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Kálmán Imre atya a Győr+ Este
vendége volt, ahol arról mesélt, mi-
ért is olyan izgalmas ez az időszak. Az
év egyik legjobban várt örömünne-
pére készülünk, viszont a természet
ilyenkor mutatja a legsötétebb arcát.
A fény iránti vágyunknak nemcsak a
fizikai életben kell megjelennie, ha-
nem a lelkünkben is, és ez a nagy fel-
adat. A boldogság iránti vágyunk
megtalálásában sokat segíthet az ad-
venti időszak, ha egy közösség tagja-
ként élhetjük át.

Ne az ajándék várására helyezzük
hangsúlyt, hanem arra, hogy mi mit
szeretnénk adni a másiknak. Kará-
csonykor ne feledkezzünk meg az iga-
zi ünnepeltről, Jézusról sem: neki mit
készítettünk? – tette fel kérdést Imre
atya. Az ünnepre készülve rendeztük-e
emberi kapcsolatainkat; töreked-
tünk-e az ünnepi kellékek beszerzé-

„A fiatal tehetség kiválasztá-
sában Háromszéki Ildikó, a me-
gyei gyermekvédelmi központ
igazgatója segített nekünk” –
kezdte Balogh László, a Mikulás-
verda egyik ötletgazdája, majd
úgy folytatta: „Azzal, hogy en-
nek a 16 éves, jó képességű
lánynak segítünk egy évig Ame-
rikában tanulni, szeretnénk ösz-
tönözni a többi hátrányos hely-
zetű fiatalt, hogy igenis érde-
mes komolyan venni a tanul-
mányaikat.” Az utazás és a kint
tartózkodás teljes költségét a
kapcsolati és baráti körből szár-
mazó magánszemélyek, vállal-
kozók és vállalkozások gyűjtöt-
ték össze. „Elmondható, hogy a
vállalkozói egyesülés már régen
túlnőtt a pannonhalmi tájegy-
ségen, az ország minden tájáról
érkeznek felajánlások, ez pedig
elsősorban a Mikulásverda hite-
lességének köszönhető, hiszen
kézzelfogható, maradandó dol-
gokra toborzunk” – mondta

sekor az egyszerűségre; megtisztult
lélekkel ülhetünk-e a megterített asz-
talhoz? A Mindenható Isten ajándé-
kozásában az a vonzó, hogy nem mé-
ricskélt, nem spórolt, hanem a legna-
gyobb kincsét adta nekünk, Egyszü-
lött Fiát.

A hívő ember Jézus Krisztus szüle-
tésnapját ünnepli. A karácsony erede-
te a 3. századig nyúlik vissza, amikor
Aurelianus római császár a Sol Invictus
(Legyőzhetetlen Nap) tiszteletét ren-
delte el birodalmában. A téli napfordu-
ló után egyre világosabb van odakint,

ez jelezheti a lelkünkben megjelenő
fényt, aki számunkra Jézus Krisztus.

A ma reneszánszát élő minőségi
idő fogalma elődeink számára alap-
vető tapasztalat volt, adventkor csa-
ládjuk körében. Jobban figyeltek Is-
tenre, egymásra és önmagunkra.

Advent harmadik vasárnapja előtt sokan elgondolkodunk azon,
hogy vajon mit is jelent a karácsonyt megelőző időszak, és persze
maga az egyik legszentebb ünnep. Néhányan jó előre elkezdtük a
készülődést, vannak családok, ahol már áll a fa, de persze akadnak,
akik az utolsó pillanatra hagynak mindent. Az év végi rohanásban
azonban muszáj időt szánni a lecsendesedésre, és kitől is kérhet-
nénk jobb tanácsot, mint a legnagyobb coachtól, Istentől.

Mi mit szeretnénk 

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

ADNI?

Pottyondy Ákos, a társulás
egyik tagja. Közel száz árva gyer-
mek és ötven rotarys cserediák
érkezett a rendezvényre, akik
számos izgalmas program közül
válogathattak, amiért termé-
szetesen nagyon hálásak voltak
a fiatalok. Az este során a Hop-
páré zenekar húzta a talpaláva-
lót, akik rendszeresen a jó ügy
mellé állnak. A buboréktün-
dér is eljött a gyerekek közé,
az egyik legnépszerűbb attrak-
ció volt az este során. A ren-
dezvényen többször elhang-
zott a „varázslat” kifejezés,
ami helytállónak bizonyult, hi-
szen a szervezők felejthetet-
lenné varázsolták az árva gyer-
mekek ünnepét. Egy nagy be-
jelentés is történt péntek este,
az Audi ETO KC csatlakozott az
akcióhoz és a Fradi elleni
meccsükön gyűjtést szervez-
nek a központ javára, az év el-
ső bajnokiján pedig vendégül
látják a fiatalokat.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓAMERIKÁIG

Az elmúlt évekhez hasonlóan
idén is megrendezték a Mikulás-
verda akciót és az ehhez kapcso-
lódó ünnepi vacsorát. Ebben az
évben azonban nem egy új autó-
ra gyűjtött a Pannonhalmi Táj -
egység Vállalkozói Egyesülés a
Győr-Moson-Sopron Megyei Gyer -
mekvédelmi Központ számára.
Az idei cél egy jó képességű, hát-
rányos helyzetű, állami gondo-
zott gyermeket eljuttatni egy
amerikai tanulmányútra a
Rotary Cserediákprogram
ke retében.

Mikulásverdával
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A hagyományokhoz hűen az önkormányzat ne-
vében Borkai Zsolt polgármester köszönte meg a
média munkatársainak az egész éves munkát, a
győri eseményekről való tudósításokat. A köszö-
net mellett a városvezető az év legemlékezete-
sebb pillanatait is felidézte. Mint mondta, ha a
gazdaságunkat nézzük, akkor már a január 1. is
fontos dátum volt. Másodszor csökkentették az
iparűzési adók kulcsát, immár 1,6 százalékra. Az
első csökkentés tapasztalata, hogy ez ösztönzőleg
hat a vállalkozásokra, és láthattuk, hogy az idén is
számos fejlesztést hajtottak végre. Több cég ün-
nepelte negyed százados évfordulóját, méghozzá
valamilyen újabb beruházással.

„Az önkormányzat az idén is költségvetésének
jelentős hányadát fejlesztésre fordította, és ösz-
szességében húszmilliárd forintot meghaladó ér-
tékben valósultak meg beruházások városszerte.”
A saját forrás mellett jelentős állami szerepvállalás
és az uniós pályázati lehetőségek segítették ezt a
munkát. A keleti elkerülő út mellett számos egyéb
úthálózati fejlesztés valósult meg, és a parkolás te-
rületén is fontos beruházás készült el. Borkai Zsolt
bejelentette, pénteken átadják az Árpád úti par-
kolóházat, ami így már az advent idején megköny-
nyíti a belvárosba érkezők megállását. A fejleszté-
sek közül megemlítette a Bécsi kapu teret, amely
városunk egyik legszebb tere lett, zajlik a vásár-
csarnok építése, ahol szintén lesz parkolólemez is,
de számos intézmény, óvoda, bölcsőde, rendelő
is megújult.

A polgármester kiemelte, az idén már a kivite-
lezés szintjén is megkezdődött a Modern Városok
Program az állatkert bővítésével, de a színházfel-

újítás előkészítése is előrehaladott állapotban van.
Mint mondta, a művészek Olimpiai Sportparkba
való költöztetését azért tolták el egy évaddal,
mert csak akkor szeretnék kimozdítani őket az
épületből, ha utána valóban egyből meg is tudnak
kezdődni a munkálatok.

A sport területéről a polgármester
a 2017-es Európai Ifjúsági Olim-
pai Fesztiválra (EYOF) elkészült
létesítmények kihasználtsá-
gát említette. Mint mondta,
a győriek használják ezeket
a csarnokokat, és közben
jelentős nemzetközi sport-
eseményeket tud rendez-
ni a város. Kiemelte, csak
a GYAC keretein belül mint -
egy ezer fiatal sportol, ami
nemcsak az utánpótlás-neve-
lés, de az egészséges életmód
népszerűsítése miatt is fontos. Az
idén Győr volt a színhelye a birkózó és
judo serdülő Európa-bajnokságnak, rendeztünk
atlétika ifjúsági Európa-bajnokságot, Asihara kara-
te világbajnokságot, tornász mesterfokú országos
bajnokságot, sportlövő EB-t. Jövőre Győr lesz a
házigazdája az első tornász junior világbajnokság-
nak, amelyet a magyar állam is támogat, és amely
egy nagyon rangos verseny lesz, de igaz ez a junior
női kézilabda Európa-bajnokságra és a Robotika
Világdöntőre is.

Az idegenforgalom kapcsán a polgármester
utalt a 2017-es eredményre, amikor 418.163 ven-
dégéjszakát töltöttek Győr kereskedelmi szálláshe-

lyein a turisták. A város vendégéjszakaszáma elő-
ször lépte át a 400 ezres álomhatárt, és bekerült
Magyarország tíz legkeresettebb városa közé. A
2018-as összesített adatok ugyan még nem állnak
rendelkezésre, de az évközi adatok alapján újabb

előrelépésre számíthatunk.
A kultúra területéhez érve Borkai
Zsolt elmondta, az év az EKF

jegyé ben telt. Minden fesztivá-
lunkon megjelent az áram-

lás, a győriek jelentősen
részt vettek a folyamat-
ban. Rengeteg támogató-
ra találtunk, és november
9-én beadtuk pályázatun-
kat. Kedden Győrben járt

a nemzetközi zsűri, csütör-
tökön a fővárosban prezen-

tált a város, pénteken pedig
kiderül, hogy melyik település

lesz 2023-ban Európa Kulturális Fő-
városa. „Reménykedünk, hogy sikerrel

járunk, de Győr már mindenképpen nyert, mert
komoly kulturális együttműködések alakultak ki,
elkezdődött egy párbeszéd, amely új ötleteket,
friss gondolatokat generált. Amit elterveztünk, azt
a végeredménytől függetlenül szeretnénk megva-
lósítani.”

A közélet szempontjából a két jövőre esedékes
választást, az európai parlamentit és az önkor-
mányzatit emelte ki. Mint mondta, az önkormány-
zati választások után is szeretnék ezt a munkát
folytatni, és a 2018-ashoz hasonlóan szép ered-
ményeket elérni Győr fejlődése érdekében.

Az iparűzési adó csökkentése, útfejlesztések, a Bécsi kapu tér megújulása,
népszerű fesztiválok, nemzetközi sportesemények, és persze az Európa Kul-
turális Fővárosa (EKF) pályázatunk – ez mind 2018-ban történt.

FEJLESZTÉSEK 
és szép pillanatok

Évet értékelt Borkai Zsolt polgármester

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Gyôr bekerült 
Magyarország tíz
legkeresettebb 
városa közé
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„A víztorony felújítása a külső
megújításához ért, és úgy gondoltuk,
ha már hozzá kell nyúlni, akkor azt
kreatív módon tegyük. Győr mindig
bátran nyúl a kortárs művészethez,
és ebben az esetben is értékeset kí-
vántunk létrehozni” – fogalmazott
Radnóti Ákos alpolgármester. Hozzá-
tette, a víztorony külső felületeinek
újrafestése Győr Európa Kulturális
Fővárosa pályázatának jegyében mű-
vészi segítséggel, a város kulturális
sokszínűségének megjeleníté-
sével történt meg. Az al-
polgármester elmond-
ta, a jövőben megvi-
lágítást is kaphat a
létesítmény.

Tőke László, a
Pannon-Víz Zrt.
elnök-vezérigaz-
gatója hangsú-
lyozta, a víztorony
fontos szerepet ját-
szik a lakótelepi kör-
nyezet vízellátásában,
az alsó tartályban négy -
ezer, a felsőben kétezer köb-
méter vizet tudnak tárolni. A fontos
műszaki létesítmény megjelenésé-
ben is a városrész éke lett.

Az építmény egy kortárs képzőmű-
vészeti projekt keretében kapott új

Az Angyalszárnyak Egyesület kezde-
ményezésére, Gasztonyi Péterné Gigi
koordinálása mellett, a Győri Tánc- és
Képzőművészeti Általános Iskola, Szak-
gimnázium és Kollégium, valamint az
Audi Hungaria ÁMK diákjai fogtak össze
a jó ügy érdekében. A szépen becsoma-
golt dobozokban édesség, játék, ruha-
nemű és sok-sok szeretet rejtőzik.

A tánciskolában összegyűlt ado-
mányokat kedden vette át ünnepé-
lyes keretek között Gasztonyi Péter-
né Gigi.  A csomagokat december 29-

Kétszáz cipősdoboznyi ajándékot gyűjtöttek össze két iskola di-
ákjai, hogy olyan gyerekeknek segítsenek, akik még soha nem
kaptak karácsonyi ajándékot.

én Majka, azaz Majoros Péter rapper
osztja szét a Bárczi Gusztáv Gyógype-
dagógiai Intézmény és Gyermekott-
hon, a megyei gyermekvédelmi köz-
pont, valamint az Anya-, Csecsemő-
és Gyermekotthon lakóinak.

Gasztonyi Péterné Gigi fodrász-
ként látogatja a rászoruló gyerekeket,
hogy szép frizurát készítsen számuk-
ra, valamint gyakorló anyaként is fon-
tosnak tartja a példamutatást, az ösz-
szefogást. A két intézmény diákjai pe-
dig összefogásból jelesre vizsgáztak.

Majka viszi el az ajándékokat

DOBOZNYI szeretet

k ü l s ő t .
Az új meg-

jelenés sza-
kított az addi-

gi szürke-bordó
színnel, dinamikus

és játékos sokszínűségével
a város egyik színfoltjává vált. A meg-
alakulásának 50. évfordulóját ünnep-
lő Győri Nemzetközi Művésztelep
programjának kiemelt területét ké-

pezte a városunkban álló ipari objek-
tum festett falfelületeinek díszítése.
A tervezési folyamatok Maurer Dóra
Kossuth-díjas grafikus, festő, az új
magyar avantgárd képzőművészet je-
les képviselőjével folytatott konzultá-
ciók alapján történtek. Maurer Dóra
köszönetet mondott Grászli Berna-
dettnek, a Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum igazgatójának,
hogy tanítványát, Varga Bertalan fes-

tőművészt kérték fel a tervek elkészí-
tésére és a kivitelezés felügyeletére.
Megköszönte a városnak, hogy támo-
gatja a fiatal, tehetséges művészeket,
és elmondta, az ipari létesítmény
egy képzőművészeti alkotássá válto-
zott a felújítás során. A külső, össze-
sen 4.700 négyzetméternyi acélfelü-
leten egyébként 4,5 tonna festéket
használtak fel. A festési munkálatok
másfél hónapot vettek igénybe.

Győr Európa Kulturális Fővárosa pályá-
zatának jegyében, művészi módon
újult meg a marcalvárosi víztorony. Új színben

A jövôben 
megvilágítást is

kaphat 
a létesítmény 

a víztorony
Szerző: Papp Zsolt

Fotó: O. Jakócs Péter
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A Humánszolgáltatási Főosztály idén gyermekjátékokat és
édességet várt a hivatal és az intézmények dolgozóitól.

„Büszke vagyok kollégáimra, hogy az évekkel ezelőtt elkez-
dett akció mára már nélkülözhetetlen esemény a hivatal
életé ben, hiszen minden évben nagyon sikeres a kezdemé-
nyezés, és jó látni, hogy mindenki segíteni akar” – fogalma-
zott az átadáson Borkai Zsolt. A polgármester hozzátette, az
idén is jó helyre kerülnek az ajándékok, hiszen szegény sorsú
gyermekeknek igyekeznek szebbé tenni a karácsonyt a meg-
lepetés csomagokkal.

Megközelítőleg 70 rászoruló gyermek részesült az önkor-
mányzat jótékonysági akciójának adományaiból. A csomagokat
négy bölcsődei központba, valamint három óvodába szállítot-
ták ki a hivatal munkatársai.

„Az önkormányzat számos beruházás-
sal igyekszik segíteni a közlekedést, a
megnövekedett győri gépjárműforgalom
dinamikus levezetését. Saját forrásból, ál-
lami támogatással és az uniós pályázati
lehetőségekkel új utak, csomópontok
épültek, és parkolóhelyek létesülnek” –
nyilatkozta lapunknak Borkai Zsolt. A pol-
gármester kérdésünkre kiemelte, a par-
kolóház adventi átadása azért is fontos,
mert ilyenkor még fokozottabb a parko-
lási igény, de persze a 205 új parkolóhely
az év minden szakában nagy segítség az
itt élőknek, dolgozóknak, kereskedőknek,
a belvárosba érkezőknek.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

Már hagyomány, hogy a győri polgármesteri hiva-
tal munkatársai ajándékokkal járulnak hozzá a rá-
szorulók karácsonyához.

