
kapcsolatokért felelős államtitkára az
ünnepségen hangsúlyozta, hogy a

kormány és az egyházak
közös felelőssége a fiata-
lok nevelése, de a kor-
mány segítő támogatás-
sal ezt a feladatot az egy-
házakra bízhatja. Az állam-
titkár úgy fogalmazott: aki
templomot épít, lelki gaz-
dagságot kap.  

Gáncs Péter, a Magyar-
országi Evangélikus Egy-

ház elnök-püspöke beszédében az
Orbán Viktorral   történő találkozóján
a miniszterelnök által hangoztatott üd-
vözlő szavakat tolmácsolta. Elmondta,
hogy a kormányfő szerint az egész or-
szág gazdagodik akkor, amikor egy
lelki központ megnyílik.  

Dr. Somogyi Tivadar, győri alpol-
gármester arról beszélt, hogy állapota
miatt két éve nem használhatták a
templomot, és ez hiányzott a város
életéből, amelyben az evangélikusok
nagy és fontos szerepet töltenek be.
Csorba János, a Győri Evangélikus
Egyházközség igazgató-lelkésze el-
mondta, hogy az öregtemplomot
mint egy 300 millió forintból újították
fel. Bejelentette, hogy jövő nyárra az
az orgonát is felújítják.

szöveg: gy. p.
fotó: marcali gábor

Átadták vasárnap a 300 millió
forintból felújított győri öreg-
templomot, mely része az Insula
Lutherana épületegyüttesnek.
Az egész evangélikus sziget jö-
vő október végére készül el.

A reformáció emléknapján, 2013. ok-
tóber 31-én írta alá Orbán Viktor kor-
mányfő és Gáncs Péter elnök-püs-
pök a kormány és a Magyarországi
Evangélikus Egyház közötti megálla-
podást Budapesten. Ennek értelmé-
ben a magyar kormány 4,7 milliárd
forinttal támogatja az Európában
egyedülálló győri evangélikus sziget
felújítását, mely örökségvédelmi ol-
talom alatt áll. A kormány Kara Ákos
győri országgyűlési képviselő, info-
kommunikációért és fogyasztóvéde-
lemért felelős államtitkár kezdemé-
nyezésére támogatta a költségvetés-
ből ezt a beruházást.

Az Insula Lutherana felavatására
2017. október 31-én, a reformáció
500. évfordulóján kerül sor.  Az épület-
együttes felújítása nem csak az evan-
gélikus egyházat gyarapítja majd, hi-
szen olyan értékeket rejt magában,
amelyek mindenki számára bemuta-
tásra érdemesek. 

Az épület tervezése az 1781-es tü-
relmi rendeletnek köszönhetően kez-
dődhetett meg az erre a célra kijelölt
telken. A munkálatok 1784 áprilisá-
ban indultak meg. A főbejárat küszö-
be alá Báró Gemmingen Zsigmond
császári táborszernagy helyezte el az
alapító okiratot 1785. június 1-jén. A
templomban az első hálaadó isten-
tiszteletre 1785. Szent András havá-

Minden évben foglalkozunk a té-
mával, hogy az advent, a kará-
csony bizony olyan veszélyeket
is rejt  magában, amelyek az év
többi részében nem merülnek
fel. Ezeket a jó tanácsokat a ka-
tasztrófavédelemre és a rendőr-
ségre bíznám, cikkünket megta-
lálják a 27. oldalon. Más veszélyek
is leselkednek ránk azonban,
amelyek sokszor észrevétlenül
rántanak minket magukkal.
Minden felgyorsult, sokszor ész-
re sem vesszük, milyen tempó-
ban halad a világ, sodródunk,
mert sodródnunk kell. A megél-
hetésért, a családért és a minden-
napokért. Kényelmes már októ-
berben megvenni a csokimiku-
lást és november elején felaggat-
ni a karácsonyi díszeket minden-
hova, ünnepi hangulatot erősza-
kolva ezzel sokunkra. Az advent
valahogy „kitágult”, kereskedel-
mi értelmet kapott. Szinte már
minden a kereskedelemről szól:
szerezz meg, akarj engem, velem
boldogabb lesz az életed – sugall-
ják a termékreklámok, az akciós
időszakok. A csomagküldők és a
postások túlterheltek, de igye-
keznek állni a sarat. A boltokban
a vásárlók eltorzult fejjel rakos-
gatják szinte válogatás nélkül a
karácsony kellékeit, mert min-
dennek jól kell sikerülnie, mert
a huszonötödik dísz is elfér még
és a tizenhatodik fogásnak is ott
kell lennie a asztalon. Soha eny-
nyiszer nem hallottam még,
hogy „utálom a karácsonyt”, „ele-
gem van a karácsonyból”, mint
idén. Soha ennyi ismerős nem
mondta még, hogy áruhitelt vesz
fel. Kapkodom a fejem és nem ér-
tem. A karácsony sokak szerint a
szeretet ünnepe, ám valójában
Krisztus születését ünnepeljük.
De nem baj, mossuk össze a ket-
tőt, megférnek egymás mellett.
Csak azt nem értem, miért vál-
toztattuk át a hedonizmus élte-
tésévé? Miért hagytuk, hogy így
legyen? Idén még van idő, hogy
behúzzuk a féket és olyanná te-
gyük a karácsonyt, amilyen mél-
tó az ünnephez. Most igyekez-
zünk ne elrontani…

Havassy Anna Katalin

Ne rontsuk el
a karácsonyt!

Megújult az evangélikus öregtemplom 
A gyôri lelki központ az egész ország gazdagsága

Az evangélikus sziget
jövô októberre
készül el
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Nagy utat tettek meg az elké-
szült győri harangok, hiszen az
innsbrucki öntödéből eljutottak
Rómába, s ahogy arról múlt hé-
ten már beszámoltunk, Ferenc
pápa megáldotta őket. A hat ha-
rangot a Városháza előtt fogad-
ták vasárnap, majd lovas kocsik
vitték a Széchenyi térre. Itt még
vasárnapig mindenki közelről is
megcsodálhatja.

„Harangokat kapott karácsonyra a vá-
ros” – fogalmazott köszöntőjében
Borkai Zsolt polgármester, majd hoz-
zátette: ezt az adventi időszakot soha
nem fogják elfelejteni a győriek. Négy
hónap összefogásának eredménye az

Hazatértek Gyôrbe a harangok
a hat harang, amelyek a száz éve, az
első világháborúban elpusztított előd-
jeiket pótolják. Még szeptemberben,
a Széchenyi téren álló Loyolai Szent
Ignác-templom felszentelésének 375.
évfordulója alkalmából ünnepi szent-
misén kezdeményezett gyűjtést Bogi-
sich Ferenc, a QP Zrt. tulajdonos-el-
nök-vezérigazgatója, s egyben vállalta
az egyik harang elkészítésének finan-
szírozását. Az önkormányzat, a ben-
cés perjelség, helyi vállalkozók, a
templomi hívek, a bencés öregdiákok
és a győri polgárok összefogása pe-
dig olyannyira sikeres volt, hogy a ter-
vezett négy helyett hat harang öntésé-
re gyűlt össze pénz. Az adományokból
összegyűlt 37 millió forintból az 1599-

ben alapított innsbrucki Grassmayr
Harangöntödében öntötték újra a
száz éve elvitt harangokat. 

Borkai Zsolt ünnepi beszédében
arra is kitért, hogy a harangok vissza-
adhatják az emberek hitét, reményét
és szeretetét, hiszen az és az összefo-
gás csodákra képes. „Visszakapta a
város és a győriek azt, amit elvettek tő-
lük. A bencés templom immár azon
templomok közé tartozik Magyaror-
szágon, ahol a legtöbb harang szólal
meg, most már összesen hét, így csat-
lakozott a Mátyás-templomhoz és a
kalocsai főszékesegyházhoz. Köszö-
net illet mindenkit, aki támogatta en-
nek a csodának a megvalósulását, s
külön köszönet illeti Bogisich Feren-

cet, aki támogatása mellett össze is
fogta a kezdeményezést – hangsú-
lyozta a polgármester.

A három lovas kocsira feltett haran-
got az Aradi vértanúk útján vitték a Szé-
chenyi térre, fúvószenekar, borlovagok,
a Honvéd Hagyományőrző Egyesület és
a csatlakozó győriek kíséretében. 

A hat harangot vasárnapig min-
denki megtekintheti a Széchenyi té-
ren felszentelésükig, amely 11 órakor
kezdődik. A szentelők dr. Várszegi
Asztrik pannonhalmi főapát, dr. Veres
András győri megyés püspök és Faza-
kas Márton csornai apát lesznek. Elő-
ször december 24-én, karácsony éjje-
lén, Krisztus születésének örömhírét
hirdetve kondulnak meg. 

A harangok elkészülését a következő vállalkozók
támogatták: Horváth Ottó, Tagai István, Szabó Csaba,
Kocsis Róbert (Security Patent), Márton László, dr. Solymosi
Péter, Horváth Ferenc (Alcufer Kft.), Kiss Ferenc, Lengyel
Tibor, dr. Havasi Ferenc és Riegler Antal (Európai
Borlovag rend Győri Legációja). 
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A drasztikus váltás elkerülhe-
tetlen a járműiparban  – fogal-
mazott lapunknak adott interjú-
jában Bogisich Ferenc, a QP
(Qualitative Production Gépipa-
ri és Kereskedelmi) Zrt. tulajdo-
nos-elnök-vezérigazgatója, aki
szerint erre már most el kell kez-
deniük felkészülni a beszállító
cégeknek is. 

Ilyenkor év vége felé szinte kötelező
a kérdés: milyen évet zárnak?

Árbevételben jelentősen, nyere-
ségben pedig a várakozásnak megfe-
lelően növekedett társaságunk a
2016-os esztendőben. Jelentős tech-
nológiai fejlesztéseket hajtottunk vég-
re 2014–15-ben, aminek az eredmé-
nyeit most kezdjük érzékelni. Sokkal
jobb is lehetett volna az év, ha nem
szembesülnénk mi is azzal, amivel
szinte minden győri cég küzd, hogy
nincs elég szakképzett munkaerő. Ez
szinte már kezelhetetlen mértéket öl-
tött. A két üzletágunkban 60-80 fő hi-
ányzik. Jelenleg 250 munkatársunk
van, a szükséges létszámnak harminc
százaléka betöltetlen.

Egy éve azt mondta, amikor ez a
kérdés szóba került, hogy a 24. órá-
ban járnak. Most már túl vagyunk
azon is?

Megbízásokat kell visszamondani
a létszámhiány miatt, állnak a gépe-
ink. Az egyetlen megoldásnak az lát-
szik, ha a saját képzésre még erőtelje-

Bogisich Ferenc, a QP Zrt. tulajdonos-elnök-vezérigazgatója a tervekrôl, a társadalmi felelôsségvállalásról

Az autóipar biztos megélhetést ad
sebben fókuszálunk. A piacon kész
munkaerő nincs, a távolabbi régiók-
ból, akik el tudtak vagy el akartak jön-
ni, már eljöttek, most az országhatá-
ron kívül próbálunk munkaerőt tobo-
rozni: Ukrajnából, Szerbiából. A mun-
kaerőhiány már nem csak a munkabé-
rekről szól, a mi cégünkben több száz -
ezer forintot is megkeresnek a szak-
munkások. Be kell látni, hogy az ága-
zatnak több szakemberre van szüksé-
ge, mint amit adni tud a régiónk.

Egy évvel ezelőtt, amikor beszél-
gettünk, éppen akkor tetőzött a
Volkswagen dízelügye. Ez most le-
csengeni látszik. Érzett ebből vala-
mit a QP Zrt.?

Szinte semmit. Csak felsőfokon
nyilatkozhatok arról, ahogy a Volkswa-
gen ezt a helyzetet kezelte. Amit lá-
tunk és tapasztalunk, hogy az autó-
ipar átalakul. A jövő az elektromos haj-
tásé, nem vitatva azt, hogy ma még a
belső égésű motoroknak is megvan a
piaca. A drasztikus váltás azonban el-
kerülhetetlen a járműiparban, s mi er-
re igyekszünk felkészülni. Olyan tech-
nológiai fejlesztéseket igyekszünk
végrehajtani, hogy az elektromotorok
komponenseit is ugyanolyan haté-
konysággal tudjuk gyártani, mint a
belső égésű motorokét.

Korábban ugyan-
csak beszélt arról,
hogy egy újabb gyár
felépítése kerülhet
napirendre. Ennek mi-
kor jöhet el az ideje?

Két technológiai üz-
letágunk van, egyik az
egyedi gyártás, a má-
sik a szériagyártás. Az
egyedi üzletágon belül
egyelőre nem terve-
zünk fejlesztést, mivel

nincs megfelelő szakember. A piac
igényelné, csak éppen nincs kivel
gyártatni. A szériagyártás viszont na-
gyon komoly fejlesztés előtt áll, rövide-
sen megkezdődhet a harmadik csar-
nokunk építése. Megkérdezheti, mi-
ért, ha nincs szakember. A robotizáció
megoldást jelenthet a szakemberek

kiváltására, mi is számolunk ezzel a le-
hetőséggel, de szeretnénk, ha nem ez
lenne az egyetlen út a munkaerőhiány
enyhítésére. Számunkra továbbra is
az ember a legfőbb érték. 

A céggel kezdtük, ami ön, foly-
tassuk önnel, ami a QP Zrt. Az idén
átvehette az év üzletembere díjat.
Visszaigazolása ez a küzdelmes,
hosszú éveknek?

Ha nem is küzdelmes, de gyönyö-
rű évek elismerése, hogy megkap-
tam a Kisalföld Presztízs-díjat. Ez
persze nem csak nekem szólt, ha-
nem a munkatársaimnak is. 2014-
ben, Angliában már megkaptam az
év üzletembere díjat. Most megkap-
tam a régióban is.

Az ember ezek szerint lehet pró-
féta a saját hazájában, csak kicsit
később?

Ezek szerint igen. Azt igazolja,
hogy Magyarországon jobban kell tel-
jesíteni, mint Angliában.

Ugyancsak kötelező kérdés
ilyenkor év végén, mit vár a követ-
kező évtől?

Kiegyensúlyozott, harmonikus
évet várok, a harmadik csarnok
megépítésével és jelentős technoló-
giai fejlesztéssel, a pályázati forrá-
sok kihasználásával, munkatársaink
szakmai színvonalának emelésével.
Nincs okunk arra,  hogy pesszimis-
tán nézzünk a 2017-es év elé. Akár
Győr, akár az ország eredményeit
nézzük, hiszem azt, hogy dolgos, de
sikeres esztendő áll előttünk.

Ön továbbra is jó példával szol-
gál a társadalmi felelősségvállalás
területén. A rövidesen megszólaló
új bencés harangok öntéséhez is
jelentősen hozzájárult. Továbbra is
fontosnak érzi, hogy a megtermelt
nyereségből nemes célokat támo-
gasson?

Egy üzletember akkor nevezheti
magát üzletembernek, ha az alap
emberi értékek a meghatározói és
nem csak a számokat nézi, hanem
azt a közösséget is, amelyben sike-
res lehet. Évtizedek óta próbálok
visszaadni valamit Győrnek, mert
ez a város olyan élettér, ahol jó élni,
és jó adni. Ezért köszönet illeti a vá-
rosvezetést, s azokat a polgárokat,
akik ehhez csatlakoznak. A bencés
templom új harangjai azt bizonyít-
ják, példás módon tud összefogni
a város. Ez egy igazi sikertörténet,
követendő lehet az ország számára,
hogyan tud összekapaszkodni a vá-
ros, az egyház, az üzletemberek és
a magánszemélyek. Hálás vagyok a
sorsnak, hogy meghallhattam, hiá-
nyoznak ezek a harangok, és kezde-
ményezhettem a harangok újjászü-
letését. Életem egyik legszebb pil-
lanata lesz, amikor szentestén elő-
ször megszólalnak a harangok
Győrben.

Rövidesen
megkezdôdhet
a harmadik csarnokunk
építése

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

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az idén is folytatta évtizedes
hagyományát az önkormány-
zat, Borkai Zsolt polgármester
ezúttal is rengeteg ajándékkal
érkezett a Bagolyvár Gyermek-
otthon kis lakóihoz.

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Húsz évvel ezelőtt Győrből indult
útjára az ötlet, hogy gyűjtsenek
játék macikat az Országos Men-
tőszolgálat mentőautóiba azok-
nak a gyerekeknek, akik balese-
tet szenvednek. Ahogy arról már
múlt héten is beszámoltunk, az
idén ötödször újították fel a kez-
deményezést.

Nagyon sok győri, közöttük
Borkai Zsolt polgármester is élen
járt a példamutatásban. „Húsz
éve is éltek olyan emberek Győr-
ben, akik valami szépet és jót
akartak tenni” – idézte fel a kezde-
tet Borkai Zsolt polgármester. „A
mentőautóba kényszerülő gyer-
mekek sokkal kisebb stresszel vi-
selik a megpróbáltatásokat, ha a
kezükbe adnak egy plüssmacit” –
utalt a polgármester azokra a ta-
nulmányokra, melyek bizonyítják:
a játék mackók nyugtatják meg a
gyerekeket ilyen helyzetben a leg -

Karácsonyvárás
a nádorvárosi
evangélikus
templomban 
A karácsony hangulata csendesen belopózik az
óvodákba, iskolákba is. Az ünnepvárás már kisgyer-
mekkorban fontos szerepet kap, hiszen – a tanult
versek, illetve dalok által – a legapróbbakhoz is kö-
zelebb hozza a csodát.  

Mára már hagyománnyá vált a győri Bartók Óvo-
da karácsonyi koncertje, amelynek évről évre a ná-
dorvárosi evangélikus templom ad otthont. Idén
december 12-én került sor az adventi eseményre. 

Az est nyitányaként elhangzott Bach: cisz-moll fú-
ga orgonán, méghozzá Oláh Margit zongoraművész
előadásában. Ezt követte Zemléni László három ka-
rácsonyi dal feldolgozása fuvolán, amelyben közre-
működött a komáromi Egressy Béni Zeneiskola zene-
pedagógusa, Szabó-László Anikó, valamint az intéz-
mény növendékei, Doma Gréta és Kovács Kamilla. 

A kis-, középső, illetve nagycsoportosok énekkel és
tánccal hirdették a kis Jézus születését, a szülői-óvónői
kórus közreműködésében. A templomot a szeretet és
a béke érzése járta át, ahogy az összes jelenlévő ajkán
együtt csendült fel a Mennyből az angyal, valamint a
Kis karácsony, nagy karácsony kezdetű dal.

Városi ajándék az otthon lakóinak
„Ha jól számolom, az idei már tizedik
alkalom, hogy a város nevében egy
kicsit szebbé tehetjük az otthonban
élő gyermekek karácsonyát” – fogal-
mazott a polgármester, és köszöne-
tet mondott az intézményben dolgo-
zók áldozatos munkájáért, akik nap
mint nap azért tevékenykednek,
hogy boldoggá tegyék a gyerekek
életét. „Az idén elsősorban sportos
játékokat hoztunk, így a fiatalok nem
csak kikapcsolódni, de mozogni is
tudnak. Természetesen a társasjáté-
kok is megtalálhatók az ajándékok
között.”

A hagyomány kezdetén egyéb-
ként az Anya-Csecsemő és Gyer-
mekotthont fenntartóként látogat-
ták az önkormányzat képviselői. A
Bagolyvár Gyermekotthon ma már
nem az önkormányzathoz tartozik,
de a hagyomány folytatódott.
Ahogy dr. Somogyi Tivadar alpol-
gármester fogalmazott, ezzel a
gesztussal igyekeznek kifejezni,
hogy ezek a gyermekek is fontos
tagjai a társadalomnak, szükség
van rájuk, nem felejtjük el őket.

Az otthon kis lakói karácsonyi mű-
sorral és sok mosollyal köszönték
meg a figyelmességet.

Plüssmacikat gyûjtöttek 
az Országos Mentôszolgálatnak

inkább. A polgármester örömmel
nyugtázta, hogy a határon túlról
is érkeznek felajánlások, majd
azt kívánta, ne legyen olyan

nagy szükség a macikra, mert
ez azt jelentené, hogy kevés
gyermeket ér baleset.

A szolgálat nevében Ozsváth
Kálmán kommunikációs munka-
társ köszönte meg a felajánláso-
kat. Nyolcezer kollégájának mun-

káját méltatva elmondta, egymil-
lió kilométert tesznek meg az au-
tókkal évente, és ezer embert
élesztenek újjá. 

Magánszemélyek mellett az
ETO kézilabdázói és focistái, va-
lamint az ötletgazda E-Kart Ring
csapata is hozzájárultak a nemes
kezdeményezés sikeréhez. 

Eddig országosan közel húsz -
ezer plüssmackó gyűlt össze.

akikkel együtt kézműveskednek, ma-
kettet készítenek, énekelnek és be-
szélgetnek. Az ötlet egy generációk
közötti szolidaritás pályázat kapcsán
indult, amely most már hagyománnyá
vált, hiszen a gyerekek legalább olyan
jól érzik magukat és várnak minden ta-
lálkozást, mint pótnagyszüleik. 

A klub legidősebb tagja 89 éves,
de mandalákat fest, és minden hét-
főn énekórán vesz részt a klubtagok-
kal, akikkel kiállításokra és karácso-
nyi vásárba is járnak. „Egyszerűen
hihetetlen, hogy mennyi programra
elmegyünk együtt. Barátok és barát-
nők lettünk” – mondta Margit néni,
aki csillogó szemekkel mesélt élmé-
nyeiről, hogy bárhol jár a csoportjuk,
mindig, mindenhol hatalmas szere-
tettel fogadják őket.

A győri Fidelitas szervezésében min-
den évben más-más jótékonysági ak-
cióval találkozhatunk, idén Takács Tí-
mea, Gancz Tamás és Zubály Adrián
lepték meg az Egyesített Egészség-
ügyi Szociális Intézmény által működ-
tetett Ménfőcsanaki Idősek Klubjának
tagjait egy közös adventi teadélután-
nal és finomságokkal teli ajándékcso-
magokkal.

Takács Tímea alelnök, a körzet ön-
kormányzati képviselője elmondta,
minden évben igyekeznek különleges-
sé tenni az adventet egy kis csoport
számára. „Azt javaslom másoknak is,
legalább egy történet erejéig üljünk le
egymás mellé, éljük meg úgy a vára-
kozás időszakát, ahogy Márai Sándor
is üzente Ajándék című versében.

A klubtagok nem csupán önma-
gukban hidalták át időskoruk akadá-
lyait, hanem a fiatalokkal is megértik
egymást. Havi programjaik szerves ré-
szét képezi az óvodások látogatása,

Ménfôcsanakon 
felépítették
a generációk
közötti hidat
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A következő év második felében
mintegy kétmilliárd forintból új
gyár építését tervezi Győrben a
Graboplast, ahol elsősorban
kültéri, úgynevezett WPC bur-
kolatokat gyártanának – mond-
ta el Jancsó Péter elnök-vezér-
igazgató, a cég karácsonyi saj-
tófogadásán.

Eredetileg Kecskeméten bővített volna
a győri székhelyű társaság, a Mercedes
miatt azonban a magas ingatlanárak mi-
att Győrre esett a választás. A Grabo -
plast győri központi telephelyén van
még kapacitás, így a beruházáshoz nem
kell telket venni. A megvalósításhoz 800
millió forint támogatást már elnyertek,
az elnök-vezérigazgató bízik abban,
hogy a városváltás ellenére is igénybe
vehetik az összeget. A beruházással öt-
ven új munkahely jönne létre.

Idén jó évet zár a győri székhelyű vál-
lalat: több mint húsz százalékkal javul a

Az egykori kiváló győri újságíró, Pethő
Lajos emlékére több mint másfél évti-
zeddel ezelőtt alapított díjat a Grabo -
plast elnök-vezérigazgatója, Jancsó Pé-
ter. A díj odaítéléséről minden évben a
Pethő Lajos-kuratórium dönt. Idei mun-

Bôvítést tervez a Graboplast Gyôrben

speciális padlóburkolatokat gyártó cég
eredménye. Számokat egyelőre nem
említve, Jancsó Péter elmondta, hogy
az idén 2–4 százalékos növekedést ér-
het el a vállalat. A termékeinek több mint
kilencven százaléka exportra megy,
egyebek mellett Törökországba és Kíná-

ba, jelenleg ez a két ország a Graboplast
legnagyobb piaca. 

A 2008-as válság előtt az export har-
madrésze az ukrán és orosz piacokra ke-
rült, ez ma már elhanyagolható – érzé-
keltette az elnök-vezérigazgató a világ-
ban végbement változásokat. 

Munkatársunkat ismerték el a Pethô Lajos-díjjal
kája alapján, 2016-ban Farkas Mónika,
a Győr+ Média szerkesztő-műsorveze-
tője vehette át az elismerést.

A laudációban elhangzott: Farkas
Mónika a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen magyar nyelv és irodalom, il-

letve újságírói szakán szerzett diplomát.
Az egyetem után neves női magazinok-
nak készített interjúkat, ezután pedig a
Magyar Rádióhoz került. A Petőfi Rádió
Délelőtt, Hírpercek, Jó reggelt, Európa!,
Drogéria című adásait szerkesztette és
vezette, emellett riportokat, interjúkat
készített más petőfis műsorok számára.
Állandó tudósítója volt a Sziget és a
Poszt fesztiváloknak. A Magyar Rádió-
ban eltöltött egy évtizedes munkáját a
vezetőség két nívódíjjal jutalmazta.

