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Békés karácsonyt!
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Véget ért a szavazás, amelyet a 24.hu in-
ternetes lap indított el, s amelyben az or-
szág legnépszerűbb lakótelepét keres-
ték. Örömmel jelentjük: Adyváros torony-
magasan győzött, az itt élők, a győriek
megmutatták, szeretik az otthonukat.

A 24.hu munkatársai talán nem is
gondolták, hogy ekkora sikere lesz
majd ötletüknek, ahol először jelölni
lehetett a kedvenc lakótelepeinket,
majd pedig a listából szavazni. A vég-
eredményről összességében elmond-
ható, a vidék nagyon megverte a fővá-
rost, s hogy nyugat legyűrte keletet.

Ám ami a legörvendetesebb, hogy
Adyváros magabiztosan győzött és lett
a legnépszerűbb, a legjobb és legme-
nőbb lakótelep az országban. A szava-
zatokat december 16-án összesítették,

A személyes adatok szabályos
kezelése kiemelten fontos a vál-
lalkozásoknak. Ha szabálytala-
nul járnak el, millióik bánhatják.
A Patent Csoport adatvédelem-
mel foglalkozó jogászát, dr. Erős
Lászlót kérdeztük.

2017 fordulópont lehet az adatkeze-
lésben?

Igen. Akik azoknak a személyes ada-
tot kezelő vállalkozásoknak, akik el akar-
ják kerülni a komoly bírságot, meg kell
kezdeni a felkészülést a 2018-ban ha-
tályba lépő Európai Uniós adatvédelmi
rendelet bevezetésére. Ez több hónapot
is igénybe vehet, érdemes idejében lép-
ni, és szakcéggel elvégeztetni az adat-
védelmi auditot. Ehhez a Patent Cso-
port adatvédelmi üzletága minden se-
gítséget meg tud adni.

Mit jelenthet ez a komoly bírság,
amit említett?

Jelentősen növekedni fog a kiszab-
ható bírság összege, ez elérheti a 20
millió eurót is! 

Sok cégvezető most kapkod, mi
is az adatvédelem?

Sokkal bonyolultabb kérdéskör
ez, mint amit józan ész alapján átlát-
ni lehet. Nem is ez a cégvezetők dol-

ga. Nekik azt kell tudniuk, ha tör-
vényszerűen szeretnének dolgozni,
gyorsan kell cselekedniük. Amennyi-
ben kérdés merülne fel, keressék a
Patent Adatvédelmi  Üzletágát: 
www.securitypatent.hu

Milliókat bukhatnak a cégek
jövôre, ha nem figyelnek
az adatvédelemre

Dr. Erős László, a Patent
adatvédelemmel foglalkozó
jogásza szakszerű tanácsadással
szolgál a témában. 

Adyváros a legnépszerûbb lakótelep
akkor Adyváros 2631 voksot kapott.
Lássuk, mit is írtak rólunk a weboldalon:

„A győztes lakótelepet 1968–1979
között építették ki, eredetileg Ady End-
re-lakótelep volt a neve. A város közép-
ső-déli részén építették fel, négy- és tíz-
emeletes házakból áll, több mint 17 ez-
ren lakják. A rengeteg bevándorló és új
lakó miatt hozták létre, őket Győr mun-
kalehetőségei vonzották. A házak egy ré-
sze elöregedett és a parkolóhelyben is
hiányt szenved a telep, mindezek ellené-
re nagyon lelkes ajánlásokat kaptunk in-
nen. Az adyvárosiak annyira rápörögtek
a szavazásra, hogy láthatóan utcahosz-
szal verték az Avast is. Az egész szer-
kesztőség nevében gratulálunk a győri
Adyváros minden lakójának ezért a
rendkívüli teljesítményért!” – írja a 24.hu.

Művészeti kar alakul jövőre a Széchenyi
István Egyetemen – ezt az intézmény
rektora, Földesi Péter jelentette be szer-
dán, a felsőoktatási intézmény évzáró
ünnepségén, a zsinagógában. Az egye-
tem vezetői a rendezvényen nem titkol-
ták, hogy a kar a későbbiekben lehető-
ségeket teremthet a képző- és táncmű-
vészeti szak győri elindítására is. 

Földesi Péter úgy fogalmazott: Jö-
vőnk része lesz a művészeti kar is,
amelynek alapját a zeneművészeti
képzés adja, de lehetőséget jelenthet
majd a képzések bővítésére. Az új kar
megalapításának hátterében a meglé-
vő képzési profilok újragondolása áll.

A művészeti kar három tanszékkel
alakul meg Győrben: a meglévő zene-
kari hangszerek tanszék, a szóló hang-
szerek és művészetelmélet tanszék
mellett létrejön a vizuális művészetek
tanszéke.

Tervezik a táncművészet bevoná-

Új mûvészeti kar az egyetemen
sát is, de ez még távlati elképzelés –
hangsúlyozta a rektor.

Palkovics László oktatási államtitkár
köszöntőjében történelminek nevezte a
pillanatot, s a hely szellemében, a zsina-
gógában beszélt a magyarországi zsidó-
ság történetéről, s méltatta, hogy a győri
zsidóság vallásgyakorlásának otthona, a
művészeti nevelésnek is kiemelkedő,
méltó helyszíne, hiszen a zsinagóga az
egyetem hangversenyterme és a felsőfo-
kú zeneművészképzés térségi központja.

Az államtitkár hangsúlyozta: a ma-
gyar oktatási rendszer csak akkor lehet
sikeres, ha megvalósulhat a személyre
szabott képzés, és megteremtik a diákok,
hallgatók komfortérzetét az iskolákban.
Érték alapú oktatási rendszer létrehozá-
sa a cél – mondta –, s kiemelte a hallga-
tók sikerélményének fontosságát, majd
beszélt a folytonosan fejlődő Széchenyi-
egyetem szerepéről a regionális, az or-
szágos és a nemzetközi oktatásban. 

MEGJELENÉS. A Győr+ Hetilap szerkesztősége áldott, boldog kará-
csonyt és sikeres új évet kíván olvasóinak! A következő lapszámunk
2017. január 6-án jelenik meg.

HIRDETÉS  MOZAIK



segítőszándékát a kórház igényével, s
megvásárolhattunk a gyermekosztály-
nak egy olyan készüléket, amire már
régen szükségük volt” – mondta el
Endrődi Péter, a Győr+ Média Zrt. ve-
zérigazgatója a berendezés átadásán
és hangsúlyozta, a médiának ez is a
feladata, kiállni a jó ügyek mellett „Az

élet bebizonyította, hogy merhetünk
nagyot álmodni, s ezt a jövőben is foly-
tatni fogjuk!” – tette hozzá.

Dr. Ruszinkó Viktória, a kórház
Gyermekgyógyászati Szakmacso-
portjának vezető főorvosa kifejtette, a
készülék nélkülözhetetlen a súlyos ál-
lapotban lévő gyermekek ellátásánál:
méri a szervezet sav-bázis egyensú-

lyának megállapítására alkalmas pa-
ramétereket, így a vér oxigén- és szén-
dioxid-tartalmát, de a kálium-, a nátri-
um- és a vércukorszintet, valamint a
hemoglobin- és a hematokrit-értéke-
ket is mutatja. Ezen adatok nélkül pe-
dig nem tudnak többek között lélegez-
tetni, és ellátni a súlyos diabéteszes

állapotban lévő, vagy szív-,
vesebeteg gyermekeket.

„Az osztálynak eddig is
volt egy vérgázelemzője,
amivel mérték a fontos para-
métereket, azonban ez a ké-
szülék sokkal gyorsabban,
mindössze 22 másodperc
alatt megadja az adatokat” –
tudtuk meg dr. Tamás Lász-
ló János főigazgató főorvos-
tól, aki hangsúlyozta, a kór-
ház számára minden egyes
forint végtelenül fontos, min-
den adomány jól jön az intéz-
ménynek.

A műszerek gyorsan amortizálód-
nak, pótlásukhoz, újak beszerzéséhez
szükség van társadalmi összefogásra
– erről beszélt dr. Skaliczky Zoltán fő-
orvos, szervezési igazgató is, aki el-
mondta, még a világ leggazdagabb
országaiban sem működik úgy az
egészségügy, hogy a civilek ne állná-
nak mögötte.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Vérgázelemző készülékre gyűj-
tött a Győr+ Média, a városi ön-
kormányzat a cégek, vállalko-
zók segítségével, melyet a Petz
Aladár Megyei Oktató Kórház
gyermekosztályának ajándéko-
zott hétfőn. A hatmillió forintos
berendezés elengedhetetlen a
súlyos állapotban lévő gyer-
mekek gyógyításához.

Csaknem háromezren álltak a Győr+
Média jótékonysági kezdeményezése
mellé, ennyien futottak ugyanis szep-
temberben, a XII. Győri Sport- és
Egészségnapon. A megtett kilométe-
rek és a résztvevők száma alapján pe-
dig a győri cégek és az önkormányzat
különböző mértékben járultak hozzá
a vérgázelemző készülék árához. A
helyszínen a Lurkó Alapítvány gyűjtő-
ládáiba készpénzt is dobhattak a segí-
teni szándékozók, így jött végül össze
a szükséges összeg.

„Amikor megálmodtuk, hogy mi-
ként szeretnénk segíteni a kórháznak,
még nem reméltem, hogy karácsonyi
ajándékként adhatunk át egy ilyen
fontos készüléket. Büszke vagyok,
hogy összeköthettük a városban élők
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Összefutottunk 6 milliót!

„Kik messze voltak, most mind
összejönnek, a percet édes szó-
val ütni el”, – írja  Karácsony cí-
mű versében Kosztolányi Dezső.
Összejövünk családostól, már
akinek van kivel összejönni, aki-
nek maradt még a tépázó időben
szülő, testvér, gyermek, férj vagy
feleség... Ünnepelni magányo-
san szomorú, nem véletlen,
hogy ilyenkor, a fenyőillatú tél-
ben éli át legmélyebben  az em-
ber társas lény mivoltát. 
Történjen bárhogy,  mindig kell
legyen ok az ünneplésre. Az ün-
neptelen ember lelke kifakul, az
ünneptelen élet bánatosan sivár.
Ünnep persze sok van, de kevés
az, ami összefog, összehív, közö-
sen érint meg, vigasztal, ami
megmutat egy-egy csillagot a
betlehemi égen. Karácsonykor, a
keresztények Jézus születését
ünneplik. „Úgy hallottuk meg-
születtél, szegények királya let-
tél” – köszöntik érkezését József
Attila betlehemi királyai. 
Saját megváltójának örül így az
ember. A saját, Jézus képében
megjelenő, a bánatokon, tragédi-
ákon valamiképpen túléltető re-
ményének. Valakinek, már ha
megszemélyesíteni egyáltalán
szabad, aki értünk szenved és ve-
lünk. A karácsony minden gesz-
tusában, mozzanatában jelen
van (?) a szeretet. Az a hívó szó, az
a vágy, aminek a jelszavával a
Földön sokszor gyilkolnak és
megaláznak.  Képmutatni, áhíta-
toskodni, pedig a szeretet nem
sunyít, hanem a szemünkbe néz,
férfiasan fog kezet, nem gügyö-
részik, nem mézes-mázas, nem
önigazolóan hetyke, inkább sze-
rény és mindenkor cselekvő. Ez
az a szeretet, ami minden nor-
mális ember napi szükséglete.
Amit kapni és adni is öröm. 
Ettől a szeretettől áldott kará-
csonyt szeretnénk, kívánunk
mindenkinek a mi városunkban,
csilingelő és boldog karácsonyt,
fényeket („temető helyett éle tet”
– folytatja a költő Nagy László),
némi pihentető csöndet, pár
percnyi magunkba fordulást,
hogy utána őszintébben tárhas-
suk ki szívünket minden befo-
gadható szónak, szeretetnek. 

Gy. P. 

Édes szóval

A vérgázelemző készülék megvásárlá-
sához az alábbi cégek, egyesületek
és önzetlen polgárok járultak hozzá:
a XII. Arrabona Futófesztivál résztvevői,
Agrofeed Kft., Büchl Hungária Kft.,
Csomor Tibor és Társai Kft., ETO
SZESE csapata és szurkolói, Győr
Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Győr+ Média Zrt., Győr-Szol Zrt., Leier
Hungária Kft., QP Zrt., Tagai István és a
Kantharosz Alapítvány, Unicentrál Kft.,
West Hungária Bau Kft.

Endrődi Péter, dr. Ruszinkó Viktória,
dr. Skaliczky Zoltán és dr. Tamás László János

az életmentő készülékkel
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Talán már hagyománynak is ne-
vezhető, hogy az év végén la-
punk hasábjain beszélgetünk
Borkai Zsolttal, akit ezúttal is
arra kértünk, értékelje a mögöt-
tünk hagyott esztendőt. A pol-
gármester arról is beszélt, hogy
mi motiválja a folytatásra 2019
után, de természetesen a kará-
csony sem maradhatott ki a té-
mák közül.

Lassan véget ér a 2016-os eszten-
dő. Hogyan értékelné ezt az évet? 

Az idei egy elég mozgalmas év volt,
miközben sajnos a háborúra és a mig-
rációra sem született megnyugtató
megoldás. Ezzel együtt, ha megnézzük
a világpolitikát, több olyan esemény is
történt, amelyekre sokan nem számí-
tottak. Említhetném a Brexitet vagy Do-
nald Trump elnökké választását. Ezek
a történések egyértelműen jelzik, hogy
a világban változás van, és az állampol-
gárok új utakat keresnek Európában
és Amerikában egyaránt. Ha a belföldi
eseményeket veszem sorba, akkor
mindenképp a népszavazást emelném
ki, amely során 3,3 millió ember mond-
ta ki egyértelműen, Magyarország
nem szeretné, hogy az őket érintő kar-
dinális kérdésekben kívülről döntse-
nek. Ez a három esemény – bár térben
távol esik egymástól – összekapcsol-
ható annyiban, hogy mindegyiket az
önrendelkezéshez való ragaszkodás
alapozta meg. Szerintem ez a folyamat
nem ért véget, 2017-ben újabb törté-
nések jelzik majd többek között az eu-
rópai főirányú politikai gondolkodás
változásának igényét. 

Győr szempontjából milyen volt a
2016-os esztendő?

Erre azért sokkal könnyebb választ
adni, hiszen szerencsére városunkat
elkerülték a meglepetések és a várat-
lan események, így azt a munkát tud-
tuk elvégezni, amit az idei évre elter-
veztünk. A nyugodt és kiegyensúlyo-
zott fejlődés éve volt, amelyben sok
szép pillanatot lehet felidézni.

Mondana néhány példát?
Most hirtelen egy tavaszi este ug-

rott be, amikor városunk nemrég
megépült multifunkcionális csarnoká-
ban a világhírű José Cura vezényelte
a Győri Filharmonikus Zenekart. Büsz-
kék lehetünk arra, hogy olyan európai
színvonalú társulataink vannak, mint
a filharmonikusok, a Győri Balett, a
Győri Nemzeti Színház, vagy épp a

Borkai Zsolt már eldöntötte,
Vaskakas Bábszínház. Nem véletlen,
hogy ezen az estén jelentettem be:
Győr megpályázza a 2023-as Európa
Kulturális Fővárosa címet. Művészeti
intézményeink, szakrális és világi érté-
keink, fesztiváljaink kitűnő alapot te-
remtenek ehhez. De említhetném a
labdarúgó-Eb idején a zsúfolásig
megtelt tereket a kivetítők előtt, az
olimpia felemelő pillanatait, vagy az
olyan fergeteges koncerteket, mint
Lou Bega fellépése. Örömteli, hogy a
fiatal korosztálynak is tudtunk a nyá-

ron egy szép ajándékot adni, hiszen a
Well Hello és a Halott Pénz fellépésén
a fiatalok soha nem látott tömege
gyűlt össze a Belvárosban. Persze em-
líthetném a Táncfesztivál, a Győrkőc-
fesztivál, vagy a Bornapok fergeteges
hangulatát, és azt a csodálatos adven-
ti miliőt is, amely az elmúlt egy hónap-
ban jellemezte a várost.

Az év elején a fejlesztések költ-
ségvetéseként mutatta be az ideit.
A beruházások közül melyeket
emelné ki?

Talán inkább egy számot monda-
nék. Ez pedig a harmincmilliárd. Ön-
kormányzati, állami és uniós forrásból
eddig ekkora értékű beruházás való-
sult meg Győrben, amely valamilyen
módon az EYOF-hoz köthető. A jövő
évi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál-
nak tehát nem csak az a hozadéka,
hogy Győr rendezheti hazánk első öt-
karikás eseményét, és bemutatkozhat
az egész kontinens előtt, de általa ren-
geteg olyan fejlesztés is megvalósul a
városban, amely aztán itt marad ne-
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2019 után is vezetné a várost
dolgozik többek között a gazdasági
élet szereplőivel, az egyetemmel, a
turisztikai szektor képviselőivel, és
szerencsére a sort még hosszasan
folytathatnám. Röviden: kialakult egy
jó csapat, akikkel közösen, a győriek-
kel összefogva, még sokat tudunk

előre lépni. A fejlődés elvitathatatlan,
de látom, hogy van még tennivaló, lá-
tom magam előtt a célokat, és spor-
tolóként ezeket a célokat el is szeret-
ném érni. Ilyen például, hogy Győr
közép-európai léptékkel is az egyik
legmeghatározóbb vidéki város le-
gyen, és ne csak gazdasági szem-
pontból, hanem igazi kulturális felleg-
várrá, a sport nemzetközi városává
váljon, mindemellett pedig élhető is
maradjon. Pont olyan, amilyennek
Győrt szeretjük. A döntésemet
egyébként megkönnyítette, hogy ren-
geteg pozitív visszajelzést és bizta-
tást kaptam idősektől, fiataloktól,
munkavállalóktól és munkaadóktól
egyaránt. Szóval, ha a győriek meg-
tisztelnek bizalmukkal, akkor 2019-
től folytatnám azt az utat, amit velük
együtt, és a már említett kitűnő
együttműködések segítségével jelen-
leg is járunk.

A Magyar Olimpiai Bizottság el-
nökeként sok támadás éri mostaná-
ban. Hogyan éli meg mindezt?

Természetesen rosszulesik, és fel-
háborítónak tartom a személyeskedő
támadásokat, de én nem alacsonyo-
dom le erre a szintre, mert én a ma-
gyar sportot szeretném szolgálni.
Ezért lettem MOB-elnök, és ezért ál-

lok elébe, hogy bárkivel megmérettes-
sem magam a tisztségért. Az igazi
sportember azonban nem a sajtón és
szócsöveken keresztül próbál beülni a
székbe, hanem oda mer állni és vállal-
ja az egyenes küzdelmet. Azért azt
szeretném elmondani, hogy a héten

megtartott rendkívüli közgyűlésen az
új alapszabályunkat 116 igen szava-
zattal, mindössze 3 tartózkodás mel-
lett fogadta el a testület, ezért bízom
benne, hogy a tisztújításig most már
a munka kerül előtérbe, mert a ma-
gyar sport érdeke ez, nem pedig a
sárdobálás.

Ha megengedi, a közéletről egy
kicsit nyergeljünk át a magánéletre:
holnap szenteste. Hogyan ünnepel
Borkai Zsolt?