ISMÉT ajándékokat gyujtöttek a városházán´́

AZ ÁRPÁD PARKOLÓHÁZ
Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Ahogy arról az egy évvel ezelőtti
alapkőletételről szóló beszámolónk-
ban írtunk, a parkolóházba mindkét
csatlakozó utcáról adott lesz a behaj-
tási lehetőség a földszinten, kijárata
pedig az Árpád utca felé nyílik. Az
épületet gyalogosan az Árpád úti ol-
dalon lehet megközelíteni, két felvo-
nóval és egy lépcsőházon keresztül
érhetők el a különböző szintek. A pin-
ce plusz ötszintes épület, amely a
West Hungária Bau Kft. és az Euro
Generál Zrt. konzorciumában való-
sult meg, és a Győri Balett számára
is próbatermet biztosít majd. 

A parkolóházat lapunk megjelené-
sének napján, pénteken adják át, az
eseményt követően, 12 órától az au-
tósok is igénybe vehetik. A balettstú-
dió berendezése, a takarítási mun-
kák elvégzése a hetekben zajlik.

A parkolóház főbejárata az Árpád út
felől található ki- és bejárati lehetőség-
gel. A parkolóházból kikanyarodni az Ár-
pád útra jobbra (az Árkád felé) és balra
(a Teleki út felé) egyaránt lehet. 

A parkolóháznak van egy, a főbejá-
rattól különválasztott bejárata is, ez a
Teleki út felőli homlokzatnál található,
mely a Szent István út felől közlekedők

számára áll rendelkezésre, így nem kell
a Teleki út–Árpád úti jelzőlámpát igény-
be venni a behajtás alkalmával. Infor-
mációink szerint a házban a parkolás

az ünnepi időszakban óránként száz,
míg január 2-től kétszáz forint lesz. A díj-
fizető rendszer péntektől próbaüzem-
ben működik, ezért az átmeneti fenn-
akadások esetén az üzemeltető élőerő-
vel is biztosítja a beléptetést.

A projekt részeként átalakították a
Teleki utca–Árpád út kereszteződésé-
ben lévő jelzőlámpás csomópontot.
Így lehetővé vált a Teleki utcában a
színház épülete felől érkezők számára
a balra kanyarodás az Árpád út felé. A
Szent István útról érkezők a Teleki utcá-
ról – ahogyan eddig – jobbra, kis ívben
bekanyarodhatnak az Árpád útra.

„A fejlesztés a „Kerékpáros és par-
kolási infrastruktúrafejlesztés Győr-
ben” című Széchenyi 2020 projekt ke-
retében valósult meg, kétmilliárd forin-
tos pályázati támogatással. A balett-te-
rem építéséhez az önkormányzat 186
millió forintos önrészt biztosított.

Már az adventi időszakban nagy segítség, hogy pén-
teken megnyílik az Árpád út 44. szám alatti, kétszáz
férőhelyes parkolóház, amely a belváros parkolási ne-
hézségeit enyhíti. 

Péntektol használható´́

Kétszázöt
új parkolóhely
a belvárosban
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„Az önkormányzat saját forrásból,
állami támogatással és pályázati lehe-
tőségekkel újítja meg intézményháló-
zatát, amelyben nagyon fontos szere-
pet játszanak a bölcsődék. A kormány-
zat sokat tesz a családokért, amelybe
az édesanyák munka világába való
visszatérésének segítése is beletarto-
zik. Ennek fontos eleme a megfelelő
bölcsődei ellátás, amely Győrben ma-
gas színvonalú” – fogalmazott Borkai
Zsolt polgármester, aki az intézmény
ötvenéves évfordulója alkalmából a
városháza ezüst emlékérmét adomá-
nyozta a bölcsődének, jutalmazta a
legidősebb dolgozót, a gyermekek szá-
mára pedig játékokat adott át.

Kara Ákos államtitkár, győri ország-
gyűlési képviselő kiemelte, kisebbik fia
révén személyes a kötődés az intéz-
mény iránt, hiszen ő is ide járt bölcső-
débe. Az itt dolgozók szeretetteljes kö-
zeget biztosítottak akkor is, és ma is a
gyermekek számára. Hozzáfűzte, a vá-
rosban gondos intézmény-felújítási
program valósul meg, amely minden
generáció hasznát szolgálja. Az állam-
titkár emléklap átadásával köszönte
meg az intézmény tevékenységét.

A városrészben élők nevében Kal-
már Ákos önkormányzati képviselő
mondott köszönetet. Mint mondta, az
önkormányzat a bölcsődéken és óvo-
dákon keresztül a legkisebbek nevelé-
séért vállal felelősséget, amit igyekszik
a legmagasabb színvonalon megtenni.
Az intézményben dolgozók nevében

Bartalné dr. Tóth Györgyi, az Egyesített
Bölcsődei Intézményhálózat igazgatója
köszönte meg a felújítást.

A bölcsődei neveléshez szükséges
új bútorok, berendezési tárgyak,
készségfejlesztő játékok, szemléltető
eszközök, udvari bútorok mellett új
tornaeszközöket is beszereztek. Az
épület felújítása során korszerűsítet-
ték a konyhát, és a bölcsőde korábbi
energetikai korszerűsítése is folytató-
dott,  hőszigetelték a tetőt. Az épület

bejáratához rámpa segítsé-
gével lehet akadálymente-
sen eljutni, továbbá az épü-
letben akadálymentes WC-t
alakítottak ki. 

Jelenleg 48 férőhelyen, teljes ki-
használtság mellett nevelik a kisgyer-
mekeket a megújult intézményben. A
bölcsőde munkatársai büszkék arra,
hogy azok a szülők is ebbe a bölcsődé-
be hozzák gyermekeiket, akik maguk
is „koptatták” a bölcsőde játékait.

Öntözőrendszert, gyepszőnyeget és kú-
szónövényeket telepítettek a Győr-Szol Zrt.
munkatársai az elmúlt hetekben Adyváros
egyik legforgalmasabb körforgalmába. Rad-
nóti Ákos alpolgármester, a városrész önkor-
mányzati képviselője a sajtó munkatársai-
nak elmondta, hogy az elmúlt időszakban
két körforgalmat már szebbé varázsoltak, hi-
szen az Új Bácsai út körforgalmába került az
EYOF-kockaként ismertté vált alkotás.
Ugyancsak idén szépült meg a Kálóczy tér
és a Hédervári út csomópontjában lévő kör-
forgalom is.

A városrész másik önkormányzati képviselő-
je, dr. Gancz Tamás kiemelte, mindig töreked-
nek arra, hogy biztonságosabbá tegyék a köz-
lekedést a győrieknek. „Jóval kevesebb baleset
történt a környéken, amióta megépült a körfor-
galom itt, a Kodály és Földes Gábor utca keresz-
teződésében. Örülök, hogy most még szebbé
is tudjuk tenni ezekkel a kúszónövényekkel” –
mondta el a képviselő. Hozzátette, a jövőben
további beruházások várhatóak a város többi
körforgalmában is.

Újabb körforgalom 

Adyvárosban, a Földes Gá-
bor és Kodály Zoltán utca
kereszteződésében találha-
tó körforgalomba telepítet-
tek növényeket.

Szerző: Győr+ 
Fotó: O. Jakócs Péter

SZÉPÜLT MEG 

Új tornaeszközöket is 
beszereztek 

Korszerűsítették a konyhát, az épület új tető-
szigetelést kapott, akadálymentesítést végez-
tek és új óvodai eszközöket is vásároltak a Kis-
kúti úti Bölcsődébe.

MEGÚJULT
a Kiskúti úti Bölcsode´́

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

A Kiskúti úti Bölcsőde felújítása cí-
mű projekt az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap és Magyarország költ-
ségvetésének társfinanszírozásban
valósult meg. A támogatás összege
több mint 96 millió forint.
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Vasárnap késő délután már min-
denki megcsodálhatta az épület új ki-
világítását. „Újvárosban mind az öt je-
len lévő felekezet temploma, imahe-
lye díszkivilágítást kapott. Régóta kér-
tek már minket, hogy szeretnék, ha a
zsinagóga is fényárban tündökölne.
Keresve sem találhattunk volna rá
jobb alkalmat, mint az adventi várako-
zás, hiszen a város már ünnepi díszbe
öltözött, s úgy éreztük, hogy a zsinagó-
ga most hanuka ünnepén kapja meg
azt a díszkivilágítást, amit már régen
tervezett a város” – mondta el ünnepi
beszédében dr. Fekete Dávid alpolgár-
mester, önkormányzati képviselő. Rá-
mutatott, Újváros városrészben sike-
resen rendezik meg az Öt Templom
Fesztivált, ami kiemelkedő kulturális
értéket képvisel, s központi szerepet
kapott városunk Európa Kulturális Fő-
városa pályázatában. „Napjainkban
ebben az épületben a Széchenyi Ist-
ván Egyetem művészeti kara működik,
s ők töltik meg élettel a falakat” – zár-
ta szavait az alpolgármester.

Dr. Földesi Péter, a Széchenyi István
Egyetem rektora arról beszélt, hogy az
ember mindig is kutatta a fényt és a vi-
lágosságot. „Akkor is keressük a fényt,

Új megvilágításban 

A ZSINAGÓGA
A közelmúltban avatták fel a
Bethlen István teret Győrben,
most az ennek szomszédságá-
ban található zsinagóga kapott
új díszkivilágítást.

Szerző: Rozmán László
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

ha nem látjuk, hanem csak érezzük. A
fény forrása a szeretet, az összefogás,
az áldozatkészség, ami itt Győrben és
a régióban megvan. A társadalmi ösz-
szefogás, egység mindig is jelen volt a
város lakóiban. Mutatja ezt az öt
templom is” – hangsúlyozta a rektor,
miszerint Újvárosban egyetlen utcá-
ban megtalálható az öt történelmi val-
lás egy-egy temploma. Öt vallás és öt

közösség élt egymás mellett évszáza-
dokon át egy utcában, ismerve, tisztel-
ve, segítve egymást.

Egy műemlék épület díszkivilágí-
tása mindig komoly feladat. „A hom-
lokzatra nem lehetett szerelni sem-
milyen kivilágítási eszközt, ezért a
környezetből kellett megoldanunk a
megvilágítást úgy, hogy minden ol-
dalról jól látható legyen” – hangsú-

Az 1988-ban átadott, 63 férőhelyes Örkény Ist-
ván úti bölcsődében három pavilonban, hat játszó-
szobában 26 gyermekgondozó vigyáz a három év
alatti kisgyerekekre. Dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester az elmúlt három évtizedet ünneplő ren-
dezvényen kiemelte, hogy harminc év egy ember
életében is meghatározó, a bölcsődében pedig bi-
zonyították, hogy a családoknak nagy segítséget
jelent, hogy ha az édesanyák visszatérnek a mun-
kájukhoz, van hová vinni a kisgyerekeket. Győr
minden városrészében működnek bölcsődék,
több régebbi épületet felújítottak, és büszkesége
a városnak, hogy a már megszületett és születen-
dő gyerekek részére van elég férőhely a város böl-

Fennállásának harmincadik évfordulóját ün-
nepelte az Örkény István úti bölcsőde. Az in-
tézmény az évtizedek óta magas színvonalú
szakmai munkájának elismeréseként Győr
ezüst emlékérmét kapta.

csődéiben. „Arra törekszünk, hogy modern épüle-
tekben, hasznos és új játékok várják a kicsiket. Az
Örkény úti bölcsődében évtizedek óta magas szak-
mai színvonalú munkát végeznek a munkatársak,
és az intézménybe nemcsak a körzetből, de más
városrészből is hozzák a három év alatti gyereke-
ket. A harminc év alatt háromezer három év alatti
csöppség járt ebbe a bölcsődébe. Azt vallom,
hogy nincs szebb dolog, mint emberekkel, gyere-

kekkel foglalkozni, és az itt dolgozók a legszebb hi-
vatást választották” – mondta az alpolgármester.  

Rózsavölgyi László, a városrész önkormányzati kép-
viselője szerint egy szülőnek az egyik legnehezebb pil-
lanat az életében, amikor féltett kincsét, a gyermekét
először viszi bölcsődei közösségbe.  Az intézmény
gyermekgondozóinak türelme és hozzáértése a biz-
tosíték arra, hogy a bölcsődében a gyermekek meg-
kapják azt, amit legjobban szeretnek, a játékot. 

Borkai Zsolt polgármester az Örkény úti bölcsődé-
nek 30 éves, magas színvonalú szakmai munkája elis-
meréseként Győr ezüst emlékérmét adományozta. A
gyermekek részére a város ajándékaként fejlesztőjáté-
kokat vehetett át Szilágyi Tiborné bölcsődevezető, aki
egyben köszönetet mondott a volt és jelenlegi kollé -
gáknak az elmúlt évtizedes munkájukért. „A gyerekek
mindig játszani szeretnének. A bölcsődénkben mun-
katársainkkal az a célunk, hogy boldog gyermekeket
neveljünk, akik tudnak vidáman játszani, felszabadul-
tan tevékenykedni, kíváncsiságukat és mozgásigényü-
ket kielégíteni” – jegyezte meg a bölcsődevezető.

HARMINCÉVES AZ ÖRKÉNY ÚTI BÖLCSODE´́

szeretnének

A gyerekek mindig

játszani
Szerző: Szabó Csilla

lyozta Prédl Antal, a győri Útkezelő
Szervezet vezetője. A tervezők az
épület homlokzatát taposófények-
kel, míg a tetőszerkezetet távolabb-
ról, oszlopokról világítják meg. Az
épület megjelenése és stílusa miatt
döntöttek a meleg, sárga színű meg-
világítás mellett a szakemberek. A ki-
vitelezési munkálatokat a Vill-Korr
Hungária Kft. végezte.
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Ahogy arról lapunkban is beszámol-
tunk, a második fordulós pályázatot
november 9-én Borkai Zsolt polgár-
mester nyújtotta be az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumába, aki akkor úgy
fogalmazott: Győr egy különleges vá-
ros, a kultúra egyik hazai fellegvára.
Épített és természeti értékei, szakrális
és világi kincsei, nemzetközi hírű társu-
latai, művészeti intézményei, fesztivál-
jai méltóvá teszik arra, hogy vendégül
lássa Európát a kultúra jegyében. A
győriek a pályázat leadását aznap este
közösen ünnepelték a Dunakapu téren.

A pályázat leadásával nem ért véget
a győri EKF-csapat munkája, hiszen fel
kellett készülniük a nemzetközi zsűri fo-
gadására, akik hétfőn Debrecent, ked-
den Győrt, szerdán pedig Veszprémet
tekintették meg. A delegáció már hét-
főn este megérkezett, és kedden átte-
kintést kaphattak Győr értékeiből. Vá-
rosunk rendhagyó bemutatóval készült

az Apátúr-házban. Az épület termei te-
matikusan, látványos és interaktív mó-
don vezették végig az ítészeket a város
pályázatának művészeti programján,
amelybe kulturális intézményeink és a
győri pályázat stratégiai partnerei is be-
kapcsolódtak. A bemutatkozás helyszí-
ne volt a Kossuth utca és a Széchenyi
István Egyetem is, és a belvárost is meg-
ismerhette a zsűri.

Két nappal később a győri csapat volt
hivatalos a fővárosba, hogy a Művésze-
tek Palotájában prezentációt tartson a
második fordulós pályázatról. A győri el-
képzeléseket Borkai Zsolt polgármester,
dr. Fekete Dávid alpolgármester, a Kar-
zat Színház Nonprofit Kft. képviseleté-
ben Borsa Kata és Pál Kálmán, Dunai
Csenge, a Győri Nemzeti Színház színé-

sze, Weisz Mátyás, hazánk legfiatalabb
rádiósa, valamint pályázatunk négy
nemzetközi hírű művészeti tanácsadója:
Szép Fruzsina fesztiváligazgató, a You rope
Európai Fesztiválszövetség elnökségi
tagja, Adrian Schwarzstein színész, ren-
dező, Szergej Korszakov újságíró, író,
producer és Matija Solce zenész, szí-
nész, bábművész mutatta be.

Csütörtökön Győr előtt Debrecen
prezentált, Veszprém péntekre maradt.
Ezen a napon, délután fél négykor hir-
detik ki, hogy a három versenyben ma-
radt város közül melyiket javasolja a
2023-as cím viselésére a zsűri.

Ez a hét Győrben, Debrecenben és Veszprémben is a 2023-as Európa Kulturális Fő-
városa (EKF) pályázat jegyében telt, hiszen a nemzetközi zsűri mindhárom városba
ellátogatott, majd a városok prezentáltak Budapesten, hogy péntek délután meg-
születhessen a döntés.

PÉNTEKEN DERÜL KI, 
melyik város lesz Európa Kulturális Fovárosa´́

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter

Hétfôn érkezett 
a delegáció Gyôrbe
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A novemberi Győri Könyvszalonra je-
lent meg dr. Szalay Gyula, a Széchenyi
István Egyetem professor emeritusának
és Lakatos Gy. László grafikusművész-
nek hiánypótló alkotása, A Nyugat kapu-
ja – Győr című várostörténeti album. A
mű elkészültét hosszú, kemény munka
előzte meg, de aki kezébe veszi a kiad-
ványt, rájöhet, kuriózumot forgat. A
benne foglalt történetek ugyanis sehol
máshol nem találhatók meg egyben,
ilyen sajátos gondolatfüzérbe szedve.
Ahogy a szerző fogalmazott, értékmen-
tő munkát végeztek a történetek össze-
fogásával és megjelentetésével.