Ezután Görögországban, Krétán élt
hat évig, ahol a szigeten élő külföldiek-
nek szóló havi lapba írt rendszeresen.

Miután visszatért Győrbe, a Győr+
Média szerkesztő-műsorvezetője, ripor-
tere lett. A Győr+ Rádióban a nagysikerű
Divertimento, a Győr+ Televízióban a Ku-
lisszák mögött című színházi műsort ké-
szíti rendszeresen. A rádióban hétköz-
nap 17–18 óra között jelentkezik össze-
foglaló hírműsorával, a Délutáni Gyors-
sal, tudósításokkal, beszámolókkal,
emellett riporterként dolgozik a Győr+
Média további felületein.

Farkas Mónika munkáját március 15-
én Győr Város Sajtódíjával is elismerték.

Az önkormányzat az idén is a
Baross úti Látogatóközpont-
ban köszönte meg a sajtó mun-
katársainak egész éves munká-
jukat, ahol Borkai Zsolt polgár-
mester egy rögtönzött értéke-
lést is adott 2016-ról: összesen
30 milliárd forintos fejlesztés-
ről számolt be.

Mint mondta, röviden összefoglalva
az élet számos területén kialakított,
széles körű együttműködések azok,
amelyek révén továbbra is dinami-
kusan fejlődik Győr. A fejlesztések
sorából természetesen a jövő évi,
győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tiválra készülő beruházásokat emel-
te ki. „Az önkormányzat saját forrás-
ból elsősorban olyan infrastrukturá-
lis fejlesztéseket hajt végre, ame-
lyek az EYOF-ra készülnek, de utá-
na is a győriek mindennapjait szol-
gálják. Ugyanez igaz az állami tá-
mogatással megvalósuló sportléte-
sítményekre, az egyetemi kollégi-
umra, de a külső beruházásban el-
készülő lakásokra is a volt olajgyár
területén.” A polgármester hangsú-
lyozta, az idén is számos emlékeze-
tes pillanatot élhettünk át a városi
rendezvényeken, a színvonalas győ-
ri társulatok előadásában, valamint
a magyar és a világsztárok vendég-
szereplésével, emellett pedig több
nemzetközi sportversenyt bonyolít-
hattunk le.

„Sikeresek voltak fesztiváljaink is,
adventi programjaink ismertségére
pedig egy személyes példát is tu-
dok említeni. Amikor a nyáron haza-
érkeztünk Rióból, a bécsi repülőté-
ren elkeveredtek a csomagjaink.
Egy osztrák úriember sietett segít-
ségünkre, és amikor megtudta,
hogy győri vagyok, rögtön elmond-
ta, hogy milyen szépnek tartja váro-
sunkat, a téli fesztiválnak pedig
rendszeresen a vendége. Azt hi-
szem, ha a mi karácsonyi vásárunk-
ra Bécsből jönnek, ahol szintén na-
gyon népszerű vásárt rendeznek, ar-
ra valóban büszkék lehetünk” – fo-
galmazott Borkai Zsolt.

Együttmûködések
mentén
fejlôdik a város

Jancsó Péter évet értékelt
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A kamara által ajánlott vállalkozások 2017. évben
2016. november 28-án adták át a GYMSM
KIK „Kamara által ajánlott vállalkozás” véd-
jegy viselésére jogosító tanúsítványokat Győr-
ben, immár második alkalommal. Idén a meg-
tisztelő címet 67 cég nyerte el Győr-Moson-
Sopron megyében. Hitelesség, szakmaiság,
minőség, biztonság – ezen elvek mentén mű-
ködik a „Kamara által ajánlott vállalkozás”
védjegyprogram, melynek keretében második
alkalommal pályázhattak a megyei vállalkozá-
sok. A tanúsítvány elnyerését megelőzően
egy szakmai bizottság bírálja az adott vállalkozást, és az elnyert címet évente kell megújítani. A tanúsítvány mar-
keting és kommunikációs csatornákat nyit meg a vállalkozások számára.

A BIZALOM VÉDJEGYE ÉRTÉK, ÉRDEM, MINŐSÉG ÉS FELELŐSSÉG. 

Első alkalommal nyerték el a védjegyet
Conpart Kft., DÁVIDBAU Kft., Fazekas György egyéni vállalkozó, FULL-SOPRON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Funkció Kft., INFOARTNET Kft., ITAG Könyvvizsgáló Kft., KONKOORD Irodatechnika Kft., MKB Bank Zrt., Molplast
Kft., MS Trend Kft., Nagy Lajos e.v., Palatia Nyomda és Kiadó Kft., Petrusz Kertibútor (Horváth Péter e.v.), ProMinent
Magyarország Kft., Raabchem Kft., SG-2003. Bt., Tagedi Kft. – Gyergyovits Hajszalon, Tercs István e.v., Textil-2000 Kft.,
TREND HIGIÉNIA Kft., Vidáné Papp Csilla e.v., WASCO Trade Kft.

Vállalkozások, akik megújították tavaly elnyert védjegyüket
Baán Bt., Best-Invest Kft., Bodnár Stúdió Kft., Competitor-21 Kiadó – Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., „CON-
TO-PLUS” Adótanácsadó és Ügyviteli Szolgáltató Kft., Czakó Csaba egyéni vállalkozó, Duna Information Service
2004 Bt., EDUTAX Kft., Felirat Reklám Műhely Kft., Fém-Flex Kft., Ferenczi Fémipari Kft., ForProfit Iroda Tanács -
adó Kft., Fraxinus Kft., Gate 7D Kft., Győri Oxford Nyelviskola és Szolgáltató Kft., Hatos és Társa Nyelviskola
Kft., H-Conference Bt., Hidro-Land Bt., Horváth Tanoda Oktató és Vizsgaközpont Kft., Ipartechnika Menedzser
Kft., Komédiás Kft., Korzó-Gösser Kft., Kovács Bau Építőipari és Szolgáltató Kft., Marclean Kft., MBI-BEST Kft.,
MET-NA Vasipari Gyártó és Forgalmazó Kft., MolnART Business Kft., Movoptik Kft., M-UNO 2000 Kft., Kábel-
barát Mérnökiroda Kft., Pannon Student Iskolaszövetkezet, Pannon-Work Zrt., Pannónia Könyvvizsgáló Kft., Per-
Clean 2002 Kft., PER-KOR Kereskedőház Kft., Pető Zsolt egyéni vállalkozó, Precíz Mérleg Kft., PW Invest Kft.,
Rábakész Kft., SZA-BI-QUALIT Kft., SZANE-KO Kft., Török Gépipari Kft., Vámközvetítő Kft., Wolf Kft.

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

KAMARAI AJÁNLÓ

A hazai járműgyártás exportja októberben
1,5 százalékkal mérséklődött – derül ki a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfris-
sebb jelentéséből.

Az ipari termelés októberben összességében 2,1
százalékkal csökkent az előző év azonos időszaká-
hoz mérten. Az ipari export volumene 4 százalékkal
elmaradt az egy évvel korábbitól. A feldolgozóipari
exportértékesítés 38 százalékát képviselő jár mű -
gyártás kivitele 1,5 százalékkal  mérséklődött. 

Győr szempontjából mindenekelőtt a járműgyár-
tás adatai fontosak. Az Audi éves sajtótájékoztató-
ján elhangzottak szerint, az idei esztendő nem lesz
rekordéve a társaságnak, ám stabil, további fejlő-
désre kész céget mutatnak majd a márciusban nyil-
vánosságra hozott adatsorok. A 2016-ban gyártott
motorok száma megközelíti a kétmilliót, mondta el
Peter Kössler, az ügyvezetés elnöke.  A járműgyár-
tás eredményei többek között azt tükrözik, hogy az
A3-as életciklusa a vége felé közeledik, a sportau-
tók értékesítése pedig még az életcikluson belül is
ingadozik. A korábbi három műszakról áttértek a
kettőre, ez azonban nem okozott fennakadást a
munkaerő-gazdálkodásban, hiszen a felszabadult
550 embert átmenetileg a konszern pozsonyi gyá-
rában foglalkoztatják. 

A győri motorgyár az Audi AG legjelentősebb
ilyen üzeme, hangoztatta Peter Kössler, s hozzátet-
te: Győrben lesz a villamos hajtások technológiai
központja a konszernen belül, ez is mutatja, mekko-
ra a bizalom a cég iránt.

A jármûgyártás
exportja csökkent, de
Gyôr kilátásai jók
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BENETTON
KARÁCSONY

IGAZI MEGLEPETÉS

AZ ETO PARKBAN

SHOP & OUTLET

EXTRA
KEDVEZMÉNY

DECEMBERBEN
MINDEN GYERMEK,
NÔI  ÉS FÉRFI
RUHÁBÓL

KEDVEZMÉNY!

szerző: havassy anna katalin
fotó: marcali gábor

A gyorplusz.hu oldalon már hírt
adtunk arról, hogy Adyvárost is
nevezték egy online újság ver-
senyén, mint az ország legnép-
szerűbb lakótelepét. Jó látni,
hogy megmozdult a város, je-
lenleg vezetünk, s mire megjele-
nik a lap, vélhetően a végered-
mény is megszületik.

A 24.hu internetes oldal találta ki a
versenyt, amellyel megmozgatta a la-
kótelepeken élőket. Közös célért ra-
gadhatott mindenki billentyűzetet,
vagy okostelefont és mondhatta el
egy szavazattal: szerinte melyik Ma-
gyarország legszebb, legjobb, legbiz-
tonságosabb, vagy éppen legprakti-
kusabb lakótelepe. 

Győrből Adyváros került be a vég-
ső megmérettetésbe, nem hiába, aki
itt él, szereti a városrészt, sőt,  egy-
egy rendezvényre az egész város csat-
lakozik a lakótelepen élőkhöz. 

„Az ország kedvenc lakótelepe
Győr Adyvárosa! Az adyvárosi, más-
néven Adycity-s arcok a legjobbak,
és miért? Mert ez a legjobb lakóte-
lep nem csak az országban, de a vi-
lágon is!” – így szólt a nevezés, ame-
lyet Barbara juttatott el az internetes
újsághoz. 

„A Tóparty nagyon jó ötlet volt, vég-
re nekünk is van egy külön fesztivá-
lunk!” – mondta el érdeklődésünkre
Molnár Mátyásné, aki már nyugdíjas
éveit tölti Adyvárosban. „Mindig örül-
tünk neki, hogy van egy tó a környé-
ken, de siralmas állapotban volt a víz

és a környéke annak idején. Szemét,
elvadult nád mindenhol, még veszé-
lyes is volt, szerintem. Ahogy most ki-
néz, na, az már rendben van! Jó kiülni
a partra, nézni a madarakat és a szö-
kőkutat is. Ami pedig a Tópartyt illeti:

Radnóti Ákos a képviselőnk és sokat
van a városrészben. Így tudja, mi az,
amit szeretünk, amitől kikapcsolódha-
tunk. Elhozta már ide a Neoton Famí-
liát és Aradszky Lacit is. Tömve volt a
tó környéke, jó visszagondolni a nyár-
ra” – zárta Margit néni, s már sietett is
tovább a pékségbe, azt mondta, a
„fentibe” jár, nekik az jobban ízlik.

Ugyanis Adyvárosban minden van,
elérhető közelségben. Több pékség,
hentes, zöldséges kínálja portékáját,
és van italozó, lottózó, patika és fagyi-
zó, illetve nagyobb boltok, drogéria és
posta ugyancsak. Talán csak az étte-

rem, vagy egy jó kifőzde, ami hiányzik,
de a Győr Plaza közelsége sokakat
kárpótol. 

„Nekem a kamerák jelentik a legna-
gyobb változást, bár nem annyira lát-
ványosak” – felelte Krisztina, aki söté-

tedés után végez a munkával. „Jó tud-
ni, hogy figyelnek ránk, hogy itt van-
nak a rendőrök a közelben. Szerintem
kevesebb lett a rongálás is, mióta min-
denről felvétel készül. Amennyire le-
het, próbálják kiszűrni a szabálytalan-
kodó kamionosokat is, ez fontos, mert
aki a Szigethy Attila úton lakik, sok-
szor panaszkodik a hangzavar miatt.
Négysávos az út, az alapzaj természe-
tes, de a szabályt mindenkinek be kell
tartania, még a monstrumoknak is.
Én szeretek itt lakni, megvan a hangu-
lata” – mondta a fiatal lány.

„Sokan fanyalognak, hogy lakóte-
lep. De nem rossz találmány ez, aki ide
született, annak ez természetes” – fej-
tette ki Tibor, akinek a barátai is „ady-
citysek”. „Szeretünk bandázni a Barát-
ság parkban. Pingpong vagy foci-
meccseket vívunk, de este a házak kö-
zötti padokat is benépesítjük. Mi nem
balhézni akarunk, azok mások. Csak
iszunk egy kólát vagy egy sört és du-
málunk. Levegőn vagyunk és nem fő -
lünk meg a lakásban nyáron. Ja és
szuper, hogy ennyi a dohánybolt. Cigi-
zünk sajnos, vagy nem sajnos, de ez
van. Kényelmesen meg tudjuk venni a
„napit”… Amúgy nekünk játszótér az
egész város, mindenhol jól érezzük
magunkat, de Adyváros a legkomo-
lyabb, nem cserélném le Győrön belül
sem másik lakótelepre” – zárta az alig
20 éves srác.

Hogy fogytak a Győrben gyártott Au-
dik hazánkban az idén? – kérdeztük
Mátrabérci Sándort, a Porsche Hun-
garia Audi márkaigazgatóját. Elárulta,
A3-as limuzinból az idén eddig 269-
et adtak el itthon, még 15 kiszállítása
várható. A3-as Cabrióból 7 került ma-
gyar vásárlókhoz. TT Coupéból 19 da-
rab, míg TT Roadsterből 3 autó ma-
radt itthon.

Az idén várhatóan több mint 31
ezer személygépkocsit és kisha-
szonjárművet értékesítünk, 10 szá-
zalékkal többet, mint az azt megelő-
ző évben – mondta el újságíróknak
Eppel János, a Porsche Hungaria
ügyvezető igazgatója, a cég kará-
csonyi fogadásán.

Vagyis a Porsche Hungaria ismét
javítani tudta jármű-értékesítési szá-
mait. Mindez Eppel János szerint az-
zal függ össze, hogy a magyar gazda-
ság javuló pályára lépett, s a közületi
és flottaértékesítés mellett újra egyre
nagyobb számban jelennek meg a
szalonokban a magánvásárlók.

Így fogytak 
a gyôri Audik
hazánkban

Rengetegen szavazták meg
Adyvárost a legjobb lakótelepnek
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Európai Regionális

Fejlesztési Alap
SAJTÓKÖZLEMÉNY

HÉT ÚJ TERMELÔ-
ESZKÖZZEL BÔVÜLT
AZ MNR KFT. GÉPPARKJA

A Széchenyi 2020 program keretében megjelent GINOP-1.2.1-15-2015 sz.
felhívás által megvalósult projekt során – az elnyert 152,81 millió Ft európai
uniós támogatás segítségével – hét új, modern termelôeszköz üzembe he-
lyezésére került sor az MNR Kft. Gyôr, Tó u. 3. alatti telephelyén.

A pályázat az új gyártóeszközök beszerzése mellett 23 munkahely megôr-
zését és 8 új munkahely létesítését biztosítja.

A projekt során az alábbi eszközökkel bôvült az MNR Kft. gépparkja:
1.) MHK-510CM – CNC helyzetköszörû
2.) HR-800-AND FAK – gyûrûköszörû
3.) Toyoda FH500J – vízszintes megmunkáló központ
4.) THV – horizontális mérôrendszer
5.) STUDER favorit CNC – univerzális CNC-átmérô köszörûgép
6.) AgieCharmilles CUT 200 sp – huzalos szikraforgácsoló
7.) Mitsubishi EA8-S – precíziós CNC tömbös szikraforgácsoló gép

Az új gyártóeszközök beszerzését és üzembe helyezését több ütemben hajtottuk
végre, az utolsó gép 2016. november végén állt a termelés szolgálatába. A projekt
szakmai fenntartását munkavállalóink szakmai felkészültsége garantálja. A fej-
lesztés eredményeként, a pályázat segítségével beszerzett modernebb gépekkel,
valamint stabil, szakképzett munkaerôhátterünkkel, rövidebb határidôk mellett, ki-
váló minôségben és versenyképes árakon tudjuk vevôink megbízásait teljesíteni.

További információ kérhetô: Mátis Norbert
(+36-96/449-521, info@mnrkft.hu)

Nyolcvan hátrányos helyzetű fiatalt lá-
tott vendégül a Pannonhalmi Tájegy-
ség Vállalkozók Egyesülete és a győri
Rotary Club kedden a Hotel Konferen-
ciában. Balogh László ötlete nyomán
a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyer-
mekvédelmi Központ neveltjei és ne-
velőik kaptak adventi vacsorát. A kez-
deményező célja, élményt adni a ne-
héz sorsú gyerekeknek, akik ilyenkor
az adventi időszakban még jobban
örülnek a hasonló felajánlásoknak.

Balogh László tavaly találta ki, hogy
ő maga, barátai segítségével megszépí-
ti a hátrányos helyzetű gyerekek kará-
csonyvárását. 2015-ben 30 fiatalt láttak
vendégül, a kezdeményezésnek pedig
nagy sikere volt. Ezért idén is folytató-
dott az akció. A vacsora mellett beszél-
getés, két dj fellépése és Gáspár Laci
személyében sztárvendég is várt a 3–
18 éves fiatalokra. „Nem véletlen, hogy
Gáspár Lacit hívtuk meg Győrbe, ő jó
példa lehet a nehéz sorsú gyerekek szá-
mára, hogy ők is bármire képesek lehet-
nek” – mutatott rá Balogh László. „A
gyermekvédelmi központ igazgatója,
Háromszéki Ildikó nagyon jó partnernek

bizonyult, engem pedig rotarys társaim,
a megyei VOSZ és a pannonhalmi vál-
lalkozók is segítettek, hogy kicsit meg
tudjam szépíteni a gyerekek karácsony-
várását” – emelte ki Balogh László és
hozzátette, a mostani akció több mint
félmillió forintba került, de ebben az
esetben a pénz nem számít, csak a
meghívott fiatalok mosolya a fontos.
„Szeretném, hogy minden évben leg-
alább egyszer, de akár többször is ha-
sonló élményt tudjunk nyújtani az önhi-
bájukon kívül hátrányos helyzetű gyere-
keknek” – zárta szavait Balogh László.

Élményt adtak a hátrányos
helyzetû gyerekeknek

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Idén is fényes-pompás a karácsony a Vas-
kakas Bábszínházban: az épületben kiala-
kított otthonában a Mikulás várja a gyere-
keket személyi titkárával, Frigyessel közös
teázásra, sőt, még az emeleten lévő hógöm-
böket és diótörőket is megmutatja. A „jószí-
vű felnőttek” pedig ez évben sem tétlenked-
tek, 269 bérletet vásároltak azoknak a gye-
rekeknek, akik egyébként nem jutnának el
bábszínházba.

„Minden gyermeknek jár a mese” – ezzel a gon-
dolattal hívta életre a Vaskakas Bábszínház a
Vaskakas Pártolói Tagságot három évvel ezelőtt.
Azóta a „jószívű” felnőttek, ahogy a támogatói
bérletben részesült gyerekek nevezik őket, már
843 kisgyereket juttattak színházi élményhez a
bérletek megvásárlásával. „Hiszünk abban, hogy
a művészet varázs, hogy az embert jobbá, neme-
sebbé teszi, hogy a közösen átélt színházi él-
mény a gyakran mostoha körülmények között élő
apróságokat boldog, önfeledt pillanatokhoz jut-
tatja” – vallják a társulat tagjai, s szerencsére
egyre több támogatóra találnak ebben a nemes
kezdeményezésben. Idén 269 bérlet vásárlásával

Idén is rengeteg a „jószívû felnôtt”
Mézeskalácsillatban várnak a Vaskakasban minden betérôt

támogatták a gyerekeket a pártoló tagok, vagyis
győri vállalkozások és magánszemélyek.

„Idén is fényes-pompás és mézeskalácsillatú a
Vaskakas az ünnepi időszakban, aki teheti, láto-

gasson el hozzánk!” – biztat mindenkit Sashalmi
Orsolya, művészeti koordinátor. Aki erre jár 9 és
20 óra között, bátran kukkantson be, akár az ad-
venti forgatagban megpihenhet a varázslatosan

feldíszített központban, esetleg betérhet egy me-
lengető teára a büfébe.

Teával és keksszel a Mikulás és személyi titkára,
Frigyes is várja a gyerekeket, sőt, az emeleten lévő
kiállításokat is megmutatja az érdeklődőknek: Mun-
záth Bianca hógömbjeit; Takács Zsuzsó diótörőit és
a mézeskalács betlehemeket.

A színház karácsonykor is nyitva lesz, decem-
ber 24-én a legapróbbakat várják a Cini-cini mu-
zsikával, 25-én pedig matiné előadás lesz, az
Éneklő betlehem.

A Vaskakasban nem csak gyerekeknek szóló elő-
adások vannak, december 26-án a Maffia Swing 'n
Roll tánc-show-t láthatják az érdeklődők, 29-én pe-
dig az Orlai Produkciós Iroda Egy fenékkel két lo-
vat? című előadását látják vendégül.

Az alábbi időpontokban találják a há-
zában a Mikulást, a bejelentkezése-
ket a 06-96/512-690-es telefonszá-
mon várják.
december 17. szombat: 14–17 óráig
december 18. vasárnap: 10–11 óráig
december 19. hétfő: 15–18 óráig
december 20. kedd: 10–11 és 15–18 óráig
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FOTÓZÁS KULTÚRA

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: nagy péter, marcali gábor

Ülünk egy belvárosi kávézóban,
s miközben a fotóiról és az ál-
mairól mesél, ki-kipillant az ab-
lakon. Valószínűleg ha épp nem
beszélgetne, „már emelné is a
gépét a jelenetre”. Nagy Péter
streetfotóit rengetegen ismer-
hetik közösségi oldalakról, az
elmúlt időszakban pedig egyre
többször tűnnek fel olyan pólók,
pulóverek, amiken fekete-fehér
képeit láthatjuk. A gyorminimal
kollekcióból most már a Látoga-
tóközpontban is választhatunk
egy-egy részletet a városunk-
ról, hogy viselhessük azt.

Egy véletlenből mozgó kiállításnak in-
dult, mostanra azonban egy saját már-
ka van kialakulóban, egyelőre gyormini-
mal elnevezéssel. Nagy Péter az egysze-
rű, de nagyszerű ötlet születéséről elme-
séli, nem egy „shoppingolós fajta”, és
eszébe jutott, inkább készíttet magának
pólót a saját fotójával, mintsem hogy
megvásárolja a sokadik tömegtermé-

ket. Már az első viselésnél négyen meg-
állították az utcán, hogy ők is szeretné-
nek ilyet. Néhány nap alatt kiderült, ez
az ötlet bizony „megérne egy projektet”,
hiszen így rengetegen láthatnák a fotóit
– mintha csak egy mozgó kiállítást szer-
vezne. Közben a gyorminimal néven lét-
rehozott Instagram- és Facebbok-olda-
lakon közzétett pólókért egyre többen
jelentkeztek, s olyanok is felvették eze-
ket, mint az ismert dj, Sikztah, vagy Lak-
lóth Anna, a győri kosaras lányok csa-
patkapitánya. „A három hónap során
küldtem pólót Monacóba, Saint Tropez-
ba és Milánóba is, főként az Instagram-
nak, és a hashtageknek köszönhetően,
meglepően gyorsan terjed a hírük” –
mondja, miközben érezni, maga is alig
hiszi el, mennyien rendelik tőle a saját
fotóival ellátott felsőket.

Peti az első fényképezőgépét Párizs-
ban, egy pad alatt találta még az 1990-
es évek végén. Ellőtte a néhány képet,
ami a tekercsen volt, aztán jó időre el is

Hashtag: #gyorminimal#viseldavarost
felejtette az egészet. Azonban sokat uta-
zott, és egyre többször jutott eszébe, mi-
lyen jó volna, ha azokat a pillanatokat
mások is láthatnák, amiket ő. Vásárolt
egy masinát, amit aztán mindenhová
magával vitt, s Győr utcáit is gyakran rót-
ta vele. A kezdetektől fogva „érzéseket
fotóz”, érzékeny nyitottságával észrevesz
olyan jeleneteket, hangulatokat, amik
sokaknak nem tűnnek fel a mindennapi
rohanásban. Vallja, a kevesebb több,
ezért is fekete-fehérek a képei, „ha le-
csupaszítod, akkor már tényleg csak a
nyers valóság marad”. Az elején még
nem tudta, képei egy létező stílushoz so-
rolhatóak, a streetfotózás vonalat képvi-
seli. Ösztönös tehetséggel fotóz, soha
nem tanulta. Nem is bírja a szabályokat,
ezért nem vállal esküvőket, de még mo-
dellfotózást sem szívesen. Azt szereti, ha
nem látják, miközben fényképez, így a
valóságot mutathatja, nem a felvett pó-
zok köszönnek vissza a felvételeken.
„Például, amikor egy kisgyerek kirohant
a játékboltból, leült a padra és én meg-
örökíthettem az örömöt az arcán, ahogy
előveszi az ajándékát” – idézi fel a szá-
mára egyik legkedvesebb jelenetet. Egy
másikat már én hozok fel, ami mély nyo-

mot hagyott az emlékezetemben. A fo-
tón egy fiú ad egy idős hölgynek ételt a
nádorvárosi aluljáróban. „Csak annyit
hallottam: elfogadja a szendvicsemet?
Már fordultam is és kattintottam” – me-
séli, hogyan készült a fotó, ami mellett
nem lehet csak úgy elmenni.