Természetesen családi körben,
mint mindig. Nagyon várom már az
elkövetkező napokat, amely szeret-
teim körében meghitt beszélgetése-
ket, nyugalmat, egy kis pihenést
hoz. Sajnos azonban az idei kará-
csonyunkból nagyon fog hiányozni
az édesapám, aki az év során hagy-
ta itt a földi életet. Persze azért Ő
így is ott lesz közöttünk, felidézzük
az elmúlt karácsonyokat, és gyer-
tyát gyújtunk mindazokért, akik fizi-
kailag már nem ünnepelhetnek ve-
lünk. Éppen ezért tanácsolom min-
denkinek, hogy használják ki az előt-
tünk álló napokat, töltsenek minél
több időt azokkal, akiket szeretnek,
mert nem tudhatjuk, hogy a követ-
kező karácsonyon is mindenki ve-
lünk lehet-e majd.

künk, és hosszú távon is a győrieket
szolgálja. Igaz ez a már megépült léte-
sítményekre, mint az uszoda, vagy az
épülő sportkomplexum, de igaz az
egyetem új kollégiumára, vagy épp a
volt olajgyár területén megépülő mint -
egy 200 új lakásra is. Persze nem
csak az új épületekre kell gondolni, ha-
nem a jelentős mértékű útfejleszté-
sekre, az új közlekedési kapcsolatok-
ra, az infrastruktúránk bővítésére is.
Olyan fejlesztések segítik a dinamikus
közlekedést, mint a Szövetség út át-

építése és a Radnóti utca 1-es útra va-
ló kikötése, és ne feledkezzünk el a ke-
leti elkerülő építéséről sem. Ezeken a
beruházásokon felül számos olyan
projektet folytatunk, amelyek szintén
az itt élők mindennapjait segítik, Győr
még élhetőbbé tételét szolgálják.
Gondolok itt az óvodai és bölcsődei
fejlesztésekre vagy a döntésre, amely-
nek révén 2018-tól 1,6 százalékra
csökkentjük az iparűzési adót, és ez-
zel tesszük még vonzóbbá a vállalko-
zások számára a gazdasági környeze-
tet, megteremtve az újabb fejleszté-
sek megvalósítását, újabb munkahe-
lyek megteremtését. S ha már gazda-
ság és munkaerő, széles körű össze-
fogás mentén jött létre az a foglalkoz-
tatási paktum, amely többek között a
Győrben problémaként jelentkező
munkaerő-hiányra is válaszokat akar
adni. Ezekkel az intézkedésekkel hosz-
szú távon szeretnénk biztosítani a vá-
ros további fejlődését.

Ha azt mondom, 2017. Mi jut elő-
ször az eszébe?

Természetesen az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál. Kollégáimmal ezzel
kelünk, ezzel fekszünk. A már érintett
létesítményi és infrastrukturális fej-
lesztéseken túl rengeteg a szervezési
és megoldandó feladat. Gondoljon
csak bele, létszámában az EYOF egy
rendes felnőtt téli olimpiával ér fel! A
több ezer sportoló, sportvezető és
vendég elszállásolása, étkeztetése,
utaztatása is óriási feladat, ráadásul
mi komolyan vesszük, hogy ez nem
csupán egy sportesemény, hanem
egy kulturális fesztivál is, ezért renge-
teg programot szervezünk, hogy meg-
mutassuk Európának a magyar érté-
keket. Sokszor elmondtam már, de
tényleg úgy gondoljuk, hogy a győri
EYOF sikerén sok múlhat, hiszen a
2024-es nyári olimpia rendezéséről
való döntés előtt jó ajánlólevél lehet,
ha elégedetten távoznak tőlünk a
résztvevők.

A minap egy vállalkozói körben
megtartott év végi rendezvényen je-
lentette be, hogy 2019-ben újra in-
dul a polgármesteri székért. Mi sar-
kallta erre a bejelentésre?

Az idén volt tíz éve, hogy polgár-
mester vagyok, ezért végeztem egy
számvetést magamban. Az nagyon
boldoggá tesz, hogy, ha visszatekin-
tek a 2006-tól kezdődő időszakra, ak-
kor azt látom, hogy Győr hatalmas
fejlődésen ment keresztül. Ez annak
köszönhető, hogy nagyon jó együtt-
működések alakultak ki a városban,
és az önkormányzat szorosan együtt

Kedves Győriek!
Egy igazán mozgalmas, munkával teli év vége felé közeledünk. A készü-
lődés utolsó óráiban járunk, a nyüzsgő utcák lassacskán kiürülnek, és
a rohanó mindennapokat a meghitt ünnep, a békés elcsendesedés vált-
ja fel. Győrben az advent mindig különleges időszak, és ez 2016-ban
sem volt másként. A gyönyörű fények, a Dunakapu téri korcsolyapálya
és a lélekemelő előadások mind-mind az ünnepi hangulathoz járultak
hozzá, míg többek között a jótékonysági faházunk segítségével igye-
keztünk lehetőséget biztosítani arra, hogy mindenki erejéhez mérten
segíteni tudjon a nehéz sorsú embertársainkon is.
Lassan tehát elérkezik az év egyik legszebb ünnepe. Kívánom, hogy
olyan kellemesen töltsék el ezeket a gyönyörű napokat, mint ahogyan
maguk is szeretnék! Kívánom, hogy használjanak ki minden egyes
percet, amit a szeretteikkel tölthetnek! Használják ki az időt, amikor
családjukkal, barátaikkal lehetnek, osztozzanak a szeretet lángjában
azokkal, akik igazán közel állnak Önökhöz!

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok mindnyájuknak!

Borkai Zsolt polgármester
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szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

„A biztonság és a bizalom segít-
het a drogozás megelőzésében”
– hangsúlyozta a Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórum egyik dí-
jazottja, hétfőn ugyanis átadták
az ez évi elismeréseket. 

A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum (KEF) 2001-ben alakult: 21 intéz-
mény és szervezet 27 szakembere dolgo-
zik annak érdekében, hogy figyelemmel
kísérjék a droghelyzet alakulását a város-
ban, és összehangolják a drogproblémá-
ban érintett intézmények, szervezetek
munkáját. „Pozitívum, hogy Győrben si-
került megállítani a drogot kipróbálók
arányának növekedését, ami viszont rop-
pant negatív tendencia, hogy a „klasszi-
kusnak” nevezhető drogok irányából az
úgynevezett dizájner drogok felé tolódik
a szerhasználat” – fogalmazott dr. Somo-
gyi Tivadar, a KEF elnöke. Az alpolgár-
mester hozzátette, míg a már ismert dro-
goknak a szakemberek ismerik a tüneteit,
hatásait, addig az új keletű szereknél ezek
nem ismertek, akár rögtön halálhoz ve-
zethetnek. Kiemelte, óriási feladat hárul
a területen dolgozókra, hogy megakadá-
lyozzák a fiatalok szerhasználatát.

Hagyomány, hogy a KEF éves utolsó
ülésén két főt részesítenek elismerésben,

Díjazták a segítôket
akik az egészségfejlesztés, a drogpreven-
ció, a drogproblémák kezelése, valamint
a kínálatcsökkentés területén példa érté-
kű tevékenységet végeznek. A díjat Ka-
szás Lászlóné, a Fekete István Általános
Iskola intézményegység-vezetője vehette
át, aki a KEF-ben az általános iskolai igaz-
gatói munkaközösség megbízásából
képviseli az oktatási területet. Egyik moz-
gatója volt az alternatív szabadidő-eltöl-
tési lehetőségekért indított „Nyitott torna-
terem” program szervezésének, s kezde-
ményezte az igazgatók számára a to-
vábbképzést az erőszakmentes kommu-
nikáció témakörében. „A mai világban a
gyerekeknek a biztonság és a bizalom a
legfontosabb, ezért nekünk az a felada-
tunk, hogy olyan közösséget építsünk,
amelyben biztonságban érezhetik magu-
kat, és megvan a bizalom ahhoz, hogy el-
fogadják a tanácsainkat” – fogalmazott a
kitüntetett.  A bizalmat hasonló módon
fontosnak tartja Németh Zoltán, aki szin-
tén részesült a díjban. A Győri Eötvös Jó-
zsef Általános Iskola és Szakközépiskola
tanára egyben az intézmény drogügyi ko-
ordinátora, aki évek óta szervezi az isko-
lába járó diákság egészségmegőrző,
drogprevenciós programjait.  Mint mond-
ta, iskolájukban sok nehéz sorsú gyer-
mek tanul, így ők veszélyeztetettebbek,
mint kortársaik, ám a feladat ugyanaz: jó
kapcsolatot építeni velük, és értelmes al-
ternatívát kínálni a számukra.

Több közérdekű téma is szerepelt a
győri közgyűlés szerdai ülésén. Jó
hír az autóbusszal közlekedőknek,
hogy új buszjárat indul jövőre az Au-
di logisztikai csarnokaihoz. A LOC1
és LOC2 logisztikai csarnokokban
dolgozók régi vágya teljesült, hogy
munkahelyüket autóbusszal is meg
tudják közelíteni – fogalmazott Feke-
te Dávid alpolgármester. Elmondta,
a város tízmillió forinttal támogatja
az új 28-as járatot, amely Adyvárost
és Marcalvárost köti össze az Ipari
Parkkal és LOC csarnokokkal.

Az viszont kritikaként hangzott el
az Északnyugat-Magyarországi Közle-
kedési Központ felé, hogy százas
nagyságú új autóbusz-beszerzésből
egyetlen darab sem kerül Győrbe.
Mind az elnöklő Borkai Zsolt, mind pe-
dig az alpolgármester feltette a kér-
dést, vajon miért?

A kérdésre Derdák Miklós vála-
szolt. Az üzemeltetési igazgató azt
mondta, az új buszokat alapvetően tá-
volsági közlekedésre tervezték, városi
közlekedésre nem alkalmasak. Az vi-
szont jó hír a közlekedőknek, hogy a
szolgáltató, amelynek szerződése a
várossal a jövő év végén lejár, 2017-
ben nem emeli sem a jegyek, sem pe-
dig a bérletek árát. 

Ugyancsak sok embert érint a
szemétszállítás Győrben. Ez a kér-
dés ugyancsak szerepelt a közgyű-
lésen. Ezt az indokolta, hogy április-
tól a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
szedi be a közszolgáltatási díjat és
fizeti ki a szolgáltatót. Ellenzéki kép-
viselők felvetésére Sági Géza, a
Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgató-
ja elmondta, az átállás nem okozott
problémát Győrben, a pénz a Győr-

Új autóbuszjárat, több parkoló
Szol számlájára időben megérkezik.
A kukák pedig azért vannak csordul-
tig, mert sokan kisebb edényt ren-
delnek. Igaz, a nagyobb edénynek a
díja is magasabb – reagált a közgyű-
lésen Sági Géza. 

Napirendre kerültek a közgyűlésen
a fizető parkolók is, bővült a parkolási
övezet. Ez a Móricz Zsigmond rakpar-
ton és a Városház tér nyugati oldalán
kialakított új parkolóhelyeket érinti,
amelyek a fizetőparkoló-hálózat ket-
tes övezetébe kerültek. 

Döntött a közgyűlés arról is, hogy a
Kuopio parkba új köztéri alkotás kerül-
het. Botos Péter Őrszem című alkotá-
sát a város másfél millió forinttal, míg
a Képzőművészeti Kollégium központi
költségvetési összegből 3,5 millió fo-
rinttal támogatja. 

A közgyűlés – sok egyéb napirendi
pont mellett – döntött a sportszerve-
zetek és utánpótlás-nevelést, fejlesz-
tést végző alapítványok támogatását
szolgáló pályázati keret felosztásáról.
A pályázati eredmények a sport.gyor.hu
oldalon olvashatók.

A Nemzetiségek Napja alkalmá-
ból a közgyűlés két közösség mun-
káját ismerte el Győr „Nemzetisége-
kért” díjával: a Baráti Társaság Dar-
nózseliért Egyesület a győri örmény
nemzetiségi önkormányzat munká-
jának és rendezvényeinek segítő tá-
mogatásáért vehette át Borkai Zsolt
polgármestertől a díjat, míg a Né-
met és Európai Kulturális Egyesület
Rozmaring Kórusa a német nemze-
tiség kultúrájának és hagyományai-
nak megőrzése érdekében végzett
kiemelkedő munkája elismerése-
ként a Kórus megalakulásának 10.
évfordulója alkalmából kapta meg
az elismerést.

szerző: zombai-kovács ákos
fotó: marcali gábor

Befejeződött Győr-Ménfőcsanak postájának
belső felújítása: a belső tér új burkolatot kapott,
az utcafronton nyílászárókat cseréltek, villany-
szerelési és gipszkartonozási munkákat végez-
tek és teljesen új bútorokkal rendezték be a pos-
tát. A rekonstrukció még ősszel kezdődött, két
hónapig tartott, december 15-én pedig megtör-
tént a műszaki átadás. 

A felújítást Kara Ákos győri országgyűlési
képviselő kezdeményezte, aki szerint a csana-
kiak régi álma vált valóra a fejlesztéssel. „Az
itt élők kerestek meg, hogy fel kellene újítani
az épület belsejét, közbenjárásomra pedig

Megújult a csanaki posta
szerencsére sikerült is a fejlesztés, ami azt
gondolom, méltó karácsonyi ajándék a csana-
kiak számára” – hangsúlyozta Kara Ákos. A
körzet önkormányzati képviselője is üdvözölte
a rekonstrukciót, Takács Tímea az épület át-
adásán elmondta, egyre többen élnek Ménfő-
csanakon, egyre több ügyet is intéznek, ezért
fontos a rekonstrukció” – tette hozzá Takács
Tímea és elmondta, a közeljövőben a posta
után annak környezete is modernebbé válhat.
Tervei között szerepel, hogy kényelmesebbé
teszik a hivatal előtti utcarészt is, így a Győze-
lem utca érintett szakasza egyfajta modern,
városrészi központtá válhat.      

A posta felújítására több mint 11 millió forin-
tot költöttek.

Kaszás Lászlóné és Németh Zoltán
munkáját ismerték el

Szebb térben várják
az ügyfeleket
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Elérhetô befektetési termékek:
• Állampapírok, tôkegarantált alapok 

forgalmazása
• Részvény, kötvény, ingatlan

és egyéb befektetési alapok

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

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

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

CÉGAUTÓBÉRLET

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

BÁZISCSOMAG
Tartós bérleti konstrukció

Finanszírozás akár 0% ÖNERÔVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó

KOMPLETT CSOMAG (flottakezelés):
• Biztosítós kárügyintézés • Szervizelés-,
javítás-ügyintézés • Gumiabroncsok cseréje,
tárolása • Cseregépkocsi • Üzemanyagkártya

TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSSAL
SZEMÉLYAUTÓK KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁRON! 

Autóban az ember

szöveg: gy. p.

Adósságkonszolidációra és fejlesztésre
összesen 621 millió forintot kap a győri
Pertz Aladár Megyei Oktató Kórház – jelen-
tette be Kara Ákos államtitkár, országgyű-
lési képviselő és dr. Tamás László János, az
intézmény főigazgató főorvosa.

Kara Ákos elmondta: a gazdaság teljesítőképessége
és a költségvetés helyzete lehetővé tette, hogy plusz-
forrást juttassanak az egészségügynek. Győr-Moson-
Sopron megyébe összességében 1 milliárd 100 millió
forint jut, ebből a győri kórház 621 millió forintos támo-
gatásban részesül. A mostani adósságkonszolidáció
azt jelenti, hogy a harminc napon túli tartozásokat az

Óriási, 621 millió forintos támogatást kapott a Petz-kórház
utolsó fillérig kifizette az állam a kórháznak – tájékoz-
tatott dr. Tamás László János főigazgató főorvos. A
pénz már megérkezett a számlájukra, s azt két napon
belül tovább is utalták. 

Az egészségügyi kormányzat 15 milliárd forintos
pénzmaradványának elosztására pályázatot írtak ki –
folytatta a főigazgató. – Költségcsökkentő hatású fej-
lesztésekre lehetett pályázni, mindössze öt nap állt a
kórházak rendelkezésére igényeik szakszerű megfo-
galmazására. A Petz-kórház ezen a pályázaton csak-
nem 257 millió forintot nyert.

Dr. Skaliczky Zoltán főorvos, szervezési igazgató
ismertette, hogy milyen feladatok megoldására sike-
rült pénzt szerezniük. Mintegy százmillió forintot tud-
nak fordítani a kórház két öreg épülete és a rendelő-
intézet elavult hőközpontjának felújítására. Nyolcvan-

millió forintból az onkológiai osztály citosztatikus
gyógyszereinek elkészítési folyamatát korszerűsítik.
A régi telefonközpontot pedig adatforgalmazásra al-
kalmas digitális rendszerre cserélik.

Legfontosabb pályázatunkat, a központi labor
műszerparkjának a cseréjét – ami gyakorlatilag a te-
vékenység visszaszervezését jelentené – nem fo-
gadták el, de azért nem, mert ígéretük szerint erre
a célra uniós forrásokból kapunk majd támogatást
– közölték a kórház vezetői. 

Dr. Oláh Attila professzor, orvos igazgató kérdések-
re válaszolva utalt arra, hogy a győri kórház adósságai
folyamatosan csökkennek. Az országos tapasztalatok
egyébként azt mutatják, hogy nem feltétlenül a magas
szakmai színvonalon dolgozó intézmények halmozzák
fel a legnagyobb adósságot.

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Csütörtöktől az M1-es autópályáról
immár a gönyűi kikötő is közvetlenül
elérhető, átadták a Győrt keletről elke-
rülő út második szakaszát. Az új út 3,8
kilométer hosszú, 3,3 milliárd forintba
került. Győr infrastruktúrája megint
fejlődött, a város gazdasági verseny-
képességi mutatói tovább emelked-
tek – hangzott el az átadáson. 

Simon Róbert Balázs és Kara Ákos,
a térség országgyűlési képviselői, Pa-
na Petra helyettes államtitkár és Feke-
te Dávid alpolgármester vágta át ün-
nepélyes keretek között a második
ütem átadását jelképező szalagot.

Nem csak a gazdaság élvezheti a
keleti elkerülő eddig átadott két új
szakaszát, hanem a lakosság is,
Akik Bácsáról vagy Vámosszabadi
környékéről Budapestre indultak,
eddig a városon kellett áthaladniuk,
csütörtöktől azonban az új utat
használva, gyorsabban eljuthatnak
céljukhoz, mentesítve Győrt a forga-

Átadták a keleti elkerülô út második szakaszát
lomtól – fogalmazott az ünnepsé-
gen Simon Róbert Balázs. 

Kara Ákos köszönetet mondott
Seszták Miklós és Szijjártó Péter
minisztereknek, valamint Borkai
Zsolt polgármesternek, akik kitartó-
an és következetesen lobbiztak

azért, hogy a győri keleti elkerülő út
megépülhessen.

Amit ígértünk, teljesítettük, az új út
nagy segítség a térségben élőknek –
emelte ki Kara Ákos.

Pana Petra arról beszélt az átadá-
son, hogy az egyes országok között

óriási verseny zajlik a tőkevonzó ké-
pességben és versenyképességben.
A nagy befektetők két tényezőt vizs-
gálnak, van-e szakképzett munkaerő
és mennyire fejlett az infrastruktúra,
ezen belül is az úthálózat. Ezért a ma-
gyar kormány továbbra is kiemelt fi-
gyelmet fordít az útfejlesztésekre is.

Fekete Dávid alpolgármester fon-
tos mérföldkőnek nevezte a második
szakasz átadását, s úgy fogalmazott,
a város és a magyar kormány kéz a
kézben jár, és a sikeres együttműkö-
dés újabb fejezete a keleti elkerülő út
második szakasza.

Amint az időjárás engedi, megkez-
dik a harmadik szakasz építését is. A
keleti elkerülő teljes hossza 13,4 km,
amely az M1-es autópályát köti össze
a 14-es főúttal. Eddig elkészült az első
és a második szakasz, előbbi 4,4 km,
utóbbi 3,8 km. A harmadik szakasz
5,2 kilométer hosszú lesz, amelynek
részeként egy négyszáz méter hosszú
új híd épül a Mosoni-Dunán. Ezt vár-
hatóan 2018-ban vehetik használatba
a közlekedők. 
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Élmény 
a Rómerben

szerző: z. a.

Több mint 140 ezer forint gyűlt
össze Pribránszki Marianna vi-
selkedéspedagógus, a Gyerkő-
cökkel Suttogó program életre
hívójának jótékonysági előadá-
sán, melyet a Lurkó Alapítvány
számára ajánlott fel, akik a győ-
ri kórház udvarára álmodtak
meg egy játszóteret.  

