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A problémát már évekkel ezelőtt felismerte az Egye
sített Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI),
amely sok más mellett, rengeteg bűnmegelőzési prog
ramot is szervez az idősklubok tagjainak. Az EESZI
együttműködése a rendőrséggel, a héten újabb fejeze
téhez érkezett. „Régóta szoros kapcsolatban állunk a
GyőrMosonSopron Megyei Rendőrfőkapitánysággal,
kollégáik rendszeresen járnak otthonainkba és klubja
inkba, hogy a bűnmegelőzésről tartsanak tartalmas és
közérthető előadásokat” – mondta Híradónknak Kányai
Róbert, az EESZI igazgatója. Hozzátette, az idősek hiszé
kenyebbek, könnyebben becsaphatók, átverhetők,
ezért fontos, hogy megfelelő információkkal lássák el
őket, mire figyeljenek oda, hogy megelőzzék a bajt.

„Sajnos az adataink is azt bizonyítják, hogy jóval több
idős ember esik áldozatul bűncselekményeknek, mint
fiatal, az elkövetők általában utaznak a hatvanon túliak
ra, mert jóval figyelmetlenebbek és kevésbé óvatosak”
– fogalmazott Szabó Csaba, a megyei rendőrfőkapitány
ság bűnmegelőzési osztályvezetőhelyettese. „Ezúttal
ötszáz darab, direkt az idősek számára készített 2020
as naptárt is átadtunk a Semmelweis utcai Idősek Klub
jában, ami fotókkal hívja fel a figyelmet a bűnmegelőzés
fontosságára” – mondta a szakember.

Egy kocka csoki még nem bűn, de azért óvatosan az édessé
gekkel, a kutyusoknál is – vallja dr. Varga Zsolt állatorvos, aki
rendszeres szakértője a Győr+ Este műsorának. Ám a legutóbbi
adásban nem csak diétás jó tanácsokról, hanem a téllel kapcso
latos fontos teendőkről is szó esett. Ilyen például, a sokszor na
gyon is indokolt kutyaruha használata, hiszen az állataink a la
kás hőmérsékletéhez szoknak velünk együtt, így ugyanúgy meg
fázhatnak, mint ahogy az emberek. Érdemes tehát beszerezni
egy vízhatlan kabátkát, amely a téli hidegben nagyon jó szolgá
latot fog tenni kis kedvencünknél.

Nem csak a megfázás és a felfázás, hanem a kennelköhögés
is szezonját éli napjainkban. Ez a betegség többször kiújulhat,
és megfelelő kezelés nélkül sokáig elhúzódhat. Sajnos nagyon
sok gazdi először házi praktikákkal szeretné meggyógyítani ked
vencét, de az állatorvos arra figyelmeztet, ez akár végzetes is
lehet. Az embereknek szánt gyógyszerek hatóanyaga ugyanis
szinte minden esetben túl sok egy kutyának, nem érdemes kí
sérletezni.

Dr. Varga Zsolt arra is kitért, hogy az extrém, hideg idő még
a legjobban öltözött állatokat is megviseli, ilyen esetben kerül
jük a hosszú sétákat, inkább többször vigyük ki rövidebb időre
kedvencünket a szabadba. A meleg szobában mellettünk – ám
a karácsonyfától tisztes távolságban – amúgy is jobban érzik
magukat a kutyusok, akik ha kapnak is néha egyegy falatot a
süteményből, leginkább magas hústartalmú, minőségi táplálé
kot igényelnek, évszaktól függetlenül.

Amikor a kutya még farkasként élte a mindennapjait, elképzelhetetlen lett
volna az a kérdés, hogy szabade neki bejglit enni vagy sem. Ma már viszont
annyira hozzánk idomultak kis kedvenceink, hogy bizony vannak olyan a tél
hez, és persze a közelgő karácsonyhoz kapcsolódó témák, amelyeket minden
tudatos gazdinak érteni és tudni kell.

Télen is legyünk  TUDATOSAK kis kedvenceinkkel

Időskorban még fontosabb 
Rendőrségi statisztikák is bizonyítják, hogy a
szépkorúak jóval gyakrabban válnak áldozattá,
mint a fiatalabb korosztály. Nem tudnak annyira
koncentrálni, nem figyelnek fel a gyanús jelekre,
esetleg később reagálnak, ha már baj van. A BŰNMEGELŐZÉS
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Már az ószövetségi nép is ettől a
vágytól vezettetve várta a Messiást,
aki békét, szeretetet hoz a világba.
Jézus Krisztus születésével ez betel
jesedett. Hívunk mindenkit Jézus szü
letésének megünneplésére, mert
biztosak vagyunk afelől, hogy nála
mindenki, aki keresi, őszintén törek
szik rá, meg is találja a békét és a sze
retetet. 

Kétezer évvel ezelőtt Jézus szüle
tését nemcsak a közvetlen környeze
tében élők ünnepelték, hanem a
napkeletről érkező bölcsek is, akik
azért vállalkoztak a hosszú útra, hogy

Számos ünnepünk van egy
évben, viszont van egy
olyan, a karácsony, amikor
hívő és hitetlen egyaránt
ugyanazt ünnepli: mégpedig
a szeretetet és a békét. Hála
Istennek, a nem hívő embe 
rekben is él a vágy a szeretet
és a béke iránt, meggyőző
désünk szerint azért, mert
minden ember Isten teremt
ménye, Isten oltja a szívünk
be ezt a vágyat.

köszönthessék a zsidók újszülött kirá
lyát. Azt ajánlom mindnyájunknak,
hogy a napkeleti bölcsek egyszerűsé
gével, figyelmességével és célra tö
rekvésével induljunk el az ünnep, ka
rácsony felé, a betlehemi jászol felé.
Hiszen számunkra is ragyog az a csil
lag, amely hozzá vezet. Ez a csillag a
szívünkben lévő vágyakozás a szere
tet és a béke után. Ugyanakkor ne fe
lejtsük el azt sem, hogy mindnyájan
csillagok is vagyunk, betlehemi csil
laggá kell lennünk: a mi feladatunk
az, hogy szeretteinket, barátainkat –
miként a betlehemi csillag a bölcse
ket – elvigyük Jézus jászolához, Jézus
születési helyére, hogy a vele való ta
lálkozás megvalósulhasson. 

A pásztorok és a napkeleti bölcsek
a maguk természetének, adottságá
nak megfelelő kincseket ajándékoz
ták a kis Jézusnak. Az ő példájukra mi
is találjuk meg, hogy az életünkben
mi az a szép, mi az a jó, amit felajánl
hatunk az Isten Fiának, Jézusnak,
hogy ő tegye azt teljessé. Engedjük,
hogy megszentelje napjainkat és
még inkább jelenvalóvá váljon az
életünkben! Amikor a szeretetet és
a békét megosztjuk szeretteinkkel,
barátainkkal, valójában Jézus küldöt
teivé válunk. Sohasem hagy cserben

bennünket, amikor tőle kérünk meg
erősítést, az ő erejével térhetünk
vissza családunkhoz, mindennapi fel
adatainkhoz. 