Peti nem komponál, nem állítgat a
gépén, és az sem számít, ha nem tö-
kéletes a fény vagy az élesség. Csak
az a fontos, hogy abban, aki megnézi,
tud-e érzést kiváltani, esetleg néhány
gondolatot. Telefonnal ugyancsak fo-
tóz, és erre biztat is mindenkit, sajnál-
ja, hogy az ő gyerekkoráról nincs még
több ilyen kézzelfogható emlék. Sok
fotóját elő is hívatja, egy nagy bőrönd-
ben tárolja a sok száz darabot, s ha át-
mennek a barátok, gyakran járnak
kézről kézre a képek. Előfordul, hogy
random kiállítást hirdet, kitesz a város-
ban néhány fotót, s kiírja a rengeteg
követővel bíró Streetfotó Győr oldalá-
ra: aki megtalálja, viheti!

A gyorminimal miatt kevesebb ide-
je jut arra, hogy egy fülhallgatóval és
fényképezőgéppel járja a várost órá-
kig, vagy vonatra üljön, hogy beszél-
gethessen, új arcokat ismerjen meg.
Rengeteg terve van: a pólók, pulóve-
rek után cipő, sapka is megjelenhet,
lassan egy teljes öltözet kialakul, amit
aztán vinne külföldre is. Viseld a vá-
rost! felkiáltással, a termékek bekerül-
tek a Baross úti Látogatóközpontba is,
így a turisták is magukon vihetik Győr

egy-egy részletét. Egy fotóval maxi-
mum csak 10-15 ruhadarab készül,
és egyelőre főként olyan képeket válo-
gat, amin nincsenek alakok.

Az említett francia masina egyéb-
ként néhány év múlva előkerült, s elő-
hívva a fotókat, kiderült, már akkor is
az érzések, hangulatok fogták meg
Petit. „Hazamegyek, felveszem a gé-
pet és megyek egy kört Győrben,
amit egyébként imádok!” – búcsúzik
végül, s elindul az aluljáró felé.

Az elsô
fényképezôgépét
Párizsban, egy
pad alatt találta
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HIRDETÉS   SZÍNHAZ

szerző: z. a.
fotó: orosz sándor

Egy közép-kelet-európai ősbemu-
tatóval ajándékozza meg a néző-
ket karácsony előtt a Győri Nem-
zeti Színház, a Doktor Zsivágót
mutatja be a társulat szombaton,
a nagyszínpadon. A musicalt For-
gács Péter igazgató rendezi, aki
maga is játszik a darabban.

Borisz Paszternák az 1950-es években
írta klasszikusát, a Doktor Zsivágót. Ha-
mar sikerkönyv lett,
24 nyelvre fordították
le, a volt szocialista or-
szágokban azonban
csak 1988. után ad-
hatták ki a regényt. Az
író széles társadalmi
tablót festett az orosz népről, a szenve-
déseikről, amiért Nobel-díjat is kapott. A
XX. század első évtizedeinek forrongó
Oroszországában játszódó történetből
film is készült, ennek zenéje azonban
nem azonos a musicalhez írt dalokkal.

A színház újonnan kinevezett zene-
igazgatója, Silló István karmester el-

Közép-kelet-európai ôsbemutatót tart a színház

Szerelmi háromszög történelemmel fûszerezve
mondta, a próbák során tökéletesen be-
le kellett helyezkedniük az akkori orosz
viszonyokba, hangulatba. „A musical-
ben bemutatott dalok csak ebben a tör-
ténelmi háttérben érvényesek. Magyar-
országon még nem játszott alkotók mű-

vét ismerhetjük meg, Michael Korie és
Amy Powers szövegíró és Lucy Simon
zeneszerző munkáját, akik tökéletesen
átérezték a darab kontextusát” – muta-
tott rá a karmester és hozzátette, szerin-
te itthon, esetleg később a volt szovjet
országokban is nagy siker lesz a Doktor

Zsivágó, mert a nézők tudni fogják, mi-
ről beszél, miközben nem azok a mon-
datok hangzanak el.

A történelmi szál mellett a darab
egy fordulatokkal teli, szövevényes
szerelmi háromszöget tár a nézők elé.

A címszerepet, Jurij Zsivágót Fejszés
Attila és Miller Zoltán játsszák kettős
szereposztásban. Az egyik próbán Fej-
szés Attilával találkoztunk, aki kifejtet-
te, prózailag, énekesileg is hatalmas
kihívás a karakter. „Minket elkáprázta-
tott ez a fantasztikus muzsika és bele-

adunk apait-anyait, hogy a nézők is
így érezzenek” – hangsúlyozta a szí-
nész, akit több nagy sikerű musical-
ben is láthattak a győri nézők. Emléke-
zetesen alakította például a Jekyll és
Hyde címszerepét, a Jézus Krisztus
szupersztárban nyújtott teljesítmé-
nyét pedig Arany Kotta díjjal ismerte
el a Viva la musical internetes portál. 

Doktor Zsivágó feleségét vendég-
szereplők, Wégner Judit és Kecskés Tí-
mea alakítják. Utóbbi színésznő nem
először játszik itt, legutóbb a Chicagó-
ban láthatta a győri közönség. „Boldog
vagyok, hogy ismét a városban szere-
pelhetek, ráadásul egy ilyen sikerváro-
mányos darabban” – hangsúlyozta és
kiemelte, a darab zenéje gyönyörű,
nagy ívű és romantikus, ami elsősor-
ban a hölgyek számára lehet vonzó, de
biztos abban, hogy a férfi nézőket is
megfogják a dalok és a történet.

Doktor Zsivágó szeretőjét szintén
castingon kiválasztott színésznők,
Tóth Angelika és Kisfaludy Zsófia játsszák.
A zeneszerző kimondottan nehéz
hangfajt, musicalszopránt határozott
meg számukra, Silló István szerint
hanggyilkos részekkel.

Az előadásról a Győr+ Televízió
december 26-i Kulisszák mögött cí-
mű adásából  tudhatnak meg még
többet. A műsort visszanézhetik a
tv.gyorplusz.hu weboldalon.
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HIRDETÉS   KONCERT

szerző: gy. p.
fotó: orosz sándor

Molnár Ferenc Caramel ad
nagykoncertet szombaton,
az Audi Arénában. A Fonog-
ram-díjas énekes már több
mint tíz éve nyerte meg az
egyik kereskedelmi televízió
tehetségkutatóját, azóta
pedig töretlenül népszerű.
Caramel hozzánk is elláto-
gatott, Adorján Andi kérdez-
te a Győr+ Rádióban, az in-
terjú kivonatát olvashatják.

Hogyan készülsz a koncertre? 
Országos szinten is ez a legna-
gyobb fellépésem. Itt lesz lehető-
ségünk a legkomolyabb látvány-
technikát felvonultatni, illetve tán-
cosokkal – a győri A-Force 1 tagja-
ival – és nagyzenekarral színpadra
állni. Amekkora öröm és megtisz-
teltetés, legalább akkora kihívás is.

Egy tízállomásos turnén sze-
repelsz, hogy bírod?

Rengeteg koncertem van a tur-
nén kívül is. Imádok énekelni, szín-
padon állni, dalokat írni, szeretem
a munkámat, és annak az összes
részletét. Sűrű az egész év, a de -
cember főként. Azonban szeret-
nék minél több időt a családom-
mal tölteni, együtt karácsonyozni,
úgy tervezem, hogy a szentestét
és karácsony első napját együtt
töltjük. Igyekszem otthon feltöltőd-
ni, majd teljes bedobással teljesí-
teni az ezt követő időszakban is. 

A családod elkísér egyes
rendezvényekre?

A kislányom még csak két-
éves, nem viszem el koncertekre,
még nagyon pici ehhez. 

Mi az a dal, amit a legtöb-
bet hall apától? Elénekeled
nekem?

Inkább nem, mert
ez általában úgy törté-
nik, hogy kezembe ve-
szem a gitárt, Szofi
odajön és azt mondja,
hogy a „brokkolis dalt!”
A kedvenc meséjében
ezzel a dallal próbálják
ösztönözni a gyerekeket, hogy
egyenek zöldséget. Szofi sem
eszik, úgyhogy minden nap azt kell
énekelnem, hogy „kedvencem a
brokkoli, boldog az, ki ezt eszi”.
Szóval ilyeneket énekelünk együtt,
vagy ha én énekelek, akkor előfor-
dul, hogy „rám énekel”. Kétévesen
improvizál, nagy boldogságban
telnek a közös zenéléseink.

A legnagyobb vidéki koncert lesz
Azt hallottam, hogy egy élet-

rajzi könyvvel is előrukkolsz.
Hamarosan megjelenik egy

életrajzi könyv rólam. Nagy belső
harc volt, hogy ezt meglépjem-e.
Szerintem nem én vagyok érde-
kes, hanem az, amiről beszélek,
a dalok mondanivalója.  

Molnár Ferencet vagy Cara-
melt nem tartod érdekesnek
vagy a kettő egyvelegét nem?

Előadó vagyok, egy dalszerző,
aki énekel, de a személyemet va-

lóban nem tartom érdekesnek.
Hétköznapi ember vagyok, aki-
nek az a munkája, hogy dalokat
ír és énekel. A könyvben el tud-
tam mesélni olyan tanulságos él-
ményeket, történeteket, amikből
talán lehet okulni. Nem feltétle-
nül ez a célja ennek a könyvnek,
hogy okulni kelljen belőle, de a le-
hetőség benne van. 

Illetve erőt adhat, hogy hon-
nan hová lehet eljutni!

Nem biztos, de adhat. Ne
higgyük el, hogy pusztán a léte-
zésünk valakinek erőt ad, mert
ahhoz tapasztalás, érettség kell.
Az Epicentrum óta mi történt?

2015-ben jelent meg ez a
nagylemezem, még kitart, de már
bujkál bennem az új is. Nem va-
gyok híve, hogy kötelezően min-
den évben új lemezt kell kiadni,
csak, ha van mit mondanunk. Én
nem a jelenlétért zenélek, hanem,
hogy átadjak valamit, ami szerin-
tem fontos. Amíg ez a tartalom,
mondanivaló nem jön, addig nem

adok ki lemezt. Videoklipem is há-
rom éve jelent meg utoljára, pedig
idén három is készült, de aztán
mindegyiket letiltottam, mert ma-
ximalista vagyok.

Nem szerepelsz a bulvárban
sem...

Próbálok nem szerepelni, a tévé-
ben sem. Egyébként nincs bajom a
bulvárral, nincs bennem ilyen fel-
sőbbrendűség. Figyelek, hogy a
családomból minél kevesebbet ad-
jak a bulvárnak, hogy ne koptassák

a házasságomat, a gyerekemmel
való kapcsolatomat, hogy vala-
mennyit meg tudjunk tartani ebből
magunknak. 

Azt mondják, szerény vagy,
de most úgy érzem, egyszerű-
en csak tudod, hol a helyed a vi-
lágban, az emberek között.

Tényleg azt gondolom, nem va-
gyok elszállt, nagyképű fazon, in-
kább reálisan, céltudatosan gon-
dolkodó fickó. Szeretek tudatosan
cselekedni, még akkor is, ha ez ér-
zelmi szakma, leginkább ösztönök
alapján működik. Nekem ilyenek
az ösztöneim,  szeretek tisztában
lenni magammal. Gyerekkorom
óta felteszem magamnak a kér-
dést, mit keresek a világban, mi a
célja a létezésemnek? Tudom,
hogy a popvilágban nem divatos
erre keresni a választ. Pont az a baj
a popkultúrával, és a digitalizált
hangzással, hogy a lélek kiveszik az
egészből. A zene lényege, hogy
kapcsolatot teremtsen a közönség-
gel. Egy pillanat sincs, amikor nem
önmagamat adom a színpadon,
azt sem tudom elképzelni, hogy va-
laki a számba adjon egy dalt, ami-
vel nem tudok azonosulni. Most itt
ülök veled, beszélgetek ebben a
farmerdzsekiben és ha fél óra múl-
va lenne fellépésem, ebben men-
nék, nem sok választja el a hétköz-
napit a színpadi énemtől.

Nem sok választja el
a hétköznapit
a színpadi énemtôl

KEREKESSZÉKKEL
érkezôk 1 fô kísérôvel
karácsony alkalmával

vehetnek részt 
a koncerten.

INGYENESEN
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KIÁLLÍTÁS KULTÚRA

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Csurák Erzsébet győri selyem-
festő fél évtized legjobb alkotása-
iból válogatva, jelentette meg el-
ső művészeti albumát. 

Csurák Erzsébet a ’90-es
évek elején csoporttársától ka-
pott ajándékba egy selyemfestő
készletet, amely évekig a szobája
sarkában porosodott. Aztán egy-
szer csak elővette. A selyemkész-
let számomra ajándék volt a jóis-
tentől, mellyel egy külön világot,

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A száz éve született Timaffy László néprajz-
tudós, tanár mottója volt: A tudást ember-
közelbe kell vinni, és szeretettel kell adni.
Az emlékév záróeseményének is ezt a címet
választották a szervezők, melyet kedden
tartottak az Esterházy-palotában.

Tanainé Városi Ágnes, a nap főszervezője lapunk-
nak elmondta, április 16-án, Timaffy születésnap-
ján indult a programsorozat, és konferenciákkal,
előadásokkal, kiállításokkal, népzenei és néptánc
programokkal folytatódott az év során. A záróna-
pon a tudós ismeretterjesztő tevékenységét kíván-
ták megismertetni az érdeklődőkkel. A konferen-
cián jelen voltak többek mellett lányai, tanítványai
és tisztelői is. 

Délelőtt a gyerekeket várták kézműves foglalko-
zásokkal, olyanokkal, melyet Timaffy is kutatott: a

Megjelent az Art World Hungary Egyesület művé-
szeti albuma. Tizenkét győri kötődésű képzőmű-
vész alkotásaihoz Komálovics Zoltán irodalmi szer-
kesztő ugyanennyi, szintén a városhoz kötődő költő
verseit párosította. A kötetben így a képzőművészet
és a vers új dimenziókat hoz létre.

Az Art World Hungary Egyesület – Andorfi Rozália,
Borbély Károly, Csizmadia István, Csurák Erzsébet,
Kovács Ildikó, Kurcsis László, Kustán Melinda, Lipo-
vics János, Malasits Zsolt, Mózes László, Varga
György – tagjainak célja, hogy megpróbálják össze-
fogni azokat a törekvéseket, amelyek üzleti szempon-
toktól mentesek, tisztán szellemi értékteremtő tevé-
kenységet képviselnek a Kárpát-medencében.

A tudást emberközelbe kell vinni
bőrözéssel, a hangszerkészítéssel, szalmafonással.
Azt is megtudhatták például, hogyan kell ólmot ön-
teni és abból jósolni.

Délután hat ismeretterjesztő előadást hallhattak
a résztvevők, dr. Horváth József, Balázs Lívia, Tanai
Péter, dr. Lanczendorfer Zsuzsanna, dr. Liszkai Jó-
zsef és dr. Nagy Veronika tolmácsolásában. 

Dr. Horváth József, Timaffy László írásos ismert-
terjesztő tevékenységét mutatta be újságcikkeken
keresztül, de szólt az előadó Timaffyról, a néprajzi
filmek szakértőjéről, a rádióelőadások elismert tu-
dósáról, a Szigetköz, a Rábaköz, a Hanság kutató-
járól is. 250 publikáció, 21 önálló kötet őrzi munkás-
ságát, közülük a kevésbé ismert írásokat emelte ki
az előadó. Szólt az 1930–40-es években a Moson
Vármegye című lapban megjelent publikációiról,
ahová nyolc év alatt 39 írást küldött, valamint a Föld-
gömb című földrajzi ismeretterjesztő lapról, amely-
ben 1938–44 között 8 tanulmánya jelent meg, ek-
kor publikált először a szigetközi aranymosókról, va-
lamint a szilajpásztorkodásról.

Képzômûvészet 
és vers új dimenziói

Tovább a selyemúton
a magam selyemútját teremthet-
tem meg – vallja az alkotó. A sely-
men keresztül tudja leginkább
megmutatni a benne lévő har-
móniát, érzéseket, a színeket és
a formákat.  

Mivel hazánkban nem volt
fellelhető múltja a selyemfestés-
nek, bécsi kurzusokon tanulta
meg az alapokat, majd külföldi
művészektől leste el a techniká-
kat, fortélyokat. Első kiállítása
1997-ben, a Mediawave feszti-
válon nagy siket aratott. Aztán
12 évre mégis felhagyott a mű-

vészettel. Győr kulturális életé -
ben vállalt szerepet. 2010-ben
Grászli Bernadett, az akkor fris-
sen kinevezett múzeumigazga-
tó kérte fel egy önálló tárlaton
való bemutatkozásra, így újból
munkához látott. 

Míg az első korszakában az
ősi motívumok érdekelték, ad-
dig az elmúlt években az emberi
viszonyok, a kapcsolatok, a
megélt élmények, a nőiessége,
a mesék kerültek előtérbe a mű-
vészetében. A technikai tudása
is bővült, hiszen járja a maga se-
lyemútját. A kontúrtechnika mel-
lett archaikus batiktechnikát is
alkalmaz, melyet egy tavalyi in-
donéz tanulmányút során is-
mert meg. Legújabb alkotásain
az intenzívebb, harsányabb szí-
nekkel fejezi ki önmagát.

A művészi albumban az el-
múlt öt év alkotói terméséből
ad merítést, keresztmetszetet,
több mint száz mű segítségé-
vel. A magyar–angol nyelvű ki-
adványhoz Rechnitzer János
professzor és Grászli Bernadett
írt ajánlást és maga a művész-
nő fogalmazta meg néhány
gondolatát az alkotások kap-
csán. A könyvet szerdán az Es-
terházy-palotában mutatták be.
Az album kiadója a Rómer Fló-
ris Művészeti és Történeti Mú-
zeum, támogatója Bogisich Fe-
renc és Radek József.

Csurák Erzsébet
külön világot teremtett
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ODE AN DIE FREUDE. Eines der erhebendsten Konzerte in der neuen, so-
genannten Isvánffy Benedek Konzertreihe des Győrer Philharmonieorchesters
findet am 19. Dezember um 19 Uhr im Richter-Saal statt. Auf dem Konzert er-
tönen neben den hervorragenden ungarischen Solisten - Csereklyei Andrea
(Sopran), Megyesi Schwartz Lúcia (Alt), Varga Donát (Tenor), Bakonyi Marcell
(Bass) – der Nationalgesangschor.

DER LETZTE ANTIQUITÄTEN-
MARKT in diesem Jahr findet am 18.
Dezember von morgens 7 Uhr bis 14
Uhr auf dem Tarcsay úter Marktplatz
statt. Es besteht Auswahl an auch als
Weihnachtsgeschenk geeigneten in-
dividuellen, interessanten Wertge-
genständen, unter anderem Porzel-
lan, Schmuck, Gemälde, Gebrauchs-
gegenstände. Der nächste Antiquitä-
tenmarkt findet im März 2017 statt.

DIE VIERTE KERZE des Adventskranzes auf dem Győrer
Széchenyi-Platz wird am 18. Dezember um 17 Uhr von Dr.
Veres András, dem Győrer Komitatsbischof angezündet.

Der Vizebürgermeister Radnóti hält eine Grussrede, bei
der Veranstaltung treten auf: Die Gesangskünst-

lerin Illés Gabriella mit ihren Schülern.

Am 18 Dezember um 15 Uhr gibt die Interessenvertretung und Kulturorgani-
sation der in Győr und Umgebung lebenden Ungarndeutschen ein
ADVENTSKONZERT in der Győrer Basilika für alle Interessierten. 

Das Haus der Generationen er-
wartet ferienfeiernde Kinder

im Winterferien-Spiel-
haus. Am 22. Dezember
ab 10 Uhr können die In-
teressierten Weihnachts-
baumschmuck, am 23.

Dezember ebenfalls ab 10
Uhr geschenkbegeleitende

Karten anfertigen.



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

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

PROGRAMajánló  

AZ IDEI ÉV UTOLSÓ RÉGISÉGVÁ-
SÁRÁT tartják december 18-án, reg-
gel 7 órától 14-ig a Tarcsay úti piacté-
ren. Karácsonyi ajándéknak is alkal-
mas egyedi, érdekes, izgalmas régi
holmik, többek mellett porcelánok, ék-
szerek, festmények, használati tárgyak
közül válogathatunk. 2017-ben márci-
usban lesz először Régiségvásár. KARÁCSONYVÁRÓ KONCERT Ménfőcsana-

kon. Évek óta hagyomány, hogy az ünnep közeled-
tével a Ménfőcsanaki Művelődési Házhoz kötődő
művészeti csoportok együtt adnak közös műsort,
amelyben elsősorban adventi és karácsonyi művek
csendülnek fel. Az érdeklődőket december 20-án
17 órakor várják a Bezerédj-kastélyba.

ANGYALSÉTA indul december 17-
én, 9 óra 30-tól a Győri Nemzeti
Színház bejáratától. Látogatás a Ma-
kovecz-kápolnában, angyalok tekin-
tetének keresése, angyalos történe-
tek, meglepetések. A programra be-
jelentkezés szüksé-
ges! idegenveze-
tes.gyor@gma-
il.com vagy telefo-
non 30/2949-174.

ÚJVÁROSI KARÁCSONYVÁRÓ MŰ-
SOR lesz december 19-én 18 órakor az
Újvárosi Művelődési Házban (Győr, Liget
u. 55.) A programban ünnepi énekes-ze-
nés műsor szerepel szeretetvendégség-
gel, az Újvárosi Művelődési Ház kórusá-
nak és vendégszereplőinek fellépésével.

A győri Széchenyi téri adventi koszorú
NEGYEDIK GYERTYÁJÁT december
18-án 17 órakor dr. Veres András győri
megyés püspök gyújtja meg. Köszöntőt
mond Radnóti Ákos alpolgármester, a
műsorban fellépnek Illés Gabriella ének-
művész és tanítványai.

A DRIFTER című ma-
gyar–német játékfilmet
vetítik a Rómer Mozi-
ban december 20-án
17 órától. A vetítés in-
gyenes. A Drifter külön-
leges módszerrel forga-
tott film: öt évig készült
amatőr szereplőkkel,
kétfős stábbal, 200 órá-
nyi nyersanyagból ösz-
szevágva. A vetítés in-
gyenes.

A Magyarországi Németek Győr és
Környéke Érdekképviselete és Kulturá-
lis Szervezete ADVENTI HANGVER-
SENYRE várja az érdeklődőket de -
cember 18-án 15 órára a győri baziliká-
ba. Az ünnepi hangversenyt Simon Ró-
bert Balázs országgyűlési képviselő
nyitja meg, köszöntőt mond Ferenczi
Tamás, a győri német önkormányzat el-
nöke. Műsor: Brunszvik Teréz Német
Nemzetiségi Óvoda, Kecskédi Német
Nemzetiségi Dalárda, Steinbrucher
Männerchor, Rosmarin Chor, Heimat-
klänge Chor, Ruisz Rebeka (ének), Ru-
isz Alexandra (hegedű).

A Generációk Házába
TÉLI SZÜNETI JÁTSZÓHÁZBA
várják a szünidőző gyerekeket. Decem-
ber 22-én 10 órától karácsonyfadíszeket, december 23-án,
szintén 10 órától ajándékkísérő kártyákat készíthetnek az
érdeklődők.

A MAKÁM zenekar ad karácsonyi koncertet december 20-án
19 órakor a győri, Kossuth utcai református templomban. A mű-
sorban elhangzó dalok, Krulik Zoltán kompozíciói. 
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RÖVIDEN

Házi kedvencekkel 
a téli hidegben
Az egyik legfontosabb feladat az ivó-
víz biztosítása a szabadban tartott ál-
latok részére. Ha megoldható, célsze-
rű az ivóvizes edényt fagymen-
tes helyre telepíteni, erre al-
kalmas a garázs, pince,
kazánház, vagy egyéb vé-
dett melléképület. Fon-
tos, hogy a házikó bejára-
tát csapóajtóval vagy sző-
nyegpadlócsíkokkal védjük,
mintegy kapuként, hogy a mele-
get megtartsa. Telepítéskor ügyel-
jünk arra, hogy a bejárat ne az ural-
kodó szélirány felé nézzen, és lehető-
leg helyezzünk alá szigetelőanyagot,
hungarocellt vagy akár egy raklapot.
Gondoljunk az energiabevitel fontos-
ságára is. A testhőmérséklet fenntar-
tását csak megfelelő minőségű és
mennyiségű táplálék felvételével tud-
ják kedvenceink elérni, és ennek
megoldása a mi feladatunk. Főleg a
hétvégi házakban, kertekben tartott
kutyák esetében kell körültekintően
eljárni, hiszen az ivóvíz néhány óra
alatt eljegesedhet és az eleség is a tál-
ba fagyhat. 