A kutatás a '90-es években kezdő-
dött, a jogi kar múltját igyekezték
összefoglalni – emlékezett vissza a
kezdetekre Szalay Gyula. Hozzátette,
ekkor szembesültek azzal, hogy Győr-
nek az ismertnél jóval gazdagabb tör-
ténelme van, a város hihetetlen nagy
szerepet töltött be a történelem
nagy fordulópontjaiban.

„Aki a múltat nem becsüli, a jövőt
nem érdemli” – fogalmazott Miklósy
Lajos, a Győri Ipartörténeti Alapítvány
elnöke a Graboplast előtt felállított Ipar-
történeti Emlékhely avatóján. Gyárvá-
ros kilenc pontján emlékeztet emlék-
oszlop arra, hogy ott egykoron gyárak
álltak, emberek ezrei dolgoztak. Az ava-
táson az alapítvány elnöke elmondta,
hogy Jancsó Péter, a Graboplast elnök-
vezérigazgatója támogatta az emlék-
hely létesítését. Tanos Ádám kommu-
nikációs vezető az avatáson felidézte a
Graboplast történetét, amelynek előd-
jét 113 évvel ezelőtt hozták létre.

Hiánypótló kötetként született meg Szalay Gyula tollából A Nyugat
kapuja – Győr című várostörténeti album. Ilyen, a megyeszékhely
történetét átfogó, az érdeklődő nagyközönségnek szóló értékmen-
tő alkotás az utolsó évtizedekben nem készült.

A kötet minden páros oldala tör-
téneti ismertetés, melyhez a párat-
lan oldalon a korszakhoz kapcsolódó
dokumentum, térkép, fotó kapcsoló-
dik, szám szerint 365 – mutatta be a
szerző és a grafikus.

Szalay Gyula kifejtette, a város tör-
ténetét feldolgozó szöveges részek
olvasmányos stílusban, kisebb egysé-
gekre tagoltan íródtak. Ez lehetővé
teszi a könyv többszöri kézbevételét,
sőt részletekben való elolvasását. A
kapcsolódó illusztrációk a szöveget
értelmezhetőbbé teszik. 

Az album Győr történetét négy
korszakra szakaszolja, amelyből ez a
kötet három nagy korszakot tárgyal.
A köteten végigvonul az a gondolati
ív, amely Győrt az ókortól napjainkig
a nyugati kultúrához köti anélkül,
hogy annak szerves részévé vált, vál-
hatott volna. A negyedik könyv önál-
ló kötetben fog megjelenni. A rövid-
nek mondott 20. századot, s az új

évezred kezdetének korszakát dol-
gozza fel. Ennek a kötetnek a munka-
címe: Város a határon – Győr. 

A szerzők reménye az, hogy az al-

EMLÉKHELY
a Graboplast elott

bum alkalmas arra, hogy Győrnek a
város történelme iránt érdeklődő
polgárai számára az ismeretek mel-
lett esztétikai élményt is kínáljon.

„Az Audi Hungaria 2018-ban is a
világ legnagyobb motorgyárát mű-
ködteti Győrben, elsőségünket meg
tudtuk őrizni” – jelentette ki Achim
Heinfling a cég hagyományos kará-
csonyi sajtófogadásán.

Pontos számokkal még nem szolgál-
hatott a győri Audi igazgatóságának el-
nöke, mivel két hét még hátravan az esz-
tendőből, azt azonban érzékeltette, az
éves motorgyártás kétmillió körül alakul.

Ami pedig a jövő esztendőt illeti:
a sikertörténet folytatódik. Egy újabb
Q-modell gyártása kezdődik meg a
városban, s a villanymotorok máso-
dik generációja is Győrben készül
majd.

„Büszkék vagyunk az elmúlt hu-
szonöt évre, önbizalommal tekin-
tünk a következő újabb huszonöt-
re” – fogalmazott az igazgatóság
elnöke.

Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: Marcali Gáborés az is marad

A város mindig 

a Nyugat kapuja volt

´́

„Rendkívüli év lesz mögöttünk, idén
ünnepeltük győri jelenlétünk negyed
százados évfordulóját” – fogalmazott
Heinfling. A győri Audiban 37 olyan em-
ber dolgozik, akik a kezdetektől hozzájá-
rultak a sikerekhez. Az évet mérföldkö-
vek is fényesítették, idén indult meg a Q-
sorozat gyártása, megkezdődött az elekt-
romos motorok összeszerelése, a kizáró-
lag Győrben készülő TT sportautó pedig
20 éves jubileumot ünnepelhetett.

Továbbra is
Gyorben muködik 
a világ legnagyobb
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Az önkormányzat fontosnak
tartja, és támogatja a megelőzést,
kezelést, ártalomcsökkentést és a
kínálatcsökkentést. Ebben fontos
szerepe van a helyi közösségek,
szakemberek munkájának. A Ká-
bítószerügyi Egyeztető Fórum
ezért minden évben két szakem-
bert elismerésben részesít, akik
az egészségfejlesztés, a drogpre-
venció, a drogproblémák kezelé-
se, valamint a kínálatcsökkentés
területén példaértékű tevékeny-
séget végeznek. 

„A drogprevenció terén sikere-
ket elérni nagyon hosszú, küzdel-
mes és nehéz feladat, amely ko-
moly kitartást igényel. Éppen
ezért példaértékű a győri szakem-
berek munkája, akik nagy oda -
adással és összefogással tesznek

A NOVÉRSZÁLLÓ

a győri fiatalok egészsége érdeké-
ben” – mondta el dr. Somogyi Ti-
vadar alpolgármester, a KEF elnö-
ke a fórum idei utolsó ülésén,
majd átadta az elismeréseket.

Varga Zsuzsanna az iskolai
egészségfejlesztésben és drog -
meg előzésben, valamint az iskolai
védőnői módszertan megújítása
érdekében végzett munkájáért,
míg Wenhard Andrea az iskolai
egészségfejlesztésben és drog -
meg  előzésben, továbbá az iskola-

egészségügyben dolgozók érde-
kében, valamint az intézmények,
szervezetek együttműködésének
elősegítésében végzett tevékeny-
ségéért vehette át a díjat.

A Győr Városi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum (KEF) 2001-ben
alakult, a résztvevő szakemberek
folyamatosan figyelemmel kísérik
a droghelyzet alakulását a város-
ban, és összehangolják a drog-
problémában érintett intézmé-
nyek és szervezetek munkáját.

A győri Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum ez évi utol-
só ülésén, hétfőn két szak-
ember vehetett át elisme-
rést, akik a fiatal generáció
egészségének megőrzésé-
ért dolgoznak nap mint nap.

DÍJAZTÁK
a segítoket´́ Szerző: Papp Zsolt

Fotó: O. Jakócs Péter

Kásler Miklós közölte, négy városban, Kaposvá-
ron, Kecskeméten, Szombathelyen és Nyíregyhá-
zán új nővérszálló épül, további 12 helyszínen –
köztük Győrött is – pedig a meglévőket újítják fel,
bővítik, korszerűsítik.

Dr. Tamás László János, a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház főigazgató-főorvosa lapunk megkeresésére el-
mondta, a felújítás az Ifjúság körút 111. alatti nővér- és
orvosszálló épületét érinti. Kifejtette, az elmúlt évben
elkészült az épület energetikai és külső felújítása. Jelen-
leg a kivitelezői szolgáltatások közbeszerzési eljárása
zajlik. A munka várhatóan 2019 közepén kezdődik el. 

A szakember hangsúlyozta, a beruházás közel
250 egészségügyi szakdolgozó és orvos számára
jelent majd jelentősen jobb körülményeket. A szál-
ló 45 évvel ezelőtt épült, így a felújításra már na-
gyon megérett. A rekonstrukció során építészeti,
épületgépészeti és villanyszerelési munkák történ-
nek, új berendezések, bútorok érkeznek.

A szálló egyébként közel teljes kihasználtsággal mű-
ködik. Az épületben 120 lakás van, ebből 80 egyszobás,
40 kétszobás, háromágyas. Általában 6-8 lakás üres,
amit részben a bérlői mozgások magyaráznak, valamint
részben tartalékok a hirtelen felmerülő igények esetére.

Összesen 8,5 milliárd forin-
tot fordítanak nővérszállók
építésére és felújítására – je-
lentette be az emberi erőfor-
rások minisztere, Kásler Mik-
lós kedden. Győrött a nővér-
szálló belső fejújítására for-
dítják a kapott összeget, 805
millió forintot.

Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: O. Jakócs Péter

Belülrol is megújul 

´́
´́
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Hét éve november közepén tart-
ják a koraszülöttek világnapját, ekkor
országszerte a koraszülöttekért ví-
vott küzdelemre hívják fel a figyel-
met. Ebből az alkalomból lapunk fel-
kereste a győri korababákat is ellátó
PIC-et. A centrum a közelmúltban
megkapta a „2018 Kiváló Koraszülött-
ellátó Intenzív Osztálya” különdíjat is,
és elnyerte a B. Braun Magyarország
egymillió forintos díját.

Magyarországon a gyermekek 10
százaléka a kiírt időpont előtt, azaz a
terhesség 37. hete előtt érkezik világ-
ra. Megyénkben a Petz Aladár Me-
gyei Oktató Kórház Perinatális Inten-
zív Centruma (PIC) fogadja a túl korán
érkezett piciket. „Itt látjuk el azokat a
babákat is, akik időre születtek, de va-
lamilyen betegség miatt intenzív ellá-
tást igényelnek, illetve azokat is a ré-
gióból, akik gyermeksebészeti beavat-
kozásra szorulnak” – mondta lapunk-
nak dr. Ruszinkó Viktória, a kórház
Gyermekgyógyászati Szakmacsoport-
jának vezető főorvosa. A győri PIC-be
évente 260-300 baba kerül, egyszerre
18 kisgyermeket tudnak ellátni. Csak
abban az esetben küldenek tovább in-
nen beteget, ha olyan speciális ellá-
tást igényel, ami itt nem elérhető: ha

valakinek veleszületett szívhibája van,
őt Budapestre irányítják.

„Azt, hogy mi okozhatja a koraszü-
lést, pontosan nem lehet tudni, de
hajlamosító tényezők vannak” – ma-
gyarázta Ruszinkó Viktória. „Az anya
betegségei, keringési zavarok, a ma-
gas vérnyomás, a cukor- és az auto-
immun betegségek terhelő tényezőt
jelentenek a kismama szá-
mára, de a káros élet-
mód is okozhat ko-
raszülést” – so-
rolta a főorvos.
Persze egy
p r o b l é m a -
mentesnek
induló ter-
hességnél is
bekövetkez-
het a baj, eb-
ben az esetben
az anyának egy
következő terhes-
ségnél a szokásosnál is
jobban kell vigyáznia.

„Amikor egy kisgyermek megszüle-
tik a terhesség lefolyásának bármely
hetében és életjelenséget mutat, van
szívműködése, mindent megteszünk,
hogy életben tartsuk” – hangsúlyozta

Ruszinkó Viktória. Az érintett babák el-
látása azonnal, a szülőszobán megkez-
dődik: a gyerekgyógyász elvégzi a kellő
beavatkozásokat, hogy stabil állapot-
ban a PIC-re szállíthassák.

A centrumban a legkorszerűbb
eszközökkel végzik a babák ellátását.
A műszerparkot öt évvel ezelőtt újí-
tották fel, többek között inkubátoro-

kat, légzéstámogató, be-
tegmelegítő berende-

zéseket, visszajel-
ző monitorokat

h e l y e z t e k
üzembe. Ru-
szinkó Viktó-
ria közölte,
jelen pilla-
natban jól
állnak szakor-

vossal, vala-
mint sok rezi-

dens is dolgozik a
centrumban.

Te r m é s z e t e s e n ,
amennyire a pici állapota en-

gedi, a szülőket is bevonják a gyer-
mek körüli teendőkbe. Akiknél lehet,
kenguruzással biztosítják a testközel-
séget, a bőr-bőr kontaktust, hiszen
az megnyugtatólag hat a gyermekre.

A nővérek megtanítják azt is, hogyan
kell etetni vagy tisztába tenni a babá-
kat. Az anyák egy külön helyiségben
tudnak fejni, ezt azért kell hangsú-
lyozni, mert az apróságoknak is rend-
kívül fontos az anyatej. A koraszülöt-
tek édesanyjának tejének összetéte-
le különbözik az időre szült anyukák
tejétől, azokat az alkotóelemeket tar-
talmazza, amik az apróságok fejlődé-
séhez kellenek, és könnyebben is
emészthető – olvasható a Koraszülöt-
tekért Országos Egyesület honlapján.

A centrum a baba hazaadásával
nem engedi el a családok kezét: a
kórházban koraszülött-utógondozás
működik, hatéves korig visszarende-
lik és ellenőrzik a gyerekek állapotát,
gyógytornásszal, konduktorral közre-
működve fejlesztő gyakorlatokkal se-
gítik a fejlődésüket. 

A koraszülöttek mentéséhez me-
gyénkben is rendelkezésre áll egy
mentő modern berendezéssel. Az au-
tó az Országos Mentőszolgálat tulajdo-
na. Ha koraszülött-esetről riasztás ér-
kezik, a centrum megszervezi az orvos-
ból, nővérből, sofőrből álló csapatot,
aki helyszínen ellátja és stabilizálja a
koraszülött gyermeket és a Perinatális
Intenzív Centrumba szállítja.

Egyszerre 
18 kisgyermeket
tudnak ellátni

a PIC-ben

„Amikor egy kisgyermek megszületik a terhesség lefo-
lyásának bármely hetében és életjelenséget mutat,
van szívműködése, mindent megteszünk, hogy élet-
ben tartsuk” – mondta lapunknak dr. Ruszinkó Viktó-
ria, akit a győri PIC-ben végzett munkáról kérdeztünk
annak kapcsán, hogy a centrum a közelmúltban ran-
gos szakmai elismerést vehetett át.

Ha van szívmuködés,

KÜZDÜNK AZ ÉLETÉRT
Szerző: Szigethy Teodóra

Fotó: O. Jakócs Péter

Korababák 
´́
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MÁR KETTEN HARCOLNAK A FOGAKÉRT
A Lazár Vilmos utca 21-es
szám alatt található DrD-
Dental megünnepelte
egyéves születésnapját. Si-
kerét mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy dr. Ta-
kács Dávid tulajdonos–ve-
zető fogorvos a munkatár-
sak létszámának bővítése
mellett döntött.

„Több mint egy éve dolgozom már a
saját rendelőmben, s a betegeim bizal-
mának köszönhetően újabb és újabb
páciensek kérnek segítséget tőlem és
csapatomtól” – kezdte dr. Takács Dávid.
Ezért döntöttem úgy, hogy jövő év ele-
jétől betegeim ellátását már egy jól fel-
készült orvoskollégával, és egyben régi
baráttal folytatom.”

Takács doktor a megfelelő kollé-
gát dr. Lux Erzsébet személyében ta-
lálta meg, aki januártól kezdi meg
rendelését.

„Fontos volt, hogy Erzsébet is hason-
ló elvek szerint dolgozik, mint én. A fog-
megtartásra esküszik, a legvégsőkig
harcolunk a fogak megmentéséért. Ha
ez mégsem lehetséges, akkor a mo-
dern technológiáknak köszönhetően

élethű fogpótlásokkal tudjuk helyreállí-
tani a páciens mosolyát. A doktornő
szakmailag és emberileg is beleillik a
DrD-Dental csapatába.

Dr. Lux Erzsébet korábban már bi-
zonyította tudását, családalapításig az

egyik legnagyobb múltú győri rendelő
fogorvosa volt. 2008-ban szerzett or-
vosi diplomát, konzerváló fogászatból
és fogpótlástanból szakvizsgázott. 

„Dáviddal megtaláltuk a közös han-
got, s már nagyon várom, hogy fogad-

Bovül a DrD-Dental 
fogszakorvosi rendelo
´́

´́
DrD-Dental fogászat
Web: drddental.hu
Telefon: +36 20 245 82 96 
E-mail: info@drddental.hu
Facebook: drddental.hu
Cím: 9023 Győr, Lázár Vilmos u. 21.

jam régi és új pácienseimet – mondta
mosolyogva. „Mindig is az emberköz-
pontú betegellátás híve voltam. Sze-
rencsémre Dávid nagyszerű rendelőt
hozott életre, ahol ehhez minden biz-
tosított: kellemes várakozás, részletes
tájékoztatás és odafigyelés a kezelések
során.”

A DrD-Dental tehát januártól már két,
a legmodernebb technikával felszerelt
kezelőjében fogadja az érkezőket. Takács
doktor és saját fogtechnikával megerő-
sített csapata ebben az évben rengete-
get dolgozott, s bizonyított. Vezető or-
vosként továbbra is vallja: a stresszoldás
és a kezelés ismertetése ugyanolyan fon-
tos, mint maga a beavatkozás. Jövő év-
ben is ugyanaz a fő feladat: a tökéletes
mosoly visszaadása. (x)

Idén ősszel nyitott meg Győr legmodernebb orvos-esztétikai centru-
ma a belváros szívében található Dunapart Rezidenciában. A Lumena
Orvosi és Esztétikai Lézerközpontban nőgyógyászati, bőrgyógyászati,
esztétikai és urológiai problémákra is kínálnak hatékony lézeres
gyógymódot, a jelenleg elérhető legmodernebb eszközökkel. 