Ebben a mai, sok szempontból
zűrzavaros világban nem mindenki
talál el Betlehembe, és ezért is elen
gedhetetlen, hogy mi, hívő emberek
megmutassuk az utat Betlehem felé.
Még akkor is, ha ezt csak
töredékesen tudjuk
megtenni. Szeret
nénk viszont
imádságaink
kal elérni,
hogy Isten
a j á n d é k a 
ként tapasz
talhassuk, él
hessük meg
a karácsony
örömét, béké
jét, szeretetét.
Mert az egész világ
vágyódik erre. Sokan
nem tudják, hol keressék, má
sok pedig ezt az utat elutasítják, min
den más fontosabb számukra Krisz
tusnál és az ő evangéliumánál. 

Jó lenne, ha az új esztendőben na
gyon sokan vállalnák a krisztusi éle 
tet, és összefogva, egymástól is báto

rítást nyerve járnánk a Krisztus által
kijelölt úton. Egész Európának szük
sége lenne erre, sőt az egész világ
nak, ahol a vallások közötti megosz
tottság is jelen van. A krisztusi hit
olyan egyesítő erő, amely bármilyen
vallású, bármilyen felekezetű ember
számára a szeretetet közvetíti. Ez a
szeretet teheti a világot, Európát, ha

zánkat békésebbé. Én a
magam részéről ezt

az ünnepet arra
szentelem, hogy

imádkozzam
saját lelki bé
kémért, örö
mömért, de
mint pap,
mint püspök
különös mó

don is gondot
fordítok arra,

hogy az Egyház
megyénkhez, nem

zetünkhöz tartozó, hívő
és nem hívő emberekért imád

kozzam, hogy mindnyájan megta
pasztalhassuk, megélhessük Betle
hem örömét és békességét.

Dr. Veres András 
győri megyéspüspök

A
krisztusi hit

olyan
egyesítô erô, 

amely a szeretetet
közvetíti

Betlehemi 
csillaggá kell
lennünk!

Fotó: O. Jakócs Péter
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A 83as számú főút jövőre tervezett bővítése mi
att közel száz fát költöztetnek át a szakemberek az
út mellől, más gyirmóti helyszínekre. Erről Szabó
Jenő, a terület önkormányzati képviselője számolt
be lapunknak. A képviselő tájékoztatása szerint az
1994ben megépített, Ménfőcsanakot elkerülő fő
útvonalon olyan hatalmas a forgalom, hogy szüksé
ges annak kétszer kétsávosra bővítése, ez a Győr–
Pápa közötti fejlesztést érinti. Az építkezés miatt a
kerékpárút átkerül a ménfőcsanaki oldalra, és a ko
rábban a bicikliút mellé ültetett vérszilvafákat nem
kivágják, hanem átültetik. Jut belőlük a gyirmóti te
mető mellé, a terekre, az utcákra is. 

A 83as út régóta várt fejlesztésére kiírt közbe
szerzési pályázat eredményhirdetése áprilisban
várható, ezt követően a tervek szerint még 2020
ban megvalósulhat a fejlesztés. 

Mindenekelőtt kiemelte, ők to
vábbra is 100 százalékig civilek, min
dent saját erőből és finanszírozásá
ból tesznek és érnek el. Abban is
hisz továbbá, hogy januárban sike
rül mozgósítani azokat az embe 
reket is, akik ősszel nem mentek el
szavazni. Arról is beszélt, hogy bár
csak ismerősökhöz kopogtatott be,
gyorsan összegyűjtötte a szükséges
aláírásokat.

„Azt érzem, hogy meglepetést tu
dunk okozni, mi erre készülünk! –

A sajtótájékoztatón részt vett Szabadi István, a Mi
Hazánk Mozgalom operatív igazgatója is, aki megszó
lalásában méltatta Géber Józsefet. Aki egyébként ko
rábban a Jobbik színeiben is elindult már, majd függet
lenként próbálkozott, most pedig a Mi Hazánk jelölt
jeként száll harca a város polgármesteri székéért.

Szabadi István visszakanyarodott a „Borkai
ügyhöz” is, és abból következtette: „a politika nem
olyan, mint Győrben és az egész országban. A győ

Az Összefogás Győrért Egyesület polgármesterjelöltje, ahogy október
ben, így január 26án is Balla Jenő lesz, aki szerdán megtartotta első
kampánnyal kapcsolatos sajtótájékoztatóját.

folytatta Balla Jenő. – Megvan az erő
hozzá, hogy komoly esélyekkel sze
repeljünk civilként a pártok mellett.
Ha nem lesz más civil induló, akkor
az októberi szavazatok összeadód
hatnak, s most januárban azok is el
mehetnek, akik az ősszel távolma
radtak” – folytatta esélylatolgatással
a polgármesterjelölt, majd áttért a
programjára, amely szinte ugyanaz,
mint az októberi, s ahogy fogalma
zott, három pillérre épül. Ezek pedig
az alternatív iparágak bevezetése, a

tömegközlekedés fejlesztése és a
bérlakás program elindítása. A me
zőgazdasághoz ő maga is ért, a tö
megközlekedés reformjára vannak
megfelelő szakemberek, a bérlaká
sok kérdését pedig szerinte már
nem lehet halogatni. 

Azonban azt is kiemelte, a karácsony
közelségére való tekintettel a civilek
egyelőre felfüggesztik a kampányt, s
hagyják a győrieket nyugodtan ünnepel
ni. Január második hetében ismét felve
szik a munkát, s tovább dolgoznak a si
keres választási szereplés érdekében.

A CIVIL JELÖLT
nem változtatott programján

Gyirmótról 
Gyirmótra
költöznek a fák

Mi Hazánk:
Homokra nem lehet építkezni
Legutóbbi sajtótájékoztatóján a Mi Hazánk
győri polgármesterjelöltje, Géber József
többek között a következőt mondta: „Ho
mokra nem lehet építkezni, csak kősziklára.
Egyben azt is kijelentette: együtt tudna
dolgozni a Fideszes többségű közgyűléssel.

riek lelkén és szívén egy seb keletkezett a Borkai
ügy kapcsán, ezt ki kell hevernie mindenkinek. A
Mi Hazánk szívügyének tekinti, hogy Győrben tisz
tességes és átlátható politika folyjon” – fogalma
zott némi áthallással a FideszKDNP jelöltjének, dr.
Dézsi Csaba András kampányjelmondatára.