A hólapátolás veszélyes is lehet – sérül-
het a hát, a váll, a csukló, ha nem va-
gyunk elővigyázatosak. Krónikus bete-
gek beszéljék meg orvosukkal, szabad-e
havat lapátolniuk. A hólapátolás meg-

terheli a szívet és a vérkeringést.
Könnyű, réteges, vízhatlan ru-

hát viseljünk, mely jól szel-
lőzik és szigetel. Vegyünk
fel sapkát, kesztyűt és
vastag meleg zoknit, me-
leg, csúszásgátlóval ellá-

tott cipőt vagy csizmát, az
elesés megelőzésére. Melegít-

sünk be hólapátolás előtt, legalább 10
perc könnyű tornával. Ha bármilyen
szívpanaszunk jelentkezik, azonnal for-
duljunk orvoshoz!

Ha megérkezik a havazás...

Vegye komolyan,
ha dagadnak a végtagjai!

dés, fekély is kialakulhat. Az okok pon-
tos feltárása alapos általános kivizsgálás
mellett általában ultrahanggal, ritkán
MR- vagy izotópvizsgálattal történik. A
kezelés akkor a leghatékonyabb, ha az
érbetegségekkel foglalkozó belgyó-
gyász vagy érsebész, illetve a gyógytor-
nász vagy nyirokterapeuta közösen dol-
gozza ki a terápiát. Sikerrel alkalmazha-
tó a kompressziós kezelés, amikor pél-
dául befáslizzák az érintett területet,
vagy egy rugalmas harisnyát visel a pá-
ciens.

Hasznos a nyirokmasszázs
Ugyancsak gyakran javasoljuk a nyi-

roktornát, és a kézi-, illetve gépi nyi-
rokmasszázst. Ezek esetében a szöve-
tekre gyakorolt, felfelé irányuló nyo-
mással érjük el a nyirokfolyadék elve-
zetődését. Nagy előnye, hogy a keze-
lés során a végtagban kialakult duzza-
nat okozta feszülés, fájdalom csökken,
illetve megszűnik. Ugyancsak csökken
a felhalmozódott salakanyagok meny-
nyisége, javul a sejtek anyagcseréje,
tápanyag- és oxigénellátása. Amennyi-
ben a háttérben visszértágulat áll,
csak a műtét segíthet. Ebben az
esetben is számos lehetőség
van: egyre népszerűbbek az
úgynevezett modern visszérmű-
tétek (lézeres, rádiófrekvenciás,
ragasztásos műtét), amelyek során
apró szúrásból, vékony katéterrel tör-
ténik a tágult ér elzárása. Nem vágják
meg a bőrfelületet, elég a helyi érzés-
telenítés, így rövidebb a gyógyulási
időszak, illetve kisebb az esély szövőd-
mények kialakulására is.

A végtagok dagadásának leggyako-
ribb oka a visszérbetegség, de gya-
kori az egyéb eredetű nyiroködéma
is. Ha rendszeresen megdagadnak a
végtagjai, ne legyintsen, elképzelhe-
tő, hogy krónikus betegség áll a hát-
térben. Az esetek túlnyomó részé-
ben a vénák nem megfelelő műkö-
dése miatt alakul ki és első jele a
visszérbetegségnek.

A nőket négyszer 
gyakrabban érinti
Előfordulhat azonban, hogy a nyi-

rokerek fejlődési rendellenessége
okoz za, esetleg daganatos betegség
járul hozzá. Magyarországon, a szak-
emberek becslése szerint, az elsődle-
ges (veleszületett) nyiroködéma gya-
korisága a népességben 0,5–1 száza-
lék, a másodlagos (szerzett) nyiroködé-
ma 2–5 százalékban fordul elő, a ke-
vert esetek gyakorisága 1–3 százalék.
A nőket egyébként négyszer gyakrab-

ban érinti ez a panasz. Ha rendszeresen
tapasztalja valaki, hogy tartósan beda-
gad a keze vagy a lába, mindenképp ke-
ressen fel egy szakembert, lehetőség sze-
rint angiológust vagy érsebészt, mert va-
lószínűleg vénás vagy nyirokérbetegség
áll a háttérben. A végtagok duzzanatát
ugyanis leggyakrabban visszértágulat
okozza, de a háttérben állhat korábbi
trombózis, nyirokkeringési zavar is. Az
okokat azonban azért is fontos megke-
resni, mert előidézheti szív-, máj-, nőgyó-
gyászati, hasi és vesebetegség, dagana-
tos betegség, illetve anyagcserezavar is.

Fontos a kivizsgálás
Ödéma akkor alakul ki, ha megbom-

lik a szövetközti folyadék termelődésé-
nek és elvezetődésének az egyensúlya,
a szövetekben pedig vizenyő szaporodik
fel. Mindenképp szükséges foglalkozni
a panaszokkal, hiszen idővel szövődmé-
nyekhez vezethet, krónikus esetekben
pedig bőrelváltozás, bokamegkeménye-
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Szerzô:
Dr. Radics Judit 

pszichiáter, pszichoterapeuta, 
alvásszakértô fôorvos

pek? Érdemes jó előre „rákészülni”,
mert a kapkodás, a sietség elveheti
a hangulatát. A karácsony az év vé-
géhez esik közel – hamarosan követi
az új év –, így érdemes átgondolni,
szükségünk van-e bármilyen meg-
újulásra? A készülődést már novem-
ber eleje táján lehet kezdeni a sza-
nálással, a felesleges holmiktól való
megszabadulással, rendcsinálással.
A rend, a lakás átláthatósága  meg-
újulásunk része lehet, összekötve a
takarítással, amit nem érdemes köz-
vetlenül az ünnepek előtti időszakra
hagyni, hiszen akkor fáradtan
„esünk be” a karácsonyfa alá.

Legnagyobb meglepetésemre, a
boltokban már szeptember végén,
október elején feltűntek a kará-
csonyi kellékek. Szaloncukor, ka-
rácsonyi csomagolású bonbonok,
csokoládék kínálták magukat a
polcokon, és bár jómagam úgy
éreztem, ez még nem a szeretet
ünnepéről, hanem a fogyasztásról
szól, nem akadályozott meg ab-
ban, hogy vásároljak néhány téli
ízesítésű finomságot. 

Érdemes jó előre ,,rákészülni”
Mégis, hogyan készüljünk a kará-

csonyra, miről is szóljanak az ünne-

Az együtt töltött idő 
felértékelődik
Mivel a mai kor embere számára a

szabadidő egyre kevésbé áll rendelke-
zésre, így érdemes átgondolni, tudunk-e
ezen változtatni? A válasz elsőként lehet
az, hogy ugyan hogyan is lehetne a napi
munka, a számos elfoglaltság és feladat
mellett –, mégis kiderülhet, hogy talán
nem teljesen kizárt, hogy sikerül. Sőt,
nem csupán az ünnepek idejére, hanem
hosszabb távon is. Ennek az egyéni
módját mindenki saját magára kell,
hogy szabja, és mindenképpen számolni
kell vele, hogy a megszokott rutinból
muszáj hozzá kimozdulni –, de ki szo-
kott derülni, hogy megéri! Kinek-kinek
kedve szerint, egy esti séta, egy közös
kártyázás, legfőképpen beszélgetés akár
csupán 15-20 percre igen nagy előrelé-

JÓ TUDNI

Fontos a kapcsolatok ápolása
Érdemes azon is gondolkodni, kik kerüljenek listánkra, akiknek jókíván-
ságainkat szeretnénk küldeni. Így alkalom kínálkozhat a kapcsolatok
ápolására, felfrissítésére is. Manapság szinte a legtöbbünk kisebb-na-
gyobb időzavarral küzd, kevéssé sikerül
ápolni a rokoni, baráti, a személyes
kapcsolatokat. Karácsony előtt
egy elektronikus üdvözlet,
egy e-mail-képeslap, egy te-
lefonhívás sokszor mindkét
fél számára örömet jelent-
het. Az utóbbi években is-
mét feltűntek a postai
úton küldött karácsonyi
képeslapok, de ez kétség-
telenül nagyobb energiará-
fordítást igényel, mint egy
elektronikus üzenet –, viszont
személyesebb a jellege.

pés lehet! Előbb-utóbb mindnyájan ta-
pasztaljuk, hogy amit szeretnénk meg-
valósítani, beiktatni mindennapjainkba,
az sikerül. Orvosként mondhatom, hogy
meglátjuk, ezzel nem csupán aktuálisan
érezzük magunkat jobban tőle, de testi-
lelki egészségünkre hosszabb távon is
igen kedvező hatást gyakorolunk vele. 

Ha lehetséges, személyesen
Az utóbbi évtizedben a kommuni-

káció erősen eltolódott az elektronikus
forma irányába: telefon, sms, e-mail,
Facebook, hogy csak a leggyakrabban
használtakat említsük. De a szórakoz-
tatás is könnyen elérhető az internet
révén –, ami azt eredményezi, hogy ki
sem kell mozdulni a szobából, a szá-
mítógép, a laptop, az okostelefon
elől –, és máris megkapjuk, elérjük,

,,Hívjuk meg
rokonainkat, 

de barátainkat is, 
és ha meghívást kapunk, 
feltétlenül fogadjuk el,

mozduljunk ki! 
Azonnal ki fog derülni,

milyen jó is
személyesen találkozni 

egymással.”

Közeleg a karácsony – 
Hogyan érdemes készülni 
az ünnepekre?
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piac: mára gyakorlatilag minden elér-
hetővé vált. Az idősebbek még emlé-
kezhetnek, télen egy kiló banánért,
mandarinért hosszú sorok álltak az
üzletek előtt, az utóbbi évtizedekben
viszont már túlkínálat alakult ki. Így
az ajándékozás során két dolgot ér-
demes szem előtt tartanunk: vágyott
dolgot ajándékozzunk a megajándé-
kozottnak, hogy bizonyosan örömet
okozzunk számára. A másik figyel-
met igénylő szempont, hogy feles-
leges holmi vásárlásába ne essünk
bele –, gondoljuk át, csakugyan
valódi örömet okozunk-e vele, és
nem csupán formaság vagy ki -
adás, amiről még az is kiderül,
hogy a helyet foglalja, kihasznál-
va sosem lesz. Ne érezzük ma-
gunkra kötelezőnek az „adás”
kérdését,  nagyon is lehetséges,
hogy például egy személyes ta-
lálkozás  nagyobb örömet
okoz. Az ünnepre pedig min-
dig érdemes úgy készülni,
hogy az ünnepi jelképek – ka-
rácsonyi díszek, girlandok,
arany-piros színek megjele-
nése a lakásban, sütés-főzés
– hangoljon rá bennünket a
karácsonyi hangulatra. 

WOLFWOLFWOLF

20-50%

Győr, Belváros   Kazinczy u. 17. Tel.: 96/311-623

Győr, Adyváros   Szigethy A. u. 78/a. Tel.: 96/440-505

ORVOSI MŰSZER, KÖTSZER
GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ
KÉNYELMI ÉS GYÓGYLÁBBELI

KARÁCSONYI AKCIÓS AJÁNDÉK VÁSÁR

kedvezménnyel

Melegítő párnák, vércukormérők, 
masszírozók, párásítók, elektromos fogkefék 

Karácsonyi akciós ajándékvásár a Wolf orvosi műszerboltban! Akár 20–50
százalék kedvezménnyel megvásárolhatja a termékeket, ami kitűnő karácsonyi
és hasznos ajándék is egyben. 

A melegítő párnák kialakítása lehetővé teszi, hogy különböző testrészek köré
csavarjuk, a meleggel csökkentve az esetleges fájdalmat. Mindemellett serkentik
a vérkeringést, lazítják az izmokat. Kifejezetten ajánlott használatuk sportolás,
hidegben való huzamosabb tartózkodás után, illetve azoknak, akik kényelmesen
szeretnék érezni magukat otthonukban vagy utazás közben. 

A masszázs ősi gyógymód, régóta alkalmazzák gyógyító terápiaként. Jóté-
kony hatást gyakorol a közérzetre, serkenti a szervezet működését, nyugtatóan
hat testre és lélekre egyaránt, ezáltal oldja a stresszt, csökkenti a fájdalmat és a
fáradtságérzetet. Választékunkban különböző funkciójú és méretű, praktikus
masszírozó készülék található az otthoni masszázsélmény megvalósításához.

A cukorbetegséggel foglalkozó egészségügyi szakemberek rengeteg tapaszta-
lattal rendelkeznek a vércukormérőkkel kapcsolatban, ezért mindenképpen irányadó
az ő javaslatuk. A jelenleg kapható otthoni vércukormérésre szolgáló eszközök az
elmúlt években sokat fejlődtek, megbízhatóbbá váltak, és valamennyi plazmakalib-
rált. A kapott eredmény pontosságát számos olyan külső tényező befolyásolja, mint
pl. a készülék minősége vagy hogy mennyire jól tudjuk azt kezelni.

A párásító készülékek közül megkülönböztetünk melegpárásítót és hidegpárásítót.
A melegpárásító a víz felforralásával meleg párát, azaz gőzt juttatnak a levegőbe. A
víz felmelegszik, párává alakul és az erre a célra kialakított lyukon távozik a készülék-
ből. A hidegpárásítók nem forralják fel a vizet, ezáltal nem fújnak ki gőzt, ezt hideg-
párásításnak nevezzük. A hidegpárásítók által előállított  pára 0,5–3 oC-al hidegebb,
ezért nem befolyásolja a szoba hőmérsékletét, valamint a környező bútorokra sem
csapódhat le, mivel az így előállított pára rögtön elkeveredik a szoba levegőjével, ez-
által közvetlenül is belélegezhető. Több készülék rendelkezik illóolaj-adagolóval is,
ezáltal az aromaterápia előnyeit otthon is ki lehet használni.

Ha a fogmosást elektromos fogkefével végezzük, sokkal többet teszünk száj-
üregünk egészségéért, mintha manuális fogkefével mosnánk fogat! Több lepe-
déket távolít el, jobban tisztítja a fogközöket és ráadásul a fogínyről is gondos-
kodik. Mindezt egyetlen gombnyomással. Az elektromos fogkefék akár 100 szá-
zalékkal több lepedéket távolítanak el, mint a manuális fogkefék. Váltson elekt-
romos fogkefére, és tapasztalja meg a különbséget!

ha meghívást kapunk, feltétlenül fo-
gadjuk el, mozduljunk ki! Azonnal ki
fog derülni, milyen jó is személyesen
találkozni egymással.

Az ajándék kérdése
Legutoljára pedig érintsük a kará-

csonyi ajándék kérdését. Változott a

amit szerettünk volna. Ez azonban
mindenképpen csalóka. Mert bár hasz-
nos lehet, a személyes emberi, társa-
sági kapcsolatot nem pótolja, sőt le -
építheti. Így különösen a közelgő ün-
nep kapcsán érdemes átgondolni, vál-
toztathatunk-e bármit rajta? Hívjuk
meg rokonainkat, de barátainkat is, és
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VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉG-ÜGY

Szöveg: Gy. P.
Fotó: Marcali Gábor

Örök szerződést kötött az élettel a
váratlan halál ellen. Nem könnyű
sors, folytonos hadiállapot. Valami-
kor másodéves orvostanhallgató ko-
rában, egy debreceni villamosra vár-
va döntötte el, hogy olyan doktor
akar lenni, aki a halálból is visszahoz-
za a betegeket, amikor ez egyálta-
lán lehetséges. Ha ugyanis a szív új-
ra ver, akkor már van idő gondol-
kodni a hatékony terápián. 

A kardiológiai szakvizsgáig, a szívkatéte-
rezésig ívelő pályát tudatosan tervezte
meg. Célratörő ember, aki nem ismeri a
lehetetlent, s aki minden helyzetben
győzni akar. A dzsúdóban, melyben hét-
danos fekete, illetve már piros-fehér
öves mester, megtanulta: ehhez a ké-
pességen, a fárasztó felkészülésen túl az
is kell, hogy történjen bármi, soha ne ad-
ja fel. Láttam a professzort újraéleszteni
az utcán összeesett beteget, láttam
megmenteni olyan ember életét, aki a
kórházi liftben kapott infarktust, s azon-
nal meg kellett kezdeni az újraélesztését.
Ebben a pár percben többet megtud,
megérez az ember az orvos egész sze-
mélyiségéből, harcmodoráról, mint egy
több órás beszélgetés során. A krízis-
helyzetekben ugyanis az ember lényege
mutatkozik meg.

Saját életének, ha vészhelyzetei
nem is voltak, de elgáncsolni néha őt
is megpróbálta a sors, kudarcokat neki
is meg kellett szenvednie, de mindig
tanult belőle. Családi indíttatása miatt
– „a szüleim orvosok, tragikusan el-
hunyt laborvezető édesanyámmal jár-
vány idején többször benn éjszakáz-
tam a Köjálban, nekem a baktérium-
táptalaj másoknak büdös szaga a mai
napig kellemes illat, a gyerekkoromat
idézi” – kiskora óta orvos akart lenni. 

„Szinte nem is tudtam, hogy van
egyáltalán más foglalkozás” – jegyzi
meg, bár azért a szemetesautón hátul
álló kukások munkája fölcsigázta az ér-
deklődését. Az életemben egyszer ezt
még ki akarom próbálni, fogadkozik. 

Az egyetemi felvételin hiába ért el 19-
et a maximum húszból, értelmiségi szár-
mazása miatt elsőre nem vették fel, no-
ha 17 és fél pont volt a bekerülési határ.
Fellebbezett, így aztán előfelvételt nyert,
egy évet műtőssegédként dolgozott. Pá-

ARCÉLEK A KÓRHÁZBÓL

lyája szempontjából ezt az esztendőt ki-
fejezetten hasznosnak és fontosnak tart-
ja, mert belelátott a kórházi világba,
megtanult kapcsolatot kialakítani a bete-
gekkel, megismerte a szakdolgozók sor-
sát.  „Az orvosegyetemi tanulmányok
előtt mindenkinek ajánlom, hogy műtős-
segédként, segédnővérként próbálja ki
magát, hogy ne végzett orvosként szem-
besüljön ezzel a valósággal”, mondja.
Tapasztalatai szerint sok orvos ugyanis
már diplomásként döbben rá, hogy nem
elég diagnosztizálni a beteget, előírni a
megfelelő terápiát, de együtt is kell vele
működni, egyenrangú partnernek kell te-

kinteni, meg kell győzni, el kell hitetni,
hogy amit javasolnak, az számára fontos,
az életminőségét vagy egyenesen az
életben maradását szolgálja. „Mi kiszol-
gáló szakma vagyunk, az egészség-
ügyben dolgozók munkája nem rólunk,
hanem a betegről szól. Alkalmazkodni
kell mindenkihez, csak akkor tudunk ha-
tékonyan gyógyítani.”

A fehér köpenyesek közül sokan
úgy érzik, hogy az orvosi hivatás presz-
tízse csökken. Dézsi professzor szerint
ez nem így van. 

„Az orvosnak tekintélye van, de ezt
a tekintélyt nem lehet kikövetelni. Ez az
ember személyiségéből, empátiájából,
nyitottságából, felkészültségéből kell
eredjen. Amikor egészségügyi felvilágo-
sító cikkeket kezdtem el írni az újságok-
ban, sokan rossz néven vették, hogy
részletesen adok tájékoztatást egy-egy
betegségről, a terápiás lehetőségekről.
Akkor még sokan úgy gondolták, hogy
az orvos akkor tekintélyes, ha távolság-
tartó, s nem osztja meg szakmai isme-

reteit a nyilvánossággal. Ezt az idejét-
múlt gondolkodást, ha lassan is, de má-
ra már levetkőzte ez a hivatás” – osztja
meg tapasztalatait a Győr+ Televízió-
ban most is egészségügyi magazint
szerkesztő főorvos.

Dr. Dézsi Csaba András kezdő orvos-
ként a győri kórház hármas belgyógyá-
szatára  került. Az osztályt dr. Varga
László főorvos vezette, aki gasztroente-
rológus volt, de az ő osztályán hoztak
létre két hatágyas kórtermet a kardioló-
giai betegeknek. Kisvizitre átjárt a Zrínyi
utcai kórházból dr. Varga József, aki a
megyében elsőként tette le a kardioló-

giai szakvizsgát, s Mézes Péter kardioló-
gus főorvos. Napközben azonban már
a kardiológusnak készülő Dézsi doktor-
nak kellett helytállni. Később a fővárosi
Honvéd Kórház és a megyei kórház kö-
zösen alakított ki kardiológiai profilú bel-
gyógyászatot dr. Vályi Péter vezetésével.
Nagyon sokat tanultam tőle, szerintem
a szakmai cikkek terén ő az egyik legol-
vasottabb kardiológus Magyarországon,
de sokat köszönhetek dr. Pete Ilonának,
dr. Szeder Lászlónak is.

Amikor a már tisztán kardiológiai
osztály vezető főorvosa lett, eldöntötte,
hogy létrehozza a 24 órában ügyelő
szívkatéteres laboratóriumot. Terveit el-
mondta a szakma egyik legjelentősebb
szaktekintélyének, Merkely Béla profesz-
szornak, aki meghívta őt a Semmelweis
Egyetem városmajori szívklinikájára
megtanulni a katéterezést. Két és fél
évig járt oda, a végén már vitte magával
a győri betegeket is, akiket ő gyógyított.
Elképesztő energiákat fektetett abba,
hogy megszervezze a társadalmi össze-

A tekintélyt nem lehet kikövetelni

Prof. dr. Dézsi Csaba András
kardiológus osztályvezetô

fogást, s a Kisalföld közreműködésével
összegyűlt a pénz, s megnyílt a labor,
ahol már a tizenhét ezredik beavatkozás-
nál tartanak. Nyugodtan kijelenthető,
hogy ezeknek a betegeknek a jelentős
része meghalt volna, vagy ha életben
maradnak, le kellett volna százalékolni
őket a szívkatéterezés híján.

Újabb – ahogyan  a már jóval koráb-
ban PhD fokozatot szerzett professzor
fogalmaz: „merész, de egyáltalán nem
lehetetlen” – törekvése az, hogy a vá-
rosnak legyen orvosegyeteme. A kezde-
ményezés nem tőlem származik, ám a
kórház vezetőivel együtt mindent meg-
teszünk megvalósulása érdekében, fo-
galmaz a professzor, aki jelenleg a jö-
vő év eleji habilitációjára készül.
Dr. Dézsi Csaba Andrásnak Győr dísz-
polgárának közéleti funkciója is van a
városi közgyűlés tagjaként képviseli a
nádorvárosiak érdekeit.

Szokás szerint több könyvötlete
van most is, de még a rendszerváltás
előtt írta meg orvosi riportkötetét a
XX. század rabszolgái címmel, és egy
mesekönyvet az ősállatokról. Első
szakmai munkája a pacemekerről szól,
hiánypótló kötet volt abban az időben.
Rendszeresen publikál, a napokban
kapta meg az értesítést, hogy a tekin-
télyes amerikai szaklapban, az Ameri-
can Journal of Cardiovascular Drugs-
ban 2016-ban az ő megjelent tanul-
mánya volt a legolvasottabb cikk.

Vezető asszisztens feleségével, Verá-
val él, aki egyébként a Vény nélkül rova-
tunk szerkesztője is – „orvos gyerekeim
már nagyok, az unokák meg még ki-
csik” – körvonalazza családi státuszát.
Szeretnek utazni olyan helyekre, ahol
tetten érhető a történelem, nyaranta
motoroznak. A professzor még műtős-
segéd korában alapozta meg rocklemez
gyűjteményét. Akkoriban még álomnak
is merész volt az, hogy kedvenceit élő
koncerten hallgassa meg. Ezt a hiányt
most pótolják, a legismertebb rockban-
dák fellépésein rendszeres vendégek,
szeretik ennek a világnak a hangulatát,
gyűjtik a közös fotókat, az aláírásokat, a
hírességek pengetőit, dobverőit. Van
két kutyájuk és két ara papagájuk, örö-
müket lelik benne, s átérzik a róluk való
gondoskodás felelősségét. Mikor a pa-
pagájok szókincséről beszélünk, érkezik
a riasztás, egy 28 éves nőt visznek be in-
farktussal a mentők. Csupán egy gyors
elköszönésre marad időnk.
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EGÉSZSÉG-ÜGY HIRDETÉS

Az idén is 1 millió 300 ezer ingye-
nes influenza elleni oltás áll a ri-
zikócsoportba tartozó emberek
rendelkezésére Magyarorszá-
gon – olvasható az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat honlapján.

Az influenza az emberiség legjelentő-
sebb részét érintő újkori járvány,
amely egy évben 250-500 ezer ember
halálához vezet a WHO adatai szerint.

Ez nagyjából Budapest lakosságának
negyede minden évben – szemléltette
a járvány veszélyeit Szentes Tamás,
országos tiszti főorvos.

Az influenza megelőzése érdeké-
ben tartott sajtótájékoztatón Ónodi-

Szűcs Zoltán egészségügyért felelős
államtitkár úgy fogalmazott: bár az inf-
luenzára, mint könnyű lefolyású be-
tegségre tekintünk, azonban gyakran
okoz szövődményeket, amelyek a be-
teg, legyengült vagy idős emberek
számára akár végzetes is lehet. 