Fegyelmezési problémák mi-
att hívják a legtöbbször a győri
szakembert. Előadásának kiin-
dulási alapja az volt, hogy egé-
szen másként kell gyermeket
nevelni 2016-ban, mint 20-30
évvel ezelőtt. Régen könnyebb
volt, amit azzal magyarázott,
hogy a felgyorsult világ elké-
pesztő mennyiségű információt
zúdít a szülőkre. Sok mindent
másként kell ma csinálni, ám
ami nem változott az évtizedek
során, az az, hogy a fegyelme-
zésről nem mondhatunk le –
hangsúlyozta. „Az imént mesél-
te az egyik anyuka, hogy mikor
elindult otthonról az előadásra,
megkérdezte tőle a kisfia: mi
lesz, ha azt mondják, hogy töb-
bé nem szabad kiabálnod?” –

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Négy hónapos volt a legfiatalabb vendége
a Rómer Ház hétfői jótékonysági délutánjá-
nak, melynek keretében vendégül látták a
Szent Cirill és Method Alapítvány Gyerme -
kek és Családok Átmeneti Otthonának lakó-
it. Az intézményben a családokat 28 férőhe-
lyen fogadják, a gyermekek átmeneti ottho-
na pedig 12 férőhellyel működik. A progra-
mon mindannyian részt vettek: megismer-
hették azokat a tevékenységeket, amik a Ró-
mer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum-
hoz kötődnek, kreatív foglalkozást tartottak
számukra múzeumpedagógusok, az uzson-
nát követően pedig rajzfilmvetítéssel és
ajándékozással zárult az este. A vendégeket
Grászli Bernadett múzeumigazgató és Ta-
kács Krisztián marketing- és kommunikáci-
ós csoportvezető fogadták és elmondták,
az akciót a Rómer Ház vendégei is támogat-
ták, illetve támogathatják három kijelölt ese-
ményre való belépőjegy megvásárlásával.
Decemberben az Egy este Puccinivel című
film vetítésének, az Import Impro Társulat
Epizód című előadásának, utólag pedig egy

A lurkóknak gyûjtött a suttogó
osztotta meg a közönséggel, s
végül ilyet nem mondott, mert
szerinte időnként, ha az adott
helyzet úgy kívánja, alkalmazni
kell a hangosabb, erélyesebb fe-
gyelmezést is.

A viselkedéspedagógus azt
tapasztalja, azért láthatunk ma-
gunk körül sok hisztis, viselke-
désproblémákkal küzdő gyerkő-
cöt, mert a szülő leggyakoribb fé-
lelme, hogy fegyelmezés, szigor
esetén nem fogja szeretni a gyer-
meke. Pedig a rend, a fegyelem
és a következetesség alappillérei
a nevelésnek és a harmonikus
szülő–gyermek kapcsolatnak.

A szakember azt tanácsolja,
hogy a fegyelmezést az első pilla-
nattól kezdve gyakorolják a hatá-
rok kijelölésével. Minél kisebb a
gyerek, annál rövidebb monda-
tokkal kommunikáljunk vele, és
adjunk egyértelmű utasításokat –
tanácsolta. A nem mindig legyen
nem, az igen pedig igen. Ez biz-
tonságérzetet ad. A fegyelmezés-
re is ezért van szükség, hogy biz-
tonságban érezzék magukat, és
így ki tudjanak bontakozni. Ha
nincsenek szabályok, nem tudják
kihozni magukból a maximumot. 

hagyományosnak mondható januári buli, a
győri zenészek találkozójának jegybevételét
ajánlják fel a szervezők a jótékonysági nap
lebonyolítására.

Juhász Péter, az átmeneti otthon vezetője
elmondta, a családok átmeneti otthonába fő-
ként lakhatási problémák és bántalmazás
miatt kerülnek az édesanyák gyermekeikkel,
apákat viszont nem tudnak fogadni. Jelenleg
nyolc család lakik náluk, s tíz család vár a be-
kerülésre. A gyermekek átmeneti otthonába
családon belüli konfliktusok miatt kerülnek a
fiatalok. A legtöbb esetben egyedülálló szü-
lők nevelik őket, akik akkor kérvényezik, hogy
kerüljön el egy időre a gyermek otthonról, ha
már végképp nem tudják kezelni a helyzetet.
Az ellátás önkéntes, ha megoldódott a konf-
liktus, hazakerülhetnek a gyerekek.

„Igyekszünk meghitt hangulatot teremte-
ni karácsonykor, az adományozóknak hála
pedig minden napunk be van táblázva kará-
csonyig. A mai, egész délutános program
pedig nagy élmény a lakóinknak” – hangsú-
lyozta végül az intézményvezető.

Kiállítások
Kísérôjelenségek - Napóleon-ház
Boruljunk fehérbe! - Csikóca Mûvészeti Mûhely és Kiállítótér
A magyar hangosfilm plakátjai 1931-1944 - Magyar Ispita
Szabó József Madách-gyûjtõ emlékkiállítása - Esterházy-palota

Programok
12.26. - Rómer Táncház - Babra, Németh Dénes és Zenekara

Rómer Ház
12.27. - Intim Torna Illegál

Rómer Ház
12.27. - Midstream Selections DJ Set

Rómer Ház
12.28. - Péterfy Bori & Love Band

Rómer Ház
12.28. - Tesco Disco

Rómer Ház
12.29. - CLOUD 9+

Rómer Ház
12.29. - Bladerunnaz Night

Rómer Ház — Gyôr
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Jó néhány alkalommal előfordult már,
hogy fiatal, vagy éppen tisztes korban
járó győri polgárok, olyanok, akik
évek, évtizedek óta ismerik a bencés
templomot, vagy egyszerűen ideláto-
gató vendégek, turisták megkérdez-
ték, mit jelent a főoltár felirata a győri
bencés templomban: „Ut Portet No-
men Meum Coram Gentibus”. Frap-
páns, szentenciaszerű fordításban így
adhatnánk vissza: „hogy elvigye neve-
met a nemzeteknek” – hozzátéve: a
felirat, készíttetőjének szándéka sze-
rint legalábbis, a jezsuita rend misszi-

ós hivatására utal. Pontosan megjelöl-
tetett az idézet forrása is – az újszövet-
ségi Szentírásból.

Hogy azonban jól értsük, ugorjunk
vissza kétezer évet! Saulnak, a későbbi
Szent Pál apostolnak a híres damaszku-
szi útjánál vagyunk. Már leesett a lóról,
már szembesült a kérdéssel: „Saul, Saul,
miért üldözöl engem?” Saul a városba
érve vakon, értetlenkedve várja, hogy
magyarázatot kapjon arra, mi és miért
történt vele. A zsidók elvakultnak tartják

szerző: gy. p.
fotó: fehér alexandra

Meglepetéssel kezdődött a Doktor
Zsivágó című musical közép-európai
ősbemutatója december 17-én. A
premier kezdete előtt dr. Vasas Nor-
bert, a Kardirex Egészségügyi Köz-
pont centrumvezető főorvosa bejelen-
tette, hogy ebben az évadban Töreky
Zsuzsa Jászai Mari-díjas színésznő
kapja a Kardirex-díjat.

A kitüntető elismerést dr. Vasas Ist-
ván, a Kardirex Egészségügyi Központ
főigazgatója hívta életre 2014-ben. Az
eddigi díjazottak: 2014-ben Csankó
Zoltán, 2015-ben pedig Járai Máté
voltak. A kuratórium ezzel a díjjal a
színház legkiemelkedőbb művészi tel-
jesítményét nyújtó színészeit ismeri el.

Az idei évadban betegség miatt a
Farkasok és bárányok előadást is
mentő művésznőt a közönség, vala-
mint a színésztársak a színfalak mö-
gött nagy tapssal díjazták.

Ut Portet Nomen Meum…

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Hatalmas érdeklődés mellett szentelték fel a győri
Széchenyi téri bencés templom hat új harangját,
majd daruval beemelték a helyükre. A csengettyű-
ket dr. Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi fő -
apát, dr. Veres András győri megyés püspök, vala-
mint Fazakas Márton csornai apát áldotta meg. Sá-
rai-Szabó Kelemen templomigazgató megköszön-
te az adományozóknak a nem csekély anyagi áldo-
zatot, valamint az innsbrucki Johannes Grassmayr
harangöntő mester, Molt Balázs harangszakértő és

Töreky
Zsuzsának
szólt a vastaps
a színpadon és 
a takarásban is

Éjféli misére hívnak az új harangok
Mátéfy Balázs harangdíszítő munkáját. A 375 éves
templomból száz éve hurcolták el a harangokat,
csak a Szent Benedek-harang maradt meg.

A hat harangot levéltári források alapján rekonst-
ruálták. A Szent Mór-harang 1900 kg, átmérője 142
cm, a Szent Mihály-harang 560 kg, átmérője 90 cm,
a Szent Ignác-harang 560 kg, 90 cm átmérőjű, a
Szent Márton-harang 230 kg, átmérője 71 cm, a
Szent Maurus-harang 170 kg, átmérője 65 cm és a
Szent Placidus-harang 100 kg, átmérője 54 cm. 

A régi harang és új társai karácsony éjszaká-
ján, az éjféli szentmise előtt szólalnak meg elő-
ször együtt.

az immáron vakot, a keresztények félnek
tőle, a magatehetetlen embertől. Mon-
datunk – amelyet az immáron bencés
főoltár visel – ekkor hangzik el egy da-
maszkuszi keresztény, Ananiás felé, aki
Saultól való félelmében vonakodik meg-
látogatni őt: „Csak menj, mert kiválasz-
tott edényem ő nekem, hogy viselje ne-
vemet a pogányok, a királyok és Izrael
fiai előtt. Én ugyanis megmutatom neki,
mennyit kell szenvednie a nevemért...”

A keresztény szó eredete: Krisztusi.
Mindenki, aki magát kereszténynek
vallja, akit kereszténynek ismer a világ,

a környezete, Krisztus nevét hordozza,
éppen úgy, mint a Saulból megtért Pál.
Karácsony éjszakáján az Isten betlehe-
mi barlangban megszületett Fiát ün-
neplő ember nem pusztán egy évfordu-
lóra gondol, hanem annak születésére,
akinek nevét hordozza a pogányok és
királyok előtt, és akinek a nevéért sokat
kell szenvednie. És sajnos talán nem
túlzás azt állítani, hogy még soha nem
volt ennyire nehéz viselni, mint most, ta-
lán éppen Damaszkuszban.

Mi pedig a készülődés forgatagá-
ban, lélekben és testben távol Damasz-
kusztól akár föl is tehetnénk a kérdést:
hány és hány dolgot viselünk életünk-
ben, amely valamilyen benyomást kelt
azokban, akik körülöttünk élnek? Visel-
jük a nap terhét és hevét, viseljük gyön-
geségeinket és mások gyöngeségét,
viselünk hitelt és adót, hivatásos, ele-
gáns vagy megkopott ruhákat, múltat
és jelent, sokszor a jövő árát már előre
is. Stigmaként viselünk megannyi jel-
zőt, melyek múltunkat vagy jelenünket
határozták meg; „győriek” vagy „moso-
niak” vagyunk, „kazinczysok” vagy
„czuczorosok”, patikusok vagy audisok
– bogáncsként ragad ránk megannyi
jelző, amely bejárja, átlengi a minden-
napokat; vállalhatóak és vállalhatatla-
nok, rejtekben állók és kirakatba állítot-
tak, s mind-mind elhomályosítják raj-
tunk Krisztus nevét.

Idén, karácsony éjjelén azonban, ami-
kor még mindig oly sokan megfeledkez-
nek Róla, még büszkébben akarom vi-
selni: Krisztusi! Hogy mi a krisztusi, azt
nem én mondom meg, hanem maga
Krisztus, a testté lett Ige: evangéliumá-
nak oly szelíd szavaival, mint Mária ölelő
karjai, és oly kemény igéivel, mint a já-
szol deszkája. És büszkén akarom visel-
ni, hogy nekem ő nem csak érzelem, ne-
tán múló hangulat, hanem maga az Élet.
Előbb a betlehemi barlang csendjében
viselem, szeretteim körében, aztán a
népek, a pogányok előtt, a királyok és
helytartók előtt, hogy e szent éjszaka
csendjében én is megértsem Pállal
együtt: az ő Neve fölötte van minden
névnek, az ő Nevére meghajlik minden
térd az égen, a földön és az alvilágban,
és minden nyelv megvallja, hogy a bet-
lehemi barlangban megszületett Jézus
Krisztus – az ÚR!

Kelemen Áron OSB
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szerző: földvári gabriella
fotó: sajtófotó

Rákász Gergely koncertorgonis-
ta dupla karácsonyi koncertet
ad Győrben, a Kossuth utcai re-
formátus templomban Mozart –
Christmas Edition címmel de -
cember 26-án és 27-én. A győri
művész egyedi látásmódja fia-
talos lendülettel tölti meg a ko-
molyzenét, látványkoncertjei-
vel új műfajt teremtett, mellyel
számos rajongóra tett szert ha-
zánkban és a nagyvilágban
egyaránt. 

Idén a Mozart műveiből összeállított
koncerttel turnézik. Miért Mozart?

260 éve született, ezért van ő a fó-
kuszban. Év elején kaptam felkérést a
Budapesti Nyári Fesztiváltól, hogy ké-
szítsek egy Mozart-koncertet a tőlem
megszokott beavatással, idegenveze-
téssel. Elkészült a program, amivel jár-
tam Erdélyben, Kelet- és Dél-Magyar-
országon, nyári fesztiválokon, majd
jött az advent, így a Mozart-műsorból
egy Cristmas Edition lett, amelyben

Az idén is nagy sikert aratott
Boogiefeszten nem csak a jó
hangulat, de a jótékonyság is
fontos szerepet kapott.

A Boogiefeszt programját az idén elő-
ször jótékonysági borkóstolóval kötötték
egybe. Herold Ádám, a pannonhalmi
Herold Pince tulajdonosa, Dániel Balázs
a Boogiefeszt házigazdája és szervezője,
valamint a győri önkormányzat összefo-
gásának köszönhetően, a befolyt össze-
get négy rászoruló családnak ajánlották
fel. Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Boogie-Woogie-val és borral
a nemes célért 

elmondta, összességében 280 ezer fo-
rint gyűlt össze, így családonként het -
ven ezer forintot nyújthattak át. Köszöne-
tet mondott az ötletgazdáknak, mert a
nemes ügy révén négy családnak lesz
még szebb karácsonyuk.

Dániel Balázs elmondta, egy bor-
kóstoló alkalmával találták ki a jóté-
konysági program megszervezését,
és nagy öröm számára, hogy az végül
ilyen sikeres lett. Herold Ádám hozzá-
fűzte, a zene és a bor elválaszthatatla-
nok, és most ezt sikerült a jótékony-
sággal tovább nemesíteni.

Mozart Christmas Edition Rákász Gergellyel
Mozart Varázsfuvolájának ötletét
nyúltam le, aki átviszi a hőseit három
próbán. A szépség, a bölcsesség és
az erő próbáján, hogy nemesebben
folytassák az útjukat az életben.
Ugyanígy építettem fel én is a hang-
versenyt. Az eleje a szépégre referál,
utána Bachhal átlépünk a bölcses-
ség szférájába, a végén pedig Bee -
thoven repít bennünket az erőbe.
Majd Mozart F-moll fantáziájával zá-
rul az est, amely esszenciális darab,
tele reménnyel. Talán igaza van Ama-
deusnak, és akkor ma is működik az
alkímia, és azok, akik eljönnek a kon-
certemre, kicsit nemesebben, szebb
lélekkel térnek haza.

Úgy érzékelem, szereti Mozartot.
Nehéz barátságom van vele.

Megtanulni valakinek a művét olyan,
mint összeköltözni vele. Mozarttal
nehéz lehet együtt élni, azt sem tud-
ja, hol áll a feje, vagy felrobban az
örömtől, vagy sírdogál a sarokban,
felemás zoknit húz fel, odaégeti a
rántottát, közben szelfit készít ve-
lem. A kisfiam nagyon sokat segí-
tett abban, hogy megértsem ezt a fi-
gurát, ezt a hangulatot. A felnőtt el-

tervez valamit, aztán jön a gyerek,
és mindent megváltoztat, olyan,
mint Mozart. Amint a kisfiamnak
meg tudtam bocsátani, hogy felrúg-
ja a menetrendemet, azóta Mozar-
tot is könnyebben játszom. Mert ő a
jóisten mosolya. Azért szeretem,
mert egy derűs folt az égen. Meg-
harcoltam ezért a barátságért. Fon-
tos, hogy egy-egy ilyen nemes har-
cot megvívjunk, jobbá válunk tőle. 

Hogyan ünnepli a Rákász család
a karácsonyt?

Én 24-én reggel érek haza egy kon-
certről, kialszom magam, és délután
jön a Jézuska.  A kisfiam akkora, hogy
a csilli-villit már fogja érteni, de az ün-
nep lényegét még nem. Idén szeren-
csére sokan itthon vannak a család-
ból, így másnap együtt ünnepelünk.
26-án és 27-én pedig a győri koncer-
tem lesz.

Az itthoni koncertre tartogat va-
lamilyen meglepetést?

Ami különleges lesz, hogy renge-
teg ismerősöm jön el, felveszik a leg-
szebb ruhájukat, és ott ülnek a temp-
lomban. Ez hatalmas boldogság, óri-
ási energia, egy jutalomjáték.  

A tavaszi nagysikerű japán turné után, újból Ázsiába, most Kínába utazott a Győri
Filharmonikus Zenekar, hogy az újévi hangversenyek hangulatát megidézve, adjon
koncertet az ázsiai ország legfontosabb zenei színpadain. Az út során többek között
bemutatkoznak Pekingben, Sanghajban, Yinchuanban, Haikouban, Chengduban.
Az együttes december 20-án utazott el, és január 7-én érkezik haza. A 18 nap során
12 koncertet adnak, az újévi műsorszámok mellett magyar és kínai dalok is felcsen-
dülnek. A zenekart Berkes Kálmán vezényli, közreműködik Varga Viktória. Az együt-
tessel két táncospár is utazik, akiknek fellépése színesíti az előadásokat.

Kínában koncerteznek 
a gyôri filharmonikusok

néhány műalkotást kicseréltem, hogy
jobban hangoljon az ünnepre.

Mit hallhatunk a műsorban?
Olyan színes a program, mint ami-

lyen Mozart maga volt. Van egy mély
rétege a hangversenynek, amelyhez

ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
• Gyôr, Kálvária út 27/A.
•  06-30/376-3718 • 06-30/640-8794
•  www.edesotthongyor.hu
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Egységes, dinamikus, innovatív
Megújult a gyôri bankfiók

A győriek már hónapok óta figyelték,
hogy milyen komoly átalakítások folynak
a Teleki utcai OTP fiókban és az ugyanitt
működő irodaházban. Sokan gondolják
úgy a most elkészült fejlesztést látva,
hogy Győr városa szinte
egy új látványossággal
bővült. Minden rész-
let magán viseli a
modern, egyben
esztétikus jellem-
zőket, ugyanakkor
az is látszik, hogy
a fejlesztések kö-
zéppontjában ma-
ga az ügyfél áll. 

„Az OTP Bank haté-
kony üzleti működé-
sének alapja szolgál-
tatási színvonalának
folyamatos emelése
és ezzel az ügyfe-
lek bizalmának
és lojalitásának
elnyerése. A
termékpalet-
ta bővítése
m e l l e t t ,

fontosnak tartjuk a minél hatékonyabb és kényel-
mesebb ügyfélkiszolgálást, a kor innovációinak
alkalmazását”– nyilatkozta lapunknak Németh
József, az OTP Bank Észak-dunántúli Régiójának
ügyvezető igazgatója. 

„Ezért döntöttünk a győri, Teleki utcai fiókunk
és ugyanabban az épületben működő Régióköz-

pontunk felújítása mellett, melyet a kor igé-
nyeinek és elvárásainak megfelelően átala-

kítottunk” – tette hozzá a régióvezető. 
Elsődleges céljuk az ügyfelek elége-

dettségének kivívása, így a felújítás so-
rán arra törekedtünk, hogy minél job-

ban figyelembe vegyük igényeiket. A
megnövekedett ügyfélforgalom és
az azt kiszolgáló, elavult technikai
eszközök is indokolttá tették a teljes

megújulást. Ez szerencsére nagyon
jól sikerülhetett, hiszen sokan gon-

dolják úgy, hogy a város leg -
újabb látványosságának is

beillik a fiók, amely mos-
tantól különlegesen

szép környezetben fo-
gadja ügyfeleit. 

A földszinti
ügyféltér to-

vábbra is a
lakossá-

gi ügyfeleké. A korszerű, ügyfélbarát fiókban ké-
nyelmesen intézhetik pénzügyeiket, és ami leg-
alább ennyire fontos, a kiszolgálást is hatéko-
nyabbá tettük. A várakozási időt újabb szolgálta-
tások segítségével tesszük kellemesebbé. Pél-
dául az épület egész területén WiFi hálózat mű-
ködik, így az elfoglaltabb ügyfelek akár céges
ügyeiket is intézhetik, míg a fiatalabb korosztály
zenehallgatással töltheti a várakozás perceit. Az
első emeleten továbbra is a kereskedelmi és pri-
vát banki egységek működnek, ám ezek a terek
is komoly átalakításon estek át. 