„Rovancsot kell ahhoz csinálni Győrben, hogy az
építő munkát el lehessen kezdeni – kezdte Géber
József. – Az alapok, amiket ránk hagytak, olyanok,
mint a homok, amit elvisz a víz. A mi programunk
alapja a rend és a tisztesség!” – hangsúlyozta, ám
ennél többet, ahogy korábban, most sem árult el a
terveiről a Mi Hazánk polgármesterjelöltje.

Annyit még hozzátett, hogy megválasztása ese
tén egy nyitott városházát szeretne. Olyat, amiről
korábban már az ellenzéki összefogás is beszélt, s
amelyet dr. Dézsi Csaba András a programja egyik
legfontosabb pontjaként jelölt meg. 
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Az avatóünnepségen Radnóti Ákos
alpolgármester azt hangsúlyozta, hogy
2014 óta az önkormányzat folyamatos
fejlesztéseket hajtott végre a temető
ben, hogy a látogatók méltó környezet
ben emlékezhessenek elhunyt szeret
teikre. Egyebek mellett felújították a ré
gi ravatalozó előtti teret, a ravatalozó
kat, a kerítést, harminc kandelábert ál
lítottak fel, papi parcellát alakítottak ki
– sorolta Radnóti Ákos a fejlesztések
eredményeit, s mint fogalmazott, eb
ben ideális partnerre találtak dr. Dézsi
Csaba Andrásban, aki a körzet önkor
mányzati képviselője.

„A fejlesztések a jövőben is folyta
tódni fognak a temetőben, fontos

Megújult a láncos kör néven is
mert kis tér a nádorvárosi te
metőben. A kör belső részén
felállított fakeresztet dr. Veres
András győri megyés püspök
szentelte fel.

ugyanis számomra, hogy a kilátogató
győriek méltó környezetben emlé
kezhessenek elhunyt hozzátartozóik
ra, s az emberek lelke megnyugod
hasson” – fogalmazott az avatáson
dr. Dézsi Csaba András.

A most felújított láncos kör elha
nyagolt állapotban volt. A kör aszfal
tos útját felbontották, helyére 300
négyzetméteren igényes térburkolat
került. A körtér belső részén levő régi
oszlopokat, láncokat elbontották, he
lyükre a mai kor igényeinek megfele
lő oszlopok és láncok kerültek. A kör
belső részén egy fakeresztet állítot
tak fel, amelyet dr. Veres András győ
ri megyés püspök szentelt fel.

„A kereszt azt üzeni nekünk, hogy a
halál nem félelmetes valóság, hanem
egy ajtó bezárul a földön, egy pedig ki
nyílik a mennyben” – fogalmazott dr.
Veres András, aki példamutatónak ne
vezte, hogy a győri önkormányzat fo
lyamatosan fejlesztéseket hajt végre a
temetőben, a szép környezet ugyanis
arra bátorít mindenkit, hogy szerette
ink sírját is még szebbé tegyük.

Felújították a nádorvárosi
temetőben a láncos kört

Az önkormányzat csütörtöki ülé
sén tárgyalt a helyi adókról. Dr. Dé
zsi Csaba András (FideszKDNP) kép
viselő azt javasolta, hogy szüntessék
meg a magánszemélyek tulajdoná
ban álló, üzleti célt nem szolgáló,
száz négyzetmétert nem meghala
dó építmények, valamint a gépjár
műtárolók adóját. A képviselő azzal
érvelt: Győr dinamikus fejlődése
alapján a város már korábban csök
kentette az iparűzési adót, s ez a
gazdaság szereplői számára jelentős
megtakarítást hozott. A gazdasági
eredmények most azt is lehetővé te
szik, hogy a Győrben élő polgárok
nak közvetlenül csökkentsék bizo
nyos adóterheit.

Győr adóbevétele évente mintegy
25 milliárd forint, ebből ötvenmilliót
tesz ki a garázsok és az üdülőházak
adója. A város költségvetése szem
pontjából ez ugyan nem jelentékte

len, ám nem is meghatározó tétel, a
győri polgárok számára azonban ér
zékelhető segítség. A módosítás 15
ezer győri embert érint. 

Dr. Dézsi Csaba András azt is kez
deményezte, hogy a jövőben min
den megszületett győri gyermek csa

ládja igényelhet egy fát, amit a saját
lakókörnyezetükben ültethetnek el,
ezzel a későbbiekben is erősítve a vá
roshoz való kötődésüket.

Dr. Dézsi Csaba András, a Fidesz
KDNP polgármesterjelöltje a közgyű
lést követő sajtótájékoztatón örömét

fejezte ki, hogy az ellenzék is első szó
ra, egyhangúlag támogatta a kezde
ményezéseit. „Az adóemelések szo
kásaitól eltérően az adócsökkentés
kultúrájában hiszek, természetesen
akkor, ha erre van anyagi lehetőség”
– fogalmazott.

Dr. Dézsi Csaba András ön
kormányzati képviselő javas
latára a jövő évtől Győrben
megszűnik a garázsok és a ki
sebb, magánszemélyek tulaj
donában álló üdülőházak
adója. Kezdeményezésére
egyhangúlag módosította a
közgyűlés az építményadóról
szóló törvényt.

GYŐRBEN MEGSZŰNIK
a garázsok és a kisebb üdülőépületek adója

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Marcali Gábor
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Sokéves hagyomány folytatódott a városházán,
amikor jótékonykodásra hívták a kollégákat. A Hu
mánszolgáltatási Főosztály koordinálásában egyedül
élő, rászoruló idős emberek javára tartós élelmiszert
és édességet gyűjtöttek az adventi időszakban. A cso
magok átadásán dr. Fekete Dávid alpolgármester el
mondta, a munkatársak kitettek magukért, hiszen
rengeteg felajánlás érkezett, aminek nyomán közel
150 csomagot sikerült összeállítani, amelyek értéke
összességében megközelíti az egymillió forintot.

A városháza munkatársai mellett a városi intéz
mények kollégái is bekapcsolódtak a gyűjtésbe,
amelynek köszönhetően sok idős, egyedül élő em
bernek tudják szebbé tenni a karácsonyt. Az alpol
gármester felhívta a figyelmet arra is, hogy van még
idő karácsonyig, ezért aki segíteni szeretne rászoruló
embertársainkon, még nem késő megtenni. Erre az
adventi időszakban számos lehetőség nyitva áll, töb
bek között a Széchenyi téren a jótékonysági faház is.

Panker Mihály, a Humánszolgáltatási Főosztály ve
zetője ugyancsak köszönetet mondott a kollégáknak
az aktivitásért. Mint mondta, a csomagokat az érin
tetteknek az Egyesített Egészségügyi és Szociális In
tézmény munkatársai juttatják el az ünnepek előtt.