Az államtitkár a megelőzés fontossá-
gát hangoztatta, s azt kérte, hogy a rizi-
kócsoportba tartozó emberek minden-
képpen oltassák be magukat. Az ehhez
szükséges  1 millió 300 vakcina az idén
is rendelkezésre áll. Külön kiemelte az
egészségügyi dolgozókat, akik számára
szintén ingyenesen elérhető az influen-
za elleni védőoltás, és beadásával nem
csak önmagukat védik, hanem az álta-
luk gyógyított betegeket is megkímélik
ettől az esetenként súlyos szövődmé-
nyekkel járó betegségtől.  Az országos
tiszti főorvos is kérte, hogy ezzel lehető-
ség szerint éljenek is – írja az antsz.hu.

Szentes Tamás hozzátette, hogy a
piacon az ingyenes oltáson kívül szá-
mos vakcina igénybe vehető, ez né-
hány ezer forintos térítési díj mellett
megfelelő védelmet nyújt azoknak,
akik nem tartoznak egyik rizikócso-
portba sem, de szeretnének védettsé-
get szerezni az influenza ellen.

NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATAI ALAPJÁN

RÁGÓTABLETTA

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

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

által elôírt gyógyszeres kezelés!

Mg
magnézium

q10

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

Laktóz-
MENTES

termék!

EB6
vitamin vitamin

4 hatóanyag 1 tablettában

Jó szívvel ajánljuk!

®

Megelôzhetô az influenza
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HIRDETÉS KULTÚRA

Ismét hatalmas sikert aratott a Boogie-
feszt, amikor három napon keresztül min-
den erről a csodás stílusról szólt Győrben.
Ilyenkor boogie-woogie fővárossá válunk,
rengetegen érkeznek az egész országból,
de még külföldről is, hogy lássák Dániel Ba-
lázst, azaz Mr. Firehandet és vendégeit.

Az Árkádban nyitottuk meg a fesztivált, utána a Rich-
ter Termet kétszer is megtöltöttük, ahogy az már lenni
szokott, jó előre elfogytak a jegyek – kezdte Balázs. –
Lehet, hogy sokan nem tudják, de a kezdetektől egye-
dül szervezem ezt a páratlan fesztiválsorozatot. A csa-
ládom nagyon sokat segít, a szüleim nélkül nem sike-
rülne. Szerencsére a minket segítő csapat összeszo-
kott, így semmi fennakadás nem volt.

Egyébként idén a gyökerekhez tértek egy kicsit
vissza Balázsék, ennek tükrében több zongorista
vendéget is meghívott a magyar virtuóz. Itt volt egy
alig 14 éves indiai kisfiú, aki megmutatta, miért is
emlegetik a nagy ígéretek között. Németországból
érkezett egy trió, jött egy amerikai házaspár, akik
mind-mind a legjobb dallamokat varázsolták a szín-
padra. A hazai sztárvendégek sem hiányozhattak,
akik idén is a kifogástalan minőséget képviselték.

Persze a humor és a show most sem hiányozhatott.
Volt, hogy a triómmal mindhárman egyszerre egy zon-
gorán játszottunk: doboltunk, adtuk a mély hangokat,
és persze égtek a billentyűk a kezeink alatt. Emlékeze-
tes pillanat volt az is, amikor a német trióval párbajoz-

Letáncolt cipôtalp is volt a Boogiefeszten

Szerettük a Richter Termet, sokáig otthonunk
volt, azonban már évekkel ezelőtt is látszott, hogy
többen szeretnének minket látni és hallani, mint
amennyien bejuthatnak. Így jövőre az Audi Arénába
várunk mindenkit egy nagy koncertre. Most egye-
lőre két nagy nevet említenék meg: A show sztár-
vendége MUNGO JERRY lesz Angliából, aki az In
The Summertime című világsláger szerzője és elő-
adója. Eljön Christoph Steinbach is, aki már több-
ször volt vendégem és egyben példaképem, és
nem mellesleg rokoni szálak fűzik Liszt Ferenchez.
Tehát 2017. december 9-én várunk mindenkit sok-
sok szeretettel! Új helyszínen, de a régi hangulattal!
Boldog karácsonyt és szép új évet! – zárta Dániel
Balázs, zongorista. (x)

tunk a színpadon. Szerintem nem csak mi, a közönség
is jól szórakozott – elevenítette fel a részleteket Balázs.

Később eljutott hozzá egy kedves történet is:
egy néző szó szerint letáncolta a cipőtalpát, annyira
a lábában volt a boogie-woogie. Persze a számlát
nem nyújtotta be a zongora fenegyerekének, azt
mondta, ennyi igazán belefér…

S hogy mennyire, azt mi sem mutatja jobban,
mint hogy a Boogiefeszt végén Mr. Firehand beje-
lentette: jövőre is lesz fesztivál, mégpedig jubileumi!
A tíz év nagyon gyorsan elszaladt, számos hazai és
nemzetközi sztár fogadta el a győri srác meghívását
és szórakoztatta a közönséget. Jövő decemberben
sem lesz ez másként. Annyi változás azonban min-
denképp lesz, hogy a helyszín már az Audi Aréna.
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40 éves tagságáért:
Kovács Béláné bőrdíszműves mester
35 éves tagságáért:
Bubernik Pál fényezőmester
Krucsay Gyula órásmester
30 éves tagságáért:
Csordás Ernő személyszállító
Fekete Rezső árufuvarozó
Kovács József árufuvarozó
Mészáros László árufuvarozó
Szakács Róbert árufuvarozó
Pákai Gusztáv népi iparművész
Skaper László irodatechnika v.
25 éves tagságáért: 3 személy
20 éves tagságáért: 6 személy
15 éves tagságáért: 18 személy
10 éves tagságáért: 9 személy

Kitüntetettjeink:

Megtérülő tagsági díj? 
Nálunk ez lehetséges. Regisztráljon!
Használja ki Ön is a tagság és a kártya előnyeit! 

Kedvezménykártya minden tagunknak

vállalja egyéni vállalkozók könyvelését
• elektronikus adatszolgáltatás
• bevallás elkészítése
• a könyvelésünk biztosított
Győr, Arany J. u. 31. Tel.: 96/524-752.

„Mérlegképzés” Ipartestületi Kft.

Győr Belvárosában 60-25-16-12 fős termek
bérelhetők az Ipartestületnél. Wi-Fi és projek-
tor biztosított.

Terembérlés

2017. február 4. 19 óra 
Zöldfa Étterem

Vállalkozók-Iparosok Bálja

Vásárolja meg Ön is
az adventi időszakban
kedvezményesen
15.000 forintért!
Fedezze fel szüleit,
nagyszüleit vagy akár,
önmagát. Lepje meg
vele  szeretteit 
karácsonyra!
Megvásárolható:
Győr, Arany J. u. 31.

Megjelent a Győri  Ipartestület
130 éves története!

Első alkalommal értékelte az évet szer-
dán a szervezet idén megválasztott el-
nöke. Glázer Péter szerint 2016 a vál-
tozások éve volt az ipartestület életé -
ben. „Az elnökségnek az első és leg-
fontosabb célja az volt, hogy új tagok-
kal bővüljön a szervezet, és természe-
tesen a régi tagokkal szorosabb kap-
csolatot alakítsunk ki. Olyan progra-
mokat szerveztünk az év során, amely
hasznos lehet a mindennapi életben.
Segítettünk a pályázati és a cafetéria
rendszer kialakításában is, valamint a
pénzintézetekkel való kapcsolatfelvé-
telben is tudtunk tanácsokat adni” –
fejtette ki az elnök, akit februárban vá-
lasztottak meg a tisztújítás során.

A változások évét jelentette 2016
a Gyôri Ipartestület számára

A Győri Ipartestület idén kialakította
a bizalmi és kedvezménykártya-rendsze-
rét, ezzel a tagok tulajdonképpen egy-
mást támogatják. „A kártyának nem-
csak az a szerepe, hogy egymás között
kedvezményeket adjunk a szolgáltatása-
inkból vagy termékeinkből, hanem ez
vonzó lehet az új tagok számára is. Emel-
lett nagyon hasznos reklámfelület,
amelynek hatékonysága folyamatosan
bővül” – hangsúlyozta Glázer Péter. 

Az év más miatt is mozgalmas volt,
ugyanis Hancz István titkárral együtt vé-
gigjárták az összes társszervezetet, ha-
tóságokat, civil szervezetet és önkor-
mányzatot, hogy felfrissítsék az együtt-
működési megállapodásokat.

A tanulóképzéssel és a hiányszakmák-
kal kapcsolatban is tett lépéseket az ipar-
testület, többek között az Épfu Tanoda Kft.
és a Vill-Korr Hungaria Kft. segítségével.

Februárban egyedülálló kiadványt is
megjelentetett a Győri Ipartestület,
amely tulajdonképpen a szervezet bibli-
ája. A monumentális, egyébként négy ki-
logrammos könyv méltó emléket állít és
képet ad a győri iparosokról, államalapí-
tástól egészen napjainkig. Tartalmazza a
Győr és 64 környékbeli település iparo-
sainak, vendéglőseinek és kereskedői-
nek több mint 10 ezres névjegyzékét,
amit közel ezer fénykép színesít.

A rendezvényen átnyújtották a legjobb
iparosoknak járó kitüntetéseket is. (x)

Győri Ipartestület, 9021 Győr, Arany János u. 31. Tel./Fax: 96/317-624, 96/329-732, 96/326-387, info@gyoriposz.hu, www.gyoriposz.hu

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kíván a Gyôri Ipartestület elnöksége!

Huszönöt éves tagságért ezüst gyűrűt és aranyo-
zott emlékérmet kaptak: Sarok Péter, Szórádi
László, Ferenczi Endre, Lendvai Gáborné, Varga
Károly, Bognár László vállalkozók.

Glázer Péter elnök
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MOD SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT.
9024 Gyôr, Szent Imre út 88.
Tel: (+36) 96 / 510-060
www.mod.hu

inf@mod.hu

facebook/modszamitastechnika

Kövessen minket Facebookon!

szerző: havassy anna katalin
fotó: gy. p.

Advent a karácsonyi felkészülés és a vára-
kozás időszaka. Az ünnepre hangolódáskor
feldíszítjük a lakást, a koszorún sorra gyúl-
nak a fények. Azonban jó, ha tudjuk: sok ve-
szély leselkedik ránk és szeretteinkre, le-
gyünk figyelmesek! 

Az adventi koszorúk jellemzően fenyőágból, szalma-
alapból készülnek, s mire a negyedik gyertyát is meg-
gyújtjuk, a koszorú egyre szárazabb, gyúlékonyabb
lesz. A könnyen lángra kapó ünnepi dekorációk miatt
ebben az időszakban általában megemelkedik a lakás-
tüzek száma – kezdte érdeklődésünkre Ruskáné Ta-
kács Anita tűzoltó főhadnagy, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Figyeljünk, hogy a mécsesek, koszorúk, gyer-
tyák alá nem éghető alátétet, üveg- vagy fémlapot
tegyünk, ami egy esetleges feldőlés esetén is meg-
akadályozza a tűz továbbterjedését. Soha ne tegyük
őket közvetlenül az asztalra vagy a terítőre, könnyen
meggyulladhatnak. A környezetére is figyeljünk,
könnyen lángra kaphatnak függönyök, kárpitok, és
még lehetne sorolni – folytatta a szóvivő.

A nagy sütés-főzés közben figyeljünk, hogy
semmit ne hagyjunk a tűzhelyen vagy a sütőben! Ha
nyílt lánggal dolgozunk, minden éghetőt biztonsá-
gos távolságba tegyünk tőle, és gyakran ellenőriz-

Biztonságban az ünnepek alatt is
zük a készülő ételeket is! A gyerekekre itt is ügyel-
jünk, a forró edények, tepsik könnyen égési sérülést
okozhatnak. Ha pedig elmegyünk otthonról, ellen-
őrizzük, hogy mindent lekapcsoltunk, eloltottunk-e. 

Ha a gyertyán kívül mégis lángra kapott valami,
de sikerült eloltanunk, akkor se feledkezzünk meg
azt utólagosan bejelenteni a 105-ös vagy a 112-es
hívószámon – zárta a tűzoltó főhadnagy.

A Győri Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osz-
tálya is segítségünkre volt, hogy felhívjuk olvasóink fi-
gyelmét az esetleges veszélyekre. Az ünnepek köze-
ledtével egyre gyakrabban találkozhatunk adomány-
gyűjtőkkel az utcákon és lépcsőházakban. Sok eset-
ben az „adománygyűjtők” valamilyen nemes célra hi-
vatkozva, a figyelmet elterelve próbálnak lakásokba
bejutni és pénzt, értékeket megszerezni. A valóban
adománygyűjtéssel foglalkozó szervezetek soha nem
kérnek készpénzt, minden esetben csekk befizetésé-
vel lehet őket támogatni. Éppen ezért, soha ne adjon
ki kezei közül készpénzt, bármit is ígérnek érte! Ide-
gent se engedjen be soha otthonába, amíg nem győ-
ződött meg róla, hogy valóban hivatalos szervtől ér-
kezett. Legjobb, ha otthon nem tart nagy mennyiségű
pénzt, vagy ha mégis, számkódos, rögzített széfbe te-
gye. Ha hosszabb ideig elutaznak, rokonlátogatóba
mennek, ne számoljon be róla a közösségi oldalakon,
ne mondja el mindenkinek, hogy nem lesznek otthon.
A szomszédokat jó megkérni, hogy egy kicsit tartsák
szemmel az otthonunkat, és ha gyanús mozgást ész-
lelnek, hívják a rendőrséget!

Soha ne tegyünk
éghető terítőt a gyertya alá
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Azonnali költözés! Gyôrben, a Török István
utcában kétszoba-hallos, fü tés -kor sze rû -
sített lakás, 4 emeletes épületben eladó!
Fürdô, konyha felújítva! Irányár: 14,2 M Ft.
+36-70/977-7841
Szilveszterezzen új otthonában! Gyôrszentivá-
non nappali + 3 szobás, egyszintes ikerház te-
rasszal, kertrésszel eladó! Bôvebb információ-
ért hívja +36-70/977-7841!
Gyôr-Adyvárosban 55 nm-es panellakás eladó.
Ár: 14,5 M Ft. +36-70/399-8261
Eladná házát vagy lakását? Hirdeti, de csak né-
zelôdôk jönnek? Hívjon, én a potenciális vevôt
viszem Önnek. +36-70/399-8261
Gyôr-Gyárvárosban 47 nm-es, teljesen felújí-
tott, 1. emeleti téglalakás eladó. Ár: 14,8 M Ft.
+36-70/372-0109
Marcalváros I-en 1 + 2 fél szobás, felújított pa-
nellakás eladó. Ár: 14,3 M Ft. +36-70/372-0109
Gyôr-Nádorvárosban 2 + 2 fél szobás, 67 nm-
es, 4. emeleti lakás eladó! Ár: 16 M Ft. +36-
70/372-0109
Keresek Nyúl környékén házat, telket. +36-
70/372-0109
Gyôr-Nádorvárosban felújított, kor sze rû sített,
kétszobás, egyedi mérôs, gyorsan költözhetô
lakás eladó. Irányár: 14,4 M Ft. +36-70/459-
3010
Gyôr-Ménfôcsanakon kétszobás, elsô emele-
ten található, egyedi fûtésû, újszerû lakás el-
adó. Irányár: 19,9 M Ft. +36-70/459-3010
Gyôrben, a Belvároshoz közeli, 97 nm-es, két-
szintes, 3 szobás családi ház jellegû lakás el-
adó. Ár: 24,5 M Ft. +36-70/632-4354
Gyôrben, a Belvároshoz közel, azonnal költöz-
hetô, teljesen felújított, bútorozott minigarzon
eladó. Ár: 11,85 M Ft. +36-70/632-4354
Gyôrben felújított (új gázkazán, új villanyveze-
tékek) szigetelt, kétszobás, 80 nm-es családi
ház 200 nm-es telekkel eladó. Ár: 16,9 M Ft.
+36-70/632-4354
Gyôr-Belvárosban keresek eladó lakást! Érd.:
+36-70/657-8534
Gyôrben eladó egy 500 nm-es telken lévô 70
nm-es családi ház. Felújítandó! Ár: 11,5 M Ft.
+36-70/657-8534
Gyôrben eladó egy vendéglátóegység nagy te-
lekkel. +36-70/657-8534
Gyôr-Belvárosban kiadó üzlethelyiség, mely al-
kalmas kozmetikának, szoláriumnak vagy pró-
bateremnek. +36-70/657-8534
Gyôr-Pinnyéden eladó egy 1500 nm-es telken
álló 78 nm-es családi ház. Irányár: 22 M Ft.
+36-70/657-8534
Gyôr-Gyárváros kedvelt utcájában eladó egy
51 nm-es lakás. Irányár: 14,3 M Ft. +36-
70/657-8534
Gyôr-Révfalu klasszikus részén eladó egy
80 nm-es családi ház. Ár: 27,5 M Ft. +36-
70/459-2409
Gyôr-Kisbácsa csendes részén építési telek el-
adó. Ár: 13,99 M Ft. +36-70/459-2409
Szigetközben eladó családi házat keresek.
+36-70/459-2409
Töltéstaván kétszintes, 6 szobás családi ház
8000 nm-es telken eladó! Irányár: 16,5 M Ft.
+36-70/333-3839
Eladó Marcalváros II-n egy 37 nm-es társashá-
zi lakás. Ár: 10,95 M Ft. +36-70/380-3752

Eladó Öttevényen egy 3 szobás, felújított csa-
ládi ház. Ár: 17,5 M Ft. +36-70/380-3752
Jancsifalu csendes részén 2 szobás társashá-
zi lakás eladó. Ár: 12,6 M Ft. +36-70/380-3752
A Pacsirta lakóparkban új építésû társasházi
lakás, emelt szintû fûtéskész állapotban, csen-
des környezetben, erkéllyel eladó! Ár: 17,3 M
Ft. +36-70/601-0228
6040 nm-es összközmûves telek családi ház-
zal eladó Vámosszabadi központjában! Ár:
16,5 M Ft. +36-70/601-0228
Gyôr-Marcalváros I-en gyönyörûen felújított,
háromszobás panellakás eladó. Ár: 14,3 M Ft.
+36-70/601-0228
Gyôr és környékén keresek lakható állapotú
házat. +36-70/456-0470
Tökéletes állapotú, 68 nm-es, erkélyes lakás
eladó Gyôr-Marcalváros központi helyén. Irány -
ár: 17,5 M Ft. +36-70/456-0470
Gyôrszemere-Nagyszentpálon új építésû há-
zak között építési telek eladó. Irányár: 4,6 M Ft.
+36-70/456-0470
Koroncón, kellemes természeti környezetben
összközmûves telkek közül választhat. Az újon-
nan kialakított telkek garantáltan belvízmente-
sek. Irányár: 3,5 M Ft. +36-70/456-0470
Gyôr-Révfaluban 47 nm-es üzlethelyiség el-
adó! Ár: 16,5 M Ft. +36-70/977-7839
Gyôr-Pinnyéden új építésû, 6 lakásos társas-
házban lakások leköthetôk. +36-70/977-7839
Gyôr-Nádorvárosban eladó egy 2 + 2 fél szo-
bás, 68 nm-es, felújított lakás. Ár: 16 M Ft.
+36-70/703-0865
Gyôr-Nádorvárosban eladó egy 37 nm-es, egy-
szobás, elsô emeleti, erkélyes téglalakás. Ár:
13,5 M Ft. +36-70/703-0865
Gyôr-Adyvárosban 2 szoba hallos, erkélyes,
felújított lakás eladó! Irányár: 13,9 M Ft. +36-
70/ 338-6708
Dunaszentpálon 3 szobás, újszerû, azonnal
költözhetô családi ház eladó. Ár: 24,5 M Ft.
+36-70/489-2012
Adyvárosban teljesen felújított, kétszobás,
nagy erkéllyel rendelkezô lakás eladó! Ár: 15,9
M Ft. +36-70/489-2012
Gyôrben eladó lakásokat, vagy Gyôr környéki
családi házakat keresek. +36-70/372-0105
Gyôr-Szabadhegyen fiatalos lakás sok lehetô-
séggel eladó. Ár: 27 M Ft. Érd.: 06-70/372-0105
Gyôr-Nagybácsán található 130 nm-es családi
ház eladó. Csendes környezet, családok szá-
mára ideális. Ár: 36 M Ft. +36-70/399-8262 
Gyôr-Révfalu frekventált részén eladó egy elsô
emeleti, 71 nm-es társasházi lakás, terasszal!
Ár: 26,5 M Ft. +36-70/399-8262 
Gyôr-Nádorvárosban 78,6 nm-es, két külön
szobás, egyedi fûtéses polgári lakás saját tá-
rolóval eladó. Ár: 21,9 M Ft. +36-70/977-7830
Gyôr-Nádorvárosban, 2003-ban épült társas-
házban, 57,7 nm-es, amerikai konyhás, nap-
pali + két hálószobás társasházi lakás, terem-
garázsban található gépkocsibeállóval eladó.
Ár: 22,5 M Ft. +36-70/977-7830
Gyôr-Belvárosban 62 nm-es, kétszobás
polgári lakás eladó. Ár: 20,9 M Ft. +36-
70/977-7830
Gyôr-Szigetben eladó egy 42 nm-es, nappali
+ 1 hálószobás, földszinti társasházi lakás! Ár:
14,9 M Ft. +36-70/977-7832

szerző és fotó: havassy anna katalin

Új körzeti megbízotti irodát adtak át
szerdán délután Győrújbaráton, a
Liszt Ferenc utca 9. alatt található pol-
gármesteri hivatal épületében, ahol a
rendőrök megfelelő körülmények kö-
zött tölthetik szolgálati idejük irodai ré-
szét, illetve innen figyelhetik az új köz-
területi kamerákat is. 

Az ünnepélyes átadón ott volt a te-
lepülés polgármestere, Szalóki Géza
is, aki elmondta, köszöni a rendőrség
eddigi munkáját és kéri a további se-
gítséget is. 

A rendőri jelenlét jó hatással van a
falu közbiztonságára és a közlekedés-
biztonságra is. Már az fékezésre kész-
teti az autósokat, ha meglátják a par-
kolóban a rendőrautót. A kamerák pe-
dig segíthetik az egyenruhások mun-

Megújult környezetben
dolgozhatnak a gyôrújbaráti
rendôrök

káját, hiszen jó minőségű, korszerű
eszközöket vásároltunk és szereltet-
tünk fel. Köszönjük a körzeti megbízot-
tak eddigi munkáját és kérjük őket a
folytatásra!

Csizmadia Gábor rendőr dandártá-
bornok, a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Rendőr-főkapitányság vezetője
kiemelte, fontos, hogy a kollégái a
megfelelő körülmények között dolgoz-
zanak, s Győrújbaráton erre minden
feltétel adott.

Itt, az új körzeti megbízotti irodában
a rendőrök nyugodtan, a feladatra kon-
centrálva dolgozhatnak. A technikai fel-
szereltsége is megvan, elérik a rendőr-
ség saját szoftverét és a térfigyelő ka-
merákat is figyelhetik. Természetesen
a munka nem csak az iroda falain belül
zajlik majd, de jó tudni, hogy megfelelő
helyen dolgozhatnak.

„A kormány határozott álláspontjának
köszönhetően, a versenyszférában dol-
gozók többet kereshetnek a jövő év-
ben” – mondta Kara Ákos országgyűlé-
si képviselő, ugyanis a minimálbér jövő-
re 15 százalékkal emelkedik, összege
bruttó 127.500 forintra nő. A szakmun-
kás minimálbér is jelentősen, 25 száza-
lékkal nő, bruttó 161.000 forint lesz. A
béremelések 2018-ban is folytatódnak,
a minimálbér újabb 8 százalékkal, a
szakmunkás minimálbér pedig újabb
12 százalékkal emelkedik majd.

„A mostani bérmegállapodás le-
hetővé teszi a kormány számára,
hogy adócsökkentésekkel segítse a
bérek emelkedését a versenyszférá-
ban. A rendszerváltás óta nem volt
még olyan jelentős minimálbér-eme-
lés Magyarországon, mint amit a
mostani megállapodás biztosít. Az
adótörvények módosításával a kor-

Nônek a bérek jövôre
mány megtartotta a bértárgyaláson
tett ígéretét” – hangsúlyozta váro-
sunk másik országgyűlési képviselő-
je, Simon Róbert Balázs és hozzátet-
te, szemben a szocialista kormányok
felelőtlen gazdálkodásával, mely az
országot csőd közelébe sodorta,
2010 óta Magyarországon egy fele-
lős kormány jó gazdálkodásának és
a gazdasági növekedésnek köszön-
hetően, lehetővé vált egy újabb nagy
volumenű béremelés és az ehhez
kapcsolódó adócsökkentés.