A teljes körű akadálymentesítés megvalósítá-
sával a mozgásukban korlátozott ügyfelek is ké-
nyelmesebben intézhetik ügyeiket. Gondoltak a
siket – és nagyothallókra is, számukra a jelnyelvi
képzésen részt vett ügyintézők tudnak segíteni a
banki tranzakcióikban.

A következő években további fiókok felújítását
tervezi bankunk. Legközelebb Mosonmagyaróvá-
ron találkozhatnak majd az győri koncepciónak
megfelelően átalakított kirendeltséggel a lakos-
sági, vállalati és önkormányzati ügyfelek” – zárta
szavait Németh József.

PR-CIKK HIRDETÉS
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Ein mit der CD-Präsentation
von RUPPERT ISTVÁN ver-
bundenes weihnachtliches Or-
gelkonzert findet am 25. Dezem-
ber um 17 Uhr in der Győrer He-
iligengeistkirche statt (Szentlé-
lek tér 1.). Es wirken mit: die bei-
den Lehrer des  Varga Tibor Ins-
tituts für Musik Baranyai István
(Geige) und Choi Insu (Orgel).
Neben beliebten Weihnachtsor-
gelstücken stehen Werke von Vi-
valdi, Morandi und Liszt auf dem
Programm.

MAFFIA SWING AND ROLL. Eine ansehliche Tanzshow
beginnt am 26. Dezember um 19 Uhr im Vaskakas Bildungs -
zentrum (Czuczor Gergely u. 17. ). Gangstergeschichte im
Stil der Zwanziger und Fünfziger Jahre, mit für die Zeit
typischer Musik, Tänzen und Kostümen.  

Weihnachtsorgelkonzert von
KISS ZSOLT am 26. Dezem-
ber um 13.30 und 15.30 Uhr in
der Basilika der Pannonhalmer
Hauptabtei. Bei dem Konzert
erklingen die beliebten Weih-
nachtswerke von Claude Bal-
bastre, Johann Sebastian Bach,
Max Reger, Cesar Franck, Mar-
cel Dupré und Louis Vierne.

WEIHNACHTEN LÄNGST VERGAN-
GENER ZEIT auf dem Káptalanhügel.
Heimelige Lichter, Tannenbäume mit
Schmuck aus verschiedenen Zeitaltern,
alte Schlitten, Schaukelpferde, aus Holz
gemachte Nussknacker und ehemalige
Engel, handgemachter Weihnachts -
schmuck versetzen die Einkehrenden im
Káptalandomb Nummer 11 in Staunen. Die
Sammlung Szentendrer Hugay Haus, Weih-
nachtsausstellung und Salon kann bis zum
Heiligendreikönigstag montags bis sonn-
tags von 10 bis 18 Uhr bestaunt werden.

Die aus Győr stammende und in Stutt-
gart lebende Liszt- und Bartókpreisträ-
gerin, Opernsängerin VEREBICS

IBOLYA erwartet Sie herzlich am
25. Dezember um

15 Uhr in der Kar-
meliterkirche zu ih-

rem Konzert. Erzäh-
ler: Medgyessy S. Nor-

bert, auf dem Prog-
ramm: Werke von Donizet-

ti, Cohen, Sartori, Bach,
Mozart und Händel.

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2016/2017-es báli szezonban
az Audi Hungaria Schule történetében elsô alkalommal kerül

megrendezésre a Sváb Bál.

A bál az Edelweiss Móri Német
Nemzetiségi Táncegyüttes megnyitójával

veszi kezdetét. A jó hangulatról a
Tarianer Spitzbuam zenekar gondoskodik.

A rendezvényrôl és a jegyvásárlásról 2017 januárjában tájékoztatjuk Önöket!
Reméljük vendégink között üdvözölhetjük!



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  

RUPPERT ISTVÁN lemezbemutatóval egybekötött
karácsonyi orgonahangversenye kezdődik december
25-én 17 órakor a győri Szentlélek-templomban. (Szent-
lélek tér 1.). Közreműködik a Varga Tibor Zeneművészeti
Intézet két tanára, Baranyai István (hegedű) és Choi Insu (or-
gona). A műsoron népszerű karácsonyi orgonaművek mel-
lett Vivaldi, Morandi és Liszt művei szerepelnek. 

MAFFIA SWING AND ROLL. Látványos
tánc-show lesz december 26-án 19 órakor a
Vaskakas Művészeti Központban (Czuczor Ger-
gely u. 17.). Gengsztertörténet a 20-as és 50-
es évek stílusában, a korra jellemző zenékkel,
táncokkal, ruhákkal. 

RETRO KARÁCSONY A BRIDGE-BEN.
December 28-án 20 órától 7 magyar fellé-
pővel Retro karácsonyt tartanak a Bridge
Hallgatói és Oktatói Klubban (Kálóczy tér
6.). Fellépők: Kozmix, Inti / TNT, Hip Hop
Boyz / O. G. Duck Sho, Ámokfutók / Kozsó,
Kerozin, Bestiák/Retro Star Project. 

RÉGMÚLT IDŐK KARÁCSONYA a Káptalan-
dombon. Meghitt fények, különböző korokból feldí-
szített fenyőfák, korabeli szánkó, hintaló, fából készült
Diótörő és megannyi angyalka, kézzel készült dísz ejti
ámulatba a Káptalandomb 11. szám alá betérőket.
A szentendrei Hubay Ház, Karácsony Kiállítás és Sza-
lon tárlatát vízkeresztig csodálhatják meg.

„TÉLI SÉTA FESZTIVÁLHANGULATBAN” kezdődik december 30-án,
15.30-kor a Rába Hotel főbejáratánál. Győr fényárban úszó belvárosa adja a
délutáni séta díszletét.  „SZILVESZTERI SÉTA FESZTIVÁLHANGULAT-
BAN” indul december 31-én 11 órakor
a Rába Hotel főbejáratától. Ez a prog-
ram elsősorban azoknak szól, akik az év
utolsó napját Győrben töltik és az esti
bulizás vagy csendesebb óévbúcsúzta-
tás előtt egy kis sétára indulnának. A
programokra bejelentkezés szükséges.
idegenvezetes.gyor@gmail.com vagy
telefonon 30/294-9174.

Karácsonyi orgonahangversenyt
ad KISS ZSOLT december 26-
án 13.30 és 15.30 órai kezdettel
a Pannonhalmi Főapátság bazili-
kájában. A koncerten Claude Bal-
bastre, Johann Sebastian Bach,
Max Reger, Cesar Franck, Marcel
Dupré, Louis Vierne népszerű ka-
rácsonyi művei csendülnek fel.

A győri származású, Stuttgartban élő
VEREBICS IBOLYA Liszt- és Bartók-
díjas operaénekes karácsonyi koncertre
várja az érdeklődőket december 25-én
15 órakor a Karmelita templomba.  A
narrátor, Medgyessy S. Norbert, műso-
ron Donizetti, Cohen, Sartori, Bach, Mo-
zart és Händel művei.

AZ ÉNEKLŐ BETLEHEM BÁB -
ELŐADÁS, mely Jézus születésé-
nek történetét meséli el, több mint

harminc népdal, egy cim-
balom és konyhai eszkö-
zök segítségével, egy tea-

főzés alkalmával. Az elő-
adást december 25-én 11

órától láthatják a Vaskakas
Bábszínházban. Előadja: Mar-
kó-Valentyik Anna.



KARÁCSONY ÜNNEPEK
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

„Minél nagyobb az erdőd, annál
többféle madarad lesz” – idézi a
kínai mondást Zhong Jingyi egy
belvárosi étteremben, ahol a
család győri életéről beszélge-
tünk. A Zhong család e közmon-
dás szellemében éli mindennap-
jait, megszokva, hogy csodabo-
gárként néznek rájuk Győrben.

Kínában nincs karácsony, de a Győr-
ben élő család megünnepli azt, a sze-
retet jegyében. Az ő ünnepeik a hold-
dal kapcsolatosak, a kínai holdújév és
a holdsüti, azaz az ősz-közepi ünnep
a legfontosabb számukra, ilyenkor
összegyűlik az egész család, közösen
étkeznek, ünnepelnek. A Zhong csa-
lád, mint a magyarok, fenyőfát állít és
megajándékozzák egymást, mindezt
nem vallási megfontolásból teszik, ha-
nem az egymás iránti szeretetük jelé-
ül. Az ünnepekben utaznak is, idén is
Ausztria az úti cél. A 16 éves Jingyi el-
árulta, saját készítésű ajándékkal lepi
meg szüleit. A család karácsonykor is
kínai ételt eszik, a szülők még nem ta-
nulták meg elkészíteni a magyar ün-
nepi fogásokat. A lány azt mondja, ne-
ki két gyomra van, egy magyar és egy
kínai, kedvenc étele a lencsefőzelék
és a vadas, valamint a kínai gőzgom-
bóc. Szülei a magyar lángost és a pa-
lacsintát kedvelték meg. Ezekben a
meghitt napokban leginkább a Kíná-
ban maradt nagyszülők hiányoznak a
lánynak, akiket csak kétévente tud
meglátogatni.

szerző: havassy anna katalin

Jönnek az ünnepek, a szabadság, a családi,
baráti összejövetelek, na meg persze a szil-
veszter. Ezek az alkalmak gyakran együtt
járnak az alkoholfogyasztással. A mértéket
azonban nem árt tudni, akkor sem, ha gya-
logosan közlekedünk. 

Nem szabad elfelejteni, hogy minden alkoholtartal-
mú ital veszélyezteti a közlekedés biztonságát. Ez-
zel pedig jó, ha nem csak a sofőrök vannak tisztá-
ban, hanem mindenki, akár a kerékpárosok, akár a
gyalogosok. A rendőrség baleset-megelőzési szak-
emberei nem győzik hangsúlyozni a józanság fon-
tosságát, s most mi is ezt tesszük. 

Nagy mennyiségű alkohol elfogyasztása után
akár egy napnak is el kell telnie, míg teljesen kiürül
a szervezetből. A késő esti tivornyázás fokozottan

A Zhong család karácsonyi szerencsesütije
A családnak a Király utcában van

kínai étterme. Jingyi elmesélte, ő Kí-
nában született, édesapját, Huát tíz
éve helyezték Magyarországra dolgoz-
ni, az édesanyja Guolan pedig egyete-
mi rajztanári pályáját adta fel az új éle -
tért. Amikor az édesapa megbízatása

lejárt, úgy döntött, itt marad. Egy
Győrben élő ismerőse kínált neki
munkát, majd követte őt ide a lánya és
felesége. Hét éve élnek városunkban,
nemrég sikerült megnyitniuk saját ét-
termüket. A szülők keveset beszélnek
magyarul, lányuk a tolmács. Ottjár-
tunkkor is ő fordított, nagyon szépen
beszéli nyelvünket, szinte akcentus
nélkül. A kínai és a magyar mellett an-
golul is beszél, és németül tanul az Au-
di-iskolában. Jingyi úgy fogalmaz,

„kommunikációs hidat épít a szülei és
a magyar emberek között”. Az étte-
remnyitás kapcsán a lány tárgyalt az
ügyvéddel, a tervezővel, a közüzemi
szolgáltatókkal, a műemlékvédelmi-
sekkel és a kivitelezőkkel is, olyan
ügyekben, amihez tinédzserként alig

érthetett. Sokszor felmerült benne,
neki nem a vállalkozás ügyeivel kelle-
ne foglalkozni, de megértette, ők hár-
man, együtt küzdenek a magyarorszá-
gi megélhetésért.

Azt mondják, szeretnek itt élni, úgy
tapasztalják, hogy a győriek értékelik
azt, hogy próbálkoznak a beilleszke-
déssel, hogy tanulják a nyelvet. 

A lánynak ma már magyar barátnői
vannak, először azonban nehéz volt
számára az élet, osztálytársai kiközö-

sítették mássága miatt. Mára úgy érzi,
befogadták, moziba jár velük, sétálni,
vásárolni, mint a korabeli lányok. 

A család azt szeretné, ha a nagy-
lány idővel átvenné a vállalkozást. Jin-
gyi Ausztriában vagy Németország-
ban kíván továbbtanulni, érettségi
után vállalkozási ismereteket és köny-
velést fog tanulni felsőfokon, hogy
profi módon működtesse a vendéglá-
tóhelyet.

Az étteremben közben folyik az
élet, vendégek jönnek-mennek, az
apa a konyhában sürgölődik, az anya
kiszolgál. A kínai ételekről megtud-
tam, hogy olyan sokfélék, amilyen
nagy az ország. Északon elsősorban
tésztát esznek, a déliek a rizst, a kö-
zépső országrészben élők pedig a csí-
pős ételeket részesítik előnyben. Ők
mindezekből kínálnak. A tésztaleves,
a currys, a szezámmagos csirke, a hú-
sos táska egyaránt kedvence a betérő
helyieknek. 

A kínai édességek azonban mások,
mint a magyar sütemények, rágósak,
nyúlósak, talán ezért nem is kedvelik
a győriek. Helyette a szerencsesütit
választják, mert a jókívánságoktól
mindenki jókedvre derül – mondja ne-
vetve Guolan, az édesanya.

veszélyes, hiszen a pár órás alvás után bőven ma-
radhat még a vérben nem megengedett alkohol-
koncentráció. Azt ugye már nem kell külön hangsú-
lyozni, hogy egyetlen korty alkohol után sem sza-
bad volán mögé ülni? Ha a társaságában valaki
mégis erősködne, akadályozza meg, akár ember-
életeket menthet meg vele!

Az ittas gyalogosról is érdemes tudni, hogy saját
maga mellett másokat is veszélyeztet. Vészfékezésre,
hirtelen kormánymozdulatra kényszerítheti az autó-
vezetőket, ami önmagában is veszélyes, a téli jeges,
csúszós utakon pedig különösen. A részeg gyalogo-
sok gyakorta áldozatai saját óvatlan viselkedésüknek.
Nehezebben mérik fel a veszélyeket, veszik fel a köz-
lekedés ritmusát és figyelnek a jelzőlámpára vagy a
zebrákra. A reakcióidejük is lelassulhat, nehezebben
alkalmazkodnak. Sőt, ehhez nem kell lerészegedésig
inni, minden elfogyasztott alkohol befolyásolhatja a
cselekvőképességet és a döntéseket.

A szilveszter az egyetlen olyan időszak, amikor
engedélyezett a pirotechnikai eszközök használa-
ta. Azonban itt is fontos, hogy betartsuk a szabá-
lyokat. Csak engedéllyel rendelkező üzletből vásá-
roljunk, magyar leírással ellátott, csomagolásában
is sérülésmentes tűzijátékot. Megfelelő helyen tá-
roljuk, gyermekektől gondosan elzárva, és csak az
engedélyezett, december 31-én 18 órától január
1-jén 6 óráig tartó időszakban használjuk őket.
Fontos szabály, hogy a fel nem használt, hibás
vagy lejárt szavatosságú termékeket január 5-ig
vissza kell vinni, amelyet az eladó köteles térítés-
mentesen visszavenni.

A pirotechnikai termék birtoklása is pirotechni-
kai tevékenységnek minősül, ezért a szabálysértési
törvény alapján az, aki engedély nélkül pirotechni-
kai tevékenységet végez, vagyis a tilalom ellenére
petárdát vagy bombát birtokol, illetve felhasznál,
pénzbírsággal sújtható. 

Józanul és megfontoltan az ünnepek alatt is!

Jingyi kommunikációs hidat épít
a szülei és a magyarok között

Kínai gőzgombócot
az ünnepen is esznek
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MOZAIK  HIRDETÉS

A győri önkormányzat ingyenes
éjszakai buszjáratokkal segíti a
Szilveszteri Városi Vigasságok
résztvevőinek a könnyebb közle-
kedést. Az alábbi útvonalakon
haladó járatok a 19 órai üzemzá-
rást követően vehetők igénybe. 

901 RÉVAI M. UTCA–DUNAKAPU
TÉR–ÚJVÁROS–SZIGET–PINNYÉD

Révai Miklós utcából: 20, 21, 22,
00.05, 01.30 órakor

Pinnyéd, Új sortól: 20.25, 21.25,
22.25, 00.30 órakor (továbbá a Szé-
chenyi István Egyetemtől a Révai Mik-
lós utcába indulnak csonka menetek
22.43 és 22.57 órakor)

906  RÉVAI MIKÓS UTCA–VÁROS-
RÉT–DUNAKAPU TÉR–SÁRÁS–
KISBÁCSA–BÁCSA–RÉVFALU–
DUNAKAPU TÉR–VÁROSRÉT–RÉ-
VAI MIKLÓS UTCA

Révai Miklós utcából körjáratként:
20, 21, 22, 00.05, 01.30 órakor

A 01.30 órai járat Bácsa felől csak
a Körtöltés utca (AUDI-iskola) megál-
lóhelyig közlekedik! (továbbá a Szé-
chenyi István Egyetemtől a Révai Mik-
lós utcába indulnak csonka menetek
23 és 23.05 órakor)

A KSH 2017. január 1. és március 31. között
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági
adatfelvételt végez.

A felvétel nyilvántartási száma és neve: Fel-
nőttképzési felvétel 2229. Az összeírási munkát
a Statek Kft. igazolvánnyal ellátott kérdezői vég-
zik. A válaszadásra kijelölt háztartások címét vé-
letlenszerűen választották ki. A válaszadás nem
kötelező, de részvételükkel hozzájárulnak az or-
szágról, régióról, településről készülő hiteles sta-
tisztikák előállításához. Az adatfelvételek kizáró-
lag statisztikai célból készülnek, adatot csak ösz-
szesített formában, a személyes azonosítható-
ság lehetősége nélkül közölnek. Az egyedi ada-
tokat bizalmasan kezelik, azok mások számára
nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a sta-
tisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvénynek, vala-
mint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tör-
vénynek megfelelően járnak el.

A lakosság és az önkormányzat részére mun-
kanapokon 8 és 16.30 óra között a 06-1/345-
6714 telefonszámon adnak további felvilágosítást.
Az adatgyűjtések módszertanával és a kutatási
eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu in-
ternetes oldal nyújt tájékoztatást, elsősorban az
Adatszolgáltatóinknak – Nyomtatványok – Ön-
kéntes adatgyűjtések menüpont alatt.

Újra becsenget
a KSH

Éjszakai járatok szilveszterkor
907 EGYETEM–DUNAKAPU TÉR–
JANCSIFALU–SZABADHEGY–
KISMEGYER

Széchenyi István Egyetemtől: *20,
21, 22, *23.50, 01.35 órakor (* = az au-
tóbusz a Révai Miklós utcából 19.52 il-
letve 23.42 órakor a 29-es vonalon köz-
lekedik az egyetemhez)

Kismegyer, Arató utca, Major ut-
ca megállóhelyről: 20.30, 21.30,
22.30, 00.20 órakor

917  DUNAKAPU TÉR–ADYVÁROS
–ZÖLD UTCA–SZŐNYI MÁRTON
UTCA

Dunakapu térről (alsó rakpartról):
20, 21, 22, 00.05, 01.35 órakor

Zöld utca, Szőnyi Márton utca
megállóhelyről: 20.20, 21.20, 22.20,
00.25, 01.55 órakor. A 01.55 órai já-
rat a Zöld utca felől csak a Kodály Z.
utca, Földes G. utca megállóhelyig
közlekedik!

922  DUNAKAPU TÉR–MARCALVÁ-
ROS–GYIRMÓT–MÉNFŐCSANAK

Dunakapu térről (alsó rakpartról):
20, 21, 22, 23.50, 01.35 órakor

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

A 02.07 órai járat Ménfőcsanak, is-
kola felől csak Ménfőcsanak, malom
megállóhelyig közlekedik! (Az autó-
busz Gyirmótra csak kifelé irányban tér
be, ezért a Belvárosba utazók a Belvá-
ros felől érkező autóbuszra tudnak fel-
szállni, és Ménfőcsanakon keresztül-
utazva tudnak bejutni a Belvárosba!)

931 EGYETEM–DUNAKAPU TÉR–
VÁROSRÉT–GYÁRVÁROS–LIKÓCS
(AUDI-GYÁR, 10-ES PORTA)–
GYŐR SZENTIVÁN, KÁLMÁN IMRE
ÚT– HOMOKSOR

Széchenyi István Egyetemtől: *20,
21, 22, *23.50, 01.35 órakor (* = az au-
tóbusz a Révai Miklós utcából 19.50 il-
letve 23.40 órakor a 29-es vonalon köz-
lekedik az egyetemhez)

Győrszentiván, Homoksor, Napos
út megállóhelyről: 20.36, 21.36, 22.36,
00.26 órakor (Az autóbusz a Kálmán
Imre útra csak kifelé irányban tér be,
ezért a Belvárosba utazók a Belváros
felől érkező autóbuszra tudnak felszáll-
ni, és a Homoksoron keresztülutazva
tudnak bejutni a Belvárosba!)