Az önkormányzat ismét, immár har
madik alkalommal szervezte meg a jóté
konysági akciót, amelynek keretében há
rom nehéz sorsú család, köztük egy egye
dülálló rokkantnyugdíjas, egy házaspár,
akik hét gyermeket neveltek fel, és egy
ötgyermekes nagycsalád számára főzik
meg az ünnepekre a karácsonyi menüt.
Az ételek a Révész étterem, a Nyugat
magyarországi Kereskedelmi, Vendéglá
tó és Szolgáltató Zrt., valamint az Ördög
konyha Kft. jóvoltából készülnek el.

A süteményeket dr. Fekete Dávid al
polgármester felesége, dr. Feketéné dr.
Czakó Katalin, dr. Dézsi Csaba András
önkormányzati képviselő felesége, dr.
Dézsiné Szentes Veronika és Szeles
Szabolcs önkormányzati képviselő fe
lesége, Bugovics Anita sütötte a meg
ajándékozottak számára.

„Az advent a várakozás időszaka, ami
kor az év legszebb napjaira készülünk.
Karácsony már itt áll a küszöbön, és
mindhárman nagy örömmel csatlakoz

Közel 150 csomagot állított össze a győri pol
gármesteri hivatal, amelyekben a munkatár
sak által felajánlott adományok találhatók.
Ezúttal az egyedül élő időseknek gyűjtöttek
tartós élelmiszert a hivatali dolgozók.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

JÓTÉKONYKODTAK

KARÁCSONYI FOGÁSOK három család asztalán

a hivatal munkatársai

Folytatva a korábbi évek ha
gyományait, idén is három rá
szoruló család számára készül
el a komplett karácsonyi me
nü, míg a süteményekről ön
kormányzati képviselők felesé
gei gondoskodtak.

tunk a kezdeményezéshez, mert így má
sok boldogságához is hozzá tudunk já
rulni az ünnepek előtt” – mondta a sü
temények készítői nevében dr. Dézsiné
Szentes Veronika, aki hozzátette, nagy
szeretettel készítette el az alkalomra a
süteményeket, a kuglófot, a karácsonyi
linzert és a kalácsot. Dr. Feketéné dr.
Czakó Katalin Sachertortát, linzert és is

lert sütött, míg Bugovics Anita pozsonyi
kiflit, linzert és püspökkenyeret készített. 

„Nagyon meglepett minket, de leg
alább akkora örömet is okozott ez az
ajándék, amely hatalmas segítség szá
munkra az ünnepek alatt” – mondta el
lapunknak a nagycsaládos Hollósné Fa
zekas Barbara. Hozzátette, kismamaként
nagy könnyebbség, hogy nem kell a tűz

hely mellett állnia, a finom ételek mel
lett az idő is ajándék, amit a főzés helyett
a gyermekekkel és férjével tölthet.

A családok számára az ételeket ka
rácsony napjain frissen szállítják ki a
felajánlást tevő vendéglátó cégek. A
jelképes átadón VenczelKovács Zoltán
színművész karácsonyi dalokkal tette
még ünnepibbé a pillanatot.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter
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Az Édes Otthon Győr Ingatlaniro
da munkatársai évről évre szerveznek
gyűjtést egy nemes cél érdekében,
idén a Bagolyvár Gyermekotthon 5 és
18 év közötti lakóinak szerették volna
a karácsonyát felejthetetlenné tenni.
Közel két hónapos készülődés előzte

Nem ismeretlenek a VDF tagjai a
Vasvári Pál utcai Megyei Gyermekvé
delmi Központ lakóinak, hiszen már ha
gyományosnak mondható jótékonysá
gi akciójukkal segítik a központ fiatalja
it. Az önzetlen segítség ötlete tavaly ta
vasszal tettekké formálódott, ugyanis
a diákfórum jótékonysági hetének
egyik állomása volt a gyermekvédelmi
központ, ahová a diákok a saját maguk
által gyűjtött adományokat, játékokat,
tisztálkodószereket, édességeket hoz
ták a központ lakóinak. Mindkét fiatal
csoportnak felejthetetlen élményt
nyújtott az ajándékozás utáni beszélge
tés és a közös játék.

Idén ezt a hagyományt folytatták a
középiskolás diákfórumosok, akik csalá
dias karácsonyi hangulatot teremtettek
a látogatásukkal. Vöröss Olivér Márk, a
diákfórum elnöke elmondta, 15 diák
társával készültek meglepetésekkel,
mindegyikük egy személyes ajándék
csomagot állított össze és további ado
mányajándékokat is hoztak magukkal.
A délután meghittségét biztosította a
közös készülődés, ráadásul a környezet
tudatosságot is szem előtt tartva, a di
ákfórumosok „példát mutattak” a gyer
mekvédelmi központ 9–18 éves lakói
nak, hiszen a díszeket újrahasznosított
anyagokból készítették és azokkal díszí
tették a gyermekotthon falait.

Önkéntességből

JELESRE 
VIZSGÁZTAK

Újrahasznosított 
karácsonyi díszek

Példaértékű jótékonysági ha
gyományukat folytatták a Vá
rosi Diák Fórum (VDF) tagjai,
akik a Megyei Gyermekvé
delmi Központban lakó fiata
lokkal közösen karácsonyi
díszeket készítettek és sze
mélyre szóló ajándékokkal is
meglepték a gyermekeket.

Szerző: Szabó Csilla

kaptak a gyerekek

Több mint egy évtizedes hagyomány, hogy az önkormányzat kará
csony előtt megajándékozza a Bagolyvár Gyermekotthon lakóit. Ez
úttal sportszereket kaptak a gyerekek.

Az otthon lakói évről évre meg
ható műsorral készülnek erre az al
kalomra, és ez alól az idei év sem
volt kivétel. Előadásuk után dr. Fe
kete Dávid alpolgármester adta át
az önkormányzat ajándékát. „Ezút
tal különböző sporteszközöket hoz
tunk a számotokra, használjátok
egészséggel, és használjátok minél
többet!” – mondta. 

Bojtosné Tripolszki Margit, a me
gyei gyermekvédelmi központ igaz
gatóhelyettese lapunknak elmond
ta, örömteli, hogy az ünnepek előtt
sokan gondolnak rájuk, és – ahogy
az önkormányzat is teszi – egyre
többen előzetesen megkérdezik,
hogy mire lenne leginkább szüksé
gük. Hozzátette, a sporteszközök se
gítenek abban, hogy a gyerekeket
kimozdítsák a telefon és a számító
gép mellől, és egészségesen töltsék
szabadidejüket.

SPORTESZKÖZÖKET

A Bagolyvár Gyermekotthon lakói 
nak valódi karácsonyi meglepe
tést szerzett az Édes Otthon Győr
Ingatlaniroda ajándékosztása. Jó
tékonysági felhívásukra két hónap
alatt annyi felajánlás érkezett,
hogy az ajándékokkal szinte meg
telt a gyermekotthon ebédlője.

meg az ajándékosztást, Búza Tímea,
az ingatlaniroda vezetője kolléganői
vel olyan meglepetést szeretett vol
na, ahol a gyermekotthon mind a
negyven lakója az ajándékok kibontá
sa után úgy érzi, kívánságlistájukról
„szálltak” az ajándékok a személyre
szóló csomagokba. A jótékony „an
gyaloknak” köszönhetően pedig sen
ki sem marad le a hónapok óta várt
közös kirándulásról sem a budapesti
Star Wars kiállításra.