A béremelésekért cserébe a kor-
mány jelentős adócsökkentéssel segí-
ti a munkaadókat. A társasági adó jö-
vő év januárjától minden vállalkozás
esetében 9 százalék lesz, mely a leg -
alacsonyabb az EU-ban. Mindemel-
lett a munkáltatói járulékok jövőre 5
százalékkal, majd 2018-ban további 2
százalékkal csökkennek.
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Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR

DECEMBER 17., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:25 RTL Klub Híradó 00:55 Magya-
rul Balóval 01:35 CSI: Miami helyszí-
nelők  02:40 Gyertek át!  04:20
Győzike  05:40 Na végre, itt a nyár!
 06:10 Televíziós vásárlás 06:45 Kö-
lyökklub  09:00 Csillagok háborúja:
Yoda történetei  09:30 Kisdumások
 09:55 Televíziós vásárlás 10:50
Brandmánia  11:25 Street Kitchen
 11:55 Autogram  12:30 Fitt Má-
nia  13:00 Döglött akták  14:00 A
kincses sziget  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Fókusz Plusz  20:00 X-
Faktor  23:10 Haláli temetés 

02:25 Sportos 02:30 Ékszer TV
03:30 Aktív  03:50 Maffiadoktor 
04:35 Super Car  05:00 Sportos
05:05 Hungerő  06:00 Astro-Világ
 07:00 Tv2 matiné 07:05 Babe 2 –
Kismalac a nagyvárosban  09:00
OlimpiÁSZ – A sport mindenkié! 
09:30 Trendmánia  10:05 Ízes élet
 10:35 Babavilág  11:10 Otthon-
térkép  11:40 Poggyász  12:15
SzÉpítők  12:45 Tarzan  13:50
Reszkess, Amerika!  15:50 Aladdin
 18:00 Tények 18:55 Én, a robot 
21:25 A Föld után  23:45 Antwone
Fisher története 

02:45 Szívek szállodája  03:30
Knight Rider  05:15 Televíziós vá-
sárlás 05:45 Trendközelben 06:15
Knight Rider  07:05 Knight Rider 
08:00 Amerikai mesterszakács 
08:55 Amerikai mesterszakács 
09:55 A Tetovált Séf (10:25 Akadé-
mia Itália  11:00 Monk – Flúgos
nyomozó  11:55 Monk – Flúgos
nyomozó  12:55 NCIS: Los Angeles
 13:50 NCIS: Los Angeles  14:50
Castle  15:45 Supergirl  16:45 Su-
pergirl  17:45 Flúgos Futam 18:50
Vizsga két személyre  21:00 Anyád
lehetnék  23:05 Menyasszony csa-
léteknek 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Gázfröccs (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek (ism.)
08:30 Zooo+ (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:25 Sporthírek (ism.) 09:30
Üzleti negyed (ism.) 10:00 Kamarai
magazin (ism.) 10:30 Képújság 18:00
Kamarai magazin (ism.) 18:30 Arrabo-
na évszázadai (ism.) 19:00 Győri7
19:45 Konkrét (ism.) 20:00 Üzleti ne-
gyed (ism.) 20:30 Zooo+ (ism.) 21:00
Kulisszák mögött (ism.) 21:30 Hello
Győr! (ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45
Konkrét (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

DECEMBER 18., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

03:15 Gálvölgyi-show  04:00 Győ-
zike  04:40 Na végre, itt a nyár! 
05:05 Fókusz Plusz  06:00 Televízi-
ós vásárlás 06:35 Kölyökklub 
08:55 Lego Star Wars: Droid Tales 
09:20 EgészségKalauz  09:55 Tele-
víziós vásárlás 10:45 BabaKalauz 
11:15 SütniCake  11:45 StílusKala-
uz  12:20 Édes otthon  12:50 Ha-
vazin  13:20 XXI. század – a legen-
dák velünk élnek  13:50 Házon kívül
 14:25 Nyugi, Charlie!  14:50 Dög-
lött akták  15:55 Bújj, bújj, szőke! 
Közben: 16:05 Hatoslottó-sorsolás
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Narnia
Krónikái – Caspian herceg  21:50 A
becsület lovagjai  23:50 Portré 

02:10 Az elnök árnyékában  02:55
Az elnök árnyékában  03:35 Doktor
D  04:15 Kütyü, az okosmagazin 
04:45 Aktív  05:05 Hungerő 
06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné
07:20 Túl az Óperensztár  07:35 Kü-
tyü, az okosmagazin  08:05 Nagy
Vagy, Auchan kupa!  08:35 Super
Car  09:10 Tűsarok  09:40 Stahl
konyhája  10:15 Az Év Háziasszo-
nya  10:45 Több mint TestŐr 
11:20 SpeedZone  11:50 Tarzan 
12:55 Gyilkos sorok  14:00 Gyilkos
sorok  15:05 Az első lovag  18:00
Tények 18:55 Holnapután  21:25
Kettős játék 

02:00 Will és Grace  02:20 Will és
Grace  02:45 Knight Rider  03:40
Knight Rider  05:45 Televíziós vá-
sárlás 06:15 Amerikai mestersza-
kács  07:05 Amerikai mestersza-
kács  07:55 Will és Grace  08:20
Will és Grace  08:50 Will és Grace
 09:20 Top Forma  09:50 Trendkö-
zelben 10:25 Trendközelben 10:55
Knight Rider  12:00 Knight Rider 
13:05 Monk – Flúgos nyomozó 
14:05 Monk – Flúgos nyomozó 
15:00 Menyasszony csaléteknek 
16:50 Két hét múlva örökké  18:55
Anyád lehetnék  21:00 A séf 
23:25 Játssz a túlélésért 

07:00 Zooo+ (ism.) 07:30 Üzleti ne-
gyed (ism.) 08:00 Vény nélkül  (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Épí-
tech (ism.) 09:30 Zooo+ (ism.) 10:00
Üzleti negyed (ism.) 10:30 Képújság
18:00 Győri7 (ism.) 18:45 Konkrét
(ism.) 19:00 Nyugdíjas Egyetem
(ism.) 20:00 Építech (ism.) 20:30
Gázfröccs (ism.) 21:00 Rejtett tája-
kon (ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45
Konkrét (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

DECEMBER 19., HÉTFŐ
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

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

07:00 Győri7 (ism.) 07:45 Konkrét
(ism.) 08:00 Nyugdíjas Egyetem
(ism.) 09:00 Üzleti negyed (ism.)
09:30 Vény nélkül  (ism.) 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Építech
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sport-
hírek (ism.) 20:30 Kulisszák mögött
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sport-
hírek (ism.) 21:30 Konkrét 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Építech (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)

GYŐR+ TV

DECEMBER 20., KEDD
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:25 Ékszer TV 03:25 Sportos
03:30 Aktív  03:50 Barbie és a tit-
kos ajtó  05:10 Hungerő  06:05
Red Carpet – Sztárok testközelben 
06:15 Stahl konyhája  06:20 Mokka
 Benne: Tények Reggel 09:00 Ízes
élet  09:20 Tűsarok  09:35 Baba-
percek  09:40 Ékszer TV 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
Aktív  13:00 Walker, a texasi kopó 
14:05 Csapdába csalva  14:40 Ma-
gánnyomozók  15:45 María 
16:50 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Bumm!  20:40 A szultá-
na  22:00 Watchmen: Az őrzők 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Építech (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Kulisszák mögött (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Hello Győr!
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Üzleti negyed (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Hello Győr! (ism.) 22:00
Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Kamarai magazin (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 

GYŐR+ TV

DECEMBER 21., SZERDA
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:35 Ékszer TV 03:35 Sportos
03:40 Aktív  04:00 Knight Rider 
04:45 Csapdába csalva  05:10
Hungerő  06:05 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  06:15 Stahl kony-
hája  06:20 Mokka  Benne: Té-
nyek Reggel 09:00 Ízes élet  09:20
Tűsarok  09:35 Babapercek 
09:40 Ékszer TV 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 Aktív 
13:00 Walker, a texasi kopó  14:05
Csapdába csalva  14:40 Magán-
nyomozók  15:45 María  16:50
Megtört szívek  18:00 Tények
19:25 Bumm!  20:40 A szultána 
22:00 Megint 48 óra 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Üzleti negyed (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Zooo+ 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Zooo+ (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Konkrét
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Építech (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 

GYŐR+ TV

03:10 Gálvölgyi-show  04:00 Fókusz
 04:35 Story Extra  05:00 Barátok
közt  05:30 Televíziós vásárlás 05:55
Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL Klub
Híradó 08:05 Fókusz 08:45 Magyarul
Balóval 09:20 Asztro Show 10:25 Televí-
ziós vásárlás 12:20BabaKalauz 12:55
Nyugi, Charlie! 13:25 Éjjel-nappal Bu-
dapest  14:40 Döglött akták  15:45
A kis menyasszony 16:25A mentalista
 17:25 Story Extra  18:00 RTL Klub
Híradó 19:00 Fókusz 19:30 Éjjel-nap-
pal Budapest  20:50 Barátok közt
8211-8212.  21:30 Keresem a csalá-
dom  22:45 XXI. század – a legendák
velünk élnek  23:15 RTL Klub Híradó
23:45 Magyarul Balóval 

04:55 Himnusz 05:00 Vatikáni híradó
05:30 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 05:40 Hajnali gondolatok 05:45
Az én '56-om  05:50 Hazajáró
06:25 Világ-nézet  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:25 Család-barát
09:00 Karácsonyi csoda  10:40 A vi-
lágörökség kincsei 11:00 Noé barátai
11:30 Térkép 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Ízőrzők  13:20
Hazajáró 13:50 Magyar Krónika 
14:20 Szeretettel Hollywoodból 
14:50 Múzeumtúra  15:20 Esős va-
sárnap  17:00 Gasztroangyal 
18:00 Híradó 18:35 SzerencseSzom-
bat  19:30 Télapu 2. – Veszélyben a
karácsony  21:10 Világok harca 
23:10 Kenó  23:25 Az éjjeliőr 

05:40 Hajnali gondolatok 05:45 Az én
'56-om  05:50 Vatikáni híradó 06:15
"Így szól az Úr!" 06:25 A sokszínű vallás
06:35 Biblia és irodalom 06:55 Kenó 
07:00Híradó 07:25Jónak lenni jó! 09:00
Kereszt-Tények 09:05 Katolikus krónika
09:35 Református ifjúsági műsor 
09:40Baptista ifjúsági műsor 09:50Uni-
tárius ifjúsági műsor 10:00 Református
magazin 10:30 Jónak lenni jó! 11:00 Ró-
mai katolikus mise 12:00Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Az én '56-om 
12:55 Rúzs és selyem 13:25 Virtuózok
2016 – A zene útján 13:55A világörök-
ség kincsei 14:15 Jónak lenni jó! 14:45
Ne kérdezd, ki voltam 15:35 Süt a nap
16:25Jónak lenni jó! 17:00Hogy volt!?
18:00Híradó 18:35Miss Fisher rejtélyes
esetei 19:35 Jónak lenni jó! 19:50 Ma-
gyarország, szeretlek! 21:25Kártyavár 
22:15 Jónak lenni jó! 22:40 Kenó 

04:55 Himnusz 05:00 A balkáni eső
illata  05:45 Hajnali gondolatok
05:55 Az én '56-om  06:05 Végte-
len szerelem  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Roma Magazin 07:55
Domovina 08:25 A természetfilme-
zés kulisszatitkai  08:30 Ybl 200 
08:40 Feketén-fehéren  09:35 Elfe-
ledett szerelem  10:20 Család-ba-
rát 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:45 Az én '56-om  12:55
Ízőrzők Tura 13:30 A balkáni eső illa-
ta  14:25 A császárság kincse 
15:30 Elfeledett szerelem  16:15
Charly, majom a családban  17:10
Ridikül  18:00 Híradó 18:35 Végte-
len szerelem  19:25 Maradj talpon!
 20:25 Kékfény  21:25 Hawaii Fi-
ve-0  22:10 Kenó  22:20 SOKO –
Alpesi nyomozók  23:10 Asszonyok
lázadása 

04:55 Himnusz 05:00 A balkáni eső
illata  05:50 Hajnali gondolatok
05:55 Az én '56-om  06:05 Végte-
len szerelem  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:20 Srpski Ekran 07:55 Un-
ser Bildschirm 08:25 A természetfil-
mezés kulisszatitkai  08:30 Ybl 200
08:40 Feketén-fehéren 09:35 Elfe-
ledett szerelem  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Az én '56-om  12:55 Ízőrzők:
Ajak 13:30 A balkáni eső illata 14:25
A császárság kincse 15:30 Elfeledett
szerelem 16:15 Charly, majom a csa-
ládban 17:10 Ridikül 18:00 Híradó
18:35 Végtelen szerelem  19:25 Ma-
radj talpon!  20:25 Önök kérték!
21:25 Velvet Divatház  22:10 Kenó 
22:25 Grand Hotel  23:15 Nagyok 
23:50 Kékfény 

04:55 Himnusz 05:00 A balkáni eső illa-
ta 05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Az
én '56-om 06:05Végtelen szerelem 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:25
Hrvatska kronika 07:55 Ecranul nostru
08:25 A természetfilmezés kulisszatitkai
08:30 Ybl 200 Festetics György pesti
palotája  08:40 Feketén-fehéren 
09:35 Elfeledett szerelem 10:20 Csa-
lád-barát 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:45Az én '56-om 12:55 Ízőr-
zők 13:30 A balkáni eső illata 14:25 A
császárság kincse  15:30 Elfeledett
szerelem  16:15 Charly, majom a csa-
ládban  17:10 Ridikül  18:00 Híradó
18:35 Végtelen szerelem  19:25 Ma-
radj talpon! 20:25 Skandináv lottó sor-
solás  20:35 Szabadság tér '56 
21:35 Brit követi jelentések, 1956 21:40
Bölcsek kövére  23:15 Kenó  23:20
Édes Charity 

02:35 Keresem a családom  04:00
Fókusz  04:35 Story Extra  05:00
Barátok közt  05:30 Televíziós vásár-
lás 05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:45 Magyarul Balóval 09:20 Asztro
Show 10:25 Televíziós vásárlás 12:20
SütniCake  12:55 Nyugi, Charlie! 
13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:40 Döglött akták  15:45 A kis
menyasszony  16:25 A mentalista
 17:25 Story Extra  18:00 RTL
Klub Híradó 19:00 Fókusz  19:30 Éj-
jel-nappal Budapest  20:50 Barátok
közt  21:30 Szulejmán  22:40 Há-
zon kívül  23:05 RTL Klub Híradó
23:35 Magyarul Balóval 

03:15 Gálvölgyi-show  04:00 Fó-
kusz  04:35 Story Extra  05:00 Ba-
rátok közt  05:30 Televíziós vásárlás
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:45 Magyarul Balóval 09:20 Asztro
Show 10:25 Televíziós vásárlás 12:20
Street Kitchen 12:55 Nyugi, Charlie!
 13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:40 Döglött akták  15:45 A kis
menyasszony  16:25 A mentalista 
A mentalista 17:25 Story Extra 
18:00 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz
 19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt  21:25 Dr. Csont
 22:30 Glades – Tengerparti gyilkos-
ságok  23:30 RTL Klub Híradó 

02:30 Szívek szállodája  03:20 La-
kástalkshow 06:00 Televíziós vásárlás
06:30 Will és Grace  06:55 Will és
Grace  07:20 Jóbarátok  07:45 Jó-
barátok  08:10 Doktor House 
09:05 Doktor House  10:00 Szívek
szállodája  11:00 Amerikai mester-
szakács  11:55 Monk – Flúgos nyo-
mozó  12:55 Monk – Flúgos nyomo-
zó 13:50 CSI: A helyszínelők 14:50
CSI: A helyszínelők  15:40 Castle 
16:40 Castle 17:35 Amerikai mester-
szakács  18:35 Az élet csajos oldala
 19:05 Az élet csajos oldala  19:35
Nyugi, Charlie! 20:05 Két pasi – meg
egy kicsi  20:35 Két pasi – meg egy
kicsi  21:00 V mint vérbosszú 
23:45 Lakástalkshow

02:30 Nyugi, Charlie! 02:50 Crossing
Lines – Határtalanul 03:45Szívek szál-
lodája 06:00 Televíziós vásárlás 06:30
Will és Grace  06:55 Will és Grace 
07:20 Jóbarátok  07:45 Jóbarátok 
08:10Doktor House 09:05Doktor Ho-
use  10:00 Szívek szállodája  11:00
Amerikai mesterszakács 11:55 Monk
– Flúgos nyomozó  12:55 Monk – Flú-
gos nyomozó 13:55 CSI: A helyszíne-
lők 14:50 CSI: A helyszínelők 15:40
Castle 16:40Castle 17:35 Amerikai
mesterszakács 18:35Az élet csajos ol-
dala  19:05 Az élet csajos oldala 
19:35 Nyugi, Charlie! 20:05 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi – meg
egy kicsi 21:00 Dark City 23:10 La-
kástalkshow 

02:25 Trendközelben 02:50 Trendközel-
ben 03:15Mintazsaru 04:00Knight Ri-
der 06:00Televíziós vásárlás 06:30Will
és Grace 06:55 Will és Grace 07:20
Jóbarátok  07:45 Jóbarátok  08:10
Doktor House 09:05 Doktor House 
10:00 Szívek szállodája  11:00 Ameri-
kai mesterszakács 11:55 Monk – Flú-
gos nyomozó  12:55 Monk – Flúgos
nyomozó 13:55 CSI: A helyszínelők 
14:50CSI: A helyszínelők 15:40Castle
 16:40 Castle  17:35 Amerikai mes-
terszakács 18:35 Az élet csajos oldala
 19:05 Az élet csajos oldala  19:35
Nyugi, Charlie!  20:05 Két pasi – meg
egy kicsi 20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi 21:00 Flúgos Futam 22:15 Lakás-
talkshow 23:15 Lakástalkshow 
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TÉVÉMŰSOR ÁLLATOKKorhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 év
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szöveg és fotó: xantus-állatkert

Lassan itt a karácsony, az ajándék-
bontogatások ideje, és ebből termé-
szetesen a Xantus János Állatkertben
lakók sem maradhatnak ki. December
21-én, szerdán délelőtt 11 órától több
állatunk is ajándékot bontogathat.

A kisebb és nagyobb lakók meglepetésként
a kedvenc csemegéiket kapják: például a
majmok mogyorót, kekszet, mazsolát, lek-
várt és mézet, a medvék szintén mézet, illet-
ve gyümölcsöt, a ragadózókat pedig finom
húsdarabokkal kényeztetik a gondozóik. 

A kifutók életébe egy kis karácsonyi iz-
galmat és játékot csempészünk, így min-
denki díszcsomagolással, dobozban kap-
ja meg az ajándékát. Az állatok között lesz
a kíváncsi csimpánzcsapatunk, akik min-
den alkalommal vidám perceket szerez-
nek nekünk, és az okos apelláink is, akik
nagyon ügyesen oldják meg az apró dobo-
zok kicsomagolásának nehézségeit. Ra-
gadozónk közül az örvös medvék, a jagu-

Az állatok is ünnepelnek
árok és a tigriscsalád is karácsonyi meg-
lepetésben részesül.

Ezen a napon először 11 órakor a tigrisek
örülhetnek a korai karácsonynak, majd a maj-
mok közül az apró mókusmajmok kapják meg
az ajándékokat, 12 órakor várja majd őket a sok
kicsi csomag a kifutóban. Reméljük, örömmel
fedezik fel benne az elrejtett finomságokat. Az
örvös medvék és a csimpánzcsapatunk sem
marad ki a jóból, mindenki örömmel birkózhat
meg a meglepetések kiszabadításával.

Az ajándékbontások időpontja:
december 21. szerda:

11.00 – Tigriscsalád
12.00 – Mókusmajmok
12.30 – Chico, a jaguár
13.00 – Apellák
13.30 – Örvös medvék
14.00 – Csimpánzcsapat

Jöjjön el, és nézze meg Ön is, hogyan
bontják ki ajándékaikat az állatkert lakói!

A győri állatkert munkatársai és lakói kel-
lemes karácsonyi ünnepeket kívánnak min-
denkinek!

DECEMBER 23., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:10 Sportos 02:15 Ékszer TV
03:15 Knight Rider  04:00 Barbie:
Tündértitok  05:10 Hungerő 
06:05 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:15 Stahl konyhája 
06:20 Mokka  Benne: Tények Reg-
gel 09:00 Ízes élet  09:20 Tűsarok
 09:35 Babapercek  09:40 Ékszer
TV 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:30 Aktív  13:00 Walker,
a texasi kopó  14:05 Csapdába
csalva  14:40 Magánnyomozók 
15:45 María  16:50 Megtört szívek
 18:00 Tények 19:25 Bumm! 
20:40 A szultána  22:00 Jeanne
d'Arc – Az Orléans-i szűz 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Gázfröccs
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Creative chef
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Konkrét 21:45 Bankvilág
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Zooo+ (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 

GYŐR+ TV

DECEMBER 22., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:10 Aktív  02:30 Sportos 02:35
Ékszer TV 03:35 Maffiadoktor 04:20
Knight Rider  05:05 Sportos 05:10
Hungerő  06:05 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben 06:15 Stahl konyhá-
ja  06:20 Mokka  Benne: Tények
Reggel 09:00 Ízes élet 09:20 Tűsarok
 09:35 Babapercek  09:40 Ékszer
TV 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:30 Aktív  13:00 Walker, a
texasi kopó  14:05 Csapdába csalva
 14:40 Magánnyomozók  15:45
María 16:50 Megtört szívek 18:00
Tények 19:25 Bumm!  20:40 A szul-
tána  22:00 Backstrom nyomozó 
23:10 Propaganda 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Zooo+ (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Üzleti negyed (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Vény nélkül
 20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthí-
rek (ism.) 20:30 Vény nélkül  (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Üzleti negyed (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Hello Győr! (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 

GYŐR+ TV

03:10 Gálvölgyi-show  04:00 Fó-
kusz  04:35 Story Extra  05:00 Ba-
rátok közt  05:30 Televíziós vásárlás
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:45 Magyarul Balóval 09:20 Asztro
Show 10:25 Televíziós vásárlás 12:20
Kisdumások  12:55 Nyugi, Charlie!
 13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:40 Döglött akták  15:45 A kis
menyasszony  16:25 A mentalista
 17:25 Story Extra  18:00 RTL
Klub Híradó 19:00 Fókusz  19:30 Éj-
jel-nappal Budapest  20:50 Barátok
közt  21:25 Válótársak 22:35 CSI: A
helyszínelők  23:35 RTL Klub Hír-
adó 

03:25 Gálvölgyi-show  04:00 Fó-
kusz  04:35 Story Extra  05:00 Ba-
rátok közt  05:30 Televíziós vásárlás
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:45 Magyarul Balóval 09:20 Asztro
Show 10:25 Televíziós vásárlás 12:20
EgészségKalauz  12:55 Nyugi,
Charlie!  13:25 Éjjel-nappal Buda-
pest  14:40 Döglött akták  15:45
A kis menyasszony  16:25 A menta-
lista  17:25 Story Extra  18:00
RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt  21:25 Gyertek
át!  22:40 Playback párbaj  23:20
Showder Klub 

04:55 Himnusz 05:00 A balkáni eső
illata  05:50 Hajnali gondolatok
05:55 Az én '56-om  06:05 Végte-
len szerelem  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 P'amende 07:55 Öt
kontinens 08:25 A természetfilmezés
kulisszatitkai  08:30 Ybl 200 08:40
Feketén-fehéren  09:35 Elfeledett
szerelem  10:20 Család-barát
11:59 Déli harangszó 12:00 Híradó
12:45 Az én '56-om  12:55 Ízőrzők:
Mezőkomárom 13:30 A balkáni eső
illata  14:25 A császárság kincse 
15:30 Elfeledett szerelem  16:20
Charly, majom a családban  17:10
Ridikül  18:00 Híradó 18:35 Szeren-
cseSzombat  19:30 Maradj talpon!
 21:00 Télapu 3.: A szánbitorló 
22:25 Kenó  22:40 Rómának szere-
tettel 

02:35 Nyugi, Charlie! 03:00 Crossing
Lines – Határtalanul 03:50Szívek szál-
lodája 06:00 Televíziós vásárlás 06:30
Will és Grace  06:55 Will és Grace 
07:20 Jóbarátok  07:45 Jóbarátok 
08:10Doktor House 09:05Doktor Ho-
use  10:00 Szívek szállodája  11:00
Amerikai mesterszakács 11:55 Monk
– Flúgos nyomozó  12:55 Monk – Flú-
gos nyomozó  13:50 CSI: A helyszíne-
lők 14:50 CSI: A helyszínelők 15:40
Castle 16:40 Castle 17:35 Amerikai
mesterszakács 18:35Az élet csajos ol-
dala  19:05 Az élet csajos oldala 
19:35 Nyugi, Charlie! 20:05 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi – meg
egy kicsi  21:00 Észbontók 22:15 La-
kástalkshow 23:15 Lakástalkshow

02:35 Észbontók 03:35 Szívek szállo-
dája  04:20 Lakástalkshow 06:00
Televíziós vásárlás 06:30 Will és Gra-
ce  06:55 Will és Grace  07:20 Jó-
barátok  07:45 Jóbarátok  08:10
Doktor House  09:05 Doktor House
 10:00 Szívek szállodája  11:00
Amerikai mesterszakács  11:55
Monk – Flúgos nyomozó  12:55
Monk – Flúgos nyomozó  13:50 CSI:
A helyszínelők  14:50 CSI: A helyszí-
nelők 15:40 Castle 16:40 Castle 
17:35 Amerikai mesterszakács 
18:35 Az élet csajos oldala 19:05 Az
élet csajos oldala 19:35 Nyugi, Char-
lie! 20:05 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 21:00
Hamupipőke-történet 

04:55 Himnusz 05:00 A balkáni eső
illata  05:50 Hajnali gondolatok
05:55 Az én '56-om  06:05 Végte-
len szerelem  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Rondó 08:20 A termé-
szetfilmezés kulisszatitkai  08:25
Ybl 200 08:40 Feketén-fehéren 
09:35 Elfeledett szerelem  10:20
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Az én '56-om 
12:50 Ízőrzők Tard 13:25 A balkáni
eső illata  14:20 A császárság kin-
cse  15:20 Elfeledett szerelem 
16:05 Charly, majom a családban 
16:55 Szerencse Híradó  17:10 Ri-
dikül  18:00 Híradó 18:35 Végtelen
szerelem  19:25 Maradj talpon! 
20:25 Fábry  21:50 Munkaügyek 
22:15 Kenó  22:30 Szerepcsere 

Ne ajándékozzunk élő állatot karácsonyra
– figyelmeztetnek az állatvédők. A gyere-
kek gyakori kívánsága egy kiscica vagy
kiskutya ajándéknak, de jól át kell gondol-
nunk, tudjuk-e vállalni az állattartással já-
ró felelősséget. Egy kutya 10-12, egy
macska 12-14 évig is élhet, ennyi idő,
amíg családtagként etetni, gondozni kell
őket. A tapasztalatok szerint az ünnepek
elmúltával tömegesen kerülnek az aján-
dékba szánt kutyák, cicák és egyéb álla -
tok a menhelyekre vagy az utcára. Ne
ajándékozzunk meggondolatlanul állatot

Kutya, cica, karácsonyra nem való
karácsonyra, csak ha tényleg komolyan
gondoljuk, hogy egy egész életen át gon-
doskodunk róla.