A fenti autóbuszjáratok díjmente-
sen vehetők igénybe. Részletes me-
netrend: www.enykk.hu
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A Ford globális járműstratégiájá-
nak új üdvöskéje a kis autók szegmen-
sében induló Fiesta. Külsőleg azt gon-
dolhatnánk, hogy régi ismerős, mégis

minden méretében megnőtt és meg-
újult a kocsi. A korábbi Gázfröccsben
bemutatott Ka+ fölé pozicionált
csöppség már nem is annyira kicsi, hi-

Érkezik az új Fiesta
szen a 4 métert is meghaladja a hosz-
sza, és nagy autókhoz mérhető extrák-
kal szerelhető fel. Így többek között
automata vészfékező, üvegtető és
Bang & Olufsen hifi is kérhető bele,
valamit megjelent az óriási, 8 colos
monitor a középkonzolon. Motorokból
ezres háromhengeres szívó (70–84
LE), és hengerlekapcsolásos turbós
benzines lesz (100–140 LE), illetve
másfél literes dízel 85 és 120 lóerővel.
Stílusban pedig négy verzióból vá-
laszthatunk majd: Titanium, ST-line,
Vignale és Active. Ezek sorrendben a
következőt takarják: alapváltozat,
sportos hangulatú, luxusra hangolt és
„terepesített”.

Bemutatkozott az új Opel Insig-
nia. A középkategóriás limuzin sokat
változott előnyére, miközben a ka-
rakteréből kicsit veszített. De ez az
ára a minden piacon várható siker-
nek. Az új „villám” közel 4,9 méteres,
arányait tekintve sokkal légiesebb,
mint elődje volt, köszönhetően a ma-
gasságcsökkentésnek. A kupés te-
tővonal és néhány, márkára jellemző
részlet azért kellően vonzóvá teszik
a karosszériát. A tömege jelentősen,
175 kg-mal kisebb lett, ami a 0,26-
os légellenállási tényezővel karöltve,
gazdaságosabb fenntartást ígérnek.
Ez fontos lehet, hiszen a típus poten-
ciális piaca a céges, flottavásárlók.
Csomagtere 490 literes, és minden
ma elérhető biztonsági és kényelmi
extrával ellátják a négykerekűt. A

motorokról nem beszélt a gyártó, de
nyomatékvektorozó összkeréhajtás
(kerekenként szabályozott aktív haj-

tásrendszer), 8 fokozatú automata
váltó és Flexride változó csillapítás
biztosan elérhető lesz hozzá. A töb-
bit csak a Genfi Autószalonon fog-
juk megtudni.

Gyorújbarát, Fo utca 178.
+36 70 633-5969, info@ekart.hu 

www.facebook.com/ekartring

ÚJ NYITVATARTÁS:
h.—cs.: 8—21., p.: 8—22, szo.: 9—22; v.: 9—21

Füstmentes száguldás
az egész családnak!
Folyamatos akciók, családi 
kedvezmények!

´́ ´́

Ünnepi nyitvatartásunk: dec. 24—26. zárva, 27—30.
normál nyitvatartás, 31-én 18 óráig várjuk kedves
Vendégeinket! Január 2-tól ismét találkozunk!
Kellemes ünnepeket kíván az E-Kart Ring Csapata!

Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

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

gazfroccs.hu

facebook.com/gazfroccstv

viktornagy.net

Opel zászlóshajó
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CarMen Autó Győr, Nádor tér 1. 
+36 70 335 5335 • +36 70 427 6000
www.carmenauto.hu

PR-riport: CarmenAutó

A vevonek mindig igaza van
(vagy néha mégsem?)

´́

Autószalonbeli élményeink
– Jó napot kívánok! Autót szeret-

nék venni. (váratlan fordulat)
– Van konkrét elképzelése?
– Igen.
Szünet. Szünet. Szünet. Szünet.
– És megosztaná velem? (Em-

berünk nem nagyon közlékeny.)
– 1.4-1.5 dízelmotorral.
– És melyik modellre gondolt?
– Nem tudom, nem ismerem a

Fordokat.
– Mégis, kicsi autó, nagy vagy

közepes?
– Úgy 1.4.
Igen nehezen küzdjük tovább

magunkat, a szalonban tett 3 kör
séta után a Focusnál kötünk ki.

Konkrétan 1.6 diesel. Mutatom
az árlistát, számolunk, a kedvez-
ménnyel ennyi az autó ára.

– És mennyibe kerülne 1.4 dízel
motorral?

– Nem gyártják ilyen kis dízellel,
mivel közel 1300 kg az autó, nem
lenne elegendő nyomaték, illetve
lóerő ekkora karosszériához.

– És mennyibe kerülne, ha gyár-
tanák?

Erre nem volt válaszom…
•

Emberünk Fiestát néz asszo-
nyának. Mondom, ezek megbízha-
tó, jó autók.

Kiderül, hogy ő autószerelő, tud-
ja, hogy ezek az új autók úgy hulla-
dékok, ahogy vannak.

Közben nézzük a szalonban álló
Fiestát.

– Ezt biztos törökök rakják össze.
– Németországban gyártják, az

nincs kizárva, hogy török vendég-
munkások is dolgoznak a gyárban.

– Ez biztos török munka, tessék
megnézni, milyen hézag van a mo-
torháztetőnél.

– Mert nyitva van.
Még szerencse, hogy hozzáértő

volt. Egyébként megvették az autót. 
Átvételkor kereste a Xenont a Fi-

estában. De hál’istennek nem volt
baj, hogy nincs benne, mert majd
ő beleteszi. Ami azért jó, mert nem
a törökök gányolják bele.

Kereskedelemben, szolgáltatásban mindenkinek megvannak a maga szó-
rakoztató történetei a fura ügyfelekről. Az autókereskedelemben sincs
másképp. Több mint 20 autószalonban és használtautó-kereskedésben
töltött év során rengeteg ilyen gyűlt össze a tarisznyában, engedjék meg,
hogy a legjobbakat megosszuk Önökkel.

Egy úriember kezd belegyógyul-
ni a szalonban álló Ford Fusion-be.
Bár jó lenne, ha más színű lenne,
meg más motorral, de ez meg
ugye itt van helyben, vihető.

Nagy a dilemma. Mondja, ül-
jünk le, számoljunk. Kérdezem,
hogy konkrétan akkor erre az autó-
ra számoljunk, vagy másik felsze-
reltségre. Mire ő:

– Nem értem a kérdést.
Úgy 5 perc múlva megértette.

•
Árlistával kezemben bőszen

számolok, magyarázom:
– Ennyi a listaár, ennyi az igény-

be vehető kedvezmény, tehát ennyi
az autó vételára.

Ügyfél: – És tessék mondani,
akkor ennek az autónak most mi-
hez képest mennyi az ára?

•
Harminc körüli férfi érkezik,

rendkívül kultúráltan, a pólójában
100 macska egy egeret nem fog-
na meg, több a luk, mint az
anyag. A gatyája segge térdma-
gasságban súrolja a lábát. Laza,
na, ez van. Mindehhez domináns
beállítottságú, erősen maszkulin.
Ki sem száll egy kis Corsából. Ne-
héz elképzelni, hogy Ő akarna ez-
zel feszíteni.

– Saját magának néz autót?
– Há' mé' ki másnak?
Csak magamban gondoltam,

hogy esetleg édesanyádnak.

Fogalomzavarok
– Mennyi a HTM (itt nyilván a

THM-re, a teljes hiteldíj mutatóra
gondol), ha hitelre veszem az autót?

– 8%
– És ha készpénzre veszem,

akkor mennyi?
– ?????

•
Apuka és  16 év körüli nyegle

kamasz fia bejönnek a szalonba.
A gyerek rögtön beugrik a C-

Max vezetőülésébe, elvégre ő fog
fizetni is, vezetni is. Papa türelme-
sen áll az autó mellett.

Odamegyek, van-e kérdés.
Apuka szeme fénye kérdez:

– Igen, van! Mennyi lenne a
regadó egy ilyen autóra, ha kül-
földről hoznánk be?

Kezdetnek nem rossz kérdés.
Papa érzi, hogy hülye a helyzet,
próbálja menteni, ami menthető.
Nehezen, de beszélgetésbe ele-
gyedünk. Benn ülünk az autóban,
kérdezi, mennyibe kerülne egy
ilyen autó, így, ahogy van.

Mondom, mennyi.
– És van ilyen raktáron?
– Éppen benne ül.
– Tényleeeeg? – látszik, nem

nagyon érti a választ.
Nem esett messze az alma a

fájától.

Telefonon
– Feltörték tegnap az autóm,

szétbarmolták a zárat, kit hívjak?
Mondom, hogy kit.
– És tessék mondani, ugye ez

garanciális javítás?
– Már miért is lenne az?
– Mert nekem a családom

azt mondta.

Használtautó-kereskedésünk 
élményei
– Ennek a kisteherautónak

mennyi az ára?
– 3.100.000+ÁFA
– Én magánszemély vagyok, az

ÁFA-t nem kérném.
– Semmi gond, azt majd eladjuk

másnak.
•

Én mindig is Forddal jártam,
tetszik tudni, nekem már az első
Fordom is Ford volt.

•
„– A nyári kerekek 15 collo-

sak és a gumiméret is nagyobb
a gyárinál. A pótkerék viszont
gyári mankókerék. Ha netalán
defektet kapok a nyári gumival
és kicserélem, nem fog billegni
az autó? Remélem, nem kérdez-
tem nagyon hülyeséget.”

Hát, elég nagy hülyeséget
kérdeztél, szó, mi szó.

•
Idős úr érkezik használtautó-

kereskedésünkbe.
– Jó napot kívánok! Miben

segíthetek?
– Suzuki Vitarát keresek.
– Sajnos most nincs ilyen au-

tónk. Hány éveset szeretne? Mi-
lyen árban gondolkodik?

– Újat fogok venni.
– ???
– Jövő ősszel akarom lecse-

rélni az autómat, gondoltam,
addig körülnézek.

– Értem. Jövő ősszel, egy új
Vitarát. Esetleg Suzuki autósza-
lonban nem gondolkodott?

Végül pedig a győztes 
– Ez az autó mekkora motor-

ral van?
– 1,6-os.
– Az nekem nem jó, az nem

fér be a garázsba. Én 1,4-est ke-
resek.

Ezúton szeretnénk megköszönni
kedves ügyfeleinknek szórakoztató
megnyilvánulásaikat. Örülünk, hogy
megismerhettük Önöket, higgyék el,
többek közt ettől nem érezzük munká-
nak, amit csinálunk. Önök a mi hob-
bink, őrizzék meg humorukat és jó-
kedvüket! Nagyon boldog karácsonyt
és vidám új esztendőt kívánunk!

CarMen Autó csapata
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GASZTRO CREATIVE CHEF

creative chef

Nagy Eszter, az RTL Klub
Konyhafônök 2 címû adásá-
nak harmadik helyezettje
pompás karácsonyi recepte-
ket mutat olvasóinknak.
Bár már holnap szent -
este, azért reméljük, si-
kerül hozzájárulnunk
egy-egy ötlettel az ün-
nepi menü sikeréhez.

Lazac: 500 g bôrös lazac, 2 ek.
nagy szemû só, 2 ek. barna
cukor, 1 ek. citrom/lime-lé,
3 marék friss, vágott kapor
Krém: 15 dkg reszelt ecetes
torma, 3 nagy ek. cukormen-
tes, felvert tejszínhab, 3 ek.
majonéz
Krém 2.: 4 ek. egész magos
mustár, 1 ek. aprított kapor,
2 ek. cukormentes tejszínhab,
1 ek. majonéz

Gravlax – pácolt
lazac

Négy liter vízben (literenként 8 dkg) sót feloldu
állni hagyjuk, majd felhasználás elôtt még egys
alá kenjük. A répát, fehérrépát, vöröshagymát 
240 fokon sütjük, míg meg nem pirul. Fél óra 
percig sütjük. (Pl. 5 kilós pulyka esetén 5x40 p
csenyelével együtt összeturmixoljuk. Ezt követ
áttörjük és hideg vajjal, habverô segítségével h
kis fôzôvizet. A zöldségeket serpenyôben a va
tálaljuk, mellé tesszük a habos krumplipürét, a

A vajat, porcukrot, vaníliáscukrot addig keverjük, míg krémes masszát nem kapunk. Fokozatosan
hozzáadjuk a tojások sárgáját. Eközben felolvasztjuk a csokoládét és a sütôt elômelegítjük 180
fokra. A tojásfehérjéket felverjük a csipet sóval, a már langyos olvadt csokoládét pedig hozzáke-
verjük, és az így kapott két masszát folyamatos keverés mellett összedolgozzuk. Kivajazott, ki-
lisztezett formába töltjük és 60 percig sütjük, ha elkészült, kihûtjük. Kettévágjuk a tortaalapot, meg-
kenjük a rumos baracklekvárral a közepét. Máz: A cukrozott vizet felmelegítjük, egy tálba öntjük,
kézmelegre hûtjük és hozzáadjuk a felkockázott étcsokoládét, majd fényesre keverjük. Azonnal
ráöntjük a tortára és egy spatula segítségével rásimítjuk. Szobahômérsékleten hagyjuk száradni
és a továbbiakban sem tesszük hûtôbe.

Amerikai pulykasült, k
mellizált bébizöldsége
habos krumplipürével

150 g puha vaj, 7 tojássár-
gája, 200 g étcsokoládé, 1
csomag vaníliás cukor, 125
g porcukor, 7 tojásfehérje,
egy csipet só, 150 g liszt,
vaj, liszt a forma kikenésé-
hez, 200 g sárgabaracklek-
vár a töltelékhez, ízlés sze-
rint rum
A mázhoz: 200 g étcsokolá-
dé, 250 g cukor, 160 ml víz

Sacher torta

Karácsony
a konyhában
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CREATIVE CHEF HIRDETÉS

A Creative Chef fogásaihoz
a Borháló ezt ajánlja:

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

Állítólag ez a recept már a vikingek
korából származik. Ugyanis ezzel
a módszerrel tartósították a frissen
kifogott halakat, ami ma már világ-
szerte népszerû eljárás és a skan-
dinávok kedvenc étkévé vált. Akik
a füstölt lazacot szeretik, nem csa-
lódnak majd ebben a receptben. A
lazacot mentesítjük a szálkáktól,
amihez egy szemöldökcsipesz tö-
kéletes eszköz. A sót, cukrot, citro-
mot és az aprított kaprot összeke-
verjük és vastagon a lazacra ken-
jük. Az egészet légmentesen fol-
packba csomagoljuk és minimum
24 órára, maximum 2 napra a
hûtôbe tesszük. A hal levet ereszt,
amit lemosunk a páccal együtt és
papírtörlôvel leszárítjuk. A tetejét is-
mét frissen vágott kaporral meg-
hintjük és a halat a bôre nélkül fel-
szeleteljük. Elkészítjük a kétféle
„krémet”: a tormát a majonézzel,
tejszínhabbal majd az egész ma-
gos mustárt a kaporral, szintén tej-
színhabbal és majonézzel kikever-
jük. A két szószt pirítósra halmozva
kínáljuk a lazac mellé.

nk. A pulykát egy olyan fazékba tesszük, amiben ellepi a sós víz. Egy éjszakát
szer lemossuk a húst. A vajat összekeverjük a pác fûszereivel és a pulyka bôre
és a fokhagymát mellé helyezzük, valamint a fehérbort aláöntjük és 30 percig,
elteltével visszavesszük a hômérsékletet 130 fokra és kilónként számolva 40

percig.) Mikor megsült, a pulykát kivesszük és az alatta levô zöldségeket a pe-
ôen a burgonyát felkockázzuk és sós vízben puhára fôzzük. Mikor megpuhult,
habosra keverjük. Amennyiben kicsit lágyabb pürét szeretnénk, adjunk hozzá
ajas-cukros keveréken karamellizáljuk, sózzuk, borsozzuk. A pulykát egyben

a pecsenyelét és a karamellizált roppanós zöldségeket.

4 kg-os pulyka, 0,5 l fehérbor,
2 db sárgarépa, 3 db vörös-
hagyma, 2 db fehérrépa, só, 1
fej fokhagyma
Pác: 0,5 ek. ôrölt kurkuma, 0,5
ek. bors, 0,5 fej zúzott fokhagy-
ma, 0,5 ek. aprított rozmaring,
0,5 ek. kakukkfû, 20 dkg vaj
Krumplipüré: 1 kg burgonya,
35 dkg vaj, só
Karamellizált zöldségek: 30
dkg bébirépa, 20 dkg borsó,
5-6 dkg vaj, só, bors, 2 ek. bar-
na cukor

kara-
ekkel,
l

990 Ft 1320 Ft/liter

Egy Hungaricum üzenete Önnek a palackból.
Csontváry Kosztka Tivadar, a nagy fes tô -
mûvész fivére által termesztésbe vont, a vi-
lágo n  egyedül csak Izsák környékén ta-
lálható szôlôbôl készült, utánozhatatlan
ízû, kiváló minôségû száraz fehér pezs-
gô, mely 24 hónapos erjesztés után
kerül palackozásra.

Az Arany Sárfehér szôlôt a világ leg-
jobb pezsgôalapanyagai közt tartják
számon, ezért az ebbôl készült pezs-
gô is karakteres, szép savakkal és a
sárfehértôl „örökölt” könnyed gyü-
mölcsös illattal rendelkezik.

Fogyasztását 6—8 °C-on elsôsor-
ban aperitifként ajánljuk, azonban
most az ünnepek közeledtével, il-
letve különleges alkalmakkor se fe-
ledkezzünk meg e nemes italról,
mely még szebbé teheti a feledhe-
tetlen pillanatokat, családi és bará-
ti összejöveteleket.

eredetvédett, minôségi,
magyar pezsgô, 0,75 l

Arany 
Sárfehér

Boldog karácsonyt 
és sikerekben gazdag, 
boldog új évet

kívánunk! 



Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR

22 / + / 2016. december 23.

DECEMBER 24., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:25 RTL Klub Híradó 01:00 Magya-
rul Balóval 01:40 CSI: Miami helyszí-
nelők  02:40 Gyertek át!  04:05
Na végre, itt a nyár!  04:30 Mister
Johnson  06:10 Televíziós vásárlás
06:40 Kölyökklub  09:55 Micimac-
kó  10:50 A remény vágtája  12:25
Egyesült állatok  14:00 Tarzan 
15:40 Télbratyó  18:00 RTL Klub
Híradó 18:45 Jégvarázs  20:30
Reszkessetek, betörők!  22:30 Téli
mese 

01:35 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  01:45 Tények Este 02:25
Sportos 02:30 Ékszer TV 03:30 A fér-
jem védelmében  04:15 Aktív 
04:35 Super Car  05:00 Sportos
05:05 Hungerő  06:00 Tv2 matiné
06:45 Barbie mesés karácsonya 
08:10 Hókirálynő  09:40 Bolondos
dallamok – Újra bevetésen  11:30
Palira vettem a papát  13:50 Benji,
az üldözött  15:50 Karácsonyi ku-
tyabalhé  18:00 Tények 18:55 A Ma-
dagaszkár-pingvinek és a karácsonyi
küldetés  19:15 Shrek  21:15 Hó-
fehér és a vadász 

01:20 Nyugi, Charlie!  01:50 Cros-
sing Lines – Határtalanul  02:45
Szívek szállodája  03:30 Lakástalk-
show 05:00 Televíziós vásárlás 05:30
Will és Grace  05:50 Will és Grace
 06:15 Jóbarátok  06:35 Jóbará-
tok  07:00 Sütimester – Karácsony
3. 08:05 Beethoven nagy áttörése 
09:55 A legelő hősei 11:10 Kerge ka-
csák 13:05 Karácsony a Riviérán 
14:55 Hóbarát  16:45 Kutyám,
Jerry Lee  18:40 Sztárom a párom
 21:00 Holiday  23:40 Hamupipő-
ke-történet 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Bankvilág (ism.) 07:45
Konkrét (ism.) 08:00 Híradó (ism.) 08:25
Sporthírek (ism.) 08:30 Vény nélkül 
(ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:25 Sporthí-
rek (ism.) 09:30 Kulisszák mögött (ism.)
10:00 Civil kurázsi (ism.) 10:30 Zooo+
(ism.) 17:00 VoltTimer (ism.) 18:00 Győ-
ri7 18:45 Konkrét (ism.) 19:00 Credo
(ism.) 19:30 Arrabona évszázadai (ism.)
20:00Rudi a rénszarvas 21:00Rejtett tá-
jakon (ism.) 22:00 Kulisszák mögött
(ism.) 22:30 Zooo+ (ism.) 23:00 Győri7
(ism.) 23:45 Konkrét (ism.)