A meglepetés tökéletesen sikerült,
bizonyította azt a várakozás hangos iz
galma, a sok boldog és önfeledt mo
soly, amely akkor látszott a gyermekek
arcán, amikor egy másodpercnyi idő
alatti kibontás után a csomagok tartal

ma is a kezekbe került. Az új ruhák, köz
tük szoknyák, divatos pulóverek, pólók
egymásnak megmutatása, a kozmeti
kai szerek azonnali kipróbálása, a sok
sok érdekes játék, színes könyv és
sportszer izgalmat adó felfedezése
nem volt csendes tevékenység, és a
boldogság érzése az ajándékot hozók
ra éppúgy átragadt, mint a gyermek
otthon munkatársaira. Egy kisfiú ártat
lan csodálkozással meg is kérdezte:
„Miért sírnak a nénik?” A válasz egysze
rű volt a kíváncsi érdeklődésre: „Az
öröm könnyeket csalt azok szemébe,
akik az ajándékokat adták. Szívből jövő
szeretettel adni, majd megtartani a pil
lanatot magunkban örökre, hát ebből
születtek az örömkönnyek.” (x)

MEGLEPETÉS
hangos nevetéssel és könnyekkel 
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Több mint 12 ezer plüssmackó gyűlt
össze a Macikórház – Menjünk együtt
haza elnevezésű jótékonysági akció ke
retében. A kis barátok egy része be is
költözött a kórházban betegeskedő
gyerkőcök mellé, hogy egy kis örömet
vigyenek az ott töltött mindennapokba.

Az idei gyűjtés egy hatalmas ösz
szefogás eredménye volt, sportklu

Közel félszáz fedél nélkül élőt láttak
vendégül, akik moziztak, majd a Fehér
Zoltán mesterszakács által készített est 
ebédet fogyaszthatták el a képviselő jó
voltából. Az ötletgazda Simon Panka, a
Győr+ Rádió főszerkesztője, Grászli Ber
nadett, a Rómer Flóris Történeti és Mű
vészeti Múzeum igazgatója és Sütő Csa
ba, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
vezetője együttműködésében jöhetett
létre a jótékonysági délután. 

Az akciót Simon Róbert Balázs, győri
országgyűlési képviselő is üdvözölte.
„Mindig támogatom az ilyen jellegű kez
deményezéseket, igyekszem személye
sen is példát mutatni a jótékonykodás
ban, most is szívesen vettem részt a
programon” – fogalmazott.       

Az akciónak olyan nagy sikere volt a
meghívott hajléktalanok körében, hogy
a képviselő szeretne hagyományt te
remteni az adventi programból.

Az „Adni jó” mottó jegyében is
mét adakoztak az Audi Hungaria
munkatársai. A vállalat által, immár
hatodik éve szervezett karácsonyi
adománygyűjtés során összesen
több mint két tonna élelmiszer
gyűlt össze, közel hárommillió fo
rint értékben. Ruhaneművel, játé
kokkal, könyvekkel teli ajándékcso
magból pedig 400 darabot tudtak
összeállítani. 

Az adományok egy részét az Audi
Hungaria munkatársai, illetve dr.
Knáb Erzsébet, az Audi Hungaria Zrt.
személyügyért és szervezetért fele
lős igazgatósági tagja nyújtotta át a
három támogatott intézményben, a
győri Család és Gyermekjóléti Köz
pontban, a Győri Hajléktalanokat Se
gítő Szolgálatnál Likócson, valamint
a Bagolyvár Gyermekotthonban. Rá
szoruló családok száz darab laptop
pal is gazdagodtak az Audi Hungaria
jóvoltából.

segített az Audi
MERT ADNI JÓ: 

A MACKÓK
bok, iskolák, óvodák, civil szerveze
tek is szép számmal csatlakoztak a
nemes kezdeményezéshez. A cél, a
tavalyihoz hasonlóan, idén is az volt,
hogy minden kórházba kerülő kis
gyermek kaphasson egy ölelni való
plüssállatot. A jótékony akcióhoz el
sőként az ETO focistái csatlakoztak,
akik vállalták azt is, hogy a lehető leg

több győri és Győr környéki sport
egyesületet bevonnak a gyűjtésbe.
Sőt Győr példájából merítve, már hat
megyében gyűjtenek mackókat a
gyermekosztályokon fekvő kis bete
gek felvidítására. Mert a macik külön
leges erővel bírnak: megnyugtatnak,
ha félünk, felvidítanak, ha szomorú
ak vagyunk.

Gazdára találtak

Előbb közösen megnéztek egy jó fil
met, majd tartalmas estebédet is
kaptak a hajléktalanok szerdán, a
Rómer Házban. Takács Krisztián bel
városi önkormányzati képviselő kez
deményezésére nem mindennapi jó
tékonysági akció zajlott a Rómerben. 

A RÓMERBEN
Szeretetvendégség Fotó: Gyarmati Balázs
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A fogyatékkal élők helyzete mindannyiunk
ügye, de csak akkor lehet sikeres, ha mindenki ma
gáénak érzi – mondta az Emberi Erőforrások Mi
nisztériuma szociális ügyekért felelős államtitkára
az Értelmileg Sérültek és Segítőik GyőrMoson
Sopron Megyei Egyesületének Mikulásünnepsé
gén Győrben. 

Fülöp Attila a rendezvényen úgy fogalmazott,
Győr jó példát mutat, mert a rászorulók mögött
egy közösség van, az önkormányzat, a házigazda
Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgim
názium és Szakközépiskola, vállalkozók, motoro

A cég tíz éve támogatja a győri kór
ház különböző osztályait eszközbe
szerzéssel. Idén másfél millió forint ér
tékben vásároltak műszert a Gyer
meksebészeti Osztály részére. A kará
csony előtt tartott átadón az ajándék
mellett az adományozásról szóló em
lékplakettet is átvehette dr. Vaszari
Zsolt gyermeksebész Váczi Vivientől,
a WHB Szponzorációkért és Támoga
tásokért felelős szakreferensétől. 

Az új eszközről Vaszari Zsolt el
mondta, egy harmincéves, egy éve
rossz gépet tudnak lecserélni az ado
mány által. Az elektromos vágó koa
guláló készülék nélkülözhetetlen
egyes érelváltozások gyógyításában,
de ezt a készüléket használják az al
tatásos műtéteknél és a helyi érzés
telenítéses műtéteknél is, vágásra és
vérzéscsillapításra.