A két alapító-tulajdonos, dr. Hor-
váth Zoltán és dr. Mika Péter jóvoltá-
ból valamennyi szakterületen felké-
szült és elhivatott orvosi gárda fogad-
ja a pácienseket innovatív kezelési
módszerekkel. A lézer csodáját már
saját bőrünkön is megtapasztalhatjuk,
a szó szoros és átvitt értelmében is.

December 8-án nagy sikerű
nyílt nap keretében fogadták az ér-
deklődőket a lézerközpontban az
ingyenes konzultációk során. Az
előzetesen foglalható időpontokon
szakorvosok válaszoltak a kérdé-
sekre az urológia és nőgyógyászat
terén is alkalmazható lézeres keze-

okozó területet, melyet minden eset-
ben bőrgyógyász szakorvos végez, az
előzetes szakvizsgálatot követően. 

A lézer leggyakoribb felhasználási
területei: seprűvénák, rosacea keze-
lése, pigmentáció és májfoltok csök-
kentése, valamint a végleges szőrte-
lenítés. (x)

További információért keressék
fel a www.lumenalezer.hu weboldalt,
vagy kövessék a lézerközpont 
Facebook-, illetve Instagram-oldalát:
facebook.com/lumenalezer

Cím: 9022 Győr, Móricz Zsigmond
rakpart 1. Fszt. 11.
Időpontfoglalás:
Telefon: +36 70 335 8721
E-mail: info@lumenalezer.hu

léseket illetően. Kiemelt népszerű-
ségnek örvendtek a látogatók köré-
ben a különböző lézeres bőrgyó-
gyászati és esztétikai kezelések,
hisz e tekintetben a kevésbé nap-
sütéses őszi-téli időszak jelenti a
kiemelt szezont.

Azoknak pedig, akik szeretteiket
szeretnék meglepni az ünnepek al-
kalmából, szeretettel ajánlják a most
20 százalékos kedvezményt tartalma-
zó ajándékkártyát, amely stílusos és
exkluzív ajándék lehet a fa alatt.

A lézerfény sokoldalú ereje 
a bőrgyógyászatban
Az orvosi és esztétikai lézeres ke-

zeléseket a bőrgyógyászat terüle-
tén kezdték el először alkalmazni,
és itt érhetjük el talán a leglátvá-
nyosabb eredményeket a lézerfény
segítségével.

A lézeres kezelésekben az elmúlt
években nagy jártasságot szerzett, ta-
pasztalt bőrgyógyász szakorvosnak, dr.
Györe Mártának köszönhetően pedig
többet tudhatunk meg a beavatkozá-
sokról, melyek biztonságos, hatékony
és gyors eredményt garantálnak.

A kezelések széles palettája tető-
től talpig lefedi a legtöbb problémát

Az egészség és szépség

hullámhosszán
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A „Rudi megmenti a karácsonyt”
című előadás ötlete Sebestyén Bá-
linttól, a Győri Balett táncosától, az
iskola tanárától származik. A kore-
ográfiák elkészítésében és a szere-
pek betanításában szinte vala-
mennyi balettmester részt vett. A
fellépésre két hónapja készül az is-
kola apraja-nagyja, hiszen a rendkí-
vül látványos darabban mintegy
kétszáz növendék lép színpadra.

A történet könnyen érthető, mely-
ben narráció is segíti a nézőt. A ze-
nék fülbemászóak, a mozgás magá-
val ragadó, lendületes. Az előadás
díszleteit az iskola képzőművész-nö-
vendékei készítették.

A mese története szerint a karácso-
nyi várakozás, készülődés közben kapja
a rossz hírt Rudi két barátjától, Lalaktól
és Baraktól, hogy a Télapó megbetege-
dett. A főhős úgy gondolja, hogy ez
azért történhetett, mert ő soha nem
kap ajándékot karácsonyra. Rudi kita-

A mesebalettet harmadik éve játsz -
szák a Győri Tánc- és Képzőművésze-
ti Iskola táncosai, idén összesen
nyolc előadásra várják a nézőket a
Vaskakas Művészeti Központba.

lálja a megfelelő gyógymódot, elmegy
a Föld különböző országaiba az ott élő
népektől segítséget kérni, hogy ők egy-

egy rájuk jellemző tánccal és karácso-
nyi dísszel lepjék meg a Télapót. Idén
már Spanyolországba is eljut. Megany-

nyi kalandot követően a darab végére
kiderül, hogy meggyógyul-e a beteg,
és megtartják-e a karácsonyt.

RUDI megmenti a karácsonyt

A társulat először 2012-ben vitte színpadra a me-
sebalettet, melyet közel félszázszor játszottak szerte
Magyarországon nagy sikerrel. „Annak idején a „Fia-
talok a fiatalokért" pályázati program felhívása adta az
ötletet, hogy a népszerű történetet a Győri Balett leg -
ifjabb táncosaival és a Győri Tánc- és Képzőművészeti
Iskola balettnövendékeivel közösen dolgozzuk fel” –
emlékezett vissza a kezdetekre Velekei László koreog-
ráfus. Mivel igény volt rá, a produkciót ismét elővették,
„leporolták”, felújították, hogy egy újabb korosztály is-
merhesse meg a tánc nyelvén Dorothy és Totó kutya
történetét. „Fontos, hogy a legfiatalabbakat is meg-
szólítsuk, hogy megszeressék a táncművészetet, meg-
ismerjék a tánc világát. Az érzelmek kifejezésével me-
sélünk el egy közkedvelt történetet. Az egyik legköny-
nyebb, ugyanakkor a legveszélyesebb feladat is egy
gyerekdarabhoz hozzányúlni. Ahogy a mozdulataink

nem tudnak hazudni, úgy az előadásba sűrített érzés-
világunk, a gondolatiságunk sem csalhat. A legfonto-
sabb üzenete a darabnak, hogy ha kellően érzékenyek
vagyunk egymásra, és tudunk egymásra vigyázni, ak-
kor együtt mindent megoldunk, ami a világban törté-
nik” – emelte ki Velekei László a darab lényegét. 

Karácsony közeledtével a Győri Balett csatlako-
zott a kaposvári teátrum által „Élményt élménnyel
– előadóművészeti összefogás a boldog gyerme -
kekért!” címmel meghirdetett akcióhoz, melynek
keretében rászoruló, hátrányos helyzetű gyerme -
kek vehetnek részt színházi előadásokon.

Győrben az adományozók támogatói jegyeket vá-
sároltak a mesebalett előadására, így a december 18-
án, 11.30-kor kezdődő programon hátrányos helyze-
tű, rászoruló gyerekek és nagycsaládosok láthatják a
Forgószél, avagy a képzelet csodája című előadást.

Együtt mindent megoldhatunk

FORGÓSZÉLa színpadon

Az Óz, a csodák csodája meseregény
alapján készült Forgószél, avagy a képze-
let csodája című előadását újította fel a
Győri Balett, és decemberben három al-
kalommal mutatják be a Vaskakas Művé-
szeti Központban.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter
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Auf dem Dunakapu-Platz er-
wartet die Eislaufbahn am Wochenende
von 10-22 Uhr alle Liebhaber dieses Sport-
zweiges.  Am 16. Dezember ab 18 Uhr beginnt
die Advents-Eiszaubershow „Traumreise” in ei-
ner Aufführung der Eiskunstlauf-Fachklasse
des Győrer Nemak-Dana ETO HC. Das Rie-
senrad ist von Freitag bis Sonntag von 11

bis 22 Uhr geöffnet. 

Das Dresch Quartet gibt am
18, Dezember um 19 Uhr ein
Konzert im Rómer-Haus (Teleki L.
u. 21.). Es spielen: Dresch Mihály
(Saxofon), Lukács Miklós (Spi-
nett), Gyányi Marcell (Bass), Ba-
ló István (Percussion).

16 2018. december 14.

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

Adventskonzert organisiert vom Rómer Flóris
Museum für Geschichte und Kunst am 16. De -
zember ab 17 Uhr im Konzertsaal der Universität
(Kossuth L. u. 5.). Es treten auf: Mujahid Zoltán,
Csonka Zsuzsanna, Kelemen Csaba, die Pro Musi-
ca Band und Hegedűs Valér am Klavier.

Adventskirchenmusik-An-
dachten für Lehrkräfte und
Studierende des Lehrstuhl für
Kirchenmusik der Győrer
Fachhochschule für Glau-
benswissenschaften und die
Schüler des Richter János
Fachgymnasiums für Musik-
kunst mit Grundschule, Allge-
meiner Schule für Kunst und
Kollegium am 22. Dezember
ab 17 Uhr in der Schatzkam-
mer und Bibliothek des Győ-
rer Kirchenkomitats.

Am 18. Dezember um 19 Uhr tritt im Rahmen des Fünf-Kirchen-
Advent der Orthodoxenchor Moskauer Patriachaten in der Evan-
gelischen Altkirche auf.
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross Gábor út 21., 96/311-771, 336-817,
gyor@tourinform.hu). A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

Ruppert István orgona-
hangversenyt ad decem-
ber 16-án 16 órakor a
győr-szabadhegyi refor-
mátus templomban. A
műsoron adventi és kará-
csonyi orgonaművek sze-
repelnek.

Adventi egyházzenei áhítatot tartanak a Győri Hittu-
dományi Főiskola Egyházzenei Tanszékének oktatói és
hallgatói, valamint a Richter János Zeneművészeti Szak-
gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
és Kollégium növendékei december 22-én 17 órától a
Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtárban. Az ese-
ményen köszöntőt mond Veres András megyéspüspök.

Az Öt Templom Advent keretében
december 19-én 18 órakor zenés ad-
venti áhítatra kerül sor az Evangéli-
kus Öregtemplomban (Petőfi tér 2.).
A szertartást Bogdányi Mária vezeti.
Közreműködik Fehérvári Ágnes fuvo-
lán és Gedai Ágoston orgonán.

Az év utolsó régiségvására várja az érdeklődőket
december 16-án 7 és 14 óra között a Tarcsay úti
piactéren. Ezúttal is kedvünkre válogathatunk a
szép, régi értékes tárgyak között, megvásárolhat-
juk a karácsonyi ajándékot.

A Sárásiak Baráti Köre december 16-án 17 órától adventvá-
ró családi délutánt szervez a Hírmondó táblánál, az Írisz és a
Hortenzia utca kereszteződésénél. A szervezők várják a csa-
ládokat, hogy találkozzanak a Mikulással, valamint egy pohár
forralt bor mellett egymásnak és családjaiknak boldog kará-
csonyt kívánjanak a felállított fa mellett.

Marosné Kovács Tünde növen-
dékeinek adventi koncertje lesz
december 21-én 17 órától a Kos-
suth utcai református templom-
ban az Öt Templom Advent kere-
tében.

Vajdasági költők estje lesz de -
cember 20-án 17 órától a Zichy-
palotában (Liszt F. u. 12.). Az est
vendége Bíró Tímea és Tóbiás
Krisztián, a moderátor Szarvas
Melinda kritikus. Közreműködik
Nemes-Jeles Judit fuvolaművész
és Stummer Márton gitárművész.

Az Apacuka Zenekar „Családfánk” című me-
sekönyves CD-jének lemezbemutató koncert-
jére kerül sor december 18-án 17 órakor a Jó-
zsef Attila Művelődési Házban (Móra park 1.).

Mesehabbal címmel az Import Impró Társulat
jótékonysági előadást tart december 16-án 15
órakor a Rómer Házban (Teleki László utca
21.) A jegyekből összegyűlt összeget a Kap-
csok Alapítványnak ajánlják fel. 

A Dresch Quartet ad koncertet december 19-én
19 órától a Rómer Házban (Teleki L. u. 21.). Tagok:
Dresch Mihály (szaxofon), Lukács Miklós (cimba-
lom), Gyányi Marcell (bőgő), Baló István (dob).
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Többes szám, mert a Richter Te-
remben duplázni kell, akkora az ér-
deklődés a világszínvonalú boogie-
ünnep iránt. Minden évben kará-
csony előtt a boogie-woogie Győrbe
költözik. Köszönhető ez a győri fiatal-
embernek, aki mára elismert és ün-
nepelt sztárja a stílusnak: Dániel Ba-
lázsnak, azaz Mr. Firehandnek.

Az idei koncert egészen rendhagyó
módon indult, hiszen a kivetítőn az öl-
tözőt láthattuk, Balázzsal, Koch Barna-
bással és Zink Ferenccel, amint készü-
lődnek. Feri kihúzta a vasalót, és ettől
sötétbe borult a nézőtér. Naná, hogy
Hofitól a Kell egy kis áramszünet dalla-
mára vonult be a trió, s valahogy a va-
saló is velük jött. Balázsékra egyébként
is jellemző az őszinte humor, most sem
számított senki másra. A zenészek már
az elején kápráztattak: olyan magabiz-
tossággal muzsikálnak, hogy nehéz el-
hinni, nem erre születtek. Vélhetően a
holland, csak Mr. Boogie Woogie-ként
emlegetett kalapos Eric-Jan Overbeek
is az anyatejjel egy időben szívta magá-
ba a stílus ismeretét, szeretetét, hiszen
amit bemutatott a színpadon, az egy-
szerre volt valóságos és hihetetlen is.
A nemzetközi élvonalból érkezett a né-

met Axel Zwingenberger is, akinek
hosszú haja ugyanúgy védjegye, mint
villám ujjai. Játszott is derekasan, akár
szólót, akár a győri fiúval négykezese-
ket, amelyekkel vastapsot arattak a kö-
zönségnél. Egyébként Axelt Európában
a boogie-woogie atyjaként is emlege-
tik, s most Dániel Balázs kedvéért ha-
zánkban lépett fel. Zseniálisat nyújtot-
tak a francia táncosok is. Két pár, teljes
összhang, akrobatika, látvány és profiz-
mus. Remekül illeszkedtek a show-ba,
a hangulatba, és szemet gyönyörköd-
tető ruhákban hozták a mindenki lábá-
ra ható mozgást.

Balázs elmesélte: a dekorációnak
kitett Mikulás bizony a próbán vélet-
lenül beesett a hangversenyzongorá-
ba. A nagy izgalomban persze nehe-
zen értette meg először a budapesti,
majd a győri hangoló, hogy „De hát
beleesett a Mikulás a zongorába!”
felkiáltást a zenésztől. A koncert – és
a balesetes Mikulás – persze megme-
nekült, hogy lélekben a trióba költöz-
zön: piros sipkában és gitárokon ad-
ták elő a mikulásdalt.

Pleszkán Écska régóta énekel a győri
muzsikusokkal, temperamentuma,
hangja és egyénisége tökéletesen illesz-

kedik a stílushoz. Sőt az is kiderült, hogy
remekül főz, így hát kénytelen volt el -
énekelni – amolyan boogisan – a Hadd
főzzek ma magamnak című egykori
Bergendy-slágert. S ha már a feldolgo-
zásoknál tartunk: nemcsak ez, hanem
számos áthangszerelt nóta is felcsen-
dült, sőt még az is kiderült, Dániel Ba-
lázsnak a rock is jól áll: az AC/DC High-
way To Hell-je bár szokatlanul, de
fergetegesen szólt. Meg-
látogatta a koncer-
tet Brahms szel-
leme is, a Ma-
gyar táncok
pedig kicsit
jazzesre for-
málva rázta
fel még job-
ban a közönsé-
get. A győri Friends Big
Band tagjaiból alkotott fúvósszekcióval
közösen pedig igazán telt hangzást hall-
hatott a közönség.

Meglepetésvendégként megismer-
hettük Balázs fiatal tanítványát, Mar-
sall Cilit, aki lelkesen tanulja a zongo-
rát, s csodálatosan klarinétozik. Öröm
volt együtt látni a mestert és a tanu-
lót, akinek egyébként már megvolt az

első saját koncertje is. Jó tudni, hogy
van utánpótlás... S ha már a hölgyek-
nél tartunk, most kell szót ejteni a The
Easy Babies trióról, akik a '40-es évek
hangulatát hozzák vissza napjainkba,
megjelenésben is: csinosak, remekül
énekelnek, s nagyon illettek a műsor-
ba. Ami egyébként zseniálisan szer-
kesztett volt, egy pillanatra sem hagy-

ta lankadni a figyel-
met, vagy pihenni

a lábakat és
a tenyere-
ket. A két-
szer más-
fél óra szó-
r a k o z á s

m i n ő s é g i ,
különleges és

valódi volt. Olyan,
mint Dániel Balázs. Aki le-

het bármekkora sztár, soha egy pilla-
natra sem felejti el a szerénységet s a
köszöneteket. Legfőképpen szüleinek,
akik nélkül tudja: nem tartozna oda,
ahová az évek alatt eljutott, a boogie-
woogie legnagyobbjai közé. Jövőre
folytatás, s ahogy ismerjük, már más-
nap elkezdte szervezni a következő
győri Boogiefesztet. (x)

Már a 11. Boogiefesztet szervezte
meg Dániel Balázs és csapata a múlt
hétvégére. Nemzetközi sztárparádé,
a stílus ünnepe, valódi show, humor
és virtuóz hangszeres tudás jellemez-
te a koncerteket.