GYŐR+ TV

DECEMBER 25., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:40 Anna és a király  03:00 Neve-
lésből elégséges  04:05 Na végre,
itt a nyár!  04:30 Tarzan  06:00 Te-
levíziós vásárlás 06:30 Micimackó 
07:20 Kölyökklub  08:50 Lego Star
Wars: Droid Tales  09:15 Télbratyó
 11:05 Reszkessetek, betörők! 
12:45 A vadon mélyén – Sárga kutya
kalandjai  14:15 Karácsonyi csoda
 16:05 Mi a manó  18:00 RTL
Klub Híradó 18:45 Neveletlen her-
cegnő  20:50 Reszkessetek, betö-
rők! 2.  23:00 Szerelmünk lapjai 

00:00 A nyomorultak  03:05 Sport-
os 03:10 Bőrnyakúak  05:00 Sport-
os 05:05 Hungerő  06:00 Shrek – A
musical  08:15 Kütyü, az okos -
magazin  08:45 Hókirálynő 2. 
10:10 Tom és Jerry – A moziban! 
11:55 Reszkessetek, betörők 5: Test-
vérek akcióban  13:55 Mr. Popper
pingvinjei  15:55 Evan, a minden6ó
 18:00 Tények 18:55 Shrekből az
angyal  19:15 Shrek 2.  21:05 Éj-
szaka a múzeumban – A fáraó titka 
23:25 Kódjátszma

01:15 Karácsony a Riviérán  02:55
Beethoven nagy áttörése  05:00 Te-
levíziós vásárlás 05:30 Jóbarátok 
05:55 Jóbarátok  06:15 Sütimester
– Karácsony 4. 07:20 Beethoven ka-
rácsonyi kalandja  08:55 Kutyám,
Jerry Lee  10:45 Talpig zűrben 2.
12:20 Sztárom a párom  14:40 Ho-
liday  17:05 Kutyám, Jerry Lee 2. 
18:50 Bolondok aranya  21:00 Ün-
neprontók ünnepe  23:15 Bölcsek
kövére 

07:00 Civil kurázsi (ism.) 07:30 VoltTi-
mer (ism.) 08:30 Credo (ism.) 09:00 Zo-
oo+ (ism.) 09:30 Üzleti negyed (ism.)
10:00 Arrabona évszázadai (ism.) 10:15
Creative chef (ism.) 10:30 Építech (ism.)
17:00 Győri7 (ism.) 17:45 Konkrét (ism.)
18:00 Made in Hungary (ism.) 18:30 Ar-
rabona évszázadai (ism.) 18:45 Creative
chef (ism.) 19:00 Vizsgakoncert 2016
20:00 Zooo+ (ism.) 20:30 Kulisszák mö-
gött (ism.) 21:00Hello Győr! (ism.) 21:30
Gázfröccs (ism.) 22:00 Civil kurázsi
(ism.) 22:30 Építech (ism.) 23:00 Győri7
(ism.) 23:45 Konkrét (ism.) 

GYŐR+ TV

DECEMBER 26., HÉTFŐ
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:00 Vénusz 1  03:30 Kütyü, az
okosmagazin  03:55 Hókirálynő 2.
 05:05 Hungerő  06:05 Shrekből
az angyal  06:30 Barbie: Tökéletes
karácsony  07:45 Hattyúhercegnő
karácsonya  09:25 Az igazi tündér-
mese  11:25 Matilda, a kiskorú bo-
szorkány  13:25 Hupikék Törpikék:
Karácsonyi ének  13:55 Kelekótya
karácsony  16:00 Tarzan  18:00
Tények 18:55 Jégkorszak – Állati
nagy karácsony  19:20 Harmadik
Shrek  21:20 Bunyó karácsonyig 
23:40 Anna Karenina 

07:30 Credo (ism.) 08:00 Vizsgakon-
cert 2016 (ism.) 09:00 Zooo+ (ism.)
09:30 Civil kurázsi (ism.) 10:00 Gáz-
fröccs (ism.) 10:30 Építech (ism.)
18:00 Nyugdíjas Egyetem 19:15 Cre-
ative chef (ism.) 19:30 Kulisszák mö-
gött 20:00 Kamarai magazin 20:15
Made in Hungary (ism.) 20:30 Kulisz-
szák mögött (ism.) 21:00 Zooo+
(ism.) 21:30 Építech (ism.) 22:00
Nyugdíjas Egyetem (ism.)

GYŐR+ TV

DECEMBER 27., KEDD
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:25 Beethoven karácsonyi kaland-
ja  03:50 Hattyúhercegnő 4. – A
trónörökös  05:05 Hungerő 
06:00 Barbie és a Sellőkaland 
07:15 Hattyúhercegnő 2.  08:40
Csillagpor  11:15 Danny Blue – A
Tudatfeletti  11:50 Angyalok a po-
rondon 2.: Dakota nyara  13:50 Gul-
liver utazásai  15:50 Fogtündér 
18:00 Tények 18:55 Így neveld a sár-
kányodat: Tüzes kis ajándékok 
19:25 Madagaszkár  21:10 Százka-
rátos szerelem 23:15 Antwone Fisher
története 

07:30 Zooo+ (ism.) 08:00 Nyugdíjas
Egyetem (ism.) 09:15 Konkrét (ism.)
09:30 Kamarai magazin (ism.) 09:45
Creative chef (ism.) 10:00 Hello Győr!
(ism.) 10:30 Üzleti negyed (ism.)
18:30 Üzleti negyed (ism.) 19:00 Cre-
ative chef (ism.) 19:30 Építech (ism.)
20:00 Vény nélkül  (ism.) 20:30 Civil
kurázsi (ism.) 21:00 Hello Győr! (ism.)
21:30 Gázfröccs (ism.) 22:00 Vény
nélkül  (ism.) 22:30 Creative chef
(ism.)

GYŐR+ TV

DECEMBER 28., SZERDA
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

01:50 Sportos 01:55 Extralarge: Fe-
kete és fehér  03:20 Extralarge:
Ágyúgolyó  04:50 A Madagaszkár-
pingvinek és a karácsonyi küldetés 
05:05 Hungerő  06:00 Hupikék Tör-
pikék: Karácsonyi ének  06:25 Ext-
ralarge: Fekete mágia  08:30 Ször-
nyek az űrlények ellen  10:25 Danny
Blue – A Tudatfeletti 11:00 Anna Ka-
renina  13:15 Gulliver utazásai 
15:25 Villámtolvaj – Percy Jackson és
az olimposziak  18:00 Tények 18:55
Szörnyek az Űrlények ellen: A mutáns
tökök inváziója  19:25 Madagaszkár
2. 21:10 A kód neve: Merkúr 23:30
Collateral – A halál záloga 

07:30 Vény nélkül  (ism.) 08:00 Ka-
marai magazin (ism.) 08:15 Made in
Hungary (ism.) 08:30 Hello Győr!
(ism.) 09:00 Építech (ism.) 09:30 Er-
zsébet út (ism.) 10:15 Konkrét (ism.)
10:30 Kulisszák mögött (ism.) 18:30
Vény nélkül  (ism.) 19:00 Építech
(ism.) 19:30 Zooo+ (ism.) 20:00 Ku-
lisszák mögött (ism.) 20:30 Zooo+
(ism.) 21:00 Nyugdíjas Egyetem
22:00 Kulisszák mögött (ism.) 22:30
Vény nélkül  (ism.)

GYŐR+ TV

00:55 Téli mese  02:50 Hubble 3D
– Szemtől szemben a világegyetem-
mel 03:30 Nevelésből elégséges 
04:10 Aranyajtó  05:40 Top Shop 
06:10 Jó reggelt, skacok!  07:00
RTL Klub Híradó 07:25 Anyám boro-
gass  07:45 Stuart Little kisegér 
09:05 Asztro Show 10:05 Televíziós
vásárlás 11:40 Így készült A Pál utcai
fiúk  12:05 Playback párbaj 
12:35 Reszkessetek, betörők! 3. 
14:20 Maugli, a dzsungel fia  16:20
Stuart Little kisegér 2.  18:00 RTL
Klub Híradó 18:45 Fókusz  19:15
Huncutka  21:05 Halálos fegyver 
23:10 A bátrak igazsága 

04:55 Himnusz 05:00 Rome Reports
– Vatikáni híradó 05:30 Magyar törté-
nelmi arcképcsarnok 05:40 Hajnali
gondolatok 05:50 Az én '56-om 
05:55 Hazajáró 06:25 Világörökség
Portugáliában 06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Télapu 3.: A szánbitorló
 09:00 Varázslatos karácsony 
10:30 Krisztus követségében járunk
– Portré Farkas Attila atyáról  11:25
Térkép 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:45 Fehér karácsony 
14:45 Mary Poppins  17:05 Gaszt-
roangyal  18:00 Híradó 18:30 Le-
gyetek jók, ha tudtok  20:20 Polar
Expressz  21:55 Kenó  22:00 Pla-
cido Domingo-koncert 

04:55 Himnusz 05:00 Határtalanul
magyar 05:30 Magyar történelmi arc-
képcsarnok  05:40 Hajnali gondola-
tok 05:45 Az én '56-om  05:50 Ro-
me Reports – Vatikáni híradó 06:15
„Így szól az Úr!" 06:25 Útmutató
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:25
Varázslatos karácsony  09:00 Isten
kezében  09:25 Kereszt-Tények
09:35 Katolikus krónika 10:00 Új
nemzedék  10:30 Evangélikus ma-
gazin 11:00 Karácsonyi evangélikus
istentisztelet 12:00 Kapcsoljuk Ró-
mát! Urbi et Orbi 12:30 Múzeumtúra
 12:55 Az én '56-om  13:05 Rúzs
és selyem 13:40 Muppeték karácso-
nyi éneke  15:10 Polar Expressz 
17:00 Hogy volt!? 18:00 Híradó
18:35 Egy magyar nábob  20:15
Paddington  21:45 Kenó  21:55
Értelem és érzelem 

04:55 Himnusz 05:00 A balkáni eső
illata  05:50 Hajnali gondolatok
05:55 Az én '56-om  06:10 „Ó, szép
fenyő..."  06:55 Kenó  07:00 Hír-
adó 07:25 Roma Magazin 07:55 Do-
movina 08:25 Feketén-fehéren 
09:15 Elfeledett szerelem  10:00
Fehér karácsony  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Az én
'56-om  12:55 Az én '56-om 
13:10 Ízőrzők 13:50 Muppeték kará-
csonyi éneke  15:20 Ének a fák te-
tejéből 16:20 Paddington 18:00 Hír-
adó 18:35 Kárpáthy Zoltán  20:05
Robin Hood, a tolvajok fejedelme 
22:20 Kenó  22:35 Virtuózok 2016
– A zene útján 

04:55 Himnusz 05:00 Kívánságiroda
 06:35 Hajnali gondolatok 06:40 Az
én '56-om  06:55 Kenó  07:00 Hír-
adó 07:25 Srpski Ekran 07:55 Unser
Bildschirm 08:25 A természetfilme-
zés kulisszatitkai  08:30 Ybl 200 A
Károlyi-kastély Parádsasváron 08:45
Feketén-fehéren  09:40 Ízőrzők 
10:15 Egy magyar nábob  12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:50
Az én '56-om  13:00 Az én '56-om
 13:05 A balkáni eső illata  14:00
A császárság kincse  15:05 Elfele-
dett szerelem  15:50 Charly, majom
a családban  16:40 Ákos – veletek
vagyunk koncertfilm  18:00 Híradó
18:35 Végtelen szerelem  19:25
Sissi – A magyarok királynéja 
21:15 Önök kérték! 22:10 Kenó 
22:20 Velvet Divatház  23:15 Grand
Hotel 

04:55 Himnusz 05:00 A balkáni eső il-
lata 05:50 Hajnali gondolatok 05:55
Az én '56-om  06:05 Végtelen szere-
lem  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:20 Hrvatska kronika 07:50 Ecranul
nostru 08:20 A természetfilmezés ku-
lisszatitkai 08:25 Ybl 200 08:35 Fe-
ketén-fehéren  09:30 Elfeledett sze-
relem  10:10 Kárpáthy Zoltán 
11:35 Világörökség Portugáliában
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Az én '56-om 12:50 A balkáni
eső illata  13:50 A misszionáriuslány
 15:15 A császárság kincse  16:20
Elfeledett szerelem  17:10 Charly,
majom a családban  18:00 Híradó
18:35 Végtelen szerelem 19:25 Sissi
– A magyarok királynéja 21:10 Skan-
dináv lottó sorsolás  21:25 Bölcsek
kövére 2 – A Klump család 23:10 Ke-
nó  23:20 Blue Jasmine

01:30 Aglaja  03:20 Fókusz 
04:00 Maugli, a dzsungel fia  05:40
Televíziós vásárlás 06:10 Jó reggelt,
skacok!  07:00 RTL Klub Híradó
07:25 Anyám borogass  07:50 Stu-
art Little kisegér 2.  09:05 Asztro
Show 10:05 Televíziós vásárlás 11:35
Nyugi, Charlie!  12:00 Playback pár-
baj  12:30 Huncutka  14:20 Kará-
csonyi vakáció  16:05 Gagyi lovag 
18:00 RTL Klub Híradó 18:45 Fókusz
 19:35 Toy Story – Játékháború 
21:05 Halálos fegyver 2. 23:10 Szük-
ségállapot 

01:20 Egyszemélyes nászút  02:50
A tenger mélyén  03:25 Nevelésből
elégséges  04:10 Na végre, itt a
nyár!  04:35 Mi a manó  06:05 Top
Shop 06:35 Kölyökklub  08:55 Le-
go Star Wars: Droid Tales  09:15
Neveletlen hercegnő 11:10 Reszkesse-
tek, betörők! 2.  13:15 Aranyajtó 
15:00 Fejvadászok karácsonya 16:15
Stuart Little kisegér  18:00 RTL Klub
Híradó 18:45 Káosz karácsonyra 
20:40 Reszkessetek, betörők! 3. 
22:40 A szerelem hálójában 

02:50Szívek szállodája 05:30Televízi-
ós vásárlás 06:00 Csengetett, Mylord?
06:55Csengetett, Mylord? 07:45Will és
Grace 08:10Will és Grace 08:35Jó-
barátok 09:00Jóbarátok 09:25Dok-
tor House  10:15 Doktor House 
11:05 Szívek szállodája  11:55 Ameri-
kai mesterszakács 12:50 Monk – Flú-
gos nyomozó  13:40 Monk – Flúgos
nyomozó 14:30 CSI: A helyszínelők 
15:20 NCIS – Tengerészeti helyszínelők
16:10Castle Nők gyűrűjében 17:00
Castle 17:50Amerikai mesterszakács
18:40Az élet csajos oldala 19:05Az
élet csajos oldala 19:35Nyugi, Charlie!
 20:05 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 21:00
Gladiátor 23:55 88 perc 

02:55Beethoven, a mesés kincs nyomá-
ban  05:30 Televíziós vásárlás 06:00
Csengetett, Mylord? 06:55 Csengetett,
Mylord? 07:45Will és Grace 08:10Will
és Grace 08:35Jóbarátok 09:00Jó-
barátok 09:25 Doktor House 10:15
Doktor House 11:05 Szívek szállodája
 11:55 Amerikai mesterszakács 
12:50 Monk – Flúgos nyomozó 13:40
Monk – Flúgos nyomozó 14:30 CSI: A
helyszínelők 15:20 CSI: A helyszínelők
16:05 Castle 17:00 Castle Nők gyű-
rűjében  17:50 Amerikai mestersza-
kács  18:40 Az élet csajos oldala 
19:05 Az élet csajos oldala 19:35 Nyu-
gi, Charlie!  20:05 Két pasi – meg egy
kicsi 20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 88 perc 23:10 Felkoppintva 

01:00 Talpig zűrben 2. 02:35 Beetho-
ven karácsonyi kalandja  05:35 Te-
levíziós vásárlás 06:05 Will és Grace
 06:30 Jóbarátok  06:55 Jóbará-
tok  07:15 A legelő hősei 08:30
Bee thoven, a mesés kincs nyomában
 10:15 Kutyám, Jerry Lee 2. 
11:55 Talpig zűrben 3.  13:35 Hóba-
rát 15:20 Bolondok aranya  17:20
Kutyám, Jerry Lee 3.  19:15 Böl-
csek kövére  21:00 Felkoppintva 
23:30 Kutyám, Jerry Lee 3. 
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TÉVÉMŰSOR ÁLLATKERT, PANNON-VÍZKorhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 év
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2016. december 23.   / + / 23

DECEMBER 30., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:10 Füstölgő Ászok  02:15 Sport-
os 02:20 Menekülő ember  03:55
Barbie, a gyöngyhercegnő  05:05
Hungerő  06:05 Így neveld a sárká-
nyodat: Tüzes kis ajándékok  06:30
Extralarge: Jo-Jo  08:35 Zűrös ma-
nus  10:45 Danny Blue – A Tudatfe-
letti  11:20 I.Q. – A szerelem relatív
 13:25 Vad évad  15:40 Bunyó ka-
rácsonyig  18:00 Tények 18:55 Így
neveld csonttörő sárkányodat 
19:10 SpongyaBob: Ki a vízből! 
21:00 Apádra ütök  23:30 Promet-
heus 

07:30 Creative chef (ism.) 08:00
Nyugdíjas Egyetem (ism.) 09:00 Cre-
do (ism.) 09:30 Erzsébet út (ism.)
10:15 Konkrét (ism.) 10:30 Ciao Italia!
(ism.) 18:30 Creative chef (ism.) 19:00
Kamarai magazin (ism.) 19:15 Bankvi-
lág (ism.) 19:30 Gázfröccs 20:00 Zo-
oo+ (ism.) 20:30 Gázfröccs (ism.)
21:00 Nyugdíjas Egyetem 22:00 Hello
Győr! (ism.) 22:30 Kamarai magazin
(ism.) 22:45 Bankvilág (ism.)

GYŐR+ TV

DECEMBER 29., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:05 Fehér tenyér  03:50 Sportos
03:55 Stuart Little kisegér 3.  05:05
Sportos 06:05 Barbie, a gyöngyher-
cegnő  07:20 Extralarge: Gyilkos-
ság Miamiban  09:25 Családi hála-
adásünnep  11:30 Danny Blue – A
Tudatfeletti  12:05 Tappancsok 
13:50 Ne folytassa, felség!  15:55
Így neveld a sárkányodat  18:00 Té-
nyek 18:55 Így neveld a sárkányodat
könyvből  19:20 Madagaszkár 3. 
21:10 True Lies – Két tűz között 

07:30 Kulisszák mögött (ism.) 08:00
Creative chef (ism.) 08:30 Üzleti ne-
gyed (ism.) 09:00 Zooo+ (ism.) 09:30
Erzsébet út (ism.) 10:15 Konkrét
(ism.) 10:30 Civil kurázsi (ism.) 18:30
Kulisszák mögött (ism.) 19:00 Civil
kurázsi (ism.) 19:30 Vény nélkül 
20:00 Építech (ism.) 20:30 Vény nélkül
 (ism.) 21:00 Üzleti negyed (ism.)
21:30 Creative chef (ism.) 22:00 Zo-
oo+ (ism.) 22:30 Kulisszák mögött
(ism.) 