DISCO 
sok (Arrabona Eagles M.C. Hungary) és a segítők
is sokat tesznek a fogyatékkal élőkért.

Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képvi
selő pedig, aki tíz éve résztvevője a rendezvény
nek, azt tartja fontosnak, hogy támogassuk, segít
sük a fogyatékkal élőket, akik cserébe rengeteg
szeretetet adnak az épek számára. 

Idén huszonegyedik alkalommal rendezték
meg a Mikulás Discót, amelyre félezer vendég ér
kezett a régióból. A résztvevők ajándékot kaptak
a Mikulástól, megvendégelték őket, táncolhattak,
és táncos műsort is láthattak.

a Mikulással

készüléket kapott a Gyermeksebészet
NÉLKÜLÖZHETETLEN 

A WHB Group egy 1,5 millió forint értékű sebészké
szüléket adományozott a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház Gyermeksebészeti Osztálya részére. 
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901 DUNAKAPU TÉR – ÚJVÁROS – SZIGET – PINNYÉD
• Pinnyéd, Új sortól indul a tűzijátékra: 0.25 órakor
• Dunakapu térről indul Pinnyédre: 1.25 órakor

907 DUNAKAPU TÉR – MALOM LIGET – MESTER UTCA –
JANCSIFALU – SZABADHEGY – KISMEGYER

• Kismegyer, Arató utcából indul a tűzijátékra: 0.25 órakor
• Dunakapu térről indul Kismegyerre: 1.25 órakor

911 DUNAKAPU TÉR – RÉVFALU – KISBÁCSA – BÁCSA, 
ERGÉNYI LAKÓTELEP – SÁRÁS – RÉVFALU – DUNAKAPU TÉR 
(KÖRJÁRAT)

• Dunakapu térről indul: 0.15 és 1.25 órakor

917  DUNAKAPU TÉR – BARTÓK BÉLA ÚT – ADYVÁROS – 
ZÖLD UTCA, SZŐNYI MÁRTON UTCA

• Zöld utca, Szőnyi Márton utcától indul a tűzijátékra: 
0.25 órakor
(előtte 0.23 órakor a Jereváni út, postánál és 0.24 órakor 
a Zöld utca, Jereváni útnál is fel lehet szállni)

• Dunakapu térről indul a Zöld utcába: 1.25 órakor
(a Zöld utcai végállomást követően a Szőnyi Márton utca, az
Erfurti út 40. és az Erfurti út, Jereváni út megállóhelyeken is
le lehet szállni)

921 DUNAKAPU TÉR – KÁLVÁRIA UTCA – MARCALVÁROS –
MÉNFŐCSANAK – GYIRMÓT

• Gyirmót, Papréti úttól indul a tűzijátékra: 0.10 órakor
• Dunakapu térről indul Gyirmótra: 1.25 órakor

922 DUNAKAPU TÉR – MARCALVÁROS
• Marcalváros, Kovács Margit utcától indul a tűzijátékra:

0.30 órakor
• Dunakapu térről indul Marcalvárosba: 1.25 órakor

931  DUNAKAPU TÉR – GYÁRVÁROS – LIKÓCS
(SZENT VID UTCA, KÖVECSES UTCA) – GYŐRSZENTIVÁN, 
HOMOKSOR – KÁLMÁN IMRE ÚT

• Győrszentiván, Kálmán Imre útról indul a tűzijátékra: 
0.02 órakor
(Figyelem! Likócson az autóbusz a Dunakapu tér felé is 
a Pesti út kifelé irányú oldalán áll meg!)

• Dunakapu térről indul Győrszentivánra: 1.25 órakor

A program esetleges csúszása esetén az autóbuszok is később
indulnak, megvárva a tűzijáték végét! A fenti autóbuszjáratok
díjmentesen vehetők igénybe.

Az autóbuszjáratok részletes útvonala és megállóhelyei a 2019.
június 15‐től érvényes helyi menetrendfüzetben, valamint a
gyor.hu és a volanbusz.hu honlapokon is megtalálhatók.

A győri önkormányzat szilveszter éjszakáján, 2020.
január 1jén, szerdán a tűzijátékra való bejutást és
a hazajutást ingyenes éjszakai járatokkal segíti.

ÉJSZAKAI JÁRATOK 
a szilveszteri tűzijátékra

Ki áll vesztésre? Advent és a karácsony
vagy a fogyasztói társadalom? Ha az üzle
tekben lévő tömeget nézzük, nem na
gyon lehet kérdés a végeredmény.

Csak látszat, hogy az advent és a kará
csony vesztésre áll. Már látványosan mu
tatják a jelek, hogy fel kell készülni arra,
hogy a helyzet változni fog.

Világjelenség, nem csak magyar. Mikor
változhat a helyzet?

Igen, így van. A közgazdászok szerint a
katarzis 2035–2045 környékén várható a vi
lágban, s mivel nagyon nyitott ország va
gyunk, Magyarországon is. Rendkívül sú
lyos a helyzet. Az energiaforrások kimerül
nek, a lokális ökológiai és humánökológiai
katasztrófák (például a migráció) felerősöd
nek, az embertelen nagy technikák csődöt
mondanak, az életvilágok végzetesen le 
épülnek, a vagyoni egyenlőtlenségek tart
hatatlanná válnak...

„Virrasszatok! A fogyasztói társa
dalom advent fényében” címmel
tartott előadást a Brenner János
Hittudományi Főiskolán Somogyi
Ferenc, a Széchenyi István Egye
tem Kautz Gyula Gazdaságtudo
mányi Karának docense. A részle
tekről az oktatót kérdeztük.

Mikor kezdődött a baj ön szerint?
A kapitalizmussal, az I., még inkább a II.

ipari forradalommal és a liberális utópia út
jára indulásával, tehát a XVIII–XIX. század
fordulóján. A szellemi áramlatok kétszáz
éves ciklusának végéhez érkeztünk…

Hogy jön el az advent ebben a világ
ban?

A XX. század egyik legjelesebb gondolko
dója, Martin Heidegger azt mondta: „Már
csak egy Isten menthet meg bennünket”, s
mivel keresztény vagyok, számomra ez is
Jézus Krisztus követésének parancsát jelen
ti. Úgy látom, hogy a nagy regionális ka
tasztrófák után a túlélőknek egyetlen esé
lye marad: a spirituális megújhodás, követ
kezményeként az emberek elkezdenek vég
re valódi emberként érezni, gondolkodni és
élni. Máris a felkészülés időszakában va
gyunk. Itt mindenki és minden döntésho
zatali szint megszólított. Hiszek abban,
hogy a hiteles közösségek, az emberlépté
kű lokalitások egymás felé fognak fordulni,
s élhető világot teremtenek olyan értékek
mentén, amelyek szerény – nem szegény –
fogyasztói kosarakhoz fognak vezetni. Ezek
a fogyasztói kosarak oltalmazni fogják a ter
mészetet, kímélik a közösségek harmóniá
ját és ápolják az emberi pszichét.