A Mikulás is 

a zongorát

választotta

A boogie-woogie 
legnagyobbjai közé

jutott

A fesztivál fő támogatói



Advent a várakozás ideje: ilyenkor nem-
csak az otthonunkat díszítjük fel ünnepi
díszbe, hanem a lelkünket is ráhangolhat-
juk az ünnepre. Fontos, hogy az ünnep az
együttlétről, a meghittségről szóljon.

Hölgy ilág
Írja és szerkeszti: Szabó Csilla

támogatásávalAz

Elkerülhetjük a pluszkilókat, ha az
adventi időszakot egy, a korábbiak-
tól eltérő, kevéssé hizlaló menü
megtervezésére fordítjuk. Ami
egészséges, az nem feltétlenül rossz-
ízű! A hal, a zöldségek, a sovány hú-
sok is elkészíthetők finoman. A kará-
csony előtti hetekben olvassunk en-

nek utána, kérjünk tanácsot egészsé-
gesebben táplálkozó rokonoktól, ba-
rátoktól!

A decemberi rohanásban sokszor
semmire sincs idő, de a sportot nem
szabad elhagyni. Teremtsünk hagyo-
mányokat: advent idején menjünk
el a családtagokkal közösen korcso-

lyázni vagy kirándulni, esetleg, ha
megtehetjük, síelni, szánkózni. Fon-
tos, hogy a mozgás maradjon az éle -
tünk része az ünnepek idején is.

A karácsony előtti stresszes idő-
szak gyengíti az immunrendszert, ép-
pen ezért fokozottan oda kell figyelni
arra, hogy egészségesek maradjunk.

A zsúfolt bevásárlóközpontokban
könnyen összeszedhetünk vírusfertő-
zést, ezért időben vértezzük fel szer-
vezetünket a betegségek ellen.

Fontos, hogy az ünnepre tiszta le-
gyen az otthonunk. A nagytakarítás
megszervezése mellett figyeljünk oda
arra, hogy az adventi hetekben a leg-
nagyobb forgalom a konyhában lesz,
és itt végezzük a legtöbb előkészületet.
Tehát ki kell takarítani a mikrót, a sü-
tőt, a tepsiket, rendbe kell tenni a hű-
tőt. Vásároljunk a szokásosnál több
szemeteszsákot, mosogatószert, mo-
sogatógép-tablettát, szivacsot!

Nagyon fontos a biztonság: a ba-
rátokhoz beugorva kínálgatják az

embert borral, röviditallal –
ha autóval vagyunk, ne

fogadjuk el! A kará-
csony előtti idő-

szakban mindenki
i d e g e s e b b ,
amely a közleke-
désben is érez-
hető, ne rontsuk
a helyzetet azzal,

hogy ittasan ve-
zetünk.

A stressz jellemzi
ezt az időszakot, pe-

dig a nyugalom, a béke, a
szeretet kellene, hogy uralko-

dó legyen a készülődés heteiben. Es-
ténként hallgassunk zenét, nézzünk
családi filmeket, merüljünk el egy il-
latos kádfürdőben.

Advent idején gondoljunk azokra,
akik nálunk rosszabb körülmények kö-
zött élnek. Figyeljünk oda magányos
ismerőseinkre, barátainkra, ne hagy-
juk őket egyedül! Hívjuk át őket közös
ünneplésre! Adakozzunk, még akkor
is, ha esetleg nekünk sincs túl sok: egy
apró ajándék, néhány forint is nagy
segítség lehet a rászorultaknak. 

Karácsonykor 
az ember mindig 
hisz egy kissé 
a csodában...

Márai Sándor

AZ ÜNNEPRE!
Készítsük fel a szívünket 
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Kozmetikusi munkáját lelket
tápláló alkotásnak tartja,
amellyel megtalálta a bol-
dogságát, és rendkívüli hálá-
val tartozik édesanyjának az
eddig elért díjaiért a győri
Thoma Franciska, aki a no-
vember közepén rendezett
Európa Kupán első helyezést
ért el nappali smink kategó-
riában, alkalmi sminkjével
pedig második díjat nyert.

nyén a középmezőnyben végzett és
vasárnap egy újabb megmérettetés
várt rá az OMC magyar bajnokságán,
ahol 2. helyezett lett a színpadi smink
kategóriában. Franciska már okleve-
les tanúsítványokat is szerzett smink-
tetoválásból, 3D műszempilla-készí-
tésből, szálas szemöldök-tetoválásból. 

„Fontos a fejlődés, az állandó ta-
nulás, mert tartani kell a lépést a koz-
metikai újdonságokkal, és azokat a
legjobb tudásom szerint próbálom
alkalmazni a munkám és a versenyek
során. Nem az elvárásoknak szeret-
nék megfelelni, hanem saját magam-
nak állítom magasra a mércét, mert
úgy vélem, ha az ember valamit csi-

nál, ahhoz értsen is igazán. Valójá-
ban szeretek tanulni, a versenyekre
felkészítő tanár nélkül készülök, ami
rengeteg gyakorlással jár” – vallja a
fiatal kozmetikus. „A munkám a hob-
bim és egyik nagy vágyam, hogy a
sminkvilágbajnok iskolájában tovább

Az ember akkor tud igazán alkotni,
ha támogatják és hisznek benne,
mondja Thoma Franciska kozmetikus,
aki még csak öt hónapja dolgozik a
szakmájában, de már több díjat is
szerzett magyar és nemzetközi smink-
versenyeken. Édesanyja a legnagyobb
támogatója, köszönettel tartozik neki
eddigi díjaiért. „Okleveles arcberen-
dezőnek hív” – jegyzi meg mosolyog-
va a szép fiatal lány, aki a Széchenyi-
egyetemen szerzett egészségfejlesztő
diplomát 2017-ben. Szinte azonnal
pályát váltott, ahogy a diplomát a ke-
zébe kapta, már jelentkezett is kozme-
tikus felnőttképzésre, és még a kozme-
tikusi tanulmányok alatt elkezdte a
versenyzést. A székesfehérvári Árpád
Kupán, élete első megmérettetésén
rögtön a 2. helyen végzett fantázia -
smink kategóriában. A Kossuth-isko-
la által rendezett országos tanul-
mányi versenyen már első lett al-
kalmi sminkjével. A kozmetikusi
végzettség megszerzését követő-
en néhány nappal már a törökor-
szági versenyen Magyarországot
egyedüliként képviselte sminkesként,
ahol esküvői kategóriában az előkelő
3. helyen végzett. Gyönyörű és fárasz-
tó egy hét volt az életében, csütörtö-
kön leszállt a Törökországból érkező
repülőről, pénteken a Stella Zrt. által
kiírt pályázaton országos 3. helyet ért
el, szombaton a Beauty Fórum verse-

A sminkelés 
Európa-bajnoka

Szerző: Szabó Csilla • Fotó: Marcali Gábor    

Bálkirálynôt
varázsol sminkjeivel 

a hölgyekbôl
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tökéletesítsem a tudásomat. A koz-
metikában és a sminkversenyeken
nincs állandóság, folyamatos fejlő-
dés jellemző, újabb és újabb divatt-
rendek köszönnek ránk, és a profik
tudnak alkalmazkodni és megfelelni
a mindig megújuló elvárásoknak.”

A november közepén rendezett Eu-
rópa Kupán Franciska elérte eddigi leg-
jobb eredményét, nappali sminkjével
első, alkalmi sminkjével második he-
lyen végzett. „Táplálja a lelkemet, ha
olyan munkát csinálok, amit szenve-
déllyel tudok végezni. És amit nem-
csak a magam örömére teszek, ha-
nem amelynek eredményét mások is
élvezik. A sminkelés és a kozmetika
számomra egy alkotás. Maradandót
tudok adni egy szép sminkkel, amit fo-
tókon őriznek, vagy akár egy szép
sminktetoválással, amellyel szebbé,
harmonikusabbá válik egy arc.”

Franciskát kiskamaszként édes-
anyja elvitte kozmetikushoz, mert
mint mondja, „eléggé pattanásos”
bőre volt. Most már kozmetikusként
el tudja tüntetni az arcának „hibáit”,

és a benne lévő szépség megtalálásá-
ra törekszik. Mindennap tesz is érte
táplálkozásban és bőrápolásban is.
Nem nagy beruházás, mondja, in-
kább igényesség önmagával szem-
ben. „Bálkirálynőt tudok varázsolni a
sminkjeimmel a hölgyekből, de hogy
az is maradjon, azért otthon neki is
tenni kell. Fontos, hogy szakember-
től kérjünk tanácsot a bőrápolásra,
és azt vallom, hogy az otthonra vett
termékek nem helyettesítik a kozme-
tikushoz járást, csak erősítik a szak-
ember nyújtotta kezelést. 

Arra a kérdésre, miért a kozmeti-
kusszakmát választotta hivatásul ta-
nult szakmája helyett, azt válaszolta,
2014-ben kezdett modellkedni, és
beleszeretett a backstage világába.
„Elbűvölt, ahogy a színfalak mögött a
szakemberek azon dolgoznak, hogy
egy előadás, bemutató vagy bármi,
amihez smink szükséges, a véglete-
kig tökéletes legyen. „Én is erre a tö-
kéletességre törekszem a munkám-
ban, és a versenyeken elkészített
sminkjeimmel.” 

A karácsony a keresztény világ egyik legfontosabb ünnepe,
ugyanakkor a legtöbb feszültséggel is jár. Az illemszabályo-
kat ilyenkor sem szabad felrúgni!

Karácsonyi üdvözlőlap 
Sajnos egyre inkább kimegy a divat-

ból a karácsonyi üdvözlőlap. Élesszük
újjá ezt a hagyományt, gondoljunk csak
arra, mennyire jó a postaládát kinyitni
és kivenni onnan a képeslapokat, ame-
lyeket távol élő szeretteink, barátaink
küldtek. Ha van rá időnk, válasszunk
személyre szóló üdvözlőlapot, vagy ké-
szítsünk képeslapokat mi magunk. 

Vendégségben
Ha valaki meghív bennünket ün-

nepi vacsorára, partira, akkor visel-
kedjünk kedvesen, udvariasan. Tart-
suk be a vendéglátóink szokásait, al-
kalmazkodjunk! Ne menjünk üres
kézzel: virág, édesség, egy üveg ital
mindenképpen megfelelő ajándék.
Apróságra kell gondolni, amely a fi-
gyelmességet mutatja meg.

Vendégek fogadásakor
Ha mi rendezünk vendégséget, na-

gyon fontos, hogy a háziasszony és a
házigazda már az ajtóban köszöntse a
vendégeket. Az előkészületeket né-

hány órával a vendégek érkezése előtt
be kell fejezni, hogy az érkezésükkor
már csak velük törődjünk. 

Köszönet
Ha üdvözlőlapot, ajándékot ka-

punk, meg kell köszönni, még akkor
is, ha az ajándék nem okoz örömet,
vagy nincs szükségünk rá.

Irodai karácsonyi buli
A munkahelyi partik lezárják az

évet, ilyenkor ital is akad bőven. Sosem
szabad elfelejteni, hogy hol vagyunk,
hogy nem a barátainkkal mulatunk, ha-
nem a munkatársainkkal, feletteseink-
kel. Mértékkel fogyasszunk alkoholt, le-
gyünk érdeklődőek, csevegjünk, élvez-
zük a többiek társaságát. Távozás előtt
köszönjük meg a meghívást. 

Gyermekek
Az illemszabályokat, az etikettet a

gyerekek úgy tudják a legjobban
megtanulni, ha példát mutatunk ne-
kik és beszélgetünk velük az ünnep
szokásairól és hagyományairól.

a karácsonyi
ünnepekre

Etikett- 
tippek 
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Az Elysiában használt lézerkészülé-
kek csúcstechnológiát jelentenek
megbízhatóságukkal, hatékonyságuk-
kal. A DEKA Európa vezető lézergyár-
tója, a frakcionált lézereinek köszönhe-
tően úttörővé vált a bőrfiatalítás terén.
A DEKA DOT lézerkezelés különösen al-
kalmas a bőrfiatalításra, a ráncok, he-
gek, striák, kiterjedt pigmentfoltok és
az aknés bőrfelület kezelésére, vala-
mint fénykárosodott bőrre. 

Hogyan újul meg a bőrünk a lé-
zeres kezelések során? 

A hagyományos szén-dioxid-lézer,
melyet sokáig „gold standardnak” te-
kintettek a ránctalanításban, egy új al-
kalmazási technikával, a DOT terápiá-
val újult meg. Az eddig alkalmazott lé-
zeres eljárásokkal szemben az új frak-
cionális lézeres kezelés nem igényel al-
tatást, és szemben a régi technikákkal,
a teljes gyógyulás nem három hóna-
pot, csak 7–10 napot vesz igénybe. 

Hogyan működik az önök által
használt DEKA DOT lézer?

A frakcionált CO2-lézersugár nem az
egész bőrfelszínt kezeli, hanem kis pon-
tokat lő a bőrbe, négyzetcentiméteren-

ként körülbelül 80-110 darabot. A lé-
zersugár által képzett hő intenzív rege-
nerálódást indít be, a bőrben lévő kol-
lagént és rugalmas rostokat tartalmazó
sejtek újra aktivizálódnak és fokozott
termelésbe kezdenek. A kezelt és a ke-
zeletlen területek között a szöveti meg-
újulás gyorsabb, hiszen a gyógyulás a
kezeletlen területekből „táplálkozik”.
Ezáltal jelentősen lecsökken a gyógyu-
lási idő és a kezelés utáni bőrvörösség
mértéke is. Körülbelül 4–10 hét a kol-
lagénképződés elindulása, amely
azonban hónapok múlva is, eset-
leg 1–2 évig is fennáll.

Hogyan történik a ke-
zelés?

A kezelendő bőrfelszín
letisztítása után egy fájda-
lomcsillapító hatású kré-
met viszünk fel, amely
nagyjából fél óra alatt el-
zsibbasztja a felső bőrréte-
get. A krém eltávolítása
után egy védőszemüveget
adunk, amelyet a kezelés so-
rán végig viselni kell a vendég-
nek. A lézer nagy sebességű
szkennere gyorsan végigpásztázza a

bőrt, elvégezve a kívánt eredmény el-
éréséhez szükséges feladatát. A kezelés
után egy rövid pihenőidő következik,
majd a páciens elhagyhatja a rendelőt. 

Milyen hosszú a gyógyulási idő a
bőrmegújító kezelés után? 

A kezelés után 7–10 napos gyó-
gyulási idővel kell számolni, amit a
páciensnek célszerű az otthonában

töltenie. A gyógyulási idő alatt inten-
zív bőrtisztítás és bőrtáplálás szüksé-
ges, és fényvédelem ajánlott, ami mi-
att a bőrfiatalító kezelésekre elsősor-
ban az őszi, téli időszak a megfelelő. 

Mindenki igénybe veheti a léze-
res bőrfiatalító kezeléseket?

Azt vallom, a szépség nem mehet
az egészség rovására. A betegségeket
ki kell zárni, hogy eredményt érjünk el.
Valójában nemtől és kortól függetlenül

végezhetők a 18 évnél idősebb páci-
enseinken a kezeléseink. Kivételt

a terhes és szoptató nők, a fény-
érzékenyítő gyógyszereket

szedők, az epilepsziában
szenvedők és a sebgyógyu-
lási zavarral küzdők jelen-
tenek. Az első esztétikai
konzultáció alkalmával
megvizsgáljuk a kezelen-
dő bőrfelületet és megbe-
széljük a pácienssel a keze-

lés folyamatát, mi várható
a kezelés során és milyen

eredményre számítson a ven-
dég. A herpeszre hajlamos pá-

cienseket herpeszvédelemben
kell részesíteni. (x)

Révfalu szívében, a Dózsa-rakparton található Elysia Laser Clinic or-
vos-esztétikai centrum komplex szolgáltatást nyújt a bőrgyógyászati
problémákkal küzdő és szépülni vágyó páciensek számára. Dr. Hor-
váth Beáta bőrgyógyász, az Elysia szakmai vezetője szerint az orvos-
esztétikai kezelések során biztonságos, korszerű, bizonyítottan haté-
kony lézeres kezeléssel sikeresen eltávolíthatók nemcsak a ráncok,
hanem látványos változás érhető el a bőr megújításában is.

BÚCSÚ  A RÁNCOKTÓL

ELYSIA
Lézeres arcfiatalítás 

Fotó: Subbotina Anna/Shutterstock.com
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A győri állatkert lakói is ajándékot
kapnak, persze mindenki a szája íze
szerint és méretéhez igazítva. A kifu-
tók életébe egy kis karácsonyi izgal-
mat és játékot csempészünk, így min-
denki díszcsomagolással, dobozban
kapja meg az ajándékát. Az állatok
között lesznek az okos apelláink, akik
nagyon ügyesen oldják meg az apró
dobozok kicsomagolásának nehézsé-
geit. Újdonság lesz a páviáncsapat
ajándékozása, náluk mi is izgalom-
mal várjuk a reakciót. Ragadozóink
közül az örvös medvék, az oroszlán
és a tigrisapuka is karácsonyi megle-
petésben részesül.