GYŐR+ TV

01:30 Mega-aligátor – A féktelen ra-
gadozó  02:50 Fókusz  03:15 Gál-
völgyi-show  04:05 Karácsonyi va-
káció  05:40 Televíziós vásárlás
06:10 Jó reggelt, skacok!  07:00
RTL Klub Híradó 07:25 Káosz kará-
csonyra  09:05 Asztro Show 10:05
Televíziós vásárlás 11:40 Playback
párbaj  12:10 Toy Story – Játékhá-
ború  13:30 Tucatjával olcsóbb 
15:15 Mennyei Királyság  18:00
RTL Klub Híradó 18:45 Fókusz 
19:15 Toy Story – Játékháború 2. 
21:00 Halálos fegyver 3.  23:05
Harcosok klubja 

01:45 Zimmer Feri 2.  03:15 Fókusz
 04:10 Na végre, itt a nyár!  04:35
Kis Vuk  05:50 Televíziós vásárlás
06:10 Jó reggelt, skacok!  07:00
RTL Klub Híradó 07:30 Csodacsuka
 09:05 Asztro Show 10:05 Televízi-
ós vásárlás 11:45 Nyugi, Charlie! 
12:05 Playback párbaj  12:35 Toy
Story – Játékháború 2.  14:15 Ideg-
roncs derbi  15:50 Ágyúgolyófutam
2.  18:00 RTL Klub Híradó 18:45 Fó-
kusz  19:15 Esti mesék  21:05 Ha-
lálos fegyver 4.  23:10 Don Jon 

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 Életkerék 07:55 Öt kon-
tinens 08:30 Feketén-fehéren 
09:25 Elfeledett szerelem  10:10
Sissi – A magyarok királynéja 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Az én '56-om  12:50 A balká-
ni eső illata  13:45 A misszionárius-
lány  15:20 A császárság kincse 
16:25 Elfeledett szerelem  17:10
Charly, majom a családban  18:00
Híradó 18:35 Végtelen szerelem 
19:25 Superman  21:45 Kenó 
21:55 Az olasz meló  23:50 Maffia!

03:05 Szívek szállodája 05:30 Televízi-
ós vásárlás 06:00 Csengetett, Mylord?
06:55 Csengetett, Mylord? 07:45 Will és
Grace 08:10Will és Grace 08:35Jó-
barátok 09:00Jóbarátok 09:25Dok-
tor House  10:15 Doktor House 
11:05Szívek szállodája 11:55Amerikai
mesterszakács  12:50 Monk – Flúgos
nyomozó 13:40Monk – Flúgos nyomo-
zó  14:30 NCIS – Tengerészeti helyszí-
nelők 15:20 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  16:10 Castle  17:00 Castle
 17:50 Amerikai mesterszakács 
18:40 Az élet csajos oldala  19:05 Az
élet csajos oldala 19:35Nyugi, Charlie!
20:05Két pasi – meg egy kicsi 20:35
Két pasi – meg egy kicsi 21:00Észbon-
tók 21:55 T4xi 23:40 Gladiátor 

03:35 Szívek szállodája 05:35 Televízi-
ós vásárlás 06:05 Csengetett, Mylord?
06:55 Csengetett, Mylord? 07:50 Will és
Grace 08:15Will és Grace 08:35Jó-
barátok 09:00Jóbarátok 09:25Dok-
tor House  10:15 Doktor House 
11:05Szívek szállodája 11:55Amerikai
mesterszakács  12:50 Monk – Flúgos
nyomozó 13:40Monk – Flúgos nyomo-
zó  14:30 NCIS – Tengerészeti helyszí-
nelők 15:20 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  16:10 Castle  17:00 Castle
 17:50 Amerikai mesterszakács 
18:40 Az élet csajos oldala  19:05 Az
élet csajos oldala 19:35Nyugi, Charlie!
20:05Két pasi – meg egy kicsi 20:35
Két pasi – meg egy kicsi 21:00Én, a nő
és plusz egy fő 23:00 Másnaposok 

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 07:55 Slovenski
Utrinki 08:30 Feketén-fehéren 
09:20 Elfeledett szerelem  10:10
Sissi – A magyarok királynéja 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:40 A balkáni eső illata  13:35 A
misszionáriuslány  15:15 A császár-
ság kincse  16:15 Elfeledett szere-
lem  16:55 Szerencse Híradó 
17:10 Charly, majom a családban 
18:00 Híradó 18:35 Végtelen szere-
lem  19:25 Sissi – A magyarok ki-
rálynéja  21:20 A Bagi Nacsa Show
 22:10 Kenó  22:25 Munkaügyek
 22:55 Munkaügyek  23:25 Fogd
a pénzt és fuss! 

szöveg és kép: xantus-állatkert

December 27-től december 30-ig várunk
minden látogatónkat a Füles Bástyába egy
izgalmas kalandra: Gyere el, és legyél te is
GondoZOO!

Minden nap 14 és 15 óra között lehető-
ség nyílik, hogy kipróbálják, milyen a Füles
Bástya gondozójának lenni! Aki részt vesz a

Jól összeszokott csapat háttérmunkája kell ah-
hoz, hogy az ünnepek alatt is jól működjön a
víziközmű-szolgáltatás – tájékoztatta lapunkat
Tóth László, a Pannon-Víz Zrt. diszpécserszol-
gálatának vezetője. A csőtöréseket nem lehet
megjósolni, ennek ellenére bíznak benne,
hogy nem lesz sok. Csatornadugulásból vi-
szont a szokottnál jóval többre számítanak. 

Az ember hajlamos azt gondolni, hogy ami
eltűnt a lefolyón, attól egyszer s mindenkorra
megszabadult, bármi volt is az. Ez egyáltalán
nem igaz. Egy csatornadugulás sok kellemet-
lenséggel jár, az ünnepek alatt talán még töb-
bel. Az utcai dugulásokat elég gyorsan meg-
oldják a szakemberek, de ha valakinek a házi
szennyvízhálózatán, épületen belül akad meg
a felmosórongy vagy a papírtörülköző, az ka-
rácsonykor nehezen fog találni mesterembert.
A szolgáltatáskieséssel járó hibák javítását
egyébként a lehető legrövidebb időn belül
megkezdik a Pannon-Víz munkatársai. Szük-
ség esetén szippantókocsit, darus autót, vagy
akár ivóvizes tartálykocsit küldenek a helyszín-
re. Hibabejelentéseiket a 06-80/20-40-86-os
zöld számon éjjel-nappal fogadjuk. 

Az útfelbontások helyreállításához türel-
met kérnek. Az ünnepi időszakban az aszfalt-
és a betonkeverő telepek leállnak, így az út-
felbontások helyszíneit ideiglenesen zúzott-
kővel állítják helyre.

Győrben a Jókai utcai parkolóházban, a
Pannon-Víz az önkormányzattal közös ügyfél-
szolgálati irodában és a telefonos ügyfélszol-

Irány a Füles Bástya!
Legyél Te is GondoZOO!

programon, az segíthet nekünk elkészíteni
az itt élő állatok napi ennivalóját. Mint gon-
dozó, ügyes kézzel apríthatsz, szeletelhetsz
és készítheted össze néhány dzsungella-
kónk csemegéjét. A győri vár ódon kazama-
tájában burjánzó amazonasi dzsungel, folya-
matosan érdekes látnivalókkal várja a nagy-
közönséget télen is. A téli időszakban lát -
ványetetésekkel is várjuk látogatóinkat a Fü-
les Bástyában:

Hétköznapokon: 16 órától
Hétvégéken: 16.30 órától
(a szülinapi rendezvényektől függően)

Ünnepi nyitvatartás:
December 24-én: 10–14 óráig
December 25–26-án: 10–16 óráig
December 31-én: 10–16 óráig

A Xantus János Állatkert dolgozói nevé-
ben kívánunk minden kedves látogatónknak
meghitt, boldog karácsonyt, és sok örömet
hozó, sikeres új évet!

Az ünnepek alatt még kellemetlenebb 
a csatornadugulás

gálatán 06-96/522-630-as telefonszámon a
két ünnep között is ügyfeleink rendelkezésére
állnak. Az irodák ünnepi nyitvatartása a
www.pannon-viz.hu weblapon található.

A Pannon-Víz Zrt. minden ügyfelének és
partnerének boldog békés ünnepeket és si-
keres új esztendőt kíván!

A karácsonyi víz-kvíz játék megfejtései: 
1. Vízóránkat mindenképpen szigeteljük,

még akkor is, ha elég mélyen van, (B). 
2. A pannon-vizes csapvíz nem tartalmaz

klórt (A). 
3. Vízkőmentesítésnél és ablaktisztítás-

nál is bátran használhatunk ecetet (C). 
4. Ha vezetékes vizet használunk, kímél-

jük környezetünket (C). 
5. Közterületi csatornák tisztításáért sen-

ki sem kérhet pénzt (A). 
A szódagépet Döbrösiné Horváth Anikó

marcalvárosi olvasónk nyerte, gratulálunk!
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HIRDETÉS KÖZLEMÉNY

KÖZLEMÉNY

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

TSZTM 2016-013, SZTM 2016-013 Győr – Gyirmót, lakóterület kijelölése.
TSZTM 2016-032, SZTM 2016-032 Győr – Adyváros, Kuopio park mélygarázs parkolólemez elhelyezése.
TSZTM 2016-057, SZTM 2016-057 Győr, Tatai út 04487 sz. Gksz övezet lakóterületté minősítése.

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stra-
tégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 37.§ sze-
rinti előzetes tájékoztatási szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: teljes eljárásban: 2016. december 21-től 2017. január 12-ig a város
internetes oldalán, a „/www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások” címszó alatt vagy sze-
mélyesen, a 9021 Győr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában, a 231-es szobában. A megjelenés napjától javaslatok,
észrevételek írásban tehetők a 9021 Győr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

SZTM 2015-102 Győr – Bácsa, Pásztor tér 12862 és 12863 hrsz. kötelező telekalakítás jelölése.
SZTM 2016-044 Győr – Bácsa, 02178 sz. övezet korrekciója (sporttelep)
SZTM 2016-046 Győr – Révfalu, Körtöltés u. 11883 hrsz.-nál szabályozásivonal-korrekció.
SZTM 2016-062 Győr – Révfalu 02964 sz. övezetben a 11952, 11953 hrsz.-ú ingatlanon

jelölt kötelező telekalakítás törlése.
SZTM 2016-069 Győr-Ménfőcsanak 01739 sz. övezetben a 26995 hrsz.-ú ingatlanon

kötelező telekalakítás jelölése.
SZTM 2016-075 Győr – Szabadhegy, 366/2 hrsz.-ú ingatlan 03029 sz. építési övezetbe sorolása.
SZTM 2016-077 Győr – Nádorváros, Vásárcsarnok fejlesztése
SZTM 2016-078 Győrszentiván, Fecske u. 02827 és 02828 sz. építési övezet, egyedi előírás.
SZTM 2016-080 Győr-Ménfőcsanak, 02601 és 02522 sz. övezet tömbfeltárás-korrekció.
SZTM 2016-081 Győrszentiván, Kör tér 02708 sz. övezethatár-korrekció.
SZTM 2016-082 Győr – Bácsa, Karinthy Frigyes u. 02162 sz. övezet 13522 hrsz. kötelező telekalakítás jelölése.
SZTM 2016-083 Győr – Tatai út, szabályozásivonal-korrekció.
SZTM 2016-084 Győr-Ménfőcsanak 02488 sz. övezetben a 25536/1, 2 hrsz.-ok telekegyesítése.
SZTM 2016-085 Győr – Újváros, Liget u. 02366 és 02373 sz. övezet övezethatár-korrekció.
SZTM 2016-086 Győr-Ménfőcsanak 26636/1 hrsz. tervezett gyalogút törlése.

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stra-
tégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 41.§ sze-
rinti véleményezési eljárási szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: egyszerűsített eljárásban: 2016. december 21- től
2017. január 6-ig a város internetes oldalán a „www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-mó-
dosítási eljárások” címszó alatt vagy személyesen a 9021 Győr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában,
a 231-es szobában. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetők a 9021 Győr, Városház
tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

SZTM 2016-079 Győr – Révfalu 01905 sz. övezet építési hely jelölése.

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stra-
tégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 41.§ sze-
rinti véleményezési eljárási szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: egyszerűsített eljárásban: 2016. december 16-tól 2017. ja-
nuár 1-ig a város internetes oldalán a „www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások”
címszó alatt vagy személyesen a 9021 Győr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában, a 231-es szobában. A
megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetők a 9021 Győr, Városház tér 1. címen vagy az ida.ne-
meth@gyor-ph.hu e-mail címen.

TSZTM 2016-039, SZTM 2016-039
Győr – Marcalváros, intézményterületek területfelhasználásának egyesítése.

TSZTM 2016-050, SZTM 2016-050
Győr – Városrét, 00003, 00004, 00006, 00007, 00008, 04300, 04301, 04304 övezetek módosítása

TSZTM 2016-053, SZTM 2016-053
Győr – Gyirmót, Szent László u. 28035/1 hrsz. lakóövezetbe vonása.

TSZTM 2016-064, SZTM 2016-064
Győr – Újváros 7507 hrsz. közlekedési és közműterületbe sorolás zöldterületből.

TSZTM 2016-103, SZTM 2016-103
Győr – Gönyű 02879, 04606 Gipe övezetek Kbá övezetbe sorolása.

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stra-
tégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 38.§ sze-
rinti Véleményezési eljárási szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: teljes eljárásban: 2016. december 21-től 2017. január 21-ig a város
internetes oldalán a „www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások” címszó alatt vagy sze-
mélyesen a 9021 Győr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában, a 231-es szobában. A megjelenés napjától javaslatok,
észrevételek írásban tehetők a 9021 Győr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások címszó
alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a tisztelt érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék  figyelemmel!
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Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgató-
sága felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Főbb feladatok: fuvarszervezés, kapcsolattartás a partnerekkel,
gépkocsivezetők irányítása, járat- és költségoptimalizálás, fuvarokkal
kapcsolatos adminisztráció.
Előnyt jelent: fuvarszervezésben szerzett szakmai tapasztalat,
ügyfélorientált szemlélet, jó kommunikációs készség, önálló prob-
lémamegoldó képesség, terhelhetőség.
Kezdés várható időpontja:  megegyezés alapján.
Jelentkezési határidő: 2017. január 3.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Mun-
ka-Bérügyi Osztály 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu.
A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a „szállítási mű-
vezetŐ” jeligét.

szállítási muvezetó́´́

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgató-
sága felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Feltétel: B kategóriás jogosítvány
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
Munkaidő-beosztás: 12 órás munkarend
Jelentkezési határidő: 2017. február 20.

Szakmai önéletrajzokat az alábbi címre várjuk:GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osz-
tály, 9024, GyŐr, Orgona utca 10. vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kér-
jük írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör megnevezését.

gépkocsivezetó́

Fenyőgyűjtés A Győr-Szol Zrt. a karácsonyi ünnepeket
követően kijelöli a közterületi fenyőgyűjtő helyeket.  A la-
kossági igényeknek megfelelően idéntől újabb helyek
kapcsolódnak be a rendszerbe, összesen 94 fenyőgyűjtő
lesz. Ezek listája a www.gyorszol.hu-n olvasható. A fenyő-
fák újrahasznosíthatósága érdekében kéri a szolgáltató,
hogy a karácsonyfáról kidobás előtt mindenki szedje le a
a dekorációt. Ugyancsak fontos, hogy a fenyőfák a kijelölt
helyekre kerüljenek, illetve, hogy a depókba más hulladé-
kot ne rakjon senki. A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. közszolgáltatási hulladékszállítási működé-
si területén a családi házas övezetekben, illetve a bio hul-
ladékgyűjtővel rendelkező ingatlanok esetében a díszek
nélküli fenyőfa apróra aprítva a barna fedeles kukában is
elhelyezhető. A volt karácsonyfák a díszek nélkül, a jogo-
sultság igazolása után a hulladékudvarokba is beszállít-
hatóak. A győri hulladékudvarok nyitvatartása a
www.gyhg.hu weboldalon olvasható. 
A Győr-Szol Zrt. köszöni a lakosság együttműködését.

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbe-
jelentő vonala a 96/50-50-55-ös
telefonszámon minden naptári
napon 0–24 órában hívható. 

A Győr-Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit
Kft. ügyfélszolgálati irodáinak nyitva-
tartása és a telefonos ügyfélszolgálat
elérhetősége: december 23-án, pén-
teken 8 és 12 óra között, december
27-én, kedden 8 és 14 óra között,
december 28-án, szerdán 8 és 14 óra
között, december 29-én, csütörtökön
8 és 14 óra között, december 30-án,
pénteken 8 és 12 óra között.

A Jókai és a Révai parkolóházban,
valamint a Dunakapu mélygarázsban
folyamatosan a szokásos, érvényben
lévő díjakért lehet parkolni. 

Győrben a felszíni fizetőparkoló háló-
zat beállói december 24-én a szombati
díjfizetési rend szerint, december 25-én
és december 26-án díjfizetés nélkül, de -
cember 31-én a szombati díjfizetési rend
szerint, január 1-jén díjfizetés nélkül vehe-
tőek igénybe. A köztes napokon a rendes
hétköznapi díjfizetési rend van érvényben.

A győri Vásárcsarnok december
25-én és december 26-án, valamint

Ünnepi tudnivalók
január 1-jén és január 2-án zárva lesz.
A Tarcsay úti piacon december 24-én
és december 31-én, szombaton 6 és
12 óra között lesz kereskedés.

A Magyar Vilmos Uszoda decem-
ber 24-én, december 25-én, decem-
ber 26-án, december 31-én és január
1-jén zárva tart.

A Barátság Sportparkban decem-
ber 24-én a kiszolgáló létesítmények
– pl.: öltözők, büfé – zárva lesznek, a

futópálya és az erősítő gépek használ-
hatóak. December 25-én, 26-án, 31-
én és január 1-jén a Barátság Sport-
park teljesen zárva lesz, a futópálya,
az erősítő gépek és a játszótér sem
lesz igénybe vehető. 

A Győr-Szol Zrt. üzemeltetésében
lévő szabadhegyi, nádorvárosi, révfa-
lui, újvárosi, Sugár úti, Templom úti,
Malomsori és a Koroncói úti közteme-
tők egységesen 8 és 17 óra között
lesznek nyitva.

A GYHG Nonprofit Kft. hulladék-
szállítási működési területén a lakos-
sági hulladékszállítás változatlanul, a
Hulladéknaptárban meghirdetett mó-
don működik. 

A GYHG Nonprofit Kft. üzemelteté-
sében lévő győri hulladékudvarok
december 25-én, 26-án és január 1-
jén zárva lesznek. A többi napon a me-
gyeszékhely hulladékudvarai a rendes
nyitvatartás szerint működnek.

A Győr-Szol Zrt. szolgáltatásairól
és nyitvatartásairól a www.gyorszol.hu,
a GYHG Nonprofit Kft. szolgáltatásai-
ról és nyitvatartásairól pedig a
www.gyhg.hu weboldalon olvasható
bővebb információ.

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!

Akció: 2016. december 23—29.

299 Ft/db

Univer mustár
340 g, 1990 Ft/kg

299 Ft/db

Univer majonéz
320 g, 1990 Ft/kg

Ajándékcsomag készítését
vállaljuk! A jándék, hideg-meleg -
étkezési utalványt elfogadunk!

Sertéskaraj csont nélkül
1 kg

1299 Ft/kg

Csemegekukorica
303,53 Ft/l

425 ml,129 Ft/db

CBA eredeti reszelt torma
4536,36 Ft/kg,
110g

499 Ft/db

Darnó sertés bécsi virsli
bükkfán füstölt 51%

hús tartalommal
1 kg

1399 Ft/kg

209 Ft/db

Farmer tejföl
330 g, 20%,633,33 Ft/kg

Steffl dobozos sör
0,5 l, 298 Ft/l,

169 Ft/db

Törley Charmant
doux
pezsgô
0,75 l
1145 Ft/l

859 Ft/db

149 Ft/db
kartonos ár
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

WWW.HATOS.HU 

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
NMH SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• TAVASSZAL INDULÓ, 60 ÓRÁS LAKOSSÁGI  ANGOL
ÉS NÉMET TANFOLYAMOK 

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

• Irodai kommunikációs német nyelvtanfolyam B2 szinten 
• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok több szinten is  
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten
• Fordítások szakképzett fordítók által

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT
ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDÕT
KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES HALLGATÓNKNAK!

Ablakok bukó-nyíló Winkhaus vasalattal, 1 kW üveggel

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

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

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

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

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

www.ablakkell.com

ABLAK-AJTÓ

ÁLLÁS 
Pénteken megjelenő
hetilap 1 napos terjesz-
tésére keresünk mun-
katársakat. Jelentkezni lakcím
és telefonszám megadásával, az ugy-
intezes@laphir.hu e-mail címen lehet.

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

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

Tetőfedést, tetőjavítást,
bádogozást, lapostető-szi-
getelést, falak javítását,
festését, garanciával, en-
gedménnyel vállalom. Tel.:
06-30/376-2712.