A Győri Állatmenhelyen lehetőség van
megismerkedni az ott lakó állatokkal, sétál-
tatni, etetni, barátkozni lehet velük, majd ha
igazán jól megfontoltuk, örökbe fogadhatjuk
a kiválasztott kedvencet. 

Elkészült egyébként a Győri Állatmenhely
2017-es naptára, melyben a gazdit kereső
és a már gazdára talált kutyák, cicák a fősze-
replők. A naptárat 2500 forint adomány fejé-
ben a menhelyről lehet hazavinni.
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes
megfejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô Márai Sándor: A forradalom
elôérzete címû könyvét nyeri. A kötet a Gyôr+ Média székházában vehetô át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig: 9023 Gyôr,
Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Elôzô számunk megfejtése: Görög katolikus templom, hagymasisakot
idézô tornya. A szerencsés nyertes: Németh Miklós.

KERESZTREJTVÉNY SKANDINÁV
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ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.
•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •    06-20/919-4518    •

Győr-Pinnyéden új építésű, 6 lakásos társasház-
ban amerikai konyhás nappali + 3 szobás, 66,66

nm-es, földszinti, kertkapcsolatos lakás eladó 15
nm-es terasszal. A saját kert mérete 51 nm! Szél-
ső lakás, Ön felett nem fog lakni senki!

Ár: 22,9 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020 

Nádorvárosban új építésű társasházban, 1.
emeleti, 61,3 nm-es, amerikai konyhás, nap-

pali + 2 szobás lakás eladó 14,5 nm-es er-
kéllyel. 

Ár: 23,7 M Ft. Kulcsrakész ár: 25,8 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020 

Adyvárosban, a Kodály Zoltán úton eladó ez
a 7. emeleti, jó állapotú, 53 nm-es, 2 szobás pa-

nellakás, hőszigetelt, fa nyílászárókkal. A la-
kást 2008-ban felújították: új kerámia burkola-
tokat építettek be, svéd hajópalló került a szo-
bákba, befordított konyhabútor, épített mosdó-
pult, klíma került beszerelésre. A vízvezetékek
cseréje is megtörtént. A szobák falát belülről 5
cm-es hőszigetelő rendszerrel burkolták, illet-
ve a lakás egyik oldala kívülről is szigetelt. 

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

Győr egyik legnépszerűbb lakóparkjában, a Pa-
csirta lakóparkban új építésű társasházi laká -

sok eladók. A 62 nm-es lakás az első emeleten
található. Elosztása: amerikai konyhás nappali
+ 2 hálószoba. A nappaliból nyílik a 7 nm-es
erkély. Dél-nyugati tájolásának köszönhetően
rendkívül világos, a rezsiköltség a téli hónapok-
ban sem lesz magas. Kiváló minőség, megbíz-
ható kivitelezés!

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

Utolsó lakás! Ne maradjon le róla! Győr-Ménfőcsa-
nak frekventált, új építésű részén eladó ez az 56

nm-es társasházi lakás. Az ingatlan egy 16 lakásos
társasház első emeletén található. Elosztása: ame-
rikai konyhás nappali + 2 szoba. A szobából, és a
nappaliból is megközelíthető az 5,3 nm-es erkély.

Ár: 17,1 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr egyik legnépszerűbb lakóparkjában, a Pa-
csirta lakóparkban új építésű ikerházi lakások

eladók. A 70 nm-es házhoz tartozó telekrész
400 nm. Elosztása: amerikai konyhás nappali
+ 3 hálószoba. Nagyméretű 12 nm-es terasz tar-
tozik hozzá! Kiváló minőség, megbízható kivi-
telezés!

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

G y ő r - S z a -
badhegyen
eladó ez a 49
nm-es, 2 szo-
bás, föld-
szinti, fran-
cia erkélyes
panellakás.
Az ingatlan
felújított, jó
állapotú, a
bejárati ajtót,
beltéri ajtó-
kat kicserél-
ték, a szobák laminált parkettásak, a többi
helyiség járólapos! A nyílászárók műanya-
gok, redőnnyel ellátottak! A ház kívülről szi-
getelt, radiátorokat alumíniumra cserélték!

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

MOST AJÁNDÉK GÉPKOCSIBEÁLLÓ!
Győr-Kisbácsán, Pacsirta lakóparkban, 15 laká -

sos, új építésű társasházban 35–77 nm-es laká -
sok eladók! Ez a 60,02 nm-es lakás a földszinten
található, melyhez tartozik 9 nm terasz, valamint
66,33 nm saját kert (5.000 Ft/nm). Ennek plusz
költsége 331 E Ft. Elosztása: amerikai konyhás
nappali + 2 szoba, fürdő, külön nyíló WC. 

Ár: 17,1 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

A lakások fele már elkelt! Ne maradjon le róla!
A Pacsirta lakóparkban új építésű társasházban

lakások eladók. Ez a 46,52 nm-es lakás az első
emeleten található, 4,23 nm-es erkéllyel. Elosz-
tása: amerikai konyhás nappali + 1 hálószoba.
A lakás tájolásának köszönhetően, rendkívül
világos.

Ár: 13,5 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794 

Győr-Sziget legjobb területén, karnyújtásnyira
a termálfürdőtől és a Belvárostól, új építésű, lif-

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

Ár: 16,8 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718 

Szabadhegy közkedvelt részén új építésű, 62 nm-
es, első emeleti lakás eladó! A lakás elosztása:

amerikai konyhás nappali, étkező, két szoba, für-
dőszoba, WC. A fűtés központi gázkazánnal tör-
ténik, lakásonként egyedi mérővel.

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

Irányítsa otthonát távolból! Aki most lakást
vásárol, annak mobiltelefonnal irányítható

okos fűtést adunk ajándékba! Győr-Szabad-
hegy új építésű részén épül ez a 33 lakásos,
liftes társasház. 39 és 107 nm alapterületű la-
kások közül választhat, a földszinten kert-
kapcsolattal! Ez a 82 nm-es lakás a második
emeleten található, elosztása kiváló: ameri-
kai konyhás nappali + 2 hálószoba. A nappa-
liból a nagyméretű 18,47 nm-es erkélyre lép-
hetünk, melyről gyönyörű panoráma nyílik
Győr Belvárosára. 

Ár: 31,2 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794 

Győr-Szabadhegy frekventált részén, kis la-
kóközösségű, 4 lakásos, új építésű, modern

társasházban nappali + 3 szobás lakások
2017. májusi átadással leköthetők. Az itt ta-
lálható földszinti, 86,4 nm-es lakáshoz
11,31 nm terasz és 70 nm privát kertkapcso-
lat tartozik. Elosztása: amerikai konyhás
nappali + 3 nagy szoba, gardrób, fürdőszoba,
külön WC, háztartási helyiség és kamra. A
válaszfalak még módosíthatók, így a konyha
akár leválasztható vagy változtatható a szo-
baszám is.

Ár: 26,9 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718
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Győr városrészeinek központjaiban, illetve
a városi köztemetőkben láthatóak a min-
denki karácsonyfái, amelyek idén össze-
sen 41 helyszínen díszlenek. Húsz helyen
meglévő élő fa az ünnep szimbóluma, hu-
szonegy helyszínen pedig a Győr-Szol Zrt.
munkatársai állítottak fát, melyek lakossá-
gi felajánlásból származnak.

A Győr-Szol Zrt. ezúton fejezi ki kö-
szönetét azoknak, akik saját fenyőfá-
jukat ajánlották fel a városi közterüle-
tek adventi díszítésére. 

A Győr-Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja az ügyfeleket,
hogy az Orgona utcai és a Jókai utcai ügyfélszolgálati iroda, valamint a
telefonos ügyfélszolgálat december 22-én 8 és 15 óra között, decem-
ber 23-án 8 és 12 óra között, december 27-én 8 és 14 óra között, de -
cember 28-án 8 és 14 óra között, december 29-én 8 és 14 óra között,
december 30-án 8 és 12 óra között tart nyitva, érhető el.

Öt egyszerű vizes kérdés megválaszo-
lásával szódakészítő gépet nyerhet ka-
rácsonyra! A megfejtéseket a jubile-
um@pannon-viz.hu címre várjuk de -
cember 20., kedd 12 óráig. Megfejté-
sükben adják meg egymás után a he-
lyes válaszok betűjeleit, a vízdíjszám-
lájukon található fogyasztói azonosító-
jukat, továbbá egy értesítési telefonszá-
mot. A Győr+ Hetilap olvasói az alábbi
szelvénnyel is részt vehetnek a játékban.
A szelvényt az újságból kivágva és kitölt-
ve juttassák el ügyfélszolgálatainkra
december 20., kedd 10 óráig. Részvételi
szabályzat weblapunkon.

Hogyan védjük meg vízóránkat a fagy ellen? 
A: nem kell megvédeni, a vízóra nem
fagyhat el, B: mindenképpen szigeteljük,
C: elegendő, ha vízaknánkon fedél van.

Tartalmaz-e klórt a pannon-vizes csapvíz?
A: nem tartalmaz klórt a pannon-vizes
csapvíz, B: a nyári csúcsfogyasztáskor
klórozni kell, C: árvíz vagy belvíz idején
klórozzuk a vizet.

Használhatunk-e ecetet vízkőmentesí-
tésnél, ablaktisztításnál? 

A: az ecet csak salátába való, B: nem,
C: igen.

Melyik megoldás környezetkímélőbb?
A: palackozott víz vonattal szállítva,
B: palackozott víz hajóval szállítva,
C: vezetékes víz.

Mikor kell fizetni a közterületi csatornák
tisztításáért?

A: közterületi csatornák tisztításáért
senki sem kérhet pénzt, B: ha a helyszí-
nen, személyesen rendeljük meg a
munkát, C: ha a főnökkel így volt meg-
beszélve, akkor fizetni kell.

Helyes válaszok betűjelei: 
................................................................................................

Fogyasztói azonosító: 
................................................................................................

Telefonszám:
................................................................................................

Karácsonyi
víz-kvíz 

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

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya-egyenleg-

feltöltés is igénybe vehetô!

899 Ft/kg

Pecsenyekacsa
1 kg, elôhûtött

Akció: 2016. december 16—22.

Pecsenyekacsa-
comb 1 kg

nyak 1 kg

farhát fagyasztott, 1 kg

Libafarhát
elôhûtött, fagyasztott

250 Ft/kg

119 Ft/kg

59 Ft/kg

1990 Ft/kg

799 Ft/db

Natúr halfilé
800 g

209 Ft/db

Farmer tejföl
330 g, 20%,633,33 Ft/kg

Ajándékcsomag készítését
vállaljuk! Ajándék-, hideg-meleg -
étkezési utalványt elfogadunk!

Sertéskaraj csont nélkül
1 kg

1299 Ft/kg

Csemegekukorica
303,53 Ft/l
425 ml, 129 Ft/db

Nagybajcsi hallé
fagyasztott,
1l. 749 Ft/l

CBA eredeti reszelt torma
4536,36 Ft/kg,

110g,499 Ft/db

Magyar túró
450 g., 842,22 Ft/kg

379 Ft/db

Köszönet a karácsonyfákért!
A fenyőfák felajánlói: 
Bakai Tamásné, Biczó Andrea, Bo-

zsoky Ferencné, Büki Judit, Csollány
Péter, Csonka Dénes, Dom schitzné
Mészáros Judit, Gacs Balázs, Harnis
Ferenc, Heilig Károly, Imrefy Lászlóné,
Leier Lászlóné, Nagy Tamás, özv. Or-
bán Józsefné, Pozsgai Ferenc, Sarka-
di Nagy Péter, Szabó István, Szabó
Károlyné, Szenftner Ferenc, Tóth Atti-
la, Tóth Gitta, Tóth László, Török Mik-
lós és Zalahegyi Zoltánné.

Ügyfélszolgálatok ünnepi nyitvatartása

A január a lakossági parkolóbérletek
megújításának, illetve megvásárlásá-
nak időszaka, az arra jogosult győriek
körében. A Győr-Szol Zrt. szeretné, ha
ennek lebonyolítása – a vonatkozó sza-
bályok keretein belül – minél egyszerűb-
ben, a lehető legkevesebb sorban állás-
sal történne, ezért az előttünk álló idő-
szakban több újdonsággal is igyekszik
megkönnyíteni az igénylők dolgát.

A legfontosabb könnyítés, hogy azok
a jogosultak, akik az előző évben rendel-
keztek lakossági parkolóbérlettel, és a
korábbiakhoz képest semmilyen, a bér-
letet érintő változás nem történt az ada-
taikban, tehát változatlan a lakcímük, a
jármű rendszáma stb., az új bérletet
postai kézbesítéssel is kérhetik. Erről a
lehetőségről mindazok levelet kapnak e
hónap második felében, akik december
31-ig érvényes lakossági parkolóbérlet-
tel rendelkeznek. 

Ez a levél tartalmaz egy igénylőlapot
is. Aki a bérlet postai kézbesítését kéri,
annak ezt az adatlapot kell aláírnia, majd
visszajuttatni a Győr-Szol Zrt.-hez. Ez tör-
ténhet postai úton a Győr-Szol Zrt. 9024
Győr, Orgona utca 10. szám alatti szék-
helyére címezve vagy személyesen lead-
ható a szolgáltató ügyfélszolgálati irodá-
iban (Győr, Jókai út 7–9. vagy Győr, Or-
gona utca 10. ). Ezekben, illetve az irodák
külső homlokzatán erre a célra kihelye-
zett gyűjtőládák állnak rendelkezésre, az
igénylőlapokat csak be kell dobni. Fon-
tos tudnivaló, hogy a postai kézbesítés
díja 1.500 forint, melyet a bérlet átvétele-

Postán is érkezhet 
a lakossági parkolóbérlet

kor magának a bérletnek az árával együtt
kell megfizetni. Az éves lakossági parko-
lóbérlet díja változatlanul 3.900 forint.

Természetesen, aki az utánvéttel já-
ró plusz költséget megfizetni nem kí-
vánja, az személyesen is jogosult a
bérlet kiváltására. Ebben az esetben
sem kell a korábban bemutatott iga-
zolásokat újra benyújtani azoknak,
akiknek adataiban változás nem tör-
tént, csak az aláírt igénylőlappal kell
személyesen a Győr-Szol Zrt. ügyfél-
szolgálatának valamelyikébe a pénz-
tári nyitvatartási időben befáradni.

Azok, akik nem rendelkeztek enge-
déllyel, vagy időközben valamely adatuk
– akár személyes, akár gépkocsira vonat-
kozó – megváltozott, továbbra is csak
személyesen intézhetik az éves lakossá-
gi parkolóbérlet kiváltását, a szükséges
igazolások bemutatását követően.

A személyes ügyintézés gyorsítása ér-
dekében megnyílik a lehetőség az ügyfél-
szolgálati irodákban a bankkártyás fize-
tésre az ügyintézőknél is. Tehát a pénztári
befizetésen kívül a Jókai utcában plusz
három terminál, míg az Orgona utcában
plusz egy terminál áll az ügyfelek rendel-
kezésére. Fontos változás, hogy januártól
az Orgona utcai ügyfélszolgálaton is lehe-
tőség nyílik a parkolóbérletekkel kapcso-
latos teljes körű ügyintézésre.

A jövő évre érvényes lakossági par-
kolóbérletek január 2-től válthatóak. A
bérletkiváltás pontos feltételeiről a
www.gyorszol.hu oldalon található
részletes tájékoztató.
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Mandala Ékszer

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

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

KARÁCSONYI AKCIÓ

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

–10–15%

Gyôr, Ady Endre út 2. (Sultán Dönnerrel szemben)
Telefonszám: 06-20/977-3750

Ünnepi nyitva0tartás: hétfô—szombat 9—18, 
december 24-én és 31-én 9—13 óráig        

Egri termelôi folyóborok
2—3—5 literes kiszerelésben!

KARÁCSONYI BOR
KÍNÁLATUNK:

www.sauervin.atw.hu

Egeri Cabernet Sauvignon (száraz) 3 l 1690 Ft
Egri Tramini, Leányka (félédes) 3 l 1450 Ft
Egri Merlot, Pinot noir (félédes) 3 l 1750 Ft
Mátrai Turán (édes) 3 l 1650 Ft
Mátrai Irsai Olivér, 2016 (száraz) 3 l 1590 Ft
Egri Rosé (félszáraz) 3 l 1190 Ft

Újra várjuk kedves
vásárlóinkat a

Kakaós tejszínes
nápolyi karácsonyig
most csak

Gyôr, Híd utca 4. A készlet erejéig!

ÁLLÁS 

Pénteken megjelenő hetilap 1
napos terjesztésére keresünk
munkatársakat. Jelentkezni
lakcím és telefonszám meg-
adásával, az ugyintezes@lap-
hir.hu e-mail címen lehet.

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

CNC - gépkezelő -
ket, forgácsolókat, daruso-
kat, autófényezőket, üzemelte-
tő villanyszerelőket, géplakato-
sokat, targoncásokat, ková-
csokat keresünk, győri munka-
helyre. Tel.: 06-70/941-0185;
06-70/941-0994; e-mail:
 hegeszto2016@gmail.com

SZOLGÁLTATÁS

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

Lovasoktatás Győr-
szemerén, családias környe-
zetben, kezdők és haladók számá-
ra. Tereplovaglási lehetőség. 06-
30/296-5281

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

Kutyakozmetika
KARÁCSONYI SZÉPÍTKEZÉS

Modelleket keresek tanulóknak
gyakorlás céljából. A kutya teljes 
ellátást kap. Tel.: 06-30/393-5687.

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

Lomtalanítást válla-
lok padlástól a pincéig, ingyenes
elszállítással. Hívjon bizalommal!
06-70/707-5812

MOZGÁSGYÓGYÁ-
SZAT!

FIZIKAI FÁJDALMAK, 
SÉRÜLÉSEK, 

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

ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

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

Hívjon bizalommal! Tel-
jes körű lomtalanítást vállalok. Tá-
rolóját, garázsát kitakarítom. Feles-
legessé vált holmiját ingyen elszál-
lítom. Stuka Tibor: 06-
30/217-0848.

Költöztetés, fuva-
rozás, lomtalanítás, bútor,
műszaki termék szállítása ked-
vező áron, 2900 Ft-tól! 06-
30/542-0720

EGYÉB

Svájci kérésre ke-
resem VÁNTSA ÁG-
NEST és MARÓTI
GIZELLÁT. 06-
20/943-7424

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort, 

festményt, 
herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, 

kristályokat, 
ezüsttárgyakat, 

ékszert,  régi órákat, 
könyveket, 

dísztárgyakat, 
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101 

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

Bélyeget, képesla-
pot, pénzt, kitüntetést (náci,
Waffen-SS is), jelvényt, könyvet,
egyéb régiséget vásárol magán-
gyűjtő. Pál István. Tel.: 06-
20/947-3928.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása
beváltása. Nádorvárosban lakás ki-
adó. 06-70/564-2280

INGATLAN

Marcalváros II központjá-
ban 2. emeleti, parkra né-
ző, kétszoba-hallos, erké-
lyes panellakás eladó. Ár:
13,2 M Ft. Azonnal költöz-
hető! +36-30/282-5101

Révfalu Belvároshoz közeli részén
kertes családi házat vásárolnék,
azonnali készpénzfizetéssel. +36-
20/313-4156

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

LAKÁSCSERE

Érd.: 06-96/511-420.

Nádorvárosi, 1 szoba+ hal-
los, 44 nm-es, összkomfortos, fel-
újított, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 25–36 nm-es,
1 szobás, földszinti vagy 1. emeleti,
erkélyes, határozatlan-hátorozott
idejű, nem műemlék jellegű, bérle-
ti szerződéses bérleményre. Gáz-
konvektoros lakás kizárva. (Hirde-
tésszám: 583.)

Nádorvárosi, 1 + fél szo-
bás, 36 nm-es, távfűtéses, határo-
zott bérleti szerződéses, külsőleg
szigetelt, fűtéskorszerűsített ház-
ban lévő, felújított lakást cserélne 1
+ fél – 2 szobás, határozott-határozat-
lan idejű, Nádorváros, Adyváros vagy
Marcalváros I. területén lévő bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 244.)

Nádorvárosi, 2 szoba, 36
nm-es, felújított, hőszigetelt, kor-
szerűsített, műanyag ablakos, ha-
tározott bérleti szerződéses lakást

cserélne 1+1/2–2 szobás, össz-
komfortos bérleményre. Sziget,
Bán A. u. kizárva. (Hirdetésszám:
245.)

Belvárosi, 2 szoba, 93 nm-
es, gázfűtéses, téglaépítésű, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne belvárosi, révfalui, nádor-
városi, szabadhegyi vagy marcal-
városi 2 szobás, 50-60 nm-es, ha-
tározatlan bérleti szerződéses la-
kásra. (Hirdetésszám: 248.)

Adyvárosi, 3 szobás, 53 nm-
es, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne, 45-47 nm, 1+ fél
szobás bérleményre. Sziget, Újvá-
ros kizárva. (Hirdetésszám: 251.)

Adyvárosi, 1 + fél szobás,
határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2-3 szobás, belváro-
si, nádorvárosi, határozatlan bérle-
ti szerződéses, csak téglaépítésű,
fsz.-i vagy 1. emeleti lakásra. (Hir-
detésszám: 252.)

Belvárosi, l szoba, 43 nm-es,
határozott bérleti szerződéses, fel-
újított lakást cserélne szigeti, vagy
gyárvárosi felújított 1-2 szobás la-
kásra. (Hirdetésszám: 253.)

ÉPÍTŐANYAG
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Lassan már hagyományossá válik, hogy a karácsonyt
megelőző napokban, Győrben gyűlik össze az úszó-
társadalom egy utolsó nagy megmérettetésre. A he-
tedik Scitec Open-re ezúttal is rengetegen jelentkez-
tek, közel 850 versenyző mutatja be szerdától szom-
batig, mit is tud. A négy nap alatt ez majdnem 5400
rajtot jelent az Aqua Sportközpontban. A viadal nép-
szerűségét az is jelzi, hogy egyre több külföldi egyesü-
let és csapat nevez, idén többek között érkeztek Auszt-
riából, Svájcból és Kínából is. Az előzetes nevezések
alapján hazánk klasszisai is vízbe szálltak, szállnak.
Többek között Késely Ajna, Sebestyén Dalma, Biczó
Bence, valamint győri büszkeségeink, Jakabos Zsu-
zsanna, Takács Krisztián és Lobanovszkij Maxim is
megmutatja magát a hazai közönségnek.

A verseny eredményeiről jövő heti lapszámunk-
ban olvashatnak.

Tizenharmadik alkalommal találkoztak a legjobb
úszók rövidpályás, vagyis a normál 50-es helyett
25 méteres medencében zajló világbajnokságon,
amelynek idén a kanadai Windsor adott otthont. A
magyar csapat 15 fős küldöttséget nevezett, így tíz
férfi és öt női úszó utazott el a viadalra. Hargitay
András szövetségi kapitány korábbi nyilatkozatá-
ban elmondta, előzetesen mindenkitől legalább
döntős szereplést várt, ezt nem tudták teljes mér-
tékben teljesíteni az úszóink, ám az eredménnyel
nem lehetnek azért elégedetlenek. Magyarország
ugyanis – akárcsak két éve, Dohában – a második
helyen zárt az éremtáblán az Egyesült Államok mö-
gött. Hosszú Katinka révén 7 arany- és két ezüst-,
valamint Bernek Péter és Verrasztó Dávid által 1–1
bronzérmet szerzett a magyar küldöttség. 