Először 11 órakor a tigrisapuka
örülhet a korai karácsonynak, utánuk
a mókás gibbonok is „csomagolhat-
nak”. Ebédidőben a páviánok kapják
meg az ajándékukat, 12.30-kor várja
majd őket a csomag a kifutóban. Re-
méljük, örömmel fedezi fel benne az
elrejtett finomságokat. Az örvös med-
vék és a mókusmajomcsapatunk sem
marad ki a jóból, mindegyikük öröm-
mel birkózhat meg a meglepetések ki-
szabadításával. Jöjjön el és nézze meg
ön is, hogyan bontják ki ajándékaikat
az állatkert lakói! A program változhat

Alkalmas az idő arra, hogy eltávo-
lítsuk a gyümölcsmúmiákat. Ez a leg-
alapvetőbb növényvédelem, hiszen
ha maradnak, tökéletes alapjai a mo-
níliafertőzésnek. „Ne csak a fáról, ha-
nem alóla is távolítsuk el a gyümölcs-
múmiákat, majd semmisítsük meg
őket!” – hangsúlyozta Nagykutasi
Viktor kertész-szakíró.

„Karácsony előtt, kellemes időben
a lisztharmat ellen még lehet perme-
tezni, kén-olaj kombinációval. Fon-
tos, hiszen a lisztharmat télen is ké-
pes fertőzni. S ha már permetezés,
hipós oldattal is védekezhetünk a
kertben. Egyszázalékos töménységű
folyadékkal tél végén, kora tavasszal

permetezhetünk a baktériumok el-
len. Ez az egyik legolcsóbb védekezé-
si módszer. A gyümölcsfákban ez a
híg oldat nem tesz kárt, mivel még
mély nyugalmi állapotban vannak” –
tudtuk meg Ujhelyy Károly hobbiker-
tésztől, a Győr+ Rádió Kertbarát cí-
mű magazinjának szakértőjétől.

Otthonunk ilyenkor is virágpom-
pában díszlik, a mikulásvirág és a ka-
rácsonyi kaktusz most mutatja leg-
szebb arcát. Fontos, hogy ezeket a vi-
rágokat ne tegyük ki huzatnak, ne ér-
jünk hozzájuk és óvjuk a radiátor su-

gárzó hőjétől. A virágzás ideje alatt
kiemelt jelentőségű a víz- és táp-
anyag-utánpótlás biztosítása.

Évzáró adásunkban borászkodtunk
is, Nagy Róbert, a Pannonhalmi Szent
Márton borrend borlovagja volt segít-
ségünkre, aki elmondta: a 2018-as év
igazán különleges volt. A Pannonhalmi
Borvidéken elégedettek a borászok.
Bár idén nehézséget jelentett, hogy
korábban értek a szőlők, így 3-4 héttel
hamarabb szüreteltek a gazdák. A ter-
més bőséges, majdnem egymillió hek-
toliterrel több bor termett Magyaror-

szágon idén, 25-30 százalékkal több,
mint tavaly.

A karácsonyi készülődés kellős kö-
zepén járunk, sokan viszik otthonuk-
ba az ünnep meghittségét. Az utcá-
kon, áruházi parkolókban már meg-
jelentek a fenyőfaárusok. A választék
idén is széles, legelterjedtebb a luc,
az erdei fenyő, az ezüstfenyő és a
Nordmann-fenyő.

Szakértőinktől megtudtuk, hogy
bár tény, a Nordmann-fenyő bírja a
legtovább a nappalinkban, ám pont
ezért ezeket vágják ki a legkorábban.

Beköszöntött a december
és megérkezett a tél, a ker-
tész mégsem pihen. A hide-
gebb időben érdemes a
kertben egészségügyi sétát
tenni, hiszen a lombhullás
után nagyon jól látszanak
az ágak, az új hajtások. Így
elgondolkodhatunk a tava-
szi metszésünk eredmé-
nyén, és már a következő
tavaszra tervezhetünk.

A KERTBEN
Szerző: Ferenczy Balázs

az időjárás miatt vagy az állatok egész-
sége védelmében

Fehér tigrises lehet az ünnep!
Idén karácsonykor nagy örömet

szerezhet szeretteinek évre szóló bér-
letünkkel! Sőt, csak most a bérlettel
rendelkező látogatóink életre szóló él-

ményként december, január hónapok-
ban a négy fehér kistigrist is megte-
kinthetik. Vegyenek meglepetésnek
bérletet és találkozzanak a kölykökkel!
Négy rosszcsont kistigris tréningjét és
közös játékát láthatják közvetlen közel-
ről. Ne maradjanak le a látványról!

Nem is lehet egyedibb és tartalma-
sabb meglepetést kitalálni, mint
egyévnyi fantasztikus élményt ajándé-
kozni! Figyeljék honlapunkat (zoo-
gyor.com) a további információkért!

Lassan itt a karácsony és az ajándék-
bontogatások ideje. A Xantus János
Állatkertben lakók sem maradhatnak
ki az ajándékozásból: december 19-
én, szerdán 11 órától több állat is cso-
magot bontogathat.

Az ajándékok átadása: 10.30 –
tigrisapuka, 11.30 – ormányos
medvék, 12 óra – gibbonok,
12.30 – páviánok vagy huszár-
majmok, 13 óra – mókusmaj-
mok vagy apellák, 13.30 – örvös
medvék, 14 óra – oroszlán

Állatok 

Szöveg és fotó:
Xantus-állatkert

Évzárás 

KARÁCSONYA
és bérletes ajándék
az állatkertben
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A Kutyareform című előadást a ku-
tyatréner és coach, nemzetközi ver-
senybíró, rendőrségi kutyakiképző
Nyakas Gábor tartja, aki egyébként a
National Geographic A csodálatos
kutyadoki című műsorából világhírű-
vé vált Cesar Millan szakmai referen-
se is. Egészen fiatal kora óta kölcsö-
nösen a kutyák bűvkörében él, külön-
leges képességei és a kutyákkal való

KUTYAREFORM
Egy eloadás a hatásos és muködo praktikákról

A Kutyareform című előadás végére min-
denki érteni fogja nemcsak a saját kutyáját,

hanem általában az ebek viselkedését, jel-
zéseit. A külföldön csak a magyar

kutyasuttogóként emlegetett
Nyakas Gábor ugyanis január 6-án 

Győrben tart előadást.

kapcsolata
már ekkor
legendás-
sá vált kör-
nyezetében.
Idővel ez a képes-
ség a hivatásává és munkájává vált.
Folyamatosan vendége a világ leg-
jobb kutyatrénereinek, Bárth Bellon-
nak, Ivan Balabanovnak, dr. Helmut

Reisernek
és Fred

Hassennek
az előadásai-

kon.
A kutyák nevelésé-

nek területén elért módszerei egy-
szerre forradalmiak, egyedülállóak,
de mindenekelőtt: hatásosak. Inter-
aktív, filmekkel dokumetált és a szín-

padon  is – random módon kiválasz-
tott idegen kutyákkal – bemutatott
gyakorlatai és élő helyzetei a hétköz-
napi kutyanevelési problémákra
nyújtanak megoldást. Az előadás
alatt bemutatja, hogyan tudja min-
denki egyszerűen, könnyen és gyor-
san elérni, amit szeretne a kutyájától.

Az előadás alatt a következő prob-
lémás témakörökre kapunk választ
és megoldást: felugrálás, ásás, rágás,
a póráz húzása, szökés, folyamatos
ugatás. Szó lesz azokról a kutyákról
is, akik mindent összeszednek a föld-
ről, ellopják a dolgokat, nem jönnek
vissza, amikor hívjuk őket, rátámad-
nak más kutyákra, emberekre.

Nyakas Gábor bemutatja, miként
csinálja ő, kutyákkal a színpadon.
Megmutatja a helyes kommunikáci-
ót, és azt is, hogyan érdemes moti-
válni, egyből működő, hatásos meg-
oldásokat ad a nézőknek. A Kutyare-
form módszerével nincsenek hosszú
gyakorlási folyamatok, csak az első
pillanattól fogva működő praktikák.

Az előadás 2019. január 6-án Győr-
ben, az Egyetemi Csarnokban látha-
tó. Jegyek a Győr+ Média Pavilonban,
a Baross úti Látogatóközpontban, il-
letve a www.jegy.hu-n kaphatók. (x)

A
hétköznapi nevelési 

problémákra ad 
megoldást

´́ ´́ ´́

Viktória, az öt hónapos terrier keverék szuka el-
képesztő története, amelyről mi is beszámoltunk,
nagy vihart kavart. A kölyök október közepén ke-
rült a Győri Állatmenhelyre, miután gazdája egy
konyhakést szúrt a nyakába. A kiskutya csodával
határos módon életben maradt, nem szenvedett
maradandó testi károsodást, de lelkileg megvisel-
ték a történtek. Miután a menhelyre került, kide-
rült, hogy parvovírusos megbetegedése van. Ebbe
a betegségbe akár bele is halhatott volna, de ez
az apró lény tele volt küzdeni akarással, és nem

adta fel. Végül ő győzött. Mostanra már teljesen
jól van, a lelki traumának nyoma sincs, készen áll
arra, hogy új családjához költözzön. A gondozók
azt szeretnék, ha kinti-benti kutya lenne, vagy la-
kásba fogadnák örökbe, hogy ez a kicsi állat meg-
tapasztalhassa végre az emberi jóságot, és bizton-
ságban élhesse életét.

Viktória mellett két pici cica, Inci és Finci is gaz-
dira várnak. Nehéz nem beleszeretni két ilyen pi-
he-puha szőrmókba, Inci és Finci azonban sajnos

Szerző: Bodrogi Sára
Fotó: Marcali Gábor

nem mindenki szívét dobogtatták meg. A jelenleg
körülbelül nyolchetes „kistigrisek” már négy-öt he-
tesen megjárták a poklot, kidobva találták őket
nemrég, így kerültek a Győri Állatmenhelyre. A
gondozók mindenképpen azt szeretnék, hogy a ci-
cusok lakásban élhessenek együtt békességben
és nyugalomban. Ezeknek a csöppségeknek Viktó-
riához hasonlóan olyan családra van szükségük,
ahol biztonságot kapnak és szeretetet, mindezzel
örökre elfeledtetve velük a pár hetesen átélt ször-
nyűségeket. A kölyköket bátran örökbe fogadhat-

ják akár kutyusok mellé is, hiszen már a menhe-
lyen is szereztek maguknak ugató pajtást.

Régebbi gazdikeresőnk, a nyolcéves Jonatán is
kitartóan vár családjára. Aki teheti, fogadja be eze-
ket a nagyszerű állatokat, vagy látogasson el hoz-
zájuk, és simogatással, sétáltatással, esetleg ado-
mánnyal tegye szebbé számukra az ünnepeket!

Érdeklődni e-mailben a gyormenhely@
gmail.com címen, vagy a Győri Állatmenhely
Facebook-oldalán lehet.

Rengeteg árva négylábú tölti a karácsonyt
a Győri Állatmenhelyen. A Győr+ Mancsok
rovatunkkal szeretnénk esélyt adni, hogy
idén a család legyen számukra a legna-
gyobb ajándék.

Családot szeretnének ajándékba
a Gyor+ Mancsok gazdikeresoi ´́ ´́
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Sajátos ízvilága adja a különlegessé-
gét ennek a karácsonyi menünek, és
nem utolsósorban a gyors és köny -
nyű elkészítési mód is háziasszonyba-
ráttá teszi az ünnepi készülődésben. 

Az ünnep
ízei

A szilvákat egy éjszakára a
borba áztatjuk, hogy megszívja
magát. A csirkemelleket vékony-
ra klopfoljuk, majd a szeletelt
baconre helyezzük és aszalt szil-
vával együtt háztartási fólia se-
gítségével szorosan feltekerjük.

A répákat feldaraboljuk, ke-
vés olajon a cukorral megkara-
mellizáljuk és annyi vízzel felönt-
jük, hogy ellepje. A feltekert csir-
kemelleket a répák tetejére he-
lyezzük, hogy amíg a répa puhul,
azok meggőzölődjenek. Körül-
belül 20-25 perc elteltével a csir-
kemelleket kivesszük hűlni,
majd a répákat puhulásig főzzük

creativechef.hu     #creativechefeszter     @creativechefeszter

Hozzávalók a csirkemellhez: 
4 db fél csirkemell
12 db magozott aszalt szilva
1 dl desszertbor
150 g bacon szeletelve

Hozzávalók a répakrémhez:
1,5 kg répa, 30 g reszelt gyömbér
só, bors, 30 g cukor, 300 g vaj

és végül a reszelt gyömbérrel,
sóval és vajjal összeturmixoljuk.

A langyosra hűlt melleket
óvatosan kicsomagoljuk és forró
serpenyőben addig pirítjuk,
amíg a bacon ropogós nem lesz.
Öt perc pihentetés után a húso-
kat felszeleteljük, és a répakrém-
mel együtt tálaljuk.

Aszalt szilvával töltött 

BACONOS 
CSIRKEMELL 
gyömbéres 
répakrémmel

ISMERD MEG
JÁTSZVA GYÔRT!

Minden korosztálynak!

További érdekességek Gyôrrôl 
a Facebook-oldalunkon: 

@városszeretokgyor

AJÁNDÉKOZZ 

GYÔRI TÁRSASJÁTÉKOT 

KARÁCSONYRA!

KERESD
A BAROSS ÚTI 
LÁTOGATÓKÖZPONTBAN!

További helyszínek 
és online megrendelés:
www.varosszeretok.hu
06-20/219 2725 
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Hozzávalók:
200 g rákfarok, 100 g újhagyma, 
150 g reszelt répa, 150 g mungóbab‐csíra, 
100 g rukkola, 20 g zúzott fokhagyma, 
20 g currypor, 50 ml szójaszósz, 
500 ml kókusztejszín, 500 ml víz, 
1 db lime, 1 marék friss koriander, 
200 g rizstészta, só

Currys-kókusztejszínes

RÁKLEVES

Mindkét sütőpapír egyik felét
megvajazzuk, egyikre rátesszük a nyers
leveles tésztát és a másikat felülről ráhelyez-
zük, majd a tésztát a sütőpapírral együtt két tepsi kö-
zé helyezve 180 fokos sütőben körülbelül 20 percig
sütjük. Amikor a tészta majdnem kész, a felső tepsit
és a sütőpapírt levesszük, az egészet porcukorral
megszórjuk és a tésztát addig visszatesszük a sütőbe,
amíg a cukor rá nem karamellizálódik. (Ha lehet, kap-
csoljuk a sütőt grillező funkcióra.)

A krémhez a mascarponét a nutellával és a fahéjjal
alaposan elkeverjük, majd az egészet habzsákba töltjük.

A kihűlt tésztát tetszőlegesen felszeleteljük és a
krémmel rétegezve kínáljuk.

Fahéjas-nugátos 

Hozzávalók a tésztához:
1 csomag leveles tészta
2 db sütőpapír
5 dkg vaj
10 dkg porcukor

Hozzávalók a krémhez: 
1 tk. fahéj
300 g nutella
300 g mascarpone

Tipikus ötperces leves a rohanó karácsonyi készü-
lődés idején. Gyors, azonban szívmelengető. A vizet a
kókusztejszínnel, szójaszósszal, curryvel, fokhagymá-
val és sóval jól felforraljuk. Amíg a levesalapunk felme-
legszik, kifőzzük a rizstésztát, és külön serpenyőben
épphogy lepirítjuk a rákokat. A tésztát egyenlő arány-
ban négy mélytányérba osztjuk. Ugyanígy teszünk a
reszelt répával, az aprított újhagymával, a csírával, a
pirított rákokkal és minden tálat felöntünk a forró
currys alappal. Tetejére halmozzuk a rukkolát, a kori-
andert és lime-mal kínáljuk.

HÁZI KRÉMES
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Álláshirdetés

tetofedo–bádogos csoszerelo

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munkakörök
betöltésére:

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos
munkarend

Önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bér-
ügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyor-
szol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntes-
se fel a munkakör megnevezését.

Feltétel: szakirányú végzettség Feltétel:
szakirányú végzettség

´́ ´́´́ ´́

Álláshirdetés

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Feltétel: autogén-, AWI- és bevont elektródás
hegesztővizsga
Előnyt jelent: hegesztő minősítő vizsga

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Bérezés: megegyezés szerint

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt.,
Munka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munka-
ugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában
tüntesse fel a munkakör megnevezését.

lakatos vagy géplakatos

hegeszto

csoszerelo vagy futésszerelo

´́

´́ ´́ ´́ ´́

s ÁLLÁSHIRDETÉS

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala pályázatot hirdet 

nemzetiségi ügyintéző
munkakör betöltésére. 

A pályázattal kapcsolatban további információ az
onkormanyzat.gyor.hu honlapon, a Pályázatok
menüpont alatt érhetŐ el. 

s KÖZMEGHALLGATÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak Közgyűlése december 20-án 14 óra-
kor közmeghallgatást tart a városháza dísz-
termében, melyre várják az érdeklődőket.