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

Lovasoktatás Győrszeme-
rén családias környezetben, kezdők és
haladók számára. Tereplovaglási lehető-
ség. 06-30/296-5281

MOZGÁS GYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

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

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

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki termék
szállítása kedvező áron, 2900 Ft-tól!
06-30/542-0720

EGYÉB

Berni pásztor kiskutyák ja-
nuárban elvihetők. Tel.: 06-20/583-1516

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort, 

festményt, herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, 

kristályokat, ezüsttárgyakat, 
ékszert,  régi órákat, könyveket, 

dísztárgyakat, hagyatékot vásárolunk. 
Hívjon bizalommal!

06-70/640-5101 

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitünte-
tést (náci, Waffen-SS is), jelvényt, könyvet,
egyéb régiséget vásárol magángyűjtő. Pál Ist-
ván. Tel.: 06-20/947-3928.

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

INGATLAN
Adyvárosban felújítandó, 2
szobás lakás eladó. 10.900.000 Ft. 06-
70/633-5250

Szent István úton 2 szobás,
egyedi fűtéses lakás eladó. 13.990.000
Ft. 06-70/940-4046

Győrújfalun 650 nm-es telken, 100
nm-es családi ház eladó. 17.790.000 Ft.
06-70/633-5250

Győr, Szent Imre út: 70 nm-es, irodakomp-
lexum eladó. Garázs, udvari parkolók, ut-
cafronti bejárat. 29 M Ft. +36-20/972-
3694 www.ingatlan.com/22515131

LAKÁSCSERE

Érd.: 06-96/511-420.

Szigeti 2 szobás, 48 nm-es, komfor-
tos, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne, 2-3 szobás 60-80 nm-es, hatá-
rozatlan-határozott idejű, 1 emeletes bér-
leményre. Bán A. utca, Marcal I–II város-
rész kizárva. (Hirdetésszám: 586.)

Belvárosi, 80 nm-es, 2 szobás, gáz-
fűtéses, felújított, határozott bérleti szer-

ződéses lakást cserélne 44–53 nm-es, 1+
fél szobás, belvárosi, nádorvárosi, adyvá-
rosi vagy marcalvárosi bérleményre. (Hir-
detésszám: 257.)

Újvárosi, 1 szoba, 34 nm-es, gázfű-
téses, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 1–l ½ szobás, határozatlan
bérleti szerződéses lakásra. (Hirdetés -
szám: 258.)

Gyárvárosi, 2 szobás, 48 nm-es,
gázfűtéses, határozatlan bérleti szerződé-
ses, felújított lakást cserélne belvárosi, szi-
geti, újvárosi vagy gyárvárosi 2-3 szobás,
50-60 nm-es, téglaépületben lévő fsz-i,
vagy panellakásra 3. emeletig. Kisebb ösz-
szegű tartozás megfizetését vállalná. (Hir-
detésszám: 259.)

Belvárosi, 2 szoba, 65 nm-es, gáz-
fűtéses, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne gyárvárosi, 1-2 szobás,
egyedi gázfűtéses, 45-50 nm-es, határo-

zatlan bérleti szerződéses lakásra. (Hirde-
tésszám: 260.)

ÉPÍTŐANYAG

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

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

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

Pótszilveszteri Évköszöntő
Nótaest a Marcal étteremben

Lepje meg szeretteit egy Újévköszöntő műsorral!

Fellépnek:
Dóka Zsuzsanna és
Bősi Szabó László

Zongorán kísér:
Szórádi Árpád

A belépő ára vacsorával együtt 3900 Ft/fő helyett 2990 Ft/fő

2017. január 14-én szombaton 19 órai kezdettel
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NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATAI ALAPJÁN

RÁGÓTABLETTA

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

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

által elôírt gyógyszeres kezelés!

Mg
magnézium

q10

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

Laktóz-
MENTES

termék!

EB6
vitamin vitamin

4 hatóanyag 1 tablettában

Jó szívvel ajánljuk!

® GYÔRÖTT, A KLASSZIKUS RÉVFALUBAN 

Gyôrött, a klasszikus Révfaluban új, liftes társasházban, 84 nm-es, 3. emeleti lakás
eladó. Elosztása nappali + 3 szoba + erkély. A lakás fûtéskészen kerül átadásra.
Hívjon, ha csendes, nyugodt helyen szeretne élni! 

Ár: 31.900.000 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424

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

PINNYÉDEN  bauhaus stílusban épülû új tár-
sasházban már csak 2 lakás eladó! A fûtés

MEGÚJULÓ ENERGIÁ-val történik, a nyílás -
zárók 3 rétegû üvegezésûek, 15 cm épület-
szigetelés, így rendkívül alacsony fenntartá-
sú lakások lesznek. Ez a 92 nm, nappali + 3
szobás lakás 27 nm terasszal, kertkapcso-
lattal, DNY-i fekvésû, ezért rendkívül világos.
A lakások fûtéskészen kerülnek átadásra.

Ár: 26.290.000 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424

GYÔR-BELVÁROS szívében épülô tár-
sasházban 1. emeleti, 40 nm-es, nappali

+ 1 hálószobás lakás, 12 nm-es terasz-
szal eladó.  A lakások fûtéskészen kerül-
nek átadásra 2017 nyarán.

Ár: 19.780.000 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424

UTOLSÓ LAKÁS! GYÔR Belvároshoz közeli
részén új, egyedi kialakítású, hangulatos,
tetôtéri lakás eladó. A lakás nappali + 1
szobás, világos, kitûnô elrendezésû. Nézze
meg, garantáltan beleszeret! Kiváló befek-
tetésnek is! A lakás emelt szintû fû tés ké -
szen kerül átadásra! 

Ár: 18.900.000 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Hónapokig figyeltem, ahogy ci-
kázik az edzőteremben, a ven-
dégek pedig futnak utána. Be-
melegít velük, megmutatja a
gyakorlatokat, amikor már nem
megy, tartja a súlyok alatt re-
megő karokat, utána pedig le-
nyújt és már rohan is tovább a
következő géphez. Akinek az
kell, még kiabál is, van, aki di-
rekt ilyen motiválást kér, egyéb-
ként jókedvűen biztat, hogy
igen is „menni fog, már csak há-
rom van hátra” és közben még
azt is elmagyarázza, hogy ana-
tómiai szempontból miért van
szükség az adott gyakorlat he-
lyes végzésére. Magyar Gergő, a
Cutler Fitness személyi edzője
nem mellesleg világbajnok
men's physique kategóriában, s
most még nagyobb célokat tű-
zött ki magának.

Egy kiváló edzőnek kötelező jó pszi-
chológusnak is lennie – vallja Gergő,
aki szívvel-lélekkel segít a hozzá fordu-
lóknak. Még nincs egy éve, hogy
Győrbe költözött a Veszprém melletti
Kádártáról a fitneszterem nyitása mi-
att, de már most nincs hely a naptárá-
ban, annyian szeretnének vele edzeni.
Eleinte senkit nem utasított vissza, na-
pi 12 vendéget is elvállalt – fogyni,
egészségesebb, izmosabb testre vá-
gyókat és testépítőket –, még mandu-
lagyulladással is a teremben rohan-
gált, mert lekiismeret-furdalása lett
volna otthon maradni – mára viszont
várólistája van. Napi 40-50 üzenetet
kap, mert nem csak edzés alatt, ha-
nem a távolból is tartja a vendégek-
ben a lelket, amikor már elfogy a dié-
tához szükséges erő, vagy amikor ép-
pen megcsalás miatt került a padlóra
valaki. Merthogy nem csak az edzés-
tervet és a diétát beszéli át a hozzá for-
dulókkal, sokan kiöntik a lelküket a te-
remben, mint egy fodrászszalonban,
a hajmosás és a szárítás között.

Az egyébként még csupán 26 éves
Gergő gyerekkora óta sportol, testépí-
tőként pedig mindössze két és fél éve
versenyez. Mindenét ebbe fektette,
tartalmas és drámai időszak volt ez, a
nyáron három héten belül lett Európa-
és világbajnok is men's physique ka-
tegóriában. Előtte azonban a padlóról
kellett felküzdenie magát, a tavalyi
thaiföldi vb-t óriási csalódással zárta.
Egy téves információ miatt a verseny-
kezdés előtt kellett még két kilót le-
dobnia. Fogta magát, és melegítőben

Magyar Gergô, a világbajnok testépítô és edzô
kiment a 40 fokos hőségben futni,
guggolni. Végül egy gyors vízhajtással
együtt meglett a kívánt mínusz, de a
mérlegre már fel kellett segíteni. A
színpadon nem tudta a formáját hozni,
ezért nem lett dobogós, pedig az
aranyat jósolták neki. Végül a barátai
biztatták, hogy menjen tovább az
úton, s szerencsére volt miből önbizal-
mat merítenie, rengetegszer leküzdöt-
te már önmagát. „Mindig is a kihívá-

sok rabja voltam. Például utáltam úsz-
ni, de jelentkeztem az 5,2 kilométeres
Balaton-átúszásra, mert kíváncsi vol-
tam, milyen a kitartásom. Korábban
csak egy 50 méteres medencében
úszkáltam a főiskolán, maximum más-
fél kilométert, azt is kapaszkodókkal,
mert nem bírta a tüdőm” – meséli. Vé-
gül három óra alatt úszta le a távot, azt
mondja, rengeteg nyugdíjas hölgy le-
hagyta, de neki az számított, hogy ne
álljon meg. A partra már négykézláb
mászott ki, de be akarta bizonyítani
magának, hogy le tudja küzdeni azt is,
amit gyűlöl. „Fél évig adta a löketet
minden döntésemnél a tudat, hogy
képes voltam rá” – teszi hozzá. A
sport rengeteget hozott számára az
élet minden területén, az önbizalmat
is ebből merítette, amire óriási szük-
ség van a sikeres létezéshez. „A ki-
sebb-nagyobb döntésekhez elenged-
hetetlen, hogy határozottak legyünk,
higgyünk önmagunkban. Sokan
egyébként csak azért kokszolnak,
mert a tesztoszterontól önbizalmat is
kapnak” – mondja, és elmesél még

egy utólag vicces sztorit. Három fél-
maraton után nekivágott a 42,5 kilo-
méteres távnak, a maraton napján
azonban reggelizésnél hibázott, a
májkrémes kifli tejjel nem tett jót a
gyomrának. „A startnál éreztem, hogy
baj lesz, de elindultam, s végig arra
gondoltam, hogy ha megkérdezi vala-
ki, hogy megállás nélkül futottam-e
végig, nem mondhatnám, hogy igen...
Végig a hideg futkosott a hátamon,

görcsölt a hasam, de elhatároztam,
nem állok meg!” Végül 3 óra 17 perc
alatt sikerült teljesíteni a távot, az igazi
hajrá pedig a cél után jött.

Gergő egyébként háromévesen,
édesapjával kezdett el reggelente tor-
názni, „teljesen helytelenül, a megfe-
lelő ismétlés és szériaszám nélkül” –
emlékszik vissza nevetve. Kisiskolás-
ként érezte először, hogy valamiben a
legjobb lehet, a „templomkörnél”
hagyta le az összes osztálytársát a tor-
naórákon. „Ha csak egy kicsi körben
is azt érzed, te vagy a legügyesebb va-
lamiben, az óriási lendületet adhat,
hogy még többet akarj elérni” – biztat
mindenkit, mert hisz benne, hogy so-
ha nem késő elkezdeni a sportolást.
Ezután jött a versenyszerű torna, az-
tán a falmászás, boksz, a gyúrás pe-
dig 13 éves kora óta szenvedélye. Ba-
rátokkal összetákolt vasakkal kezdte,
s már az első években az alacsony, na-
gyon vékony fiú évente nagyjából 10
kiló izmot szedett fel. A példakép ki
más, mint Arnold Schwarzenegger
volt, egy idő után azonban természe-

tes módon már lehetetlenség lett vol-
na követni a híresség eredményeit.
Gergő ugyanis a naturál vonal híve,
heti ötször, versenyfelkészülésnél pe-
dig hatszor edz keményen az eredmé-
nyért. Az önmagának szabott diétákat
is tartja, a napokban is belekezdett
egy fél évig tartóba. Az elején még
nincs sóvárgás, egy idő után azonban
annyira hiányzik neki egy-egy étel,
mint ahogy egy szeretett személy is

tud. „Rendelnék egy pizzát és szerel-
met vallanék neki, de aztán valahogy
mindig megállom. Ilyenkor rögtön
eszem valami diétásat, hogy legalább
az inger szűnjön meg.” Gergő egyéb-
ként egy kávézó arca lett, ahol egészsé-
ges ételeket is kínálnak az ő ajánlásával.
De mi lesz veled karácsonykor? – kérde-
zem végül tőle, mire akkora szemekkel
néz rám, mint amikor a közös edzésünk
során felsoroltam neki, mi mindent et-
tem ma – nutellát, kekszet, a többit
hagyjuk is. Semmi – válaszolja, még a
diéta elején tart, ilyenkor simán kibírja,
és egyébként is nagy tervei vannak:
még legalább egy világbajnokságot
szeretne nyerni, utána pedig a legmaga-
sabb szintű szövetséghez igazolni, s in-
dulni a profi kártyáért. Még rengeteg
ideje van, hogy megvalósítsa terveit,
negyven felett azonban már nem akar
versenyszínpadra állni. Egyébként is el-
érte már a célját, végre egyszer a vilá-
gon a legjobb lehetett valamiben, a ven-
dégeivel pedig nagyon jól érzi magát
nap mint nap – ami ezután jön, az már
csak plusz – mosolyog.

Gergő imád Győrben élni, az edzőterem
pedig a második otthona 
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A Győri Audi ETO KC három kézilabdázója – a hol-
land Nycke Groot és Yvette Broch, valamint a nor-
vég Nora Mörk – is bekerült a svédországi női Eu-
rópa-bajnokság álomcsapatába. Az európai szövet-
ség (EHF) közösségi oldalán nyilvánosságra hozott
névsor több ezer szurkoló szavazata alapján alakult
ki. A kontinenstorna legértékesebb játékosa Nycke
Groot lett. A címvédő és világbajnok norvég váloga-
tott éppen a hollandokkal találkozott az Eb-döntő-
ben és óriási csatában 30–29-re győzött. A norvég
együttes – amely hetedik alkalommal nyerte meg a
kontinenstornát – már öt góllal is vezetett, végül

Petrov Iván, a Győri Úszó SE vezetőedzője szerint
remek évzáró volt a csütörtöktől szombatig meg-
rendezett SCITEC Open, amelyen 27 ország 850
versenyzője állt rajtkőre.

„Ez egy igazi szezonzáró heppening, két éve ren-
deztük az elsőt, azzal adtuk át egyben az uszodát
is” – mondta a Magyar Úszó Szövetség utánpót-
lás-kapitánya. A győriek egyik élversenyzője, Jaka-
bos Zsuzsanna a hétvégén nem hazai medencé-
ben, hanem Lausanne-ban versenyzett 25 méte-
res medencében, erről Petrov Iván azt mondta,
büszkék arra, hogy egy arany-, egy ezüst- és két
bronzéremmel tér haza Svájcból. A 2013-ban ala-
kult győri klubról a vezetőedző közölte, idén már
megnyerték a 25 és az 50 méteres csapatbajnok-
ságot, az utánpótlásban pedig 16 korosztályos
bajnoki címet szereztek. „Jelenleg mintegy három-
száz igazolt versenyzőnk van, ebből nagyjából két-
száznyolcvanan utánpótláskorúak” – mondta, hoz-
zátéve, a jövő évi budapesti világbajnokságra öt
úszójuknak van már szintje, és további két verseny-
ző szeretné még elérni azt.

Az ugyancsak 2017-ben sorra kerülő győri Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról Petrov Iván úgy vé-
lekedett, hogy mivel ők lesznek az esemény házi -
gazdái, fontos, hogy jól felkészült versenybírókat
tudjanak addigra odaállítani a medence partjára.
„Addig még van három verseny, de ha már holnap
meg kellene rendezni az EYOF-ot, részünkről az
sem lenne probléma” – tette hozzá.

A Magyar Távirati Iroda Sportszer-
kesztőségének felkérésére, a ha-
zai szövetségek 1964 óta minden
esztendőben eldöntik, sportáguk-
ban kik az év legjobbjai. Idén 54
sportág szövetsége választott. A
voksolás történetében az abszolút
csúcstartó Portisch Lajos sakk-
nagymester, aki 23-szor lett első
1964 és 1994 között. Az idei győz-
tesek közül a férfiaknál kiemelke-

Petrov Iván: Remek évzáró
volt a gyôri úszóbajnokság

Három gyôri játékos 
az álomcsapatban

egy találattal múlta felül a holland csapatot. A finálé
legjobbja a Győri Audi ETO KC játékosa, Nora Mörk
lett. A magyar csapat a középdöntőt követően bú-
csúzott, és az Európa-bajnokság 12. helyén végzett.
Az Európa-bajnokság álomcsapatában az ETO já-
tékosain kívül a dán kapus Sandra Toft, a norvég
balszélső Camilla Herrem, a román bal átlövő Cris-
tina Neagu, és a spanyol jobbszélső Carmen Martin
kapott helyet. A legjobb védőjátékosnak a francia
Beatrice Edwiget választották. 

Csay és Lakatos is az év legjobbjai között
dik a tájékozódási búvárúszó Ba-
lázs Péter, aki 12. alkalommal ér-
demelte ki az elismerést, valamint
a sportlövőknél a 11-szer díjazott
Sidi Péter. A nőknél Lénárt Ágota
a számszeríjászat field kategóriá-
jában a 13. évben lett a legjobb. A
riói olimpián aranyérmesek közül
az úszó Hosszú Katinka 6., a kaja-
kos Kozák Danuta, 5., a párbajtő-
röző Szász Emese 5., míg a kardo-

zó Szilágyi Áron 3. alkalommal bi-
zonyult sportága legjobbjának. A
győri versenyzők közül a Grabo -
plast GyVSE kenusa Lakatos Zsa-
nett, és klubtársa, a maratoni ka-
jakos Csay Renáta végzett az élen.
A legjobb futsalosnak a Rába
ETO-ból a Kairat Almatihoz igazolt
Dróth Zoltánt, a legjobb jégkoron-
gozónak az egykori győri Bartalis
Istvánt választották.
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Biológiai korunk előrehaladtával test -
összetételünk, hormonrendszerünk,
valamint anyagcserénk működése is
jelentősen megváltozik. 

Izomtömegünk mennyisége
csökken, zsírpárnáink mérete nő,
testi teljesítőképességünk fokozato-
san romlik. Ezeket a természetes fo-
lyamatokat kiválóan kompenzálhat-
juk rendszeres testedzés, tudatos
táplálkozás és kellő regenerálódás
kombinációjával.

A fitneszstúdiókba ma már egyre
gyakrabban ellátogatnak a 40 év fölötti
korosztály tagjai is, akik az aktív sporto-
lást a többéves kihagyás, a gyermekek
felnevelésével, sok munkával eltöltött
évek után szeretnék ismét elkezdeni. El-
ső lépésben ajánlatos szakorvos segít-
ségével felmérni az általános egészségi
állapotukat. Amennyiben „zöld utat kap-
tak”, ki kell választaniuk a számukra ide-
ális testedzési formát.

A lehetőségek tárháza széles,
ugyanakkor biztos, hogy a legjobb
eredményeket izomerősítő-formázó
gyakorlatok és aerob edzés párosítá-
sával érhetik el. Ne feledkezzenek

A rendszeres testedzéssel
kompenzálhatunk

meg lazító és nyújtó gyakorlatok vég-
zéséről sem!

Tartsák szem előtt a fokozatossá-
got, és végezzenek aktuális kondicio-
nális képességeikhez igazodó tested-
zést! Erősítés, izomformázás esetén
jó szívvel ajánlom biomechanikus gé-
pek használatát, amelyek kímélik az
ízületeket, inakat, arányos terhelést
biztosítanak, kezelésük egyszerű és
könnyen elsajátítható. Kiváló lehetősé-
get nyújtanak a funkcionális testedzés
eszközei, így például a TRX-edzések
is! Az aerob gyakorlatokból (kocogás,
evezés, kerékpározás) heti két-három
20-30 perces szakasz teljesítése so-
kat segít az állóképesség növelésé-
ben és a zsírégetés fokozásában.

Speedfit – Fitnesz mindenkinek!

Bögi Viktor
személyi edző
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