Közel 5400 rajt 
a Scitec Openen 7 arany-, 2 ezüst-, 2 bronzérem

A csapatban ott volt a Győri Úszó SE két verseny-
zője, Jakabos Zsuzsanna és Lobanovszkij Maxim is,
akik számára felemásan sikerült a szereplés. Maxim
100 és 50 méter gyorson indult, előbbi távon nem
jutott tovább a selejtezőből, utóbbin viszont egyéni
legjobbját beállítva, 21.52-vel futamában az ötödik
lett, összesítésben a 11. helyen végzett. Emellett két
váltóban is vízbe szállt a győri úszó, a Lobanovszkij,
Földházi, Márton, Barta összeállítású férfi 4x50 mé-
teres gyorsváltó 1:29.44 perces eredménnyel a 11.
helyen végzett. Ugyanezen váltó vegyes verziójában
pedig hetedikként zárt a Lobanovszkij Maxim, Te-
legdy Ádám, Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn
négyes. Jakabos egyéni számaiban, 100 gyorson
tizenegyedik, 200-on pedig kilencedik, míg 200 ve-
gyesen nyolcadik lett.

Zsinórban nyolcadik, összessé-
gében tizenkettedik vereségét
szenvedte el a Gyirmót FC Győr
a labdarúgó NB I 19., idei záró
fordulójában, a Diósgyőr vendé-
geként. Urbányi István csapata
a tabella utolsó helyéről várhat-
ja a tavaszi folytatást. A vezető-
edző bizakodó, azt mondja,
megfelelő felkészüléssel és erő-
sítéssel megkapaszkodhat az
NB I-es mezőnyben együttese.

A Gyirmót a másodosztály bajnokaként
vágott neki története első élvonalbeli
szezonjának, ám riválisaihoz képest je-
lentős hátránnyal startolt: a keretet új ed-
ző vette át, a felkészülést pedig a nyári
pihenő miatt két héttel később kezdhet-
te a csapat. „A klubvezetés szándéka az
volt, hogy amennyire lehet, támaszkod-
junk a feljutást kiharcoló, az NB II-ben bi-
zonyító játékosokra, és menet közben
egy-egy igazolással szükség szerint erő-
sítsük meg a keretet. Azt is szem előtt
tartottuk, hogy az MLSZ által támoga-
tott szabályokat betartsuk, vagyis szere-
peltessünk nagyrészt magyar játékoso-
kat, és fiatal tehetségeket is” – kezdi az
idényből eddig eltelt időszak értékelését
Urbányi István. A Gyirmót a Mezőkö-
vesd és az MTK elleni döntetlent követő-
en kikapott a Debrecentől, a Videotontól,
az Újpesttől és a Ferencvárostól is, aztán
jött egy rendkívül sikeres időszak „Az el-
ső fordulók összevetésében, szinte vala-
mennyi kategóriában a leggyengébb
mutatókkal rendelkeztünk. Ezek draszti-

Urbányi: nem adjuk fel! A Gyirmót kiharcolhatja 
az élvonalban maradást

kusan változtak, amihez kellett rengeteg
beszélgetés, videóelemzés, az edzések
intenzitásának növelése, és persze új já-
tékosok igazolása. Az első bajnoki szü-
netet követő kiváló sorozat alapvetően
ennek köszönhető. Ebben a periódus-

ban országosan elismert csapattá vál-
tunk, markáns stílusjegyekkel, fegyel-
mezett, szervezett, tudatos csapatjáték-
kal. Összesen 702 percen keresztül
nem kaptunk gólt, a 8. és 11. forduló kö-
zött négy mérkőzésen ugyan csak há-
romszor találtunk az ellenfelek kapujába,
de három győzelemmel és egy döntet-
lennel 10 pontot szereztünk.” A Gyirmót
ekkor végzett döntetlenre a Honvéddal,
majd az idény talán legjobb játékával le-
győzte a Diósgyőrt hazai pályán, ikszelt
a Pakssal, és két vállra fektette a sokáig

listavezető Vasast, valamint az akkor má-
sodik Haladást. Ekkor jött egy újabb baj-
noki szünet, ami után nem tudta elkapni
a fonalat a csapat. Sorra jöttek a veresé-
gek, zsinórban nyolc. „A játékosoknak
olyan teljesítményt kellett folyamatosan

produkálni, amihez korábban nem, vagy
csak kevéssé voltak hozzászokva, és ez
a megnövekedett terhelés egyes ese-
tekben sérüléseket eredményezett. A
bajnokság harmadik szakaszában el-
szenvedett balszerencsés vereségek el-
bizonytalanították a futballistákat, és
egyéni hibákat követtek el. Ebben a pe-
riódusban igazolódott ismét be, hogy
nincs igazi vezére a csapatnak, nincs
olyan játékos, aki jelenlétével, teljesítmé-
nyével az egész csapatot át tudná lendí-
teni ezeken a holtpontokon. Alaposab-

ban és részletesebben készültünk fel az
ellenfelek játékából, hogy a lehető legke-
vesebb váratlan dolog érje a csapatot.
Jó példa erre a Ferencváros elleni ide-
genbeli mérkőzés, ahol az első félidőben
gyakorlatilag minden előre eltervezett
eleme működött a játéknak, csak éppen
a gólszerzés nem sikerült, és elég volt
egy kihagyás, hiba, egy szerencsétlen
szituáció, hogy ismét hátrányba kerül-
jünk.” A csapat 19 meccsen nyolcszor
volt eredményes, ez a legkevesebb az
NB I-ben, a 31 kapott gól pedig a leg-
több a mezőnyben. A Gyirmót a tabella
utolsó helyén áll, hátránya hét pont a
Debrecen és az MTK mögött, így biztos,
hogy nehéz tavasz vár a klubra, de nem
lehetetlen feladat kiharcolni az élvonal-
ban maradást. Ehhez mindenképpen
erősítésre lesz szükség. „Tervek vannak,
de télen igazolni rettentően nehéz fel-
adat, hiszen a magyar játékosok többsé-
ge szerződéssel rendelkezik, külföldiek-
kel pedig óriási kockázatot vállal egy-
egy klub. Természetesen a cél, hogy a
Gyirmót maradjon NB I-es.” Urbányi Ist-
ván hozzáteszi, vannak futballisták, akik
a gyengébb szereplés ellenére is jó tel-
jesítményt nyújtottak. Elégedett Kiss
Máté játékával, de Sallói Dánielre sem
tud elmarasztalót mondani, hiszen a
fiatal csatár a csapatjátékból is kivette
a részét, és mindkét gólja mérkőzést
döntött el. A Gyirmót újult erővel kezd-
heti a bajnokság 2017-es részét, első
mérkőzésükön Sebőkék a Paksot fo-
gadják február közepén, majd a Va-
sashoz látogatnak.

A vezetőedző bizakodó
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Kellemes karácsonyi ünnepeket
kíván minden kedves
tanítványának, és a szülőknek! 
Minden partnerünknek, akik 
támogatásukkal segítették
sikeres munkánkat.
Kívánunk erőt, egészséget,
edzettséget!

2017-ben sok jó úszást:
bébik, gyermekek,
diákok, felnőttek,
vízi tornások! 

Sikerekben gazdag
boldog új évet
kívánunk!
Ebben az évben 2016. 12. 17-ig
zajlanak foglalkozásaink.
2017-ben január 9-én kezdjük
az úszást minden korosztálynak.

Mindenkit szeretettel
várunk az új úszó tanévben is.

Budapesten a Larus rendezvényköz-
pontban volt kedd délután a legtöbb
olimpikon legenda egy helyen a vilá-
gon. A nyugdíjaskorú magyar olimpiai
érmeseket köszöntötte a hagyomá-
nyoknak megfelelően, ünnepséggel
egybekötött ebéddel a Magyar Olim-
piai Bizottság. Néhány asztalnyi társa-
ságból akár egy labdarúgó-világválo-
gatottat is össze lehetett volna állítani.
Nagy László, Göröcs János, Komora
Imre, vagy az egykori győri játékosok
közül  az 1964-es olimpián aranyér-
mes Palotai Károly, és a '68-ban Me-
xikóban győztes Keglovich László is
helyet követelhetne magának egy
ilyen álomtizenegyben az ünnepsé-
gen megjelentek közül. Az 1980-as
moszkvai olimpián ezüstérmes győri
kajakos Joós Istvánnal is találkozhat-
tunk a meghívottak között, de ott volt
az 1988-as szöuli olimpián aranyér-
mes vívó Nébald György is. „A MOB
és az Olimpiai Bajnokok Klubja min-
den évben megszervezi ezt a különle-
ges találkozót. Ilyenkor beszélgetünk,

Borkai Zsolt: lehet gazdaságos és jó
olimpiát rendezni Magyarországon 

előjönnek a régi sztorik, és emléke-
zünk azokra az időkre, amikor élspor-
tolók voltunk. Tőlem 1984-ben elvet-
tek egy olimpiát, de négy évvel ké-

sőbb, Szöulban csapatban aranyér-
mesek lettünk. Élveztük a játékok min-
den pillanatát, és jó volt most látni
azokat, akiknek érmesként szintén
meghatározó élmény volt az életében
az olimpia” – mondta Nébald György.

Borkai Zsolt MOB-elnök a legen-
dák köszöntése és az év értékelése
után már a jövő feladatairól beszélt.
„A 2016-os év sikeres volt: jól szere-
peltünk a riói olimpián, és a 2024-es
budapesti pályázat is jó irányba halad.
Ezt mutatta a nemrégiben megrende-
zett ANOC-közgyűlés is, ahol nagy si-
kert aratott a prezentációnk. A Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság Agenda
2020 programja azt célozza meg,
hogy fenntartható, és az eddigieknél
jóval olcsóbb olimpiákat lehessen ren-
dezni. Biztos vagyok benne, hogy Ma-
gyarország képes egy jó és gazdasá-
gos nyári játékok házigazdája lenni” –
hangsúlyozta a győri polgármester és
hozzátette, a 2017-es EYOF és a vi-
zes-vb szervezése is jól halad, és
amennyiben ezt a két eseményt sike-

resen lebonyolítja Magyarország, ak-
kor jó eséllyel pályázunk a 2024-es
budapesti olimpiára.

Közben bemutatták Budapest olim-
piai és paralimpiai pályázatának spor-
tolói bizottságát, amelynek elnöke Ko-
vács Ágnes olimpiai bajnok úszó. A saj-
tótájékoztatón Fürjes Balázs, a buda-
pesti olimpiai pályázat vezetője kiemel-
te, az élsportolók és bajnokok példát
mutatnak a társadalom többi tagjának,
hogy kemény munkával milyen sikere-
ket lehet elérni. A testületnek 25 tagja
van, a tiszteletbeli elnöki posztot Kárpá-
ti György háromszoros olimpiai bajnok
vízilabdázó tölti be. A bizottság tagjai
Magyarország eddigi 176 olimpiai
aranyérmének közel 25 százalékát bir-
tokolják, mindannyian olimpikonok
vagy paralimpikonok. A bizottság 14
sportág képviselőit vonultatja fel, és
tagja többek között Keleti Ágnes, Dar-
nyi Tamás, Kulcsár Győző, Nagy Tímea,
Magyar Zoltán és Martinek János is. A
NOB jövő szeptemberben, Limában
dönt a 2024-es játékok helyszínéről.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség
fegyelmi bizottsága felmentette a
kajakos Horváth Bencét és Szomo-
lányi Mátét, akik ellen még a riói
olimpia előtt indult eljárás, és nem
utazhattak az ötkarikás játékokra.

Fábry György, a fegyelmi testület elnöke
azt mondta, több atipikus doppingmin-
ta alapozta meg a vizsgálat elindítását, a
bizonyítékok, köztük az igazságügyi or-
vos szakértői vélemény azonban nem tá-
masztották alá a vétséget. „A felmentő
döntés azért született meg, mert a fe-
gyelmi bizottság nem tudta bizonyítani,
hogy a versenyzők nem megengedett
eszközökkel készültek" – fogalmazott. 

Az MKKSZ elnöksége augusztus el-
sejei ülésén azért változtatta meg az öt-
karikás játékokra kijelölt férfi kajakosok
névsorát, mert a Magyar Antidopping
Csoport jelzése szerint közülük ketten –
Horváth és Szomolányi – atipikus dop-
pingmintát adtak le. A két sportoló több
atipikus mintát produkált, ez a MACS
írásbeli – és Tiszeker Ágnes MACS-ve-
zető által szóban is megerősített – állás-
foglalása szerint azt jelenti, hogy a min-
tavétel idején tiltott szer volt a szerveze-
tükben – közölte akkor az MKKSZ. Bár a

Felmentette Horváthot és Szomolányit
a fegyelmi bizottság

két versenyző jogilag nem követett el
doppingvétséget, de a MACS akkori ál-
lásfoglalása szerint a szervezetükben
megállapíthatóan szintetikus növekedé-
si hormont találtak, ezért indult ellenük
fegyelmi eljárás. Helyettük Molnár Péter
és Tótka Sándor utazhatott Rióba. A két
kajakos ellen a MACS nem indított eljá-
rást. „Örülök, hogy végre pont került az
ügyünk végére, és kiderült, hogy az, ami-
vel megvádoltak bennünket, az nem volt
igaz – nyilatkozta Szomolányi Máté. –
Senkinek nem kívánom azt a napot és az
azt követő időszakot, hogy átélje, hiszen
álmainktól fosztottak meg bennünket,
és még időt sem hagytak nekünk, hogy
bebizonyítsuk ártatlanságunkat." Hor-
váth Bence is megszólalt: „Tekintettel ar-
ra, hogy itt a karácsony, a következő he-
tekben mi is a szeretteinkkel szeretnénk
foglalkozni, így a folytatásról nem tudunk
nyilatkozni, januárban döntünk erről is.
Októberben már újra elkezdtük az edzé-
seket, bízunk abban, hogy ismét olyan
formát tudunk nyújtani, amivel képesek
lehetünk arra, hogy újra bebizonyítsuk: a
vízen nincsen nálunk gyorsabb." Hor-
váth 200 méter egyesben és Szomolá-
nyival 200 méter párosban szerzett indu-
lási jogot az ötkarikás játékokra.

Dunai Antal és
Palotai Károly
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Tizenegy hét munka, küzdés és kitar-
tás eredményeként közel 250 kilo -
grammtól szabadult meg a Cutler Fit-
ness életmódváltó programjának 32
tagja. A legnagyobb súlyt a lapunk-
ban is bemutatott Polgár Péter adta
le, a mintegy három hónap során
negyven kilogrammal lett kevesebb.
„Kitartást, hitet, erőt és szenvedélyt
adott a program: kitartást a minden-
napokhoz, az étkezéshez, az edzések-
hez. Hitet, hogy végre higgyek ma-
gamban, hogy képes leszek bármire.
Erőt, hogy a holtpontokat átlépve,
folytassam az utam, amire tereltek.
Szenvedélyt, mert aki ebbe egyszer
belekóstol, annak szenvedélyévé vál-
nak a vasak és az egészséges élet-

mód” – mondta a program után, ami-
nek útmutatásait továbbra is követi.

A hölgyek közül Dénes Viktória fo-
gyott a legtöbbet, több mint húsz kilót.
„Először rettegtem bemenni a terem-
be! Féltem, mit gondolnak, monda-
nak majd rólam, vajon bírni fogom?
Azt hittem, nehéz lesz, de nagyon... És
igen! Nehéz volt, de mégis könnyeb-
ben ment, mint vártam. Aztán elkezd-
tem élvezni! Jött a siker, a pozitív visz-
szajelzések, láttam a tekintetekben az
elismerést, és ez fantasztikus érzés!
Kaptam barátokat és példaképeket, il-
letve rengeteget tanultam. Nincs visz-
szaút, hihetetlen húzóerő volt és ma-
rad is a csapat és mestereink. Hiszen
egy boldogabb, egészségesebb, erő-

Bronzérmes lett Képíró Ádám, a Szé-
chenyi István Egyetem gépészmér-
nök szakos hallgatója a felnőtt férfi
ökölvívó magyar bajnokságon.

Az első két mérkőzésemet meg-
nyertem, majd az elődöntőben talál-
koztam a tavalyi ezüstérmessel, s ru-
tinjával sikerült megnyernie a mecs-
cset – mondta a versenyről a széche-
nyis mérnökjelölt és hozzátette, az
egyetemen az első két évben a tanul-
mányaira fordította a legtöbb energi-
áját, ám most újra helyet kap minden-
napjaiban a versenysport. A verseny
előtti napokban Ádám a hő- és áram-
lástan tárgyból készült vizsgára, s né-
gyes érdemjegyet szerzett úgy, hogy
csak a harmadik zárthelyi dolgozat
esetében kért különleges lehetősé-
get. Ez kimerült abban, hogy az egye-
temi bajnokság idejében tartott ZH-t
öt nappal később, az Országos Baj-
nokság előtt néhány nappal írta meg. 

A vértesacsai származású Képíró
Ádám a székesfehérvári Vasvári Pál
Gimnáziumból jött Győrbe tanulni. Szép
eredményét a budapesti Süllős Vasas
Sportegyesület színeiben érte el, eddigi
legjobb eredménye a Junior Országos
Bajnokságon megszerzett 4. hely volt.
Dr. Gyömörei Tamás egyetemi docens,
a Testnevelési és Sportközpont és a Szé-
chenyi István Egyetem Sportegyesülete
vezetője elmondta, egyre több élsporto-
ló választja a Széchenyi István Egyete-
met, mert a város és az intézmény meg-
becsüli és támogatja a kiváló teljesít-
ményt a versenysportban is.

Ökölvívásban
és tanulásban
is eredményes

Közel 250 kiló zsírtól szabadultak meg
az életmódváltók

sebb, elszántabb, csinosabb nő let-
tem” – hangsúlyozta.

Természetesen nem csak fogynivá-
gyók vettek részt az életmódváltásban,
hanem az vékony testalkatú, izmosabb
testre áhítozók is sikerrel abszolválták
a tizenegy hetet. A program állapotfel-
méréssel indult és zárult, ami igazolta,
nem csak úgy érzik az életmódváltók,
hanem valóban javultak az értékei azok-
nak, akiknek korábban negatív irányba
mozdultak el például a vérnyomás vagy
a koleszterinszint mutatói.

És persze nem maradhat el a cikk
írójának a tapasztalata sem, hiszen én
is részt vettem a programban. Elsősor-
ban a szénhidrátokkal és azzal küzdöt-
tem, hogy eljussak a terembe, és élvez-
zem a rendszeres edzést. Utóbbi gyor-
san ment, ebben segítségemre volt
Magyar Gergő fitnesz-világbajnok is.

Elképesztően sokat tanultam tőle, óri-
ási segítség személyi trénerrel edzeni.
Minden egyes gyakorlatnál megmutat-
ta, hogyan végezzem a legpontosab-
ban, elmagyarázta, milyen hatással
van az izmaimra az adott mozdulat és
sikerült vele leküzdenem a gátlásaimat
a teremmel kapcsolatban. A legna-
gyobb tanulság számomra pedig,
hogy nagyon türelmesnek kell lennünk
a testünkkel! Nem szabad sürgetni, ha
nem úgy reagál, és a nehéz időszakok-
ban a célt kell a szemünk előtt tarta-
nunk. Szeretek reggelizni, sőt, nem is
bírnám nélüle: az eddigi egészségtelen
májkrém, vaj, cukrozott és zsíros felvá-
gottak útvesztőjéből viszont sikerült át-
térnem a zabra, amit imádok! És a tu-

datot is imádom: megadom magam-
nak az esélyt, hogy egészségesen, fel-
töltve kezdjem a napot. A csirkés, puly-
kás, halas, marhás ételeket is megta-
nultam sokféleképpen elkészíteni,
hogy ne legyenek unalmasak. Az üres
kalóriás ételeket pedig abszolút kiiktat-
tam, és nem is hiányoznak. Csak az
édesség, az ne lenne... Ezek csökken-
tése még a jövő feladata számomra. Vi-
szont, kinyílt a világ! A szombati előadá-
sok alkalmával rengeteget tanultam,
és a további információkereséshez is
útmutatót kaptam. Elképesztő recep-
teket, tippeket lehet találni a neten
egészséges témakörben, és már tu-
dom, hol kell keresnem, minek hihetek,
és mik azok a „csodamódszerek”, amik
csak becsapnak.

Az egészséges életmód mellett pe-
dig amit még kaptam a Cutlerben:

egy csapat. Egy szuper közösség jött
létre, ami manapság még annál is na-
gyob dolog, mint csoki nélkül élni.
(Ami ugye szintén óriási teljesítmény,
nekem még nem is sikerült.)  

A 11 hét sikereinek, kudarcainak
mérlege számomra: mínusz 6 cm csí-
pőből, olyan izmok kirajzolódása, amik-
ről eddig nem is tudtam, hogy nekem is
vannak, jobb kondíció, jobb tartás, meg-
szűnt hát- és gyomorfájás. És jobb ön-
ismeret, rengeteg tudásanyag.

A Cutler Életmód Clubja pedig ja-
nuár 7-én újra elindul a következő csa-
pattal, melyre a fényképes jelentkezé-
seket a cutlergyoreletmod@gmail. com
e-mail címre várják a szervezők egy
rövid motivációs levél kíséretében.
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A jubileumi, 20. alkalomra vár-
ják a sportág kedvelőit a De-
cathlon Teremkosárlabda Fesz-
tivál szervezői. A hagyomá-
nyoknak megfelelően, az idei
eseményt is december 27-én, a
Magvassy Mihály Sportcsar-
nokban rendezi az önkormány-
zat kulturális és sport főosztá -
lyának sport osztálya. 

„A 20. rendezvény célja sem változott,
hiszen a szabadidősport népszerűsíté-
se mellett fontosnak tartjuk, hogy ka-
rácsony után felszabadultan mozog-
hasson minden korosztály, akár egész
családok is, hiszen a közös sportolás
öröme mindenkit feldob egy kicsit” –
mondta lapunknak az egyik szervező.
Valóban lesz lehetősége egy rendezvé-
nyen játszani szülőnek-gyereknek,
ugyanis a hat kategória erre lehetősé-
get biztosít. A legfiatalabb korosztály a
2006, vagy azután születetteké, míg a
„legnagyobb”, senior kategória egyet-
len kritériuma, hogy minimum 120 év-
nek kell lennie a pályán tartózkodó há-
rom fő összéletkorának. A Magvassy

Családokat is várnak 
a jubileumi kosarazásra

parkettjén kialakított játéktereken egy
csapatból maximum hárman tartóz-
kodhatnak fenn egyszerre, de a mérkő-
zésekre egy cserejátékos is nevezhető.
A regisztráció a helyszínen történik,
csupán egy fontos megkötés van a je-
lentkezést illetően: az V. kategória ver-
senyében csak olyan játékos vehet
részt, aki a 2016/17-es idényben nem
szerepelt első-, másod- vagy harmad-
osztályú, illetve egyetemi bajnokság-
ban. Az egész tornát a streetball szabá-
lyai szerint bonyolítják le. A csapatver-
senyeken kívül, ismét lesz dobóver-
seny, melynek győztese külön díjazás-
ban részesül.

Aki tehát szereti a kosárlabdát és a
karácsonyi bejglit is szívesen lemo-
zogná, annak nincs más teendője,
mint keríteni minimum három egyfor-
ma felsőt és akár családdal, akár ba-
rátokkal jelentkezni a nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező megmérettetésre.
A győztesekre a Decathlon jóvoltából
értékes nyeremények várnak, azon-
ban az élmény az elmúlt évekből kiin-
dulva, mindenki számára felejthetet-
lennek ígérkezik.
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Idén is lesz Szeretetkalács ünnep a
Felsődunai Vízi Polgárőr Egyesület,
valamint a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Társadalmi Egyesülések Szövet-
sége szervezésében. Decem-
ber 18-án, vasárnap 15 órá-
tól a Honvéd ligetben
várják a rászorulókat,
ahol a Pedro Pékség
által sütött 58 méte-
res kalácsot (azért
58 méter, mert ennyi
a győri Városháza ma-
gassága), gyümölcsöt,
szaloncukrot osztanak
szét. A hagyományokhoz híven, me-
leg gulyáslevessel is vendégül látják
a térre érkezőket. 

*   *   *

A győri Petz Aladár Megyei Okta-
tó Kórház beteg gyermekei részére
tart adománygyűjtő akciót decem-
ber 16. és 18. között, vagyis a hét vé-
gén két győri nagyvállalat, a Nemak
Győr Alumíniumöntöde Kft., a Dana
Hungary Kft., illetve a Győri ETO
Hockey Club a Lurkó Alapítvány be-

Szeretetkalács és gulyásleves a rászorulóknak

Mi is segíthetünk!
vonásával pénteken, szombaton és
aranyvasárnap a Dunakapu téri mű-
jégpálya pénztárába várják az ado-

mányokat. Szívesen fo-
gadnak a gyerekek kézműves foglal-
kozását segítő eszközöket is. Vasár-
nap fél 10-kor pedig egy, a jégre be-
dobott labdával is támogathatják a
kórház kis lakóinak rehabilitációját.

*   *   *

A Győr és Környéke Motorosok
Baráti köre is jótékonysági ételosz-
tást tart idén is, december 21-én,
szerdán 11 órától, a Honvéd liget-
ben. A rászorulókat forró gulyásle-
vessel és teával várják.