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vonala
a 96/50-50-55-ös telefonszámon minden nap-
tári napon 0–24 órában hívható. A Győr-Szol Zrt.
és a GYHG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodái
közül december 15-én, szombaton a Jókai utcai
iroda lesz nyitva 8 és 12 óra között. A pénztár
fél órával előbb zár. Ugyanezen a napon az Or-
gona utcai ügyfélszolgálati iroda zárva tart. A
96/50-50-50-es számon hívható telefonos
ügyfélszolgálat 8 és 12 óra között lesz elérhető.
A Jókai és a Révai parkolóházban, valamint a Du-
nakapu téri mélygarázsban folyamatosan a szo-
kásos, érvényben lévő díjakért lehet parkolni. A
felszíni fizetőparkoló-hálózat beállói a szombati

TUDNIVALÓK a szombati munkanapra
díjfizetési rend szerint vehetőek igénybe. Az I.
és a II. övezetben 8 és 14 óra között díjköteles
a parkolás, a III. övezetben díjmentes. A Bartók
Béla út és a Szigethy Attila út sarkán kialakított
ideiglenes piac a szombati nyitvatartási rend
szerint 6 és 14 óra között üzemel. A Tarcsay ut-
cai piacon szombati nyitva tartás szerint 6 és 14
óra között lesz kereskedés. A Magyar Vilmos
Uszoda szombati (medencék: 6 és 19 óra között,
szauna: 8 és 20 óra között), a Barátság Sport-
park a rendes (6 és 22 óra között) nyitvatartási
rend szerint látogatható. A nádorvárosi, szabad-
hegyi (Szabadi úti), Templom úti, Malomsori,
révfalui, újvárosi, Sugár úti, Koroncói úti közte-

metők december 15-én egységesen 8 és 17 óra
között lesznek nyitva.

A GYHG Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő
győri hulladékudvarok szombati nyitvatartási rend
szerint üzemelnek. A vidéki hulladékudvarok nyit-
vatartása a www.gyhg.hu weboldalon olvasható.
A GYHG Nonprofit Kft. hulladékszállítási működési
területén a lakossági hulladékszállítás változatla-
nul, a Hulladéknaptárban meghirdetett módon
működik.

A Győr-Szol Zrt. szolgáltatásairól és nyitvatartá-
sairól a www.gyorszol.hu weboldalon, a GYHG Non-
profit Kft. tevékenységével kapcsolatban a
www.gyhg.hu weboldalon olvasható információ.

Álláshirdetés

TAKARÍTÓNO

A Győr-Szol Zrt. takarítási csoportja felvételt hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

´́

Feladat: 
A Győr-Szol Zrt. és a Győri Polgármesteri Hivatal tulajdoná-
ban lévő épületek takarítása 8 órás munkaidőben.

Önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-bérügyi
osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu.
A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a
munkakör megnevezését.
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Az ünnepek közeledtével egyre inkább aktuális
feladat a karácsonyfa beszerzése is. A Győr-Szol Zrt.
piacterein december 10-én kezdődött a fenyőárusí-
tás. A kereskedés december 24-ig tart. Az értékesí-
teni szándékozók nagyrészt Zala, emellett Veszprém
és Győr-Moson-Sopron megyékből érkeznek. A Bar-
tók Béla út és a Szigethy Attila út sarkán kialakított
ideiglenes vásárcsarnoknál, a Szigethy Attila úti be-
járat mellett és a piactéren összesen kilenc kereske-
dő kínálja megvételre többféle méretben a szebbnél
szebb fenyőket. A Tarcsay úti piacon a fenyővásár
naponta 8 és 19 óra között tart nyitva, itt 13 keres-
kedő felhozatalából válogathatunk. A faeladás idő-
szakában a piac parkolójában a beállóhelyek korlá-
tozottan állnak rendelkezésre.

A Győr-Szol Zrt. és a GYHG
Nonprofit Kft. ezúton is tájékoz-
tatja ügyfeleit, hogy közös Or-
gona utcai és Jókai utcai ügyfél-
szolgálati irodáik december 20-
án, csütörtökön 8 és 15 óra kö-
zött, december 21-én, pénte-
ken 8 és 12 óra között, decem-

Ügyfélszolgálatok  ünnepi nyitvatartása
ber 27-én, csütörtökön 8 és 14
óra között, december 28-án,
pénteken pedig 8 és 12 óra kö-
zött tartanak nyitva. A pénztá-
rak viszont fél órával előbb be-
zárnak, erre figyeljenek az
ügyfelek. A telefonos ügyfél-
szolgálat ugyanezen időszakok-

ban érhető el a 96/50-50-50-es
telefonszámon. 

A cégcsoport ünnepi szolgálta-
tásairól és nyitvatartásairól a
Győr+ Hetilap jövő heti számá-
ban, illetve a www.gyorszol.hu és
a www.gyhg.hu weboldalakon ol-
vasható bővebb információ.

A GYOR-SZOL PIACTEREIN
Megkezdodött a fenyofavásár 

´́
´́ ´́

A Győr-Szol Zrt. által működtetett piactere-
ken a karácsonyé a főszerep. A régi vásárcsar-
nok melletti piactéren karácsonyi vásár műkö-
dik, ahol közel harminc kereskedő kínálatából
válogathatunk. Találunk itt többek között diva-
tos ruhát gyermektől felnőttméretig, meleg
sapkát, kesztyűt és sálat, téli cipőt, többféle
táskát, ajándéktárgyakat és praktikus konyhai
eszközöket. A nézelődés és vásárlás után érde-
mes betérni az ideiglenes vásárcsarnokba is, hi-
szen a folyamatosan bővülő kínálatban szere-
pel az ünnepi vacsora elkészítéséhez szükséges
élelmiszerek sora. A hal, a hús, a tojás, a zöld-
ségfélék és a gyümölcsök kiváló minőségben,
kedvező áron érhetőek el.

Helyreigazítás
HIRDETMÉNY

A Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálko-
dó Zrt. hirdetmény útján értékesíti az alábbi kivett, be-
építetlen terület megnevezésű ingatlanát: 

Cím: Győr, Homokbánya út
Helyrajzi szám: 5387/303
Terület: 6.302 nm

Az ingatlan közműcsatlakozással jelenleg nincs ellátva.

Az értékesítéssel kapcsolatos további felvilágosítás személyesen (idŐ-
pont-egyeztetést követŐen) vagy telefonon kérhetŐ: GyŐr-Szol Zrt.
Vagyonkezelési Üzletág Tel.: 96/505-053, 96/511-420/195 E-mail:
vagyonkezeles@gyorszol.hu

Múlt heti számunkban hibásan jelent meg a Mobilis
játéka. A kérdés és a válaszlehetőségek helyesen:

Milyen anyagok keletkeznek a paraffingyertya
tökéletes égésekor?

a. szén-monoxid és metán
b. szén-dioxid és víz
c. szén (korom) és földgáz

A játékot meghosszabbította a Mobilis Interaktív Ki-
állítási Központ. Három szerencsés válaszadót mobi-
lises ajándékkal jutalmaznak. A válaszokat a gyomo-
rei.boglarka@mobilis-gyor.hu e-mail címre várják.

Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

• www.carmenrent.hu • info@carmenrent.hu 
• +36-30/235-9911 • +36-70/427-6000

osztályon...

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ



ÁLLÁS

Keresünk munkájára igényes,
önállóan dolgozni tudó, ta-
pasztalt bútorasztalost, győri
munkahelyre, teljes munka-
időben, Győrből vagy kör-
nyékéről. Jogosítvány szüksé-

torok javítása, áthúzása
anyagválasztással. Ingyenes
felmérés – szállítás. Autók,
robogók kárpitjainak javítá-
sa, áthúzása. Érdeklődni le-
het telefonon: 06-70/884-
6838

Lomtalanítást vállalok. In-
gyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész lakás
ürítését is vállalom. Tel.: 06-
70/882-6590.

Lomtalanítást vállalnék, la-
kások, pincék ürítését, taka-
rítását, megegyezés szerint.
Telefonszám: 06-70/675-
0654

EGYÉB

Készpénzért magas áron an-
tik bútort, festményt, heren-
di porcelánt, eozinos Zsol-
nayt, kristályokat, ezüsttár-
gyakat, ékszert, régi órákat,
könyveket, dísztárgyakat, ha-

Utcai, elektromos vezetékre
ránőtt (kisebb és közepes mé-
retű) fák visszavágása! 06-
30/403-6810; 96/826-322

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást, fotótapéták felragasztá-
sát, laminált padlók lerakását
vállaljuk. Tel.: 06-70/245-8931.

Régi bútorokat, festménye-
ket, órákat, herendi, Zsolnay
porcelánokat, ezüsttárgya-
kat, hagyatékokat vásárolok!
Németh Csaba, 06-20/937-
9671. 

Villanyszerelés + tanácsadás
Győrben és környékén. Rö-
vid határidővel. Tel.: 06-
20/402-6657.

Redőny, gurtnicsere, szú-
nyogháló, reluxa, szalagfüg-
göny rövid határidővel. In-
gyenes felmérés! 06-70/233-
9213

Kárpitozás! Ülő-, fekvőbú-

gyatékot vásárolunk. Hívjon
bizalommal! Érdeklődés az
alábbi telefonszámon: 06-
70/640-5101. Kérésre díjta-
lanul házhoz megyünk!

Széchenyi kártyáját átve-
szem, átváltom. 06-70/427-
4243

Idősgondozást vagy gyer-
mekfelügyeletet, korrepetá-
lást vállalok. Ugyanitt albér-
leti szoba kiadó. 06-30/976-
6688

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
vány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst ven-
nék. Telefonszám: 06-
70/564-2280

ELADÓ

Győrben panelprogramos,
53 nm-es, felújított, azonnal
költözhető lakás eladó.
17.200.000 Ft. 06-20/996-
9413

www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem  •  Győr, Hunyadi utca 2.   •   Telefon: +36-96/550-240VASÁRNAP IS  NYITVA!

• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

• Megbízhatóság
• Minőség
• Modern környezet
• Rendezvények
• Napi menük

2018. december 14.32

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Minden mennyiségben!
Díjtalan kiszállás,

azonnali KP-fizetés!

06 20 978 1974
Kérésére visszahívjuk.

VESZÜNK:
kitüntetést,

'70—80-as évek játékait,
régi képeslapot, képet.

Minôségi porcelánt,
hanglemezt, CD-t, stb.

KÖNYV- 
FELVÁSÁRLÁS!

Karácsonyra szeretettel!

MOST MEGLEPETÉSSEL 
KEDVESKEDÜNK

AZ AJÁNDÉKOZÓNAK IS.
Ne maradjon le!

Tel.: +36-96/769-196
www.rofe.hu

AJÁNDÉKKÁRTYA

Egészség, szépség,  természetesen

ges. Fényképes önéletrajzo-
kat várunk az 
asztalos2016@gmail.com 
e-mail címre.

Keresünk asztalosipari gépek
használatában is jártas kar-
bantartót győri munkahely-

re, Győrből vagy környékéről.
Jogosítvány szükséges. Fény-
képes önéletrajzokat várunk
az asztalos2016@gmail.com
e-mail címre.

Cégünk keres győri munka-
helyre villanyszerelőket és
CNC-gépkezelőket. Kiemelt
kereseti lehetőség (nettó
2000–2100 Ft/óra). Utazás
biztosított. Érdeklődni: 06-
70/206-2621 és 06-
20/265-2969 telefonszá-
mokon.

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést és villanyboj-
lerek javítását vállalom Győr-
ben és környékén. Tel.: 06-
70/384-6557.

Vízvezeték-szerelést, radiáto-
rok cseréjét, társasházakban
alapvezeték, strangok teljes
körű felújítását vállalom
Győrben és környékén. Tel.:
06-30/520-8875

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

• www.carmenrent.hu • info@carmenrent.hu 
• +36-30/235-9911 • +36-70/427-6000

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

Önéletrajzokat a mestergaz.kft@gmail.com e-mail címre várjuk.
Érdeklôdni a 20/239-9898-as telefonszámon lehet

gáz- és központifûtés-szerelôt
kiemelt kereseti lehetôséggel,

januári kezdéssel, hosszú távra.

A munkavégzés feltétele:
• fûtési rendszerek, gázkazánok 

telepítési ismerete

A munkakör betöltéséhez
• erkölcsi bizonyítvány szükséges!

Gázszerelôi mestervizsga 
elônyt jelent.

Gyôri munkahelyre keresünk önálló munkavégzésre:



szinti és panellakás kizárva.
(Hirdetésszám: 576) 

Adyvárosi, 3 szobás, 55 nm-
es, összkomfortos, teljesen
felújított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne
60-100 nm-es, 4 szobás, hatá-
rozott-határozatlan idejű bér-
leményre. Újváros és tartozás
kizárva. (Hirdetésszám: 577)

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm-es,
összkomfortos, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserélne
szigeti, 35-45 nm-es, 1+fél szo-
bás, határozott-határozatlan
idejű bérleményre. Tartozás ki-
zárva. (Hirdetésszám: 579) 
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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

A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

18—20 nm-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK,
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi  Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

2018. december 14.

A Gyôri Ipari Park bôvítési területén,
a Tatai u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel

szemben 3.000 nm és 50.000 nm között
igény szerinti nagyságú telkeket ajánlunk.

A telkeket teljes közmû ellá tás sal,
aszfaltburkolatú utakkal és köz  világítással 

értékesítjük. 

Várjuk szíves érdeklôdésüket elérhetôségeinken:
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. 9027 Gyôr, Gesztenyefa u. 4.
Tel.: +36-96/506-978 vagy +36-30/948-4701 • E-mail: info@ipgyor.hu

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

A hetilapba feladott
hirdetése már 
a gyorplusz.hu
oldalon is 
megjelenik!

Apróhirdetések

MÁR

ONLINE
IS!

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

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

Egri termelôi folyó borok
2—3—5 literes kiszerelésben!

KARÁCSONYI BOR-
KÍNÁLATUNK:

facebook.com/egriborpatikarevfalu

Egri Cabernet Sauvignon (száraz) 3 l 1690 Ft
Egri Tramini-Leányka (félédes) 3 l 1450 Ft
Egri Merlot (félédes) 3 l 1790 Ft
Mátrai Turán (édes) 3 l 1650 Ft
Pannonhalmi Irsai Olivér (száraz) 3 l 1350 Ft

NAGY VÁLASZTÉK, JÓ ÁRAK!

Köszönjük partnereinknek és vásárlóinknak, 
hogy megtiszteltek bizalmukkal, és ezúton kívánunk

boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet!

www.cso-lavina.hu

Csô-Lavina Kft. • 9028 Gyôr, Fehérvári út 75. • +36 96 434 251 • Nyitva: H—P.: 6—16 óráig • Sz.: 6—12 óráig

víz – gáz – fûtés • megújuló energia • szellôzés
ipari szerelvények • automata öntözôrendszerek • klímák

KIADÓ

Győrben felújított, 2 szobás,
bútorozott, egyéni fűtéses
lakás kiadó. 06-30/413-3477

LAKÁSCSERE

96/505-050

Belvárosi, 2 szobás, 50 nm-es,
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2-
3 szobás, belvárosi, szigeti, ná-
dorvárosi, 50-55 nm-es, 2-3
szobás, határozott-határozat-
lan idejű bérleményre. Föld-

Újvárosi, 1+fél szobás, udva-
ri, 41 nm-es, összkomfortos,
határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne szigeti,
belvárosi, újvárosi, 41-50
nm-es, 2 szobás, határozott-
határozatlan idejű bérle-
ményre. Földszinti, liftes ház-
ban a 3. emeletig. (Hirde-
tésszám: 580)

Belvárosi, 2 szobás, 72 nm-es,
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 73-
120 nm-es, 2-3 szobás, határo-
zott-határozatlan idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Mar-
calváros I-II.  kizárva. (Hirde-
tésszám: 581)
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A játék örömén túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét szerdájáig
eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtő nyereménye egy Kreatívan magyarosan – ahogy én szeretem című
szakácskönyv Nagy Esztertől. A nyeremény a Győr+ Média székházában vehető át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig: 9023 Győr, Kodály
Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT: A játékban a Pannon-Víz Zrt. fogyasztói vehetnek részt, kivéve
cégünk dolgozóit és családtagjait. A szódakészítő gép előzetesen egyeztetett időpontban
átvehető a Pannon-Víz ügyfélszolgálatán. A megfejtést beküldők hozzájárulnak, hogy nevük
és az ajándék átvételét ábrázoló fényképük a Pannon-Víz Zrt. weboldalán megjelenjen.

Idén karácsonyra is szódagépet nyerhet egy fogyasztónk négy egyszerű vizes kér-
dés megválaszolásával. A megfejtéseket a kviz@pannon-viz.hu címre várjuk de -
cember 20-án 12 óráig. A Győr+ Hetilap olvasói az újságból kivágott nyeremény-
szelvénnyel is részt vehetnek a játékban. A kitöltött szelvényt kérjük, juttassák
el ügyfélszolgálatainkra.

Hogyan szigeteljük vízmérőnket? 
A. Dobjunk rá egy rossz pokrócot
B. Terítsünk rá több rétegűre hajtogatott építési fóliát
C. Nem kell foglalkozni vele, a vízmérők gyárilag szigeteltek

Használhatunk‐e ecetet a karácsonyi nagytakarításnál? 
A. Igen, az ecet kitűnő választás a környezetbarát takarításhoz
B. Nem, az ecet erősíti a vízkőlerakódást
C. Nem, az ecet csak salátába való

Melyik megoldás környezetkímélőbb? 
A. Palackozott víz
B. Vezetékes víz.