Ebben az értelemben mondom azt,
hogy virrasszatok! Advent jól hallhatóan ko
pogtat az ajtónkon.

ADVENTNEK
nincs alternatívája

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Ververidis Vasilis/Shutterstock.com
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A Kossuthdíjas magyar énekes
nek prosztatarákja van. Vagy nincs.
Vagy volt. Vagy nem is volt. 

Meglepő módon ő mindenesetre
nem tud róla, pedig meggyógyult be
lőle, mégpedig egy új szer – ami per
sze kizárólag természetes anyagokat
tartalmaz, hiszen tudjuk, hogy fűben,
fában van az orvosság – tett vele cso
dát. Reklámozták is arcképével a ké
szítményt, ahogy Sváby András mű
sorvezetővel és egy ismert orvosku
tatóval egy cukorbetegséget „gyógyí
tó” kamu szert.  Úgy látszik, a tévék
re rájár a rúd, most már Rónai Egon
műsorvezetőt is belekeverték egy ha
sonló ügybe, ő is magyarázkodni
kényszerült. Mások mellett ők azok
az ismert személyiségek, akiknek a
nevével hitelesíteni próbálják az en
gedély nélkül forgalmazott, jobb
esetben csak hatástalan, rosszabb
esetben kifejezetten káros tablettá
kat, porokat, teákat. Mire az érintett
tudomást szerez róla, hogy a nevét,
rangját, fényképét felhasználták, le
tiltatja, följelentést tesz, akár hóna
pok múlnak el, ez idő alatt pedig off
shore cégeknél nyitott számlákra az
akárcsak tízezer forintos tételekből is
százmilliók futhatnak be. Az árut
egyébként a megrendelők magyar
futárszolgálaton vagy éppen postán
keresztül általában megkapják. Van
tehát kézzel fogható ellen
érték, ami persze sem
mire sem használ
ható, nem gyó
gyít sem cukor
bajt, sem
prosztatará
kot, sem me
revedési za
vart.

Tulajdon
képpen az em
lített, a kamu
hirdetésekben
engedélyük nélkül
szereplő ismert embe 
rek még jól jártak, mert elő
fordult már, hogy valaki egy hirdetés
ben tudtán kívül azzal kérkedett, mi
lyen szexuális erőre, teljesítményre

teszi alkalmassá az új találmány, pe
dig előtte ő teljesen impotens volt.

Aztán megint a prosztata (népsze
rű szerve ez a kamu oldalaknak),

csak most rák helyett gyul
ladásra ajánlanak cso

daszert. Mégpedig
nem más ajánlja,

mint egy már
nem praktizá
ló híres szív
s e b é s z ,
Papp Lajos.
A professzor
nak vannak

ugyan meg
hökkentő és a

szakma által vita
tott megnyilvánulá

sai, mondjuk, a kolesz
terinről, a zsír szerepéről az

étkezésben, de azt azért nehéz elkép
zelni róla, hogy hirtelen felcsapott
urológiai tanácsadónak. 

Van persze más urológus tanács 
adó is, igaz, ő sem tud róla, hogy ne
vét, szakmai tekintélyét mire használ
ják. Dr. Tenke Pétert a budapesti
Semmelweis Egyetem Urológiai Klini
kája vezetőjeként mutatják be, ami
önmagában is hazugság, mert a ne
ves urológus a fővárosi Jahn Ferenc
Kórházban dolgozik. Tudtán kívül
ilyeneket mond: Magyarországon be
csapják a prosztatagyulladásban
szenvedő férfiakat. Szándékosan el
avult módszerekkel kezelik a betege
ket. Van korszerű, Magyarországon
kifejlesztett gyógyszer, de annak pa
tikai forgalmazását nem engedik a
„felső körök”. De hát azért van az in
ternetes hirdetés, hogy segítsen a rá
szorulókon. Azt írják a reklámban,
hogy az urológiai klinika hivatalos ol
dalán beszerezhető a szer.

Ha az ember a megadott linkre
kattint, természetesen nem a Sem
melweis Egyetem Urológiai Klinikája

jön be, hanem egy ismeretlen oldal,
ahol az eredeti 98 euró helyett most
kevesebb, mint 16 ezer forintért be
szerezhetjük a természetes anyagok
ból összerakott találmányt. De igye
kezzünk, mert a forgalmazók gondos
sága, előrelátása miatt van ugyan
még raktárkészleten, de nagyon fogy. 

Az emberi kiszolgáltatottság és
részben a tudatlanság vámszedői so
kat keresnek. Facebookon megjele
nő oldalaik általában orosz eredetű
ek, a pénz offshore cégeken át jut el
a csalókhoz. Nehéz tetten érni őket.
A beteg meg fizet, vár a csodára. Pró
bál hinni, miközben vesztegeti az ide
jét, ami a beteg embernek a kamu
szerek áránál is többe kerül. Várha
tunk nemzetközi rendőrségi nyomo
zásra, intézkedésre, bejelenthetjük a
Facebooknak, hogy kamu oldalra lel
tünk, de előbbutóbb eljutunk a felis
meréshez: önmagunkat megvédeni
mindenekelőtt önmagunknak kell.

TUDTUKON KÍVÜL AJÁNLANAK CSODASZEREKET

A
kiszolgáltatottság
és a tudatlanság
vámszedôi sokat

keresnek

Kamu oldalak az interneten, 
ISMERT SZEMÉLYISÉGEKKEL

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Pixabay



132019. december 20.

Szina Kinga
kapta 
a Kardirex-
díjat

Hagyomány már a Győri Nemze
ti Színház életében, hogy az évad
kiemelt produkciójának premier
jén átadják a Kardirex Művészeti
Díjat. Lévay Szilveszter és Michael
Kunze Elisabeth című musicaljének
szombati bemutatója előtt dr. Va
sas Norbert, a Kardirex Egészség
ügyi Központ centrumvezető főor

vosa nyújtotta át az elismerést Szi
na Kingának.

A Kardirexdíjat 2014ben hívták
életre, a kuratórium így kívánja elis
merni és támogatni a színház legki 
emelkedőbb művészi teljesítményét
nyújtó színészeit. Szina Kinga sokol
dalú színművész, a hazai és a világiro
dalom klasszikusaiban nyújt emléke

zetes alakításokat évadról évadra.
Szakmai alázata, a tökéletességre va
ló törekvése példamutató, melyet a
közönség és a színházi szakma egy 
aránt elismer. A színésznő megkapta
a Kisfaludydíjat, a TAPSdíjat, 2015
ben a Győr Művészetéért díjat vehet
te át, 2018ban pedig Szent István
díjjal tüntették ki. 