A nedves törlőkendők lehúzhatók a vécén?
A. Nem, megakadhatnak a csatornában és dugulást okozhatnak
B. Igen, feloldódnak a szennyvízben

KARÁCSONYI

víz-kvíz
Szöveg és fotó: 

Pannon-Víz
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Görbicz Anita, Jakabos Zsuzsanna, Devecseriné
Takács Kincső, Sipőcz Richárd és Salamon Dia –
csak néhány név azon ismert sportolók közül, akik
tiszteletüket tették a Cutler Fitness Győr jótékony-
sági eseményén, és ha már ott voltak, akkor be is
szálltak a különleges versenybe az amerikai foci-
sokkal, a jégkorongozókkal és az atlétákkal együtt.
A sportolók nemes cél érdekében gyűltek össze a
népszerű fitneszteremben, amelynek tulajdonosai
gyűjtést szerveztek a megyei gyermekvédelmi köz-
pont részére. 

„Guggoló- és húzódzkodóversenyre hívtuk azokat
a sportolókat, akikre eredményeik, kitartásuk miatt
mindannyian felnézünk. Az edzőterem ajánlott fel
több százezer forintot jótékony célra, illetve bárki
hozzájárulhatott az akciónkhoz, aki eljött, és látni sze-
rette volna kedvenceit, példaképeit, miközben nem
a saját sportágukban próbálnak helytállni. A vendé-
gek egy urnába dobhatták be adományukat itt az ed-

zőteremben. A hétvégén derül ki, hogy pontosan
mennyi pénz gyűlt össze” – mondta Freimann Sán-
dor, a Cutler Fitness Győr társtulajdonosa. 

A fitneszterem pénzbeli adomány mellett egy
életre szóló élménnyel is megajándékozza a gye-
rekeket, hiszen kísérőkkel együtt negyvenen kap-
nak lehetőséget arra, hogy elutazzanak a bécsi ka-
rácsonyi vásárra.

PÉNZ ÉS ÉLMÉNY
ajándékba
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A Győri Audi ETO KC rangadó-
val kezdi a 2019-es évet. A janu-
ár 2-i, Ferencváros elleni mérkő-
zésen indítja el a klub „Jó csele-
kedet a gyermekekért” jótékony-
sági akciósorozatát. „Szülőként
és a legnagyobb kézilabda-után-
pótlásbázist működtető klub
sportvezetőjeként tudom, meny-
nyire fontos, hogy gyermekeink
számára a legtöbbet adhassuk.
Ebben az évben célunk a győri
gyermekotthonokban élők támo-
gatása, nekik gyűjtünk adomá-
nyokat. Következő lépésként él-
ményt szeretnénk adni a gyer-
mekotthonok lakóinak, meghív-
juk őket egy mérkőzésünkre, kö-
zelebb visszük hozzájuk az ETO-
családot, szeretnénk, ha motivá-
ciót, erőt tudnának meríteni a

Harmadik alkalommal rendezte
meg szivacskézilabda-tornáját a
Brunszvik Teréz Nemzetiségi Óvoda. A
legkisebbek két kapura játszottak, de
még nem a kézilabda szabályai szerint,
ezúttal a kapura dobás volt a legfonto-
sabb. Idén kettővel bővült a részt vevő
ovik száma, és már nyolc csapat gye-

rekei versenyeztek egymással. A Vuk
és Mónus-oviból, Győrszentivánról,
Győrságról, és a rendező Brunszvik-
óvodából indult két-két csapat, hozzá-
juk csatlakozott az ETO egykori váloga-
tott játékosának, Mehlmann Ibolyá-
nak a kézilabda-iskolája egy abdai és
egy kunszigeti csoporttal. A mérkőzé-

seken esett gólokat ebben az évben is
az ETO SZESE játékosai, Győri-Dani Dá-
vid, Sokoray Ádám, valamint a korábbi
sokszoros válogatott Rosta Miklós szá-
molta. „A mérkőzések végeredménye-
it rögzítették a szervezők, de ahogy Mi-
ki bácsi mondta, a papír sajnos időköz-
ben elveszett, így helyezetteket nem

hirdettek. Minden kisgyermek érem-
mel, kis ajándékokkal, illetve oklevéllel
és csapatonként egy kupával térhetett
haza, amelyeket az önkormányzat
sportosztályának köszönhetünk” –
mondta a torna ötletgazdája, a Brunsz-
vik-óvoda pedagógusa, Hoffmann-né
Czérna Erzsébet.

MINDENKI KAPOTT érmet

AZ AUDI ETO

meccs hangulatából, a pályán ta-
pasztalt összefogásból” – mond-
ta dr. Bartha Csaba klubelnök.

Az Audi ETO KC felvette a kap-
csolatot a Győri Gyermekvédelmi
Központ vezetőjével, így pontosan
tudják, hogy az intézményben
élőknek mire van elsősorban szük-
ségük. Az otthon lakói köszönettel
fogadják a tartós élelmiszerek mel-
lett a babaápolási termékeket,
édességet, sporteszközöket, a kéz-
műves foglalkozásokhoz szükséges
anyagokat, eszközöket, kozmetikai
termékeket. Az adományokat
2019. január 2-án az Audi Aréna
Győr főbejáratánál elhelyezett
gyűjtőpontokon lehet leadni az
Audi ETO–Ferencváros NB I-es női
kézilabda-mérkőzés kapunyitásá-
tól, 17 órától a mérkőzés végéig.

Adománygyujtéssel kezdi az évet´́
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Győrben a Bercsényi DSE Atlétikai
Szakosztálya rendezte az atléták
Sport XXI. sorozatának idei utolsó
észak-dunántúli versenyét. Az után-
pótlás-viadalon az U11-es sprintvál-
tók nyitották a programot, majd az
ügyességi versenyszámokat, a medi-
cinlabda-dobást, a hármas- és ötös-
ugrást követően az U13-as korosztály
gátváltója zárta az eseményt. Az U11-
esek között a házigazda Bercsényi
DSE „piros” csapata hódította el a ku-
pát, U13-ban magabiztosan nyert a
TSC-Geotech „piros” együttese. Hu-
szonegy csapatban közel 180 gyer-
mek mérhette össze tudását a Ber-

Az Új-Kor Sportegyesület szkander
szakosztályának versenyzői Szegedre
utaztak az év egyik legfontosabb meg-
mérettetésére, az országos bajnokság-
ra. A győri klub vezetője és edzője, Far-
kas Gábor felnőtt -95 kg súlycsoport-
ban két országos bajnoki címet is szer-
zett. Legifjabb tanítványa, Galambos
Marcell elsőéves a felnőtt mezőnyben,
ennek ellenére bal kézzel -75 kg-os
súlycsoportban ezüstérmes lett, jobb
kézzel pedig az ötödik helyezést sike-

Bajnoki címek 

rült elérnie. „Az érmeseinken kívül há-
rom nehézsúlyú versenyző képviselte
Győrt, Horváth Martin, Varga László és
Farkas László. Ők újoncnak számítanak
a profi mezőnyben, de nagy örömünk-
re több győztes meccsel zárták az ob-t”
– mondta a szkanderedzéseknek he-
lyet adó Grund Fitness tulajdonosa,
Obertol Dávid, aki hozzátette, várnak
mindenkit, aki szeretne megismerked-
ni a sportággal, és tanulna rutinos ver -
senyzőktől.

Szegedrol

csényi-kupán. A versenyen idén is
fontos szerepet kapott a jótékonyko-
dás: az adományokat a szervezők a
Bagolyvár Gyermekotthon fiataljai-
hoz juttatták el. „Örömmel láttuk,
hogy a legtöbben csomaggal érkez-
tek, így idén is két teljesen telepakolt
autóval lephettük meg az otthon la-
kóit, ahol a gyermekek nagy öröm-
mel válogattak az illatszerek, édessé-
gek és iskolai felszerelések között. Kö-
szönjük mindenkinek, aki egy kicsit is
hozzátett, hogy örömet szerezzünk
több mint 40 gyermeknek!” – mond-
ta Kószás Kriszta, a klub többszörös
magyar bajnok sportolója.

´́

VERSENYEZTEK 
és jótékonykodtak
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www.vidrauszoiskola.hu

2019-BEN
SOK JÓ ÚSZÁST...

Ebben az évben
december 8-ig
zajlanak
foglalkozásaink.

2019-ben
január 14-én
kezdjük az úszást
minden
korosztálynak.

„Összesen több mint ezren
sportolnak nálunk, többségük
még nem a felnőttmezőnyben,
hanem az utánpótlás korosz-
tályokban bontogatja szárnyait.
A 2017-es évben nyolcszázötve-
nen edzettek, versenyeztek
GYAC-színekben, így létszám-
ban is jelentős volt az előrelé-
pés. Túl vagyunk az első teljes
évünkön az Olimpiai Sportpark-
ban, és kijelenthetjük, hogy tö-
kéletes otthonra találtunk a lé-
tesítményben” – kezdte az ösz-
szegzést Simon Csaba, a GYAC
elnöke, majd hozzátette, nem-
csak versenyeken bizonyították
rátermettségüket a klub edzői,
vezetői és a sportolói, hanem
rangos viadalok lebonyolításá-
ban is. Rengeteg hazai és nem-
zetközi megmérettetés volt az
OSP-ben, a sorból kiemelkedik
a nyári U18-as atlétikai Európa-
bajnokság, amelyről legalább
olyan elismerő visszajelzések ér-
keztek, mint az egy évvel koráb-
bi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tiválról (EYOF). „Az Európai At-
létikai Szövetség elnöke, Svein

Arne Hansen egyszerűen csak a
valaha volt legjobb rendezésű
ifjúsági Eb-nek nevezte a győri
versenyt.”

A GYAC kétszázhúsz atlétája
közül tízen szerepeltek idén vala-
melyik korosztályos válogatott-
ban nemzetközi versenyen. A ki-
emelkedő felnőtteredményekre
ezen a szinten még várni kell, de
a fiatalok jó úton haladnak. „A
korosztályos és felnőtt magyar
bajnokságokon összesen tíz
arany-, tizennégy ezüst- és tíz
bronzérmet gyűjtöttek tehetsé-
ges atlétáink. Elsősorban az után-
pótlás-eredményeink és a rangos
versenyek lebonyolításában mu-

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs PéterA Győri Atlétikai Club hét szakosztállyal kezdte a

2018-as évet, és nyolccal fejezte be. A judósok, a
birkózók, az evezősök, a teniszezők, a tornászok,
a kerékpárosok és az atléták mellé időközben a
súlyemelők is csatlakoztak. A GYAC-ot már az or-
szág legnagyobb utánpótlás-nevelő egyesületei
között emlegetik, a cél pedig az, hogy rövidesen
felnőttszinten is világbajnoki, olimpiai résztvevő-
ket adjon a klub. Az évet Simon Csaba és Petrahn
Barbara értékelték.

TENGERNYI ÉREM
Nyolc szakosztály, 
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tatott rátermettségünknek köszönhe-
tően a sportdiplomáciában is számol-
nak velünk” – mondta Petrahn Barba-
ra klubmenedzser, az atléták szakosz-
tályvezetője. A korábbi kétszeres olim-
pikon meghívottként képviselte a győ-
ri egyesületet a sportág kontinentális
szövetségének konferenciáján, Lau-
sanne-ban. „A súlyemelők edzéskörül-
ményei hatalmasat javultak azzal,
hogy a GYAC-hoz csatlakoztak, ez az
eredményeken is látszott. Szinte min-
den korosztályos viadalról érmekkel
tértek haza. Az egyetemisták országos

bajnokságán ezüstérmes Koncz Péter
és a válogatottságig jutó Koncz Kristóf
is eredményes évet zárt. A masters ka-
tegóriában Európa- és világbaj-
noki érmeket szereztek
sportolóink” – fog-
lalta össze rövi-
den a súly -
e m e l ő k
évét a
k l u b m e -
n e d z s e r,
majd a birkó-
zókkal folytatta
a sort. „Kiváló edzőink
egyelőre főleg 14 év alatti tehetségek-
kel dolgoznak. Közülük Gyurasits Máté
és Reznyák Máté képviselhette a klu-
bot a Győrben rendezett serdülő Eu-
rópa-bajnokságon, míg Kocsis Boglár-
ka a kadet Eb-n szerepelt Szkopjéban.
A birkózók novemberig 85 érmet nyer-
tek a különböző versenyeken.”

A GYAC legkisebb létszámmal mű-
ködő kerékpáros szakosztálya 2017-
ben a magyar EYOF-csapatba is adott
versenyzőt, Bajorfi Eszter személyé-
ben. Idén sem maradtak el a sikerek,
Magyar Gergő például három országos
bajnoki címmel büszkélkedhet, míg
Tóth Márkó a diákolimpián lett Ma-
gyarország legjobbja. „Hozzánk igazolt
februárban a legjobb hazai összetett
tornászként számon tartott Kardos Bo-
tond, aki idén világbajokságon is képvi-
selte Győrt. Ez elmondható a női torna
büszkeségéről, Fehér Nóráról is, aki rá-
adásul felnőtt kontinensbajnokságon
is ott volt a válogatottban. A mesterfo-
kú OB kiemelkedő győri sikerekkel zá-

rult. A cél 2019-ben, hogy a már emlí-
tett élversenyzőink, valamint Mészáros
Krisztofer kvalifikáljanak a tokiói olim-
piára, utánpótlásunk tehetségei pedig
tovább fejlődjenek” – beszélt a torná-
szokról Petrahn Barbara.

A GYAC judósainak erős hazai és
nemzetközi mezőnyben kellett helyt -
állni, hiszen a sportág rendkívül nép-
szerű Magyarországon, így már az is
komoly eredménynek számít, ha va-
laki kijut egy-egy Európa- vagy világ-
kupára, esetleg Eb-re, vb-re. A győri-
ek ezekről a viadalokról több érmet
is elhoztak. Vida András, Gombás Bá-
lint mellett Farkas Szilvia is letette
névjegyét az Európa Kupákon.

A teniszezők is büszkék arra, hogy
a Kálóczy téri salakos pályák mellett
már az OSP műanyag borítású játékte-
reit is használhatják. A tehetségek kö-
zül Nagy-Békési Bíborka, Galló Ákos,
Eisenkolb Máté, Fajta Péter, Jánosi Lu-
ca és Makk Péter is szép eredménye-
ket ért el. A Szuperligában kiemelkedő-
en szerepelt a fiatal női csapat, illetve

a legjobb magyar te-
niszezőket a sorai-

ban tudó férfi-
együttes.

Az eve-
zősök idén
harminc -
három ma-

gyar bajnoki
aranyat szerez-

tek, egyetemi, va-
lamint a korosztályos vi-

lágversenyeken is voltak győri érme-
sek, győztesek. Szabó Bence nevét
külön is ki kell emelni, hiszen öt
aranyat nyert az országos bajnoksá-
gon, emellett az egyetemi vb-n első,
az egyetemi Eb-n második lett köny-
nyűsúlyú négyesben, míg az U23-as
Eb-n bronzérmet szerzett a kormá-
nyos nélküli kettes tagjaként. 

„A GYAC kiemelkedő eredményeit
sorolhatnánk hosszan, én mégis egy
különleges esetet emelek ki mint az
év egyik legfelemelőbb pillanata. A
klub fiatal evezőse, Gasztonyi Péter
amellett, hogy megmutatta, a legna-
gyobb tehetségek közé tartozik,
sportszerűségből is jelesre vizsgázott.
Az országos bajnokságon őt hirdet-
ték ki elsőnek, de úgy érezte, hogy ri-
válisa előbb ért célba. Péter kérésére
visszanézték a befutót, és kiderült,
egyik ellenfele jobb volt nála, így a
már átvett aranyéremről mondott le”
– zárta a GYAC 2018-as évének ösz-
szegzését Petrahn Barbara.

Ezer fiatal sportol
rendszeresen
a GYAC-ban

2018. december 14.

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.

Akció: augusztus 17—23.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Steffl dobozos sör
4,2%-os, 0,5 l,

318 Ft/l

Kartonos ár

159 Ft/db

Sertéslapocka

Mesés tejföl
20%-os, 330 g,
633,33 Ft/kg

209 Ft/db

CBA vegyes vágott
savanyúság

380 g, 523,68 Ft/kg

199 Ft/db

850 Ft/kg

Lecsónak való paprika
08. 17.—08. 19.

199 Ft/kg

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.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Akció: december 14—20.

799 Ft/kg

Pecsenyekacsa

Pecsenyekacsacomb 1.999 Ft/kg
Pecsenyekacsamáj 790 Ft/kg

Unicum, 
díszdobozos

0,5 l, 40%-os
5898 Ft/l

Natúr halfilé
800 g, 1248,75 Ft/kg

Mesés tejföl 20%-os
330 g, 603,03 Ft/kg

199 Ft/db

Mandarin 
12.14.—12.16. 

239 Ft/kg

999 Ft/cs

690 Ft/kg

Sertéscomb, bôrös, csontos
(Pácolásra, füstölésre)

899 Ft/kg

Sertéslapocka

Univer torma
190 g, 1784,21 Ft/kg

339 Ft/db

2949 Ft/db
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