Elisabeth Európa egyik legismer
tebb uralkodó asszonya, aki már éle 
tében jelképpé vált. Lévay Szilveszter
és Michael Kunze darabja 1992ben
Bécsben debütált. Magyarországon

Grandiózus musicallel zárja az évet a színház

Kemény próbaidőszak előz
te meg a Győri Nemzeti
Színház múlt szombaton be
mutatott szuperprodukció
ját, az Elisabethet. Forgács
Péter igazgató hetek óta
minden pillanatot kihasz
nált, hogy a társulattal egy
grandiózus előadással lepje
meg a közönséget kará
csony előtt. A zenés mű a
császárné izgalmas, ám tra
gikus életét mutatja be, a
musicalirodalom kiemelke
dő dalaival átszőve. 

a Budapesti Operettszínház produk
ciójával, 1996ban kezdte meg dia
dalútját.

A musicalben a valóság elegyedik
a fikcióval. Utóbbit a Halál képviseli,
a valóságot pedig Luigi Lucheni, az
olasz anarchista jelenléte, aki 1898
ban a Genfitó partján halálra sebe
sítette Elisabethet.

Sisi szinte kislányként, 16 évesen
lett császárné, Ferenc József hitvese.
Az osztrák uralkodó édesanyja, Zsó
fia Sisi nővérének szánta fiát, aki a
történetmesélők szerint első látásra
beleszeretett majdani feleségébe, a
lázadó hercegnőbe. Elisabeth a csá
szári udvarban sem találta helyét,
Zsófia szerint „nem engedelmes és
nem jó, ő, mint egy nárcisz, épp
olyan önfejű! Ám egy császárnénak
illik fényes példát adni mindig!” Ezzel
szemben a korához képest modern
Sisi verseket írt és lovagolt, tökélyre
fejlesztette saját szépségkultuszát, s

„a vékony jég, a szeszély, a veszély”
vonzotta. Anyja mindenre kiterjedő
kontrolljával szemben Ferenc József
sem védte meg ifjú hitvesét, ami ren
geteg szenvedéshez vezetett. Folya
matos gondterheltség, a jogaiért va

ló küzdelem, teljesíthetetlen elvárá
sok, elvágyódás és magánéleti tragé
diák sora kísérte végig életét. 

A darabban természetesen meg
jelenik Sisi magyarsághoz fűződő le
gendás viszonya is. Az emlékezet
szerint a királyné utolsó mondata
magyarul hangzott el, udvarhölgye
ihez szólva azt kérdezte: „Mi törté
nik velem?” 

Sisi története, a grandiózus elő
adás nagy sikerrel debütált Forgács
Péter igazgató rendezésében, aki a
Győr+ Televízió Kulisszák mögött cí
mű műsorának úgy nyilatkozott: Az
egy négyzetméterre eső kiváló éne
kesek száma meghaladja az eddigi re
kordot.

A darabot kettős szereposztásban
mutatta be a Győri Nemzeti Színház:
Elisabethet Bori Réka és Fehér Nóra,
Luigi Luchenit Fejszés Attila és Sze
menyei János, a Halált Csiszár István
és Kocsis Dénes, Ferenc Józsefet
Nagy Balázs és Másik Lehel, Zsófia fő
hercegnőt Mózes Anita és Lázin Be
atrix, Rudolf főherceget pedig Kurucz
Dániel és Vastag Tamás alakítják. A
musical karmestere Silló István és Kö
teles Géza, koreográfusa Fekete Mik
lós, a lenyűgöző díszletet ismét Báto
nyi György álmodta a nagyszínpadra,
a jelmezekért Velich Rita a felelős.

SISI,a magyarok 
királynéja

Szerző: Győr+
Fotó: Orosz Sándor
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A Győri Erdélyi Kör 1989 szeptem
berében alakult győri szimpatizán
sokból, akik együtt éreztek a romá
niai magyarokkal. Néhai dr. Búzás Gá
bor alapötletéből született meg az
ország első ilyen egyesülete. Ehhez
csatlakoztak az Erdélyből menekült
és áttelepült magyarok. Mindez már
történelem. Sokak számára megélt tör
ténelem, melyben volt szenvedés, ku
darc, de volt összefogás, szolidaritás, el
határozás és lelkes igény a változásra.

A fennállásának harmadik évtize
dét ünneplő Győri Erdélyi Kör jelentős
szerepet játszott az erdélyi menekül
tek magyarországi befogadásában, az
otthon maradottak segítésében, Er
dély értékeinek megismerésében és
terjesztésében – hangsúlyozta Hor
váth László, aki felidézte, hogy a nyolc
vanas években Romániában katasztro
fális volt az ellátás, drámaian alacsony
az életszínvonal, az ottani állampárt
minden pénzt az adósság visszafizeté
sére használt fel, hogy semmiben ne
függjön az emberi jogokat, a demok
ráciát egyre hangosabban számon ké
rő Nyugattól. A román nemzet
figyelem elterelését a magyarok elleni
durva szembefordulással próbálta
meg elérni az állampárt. Több ezer
magyar falut leromboltak, közössége
ket vertek szét, hagyományokat pusz
títottak el, de a községekben élő romá
nokat is bekényszerítették lakni a váro
si betonkolosszusokba. Egyre durvább,

A tárlatot Sinkó István képzőművész nyitotta
meg, aki jól ismeri az alkotókat. Elmondta, mindket
tőjük munkásságában nagy szerepet játszik az ég és
a föld. Elsősorban Andrea alkotásai fordulnak az égi,
a szakrális világ felé. Munkái az elmúlt években egy
re letisztultabbá váltak, aszimmetrikus idomokkal
dolgozik, amely által izgalmas kompozíciók szület
nek, a színek tekintetében elsősorban az alapszíne
ket és a szürke árnyalatait használja. A vonalak pedig

„Friss elmével cselekvő része
sei voltunk a három évtized
del ezelőtti történelmi idők
nek” – idézte fel a kezdeteket
Horváth László, a Győri Erdélyi
Kör első elnöke.

minden társadalmi mozgást ellenőrző
rendőrállam tartotta fenn a rendet, s
fojtotta el a szabad beszédet.

1987ben húszezer erdélyi mene
kült érkezett Magyarországra, idézte
fel a Romániából történő elvándorlás
kezdetét az első elnök, ami azonban
egyúttal a szülőföldhöz való visszatalá
lást is jelentette. A magyar társadalom
nyitott volt a befogadásukra, segítette
beilleszkedésüket. A magyar állam ta
buként kezelte a romániai magyarság
gondjait, szerepét a Magyar Vöröske
reszt és az egyházak vették át.

Győrbe rengeteg menekült érke
zett, mondta Horváth László, s ebben
a városban az a sajátos helyzet állt elő,
hogy a Népfront itteni szervezete is ak
tívan közreműködött az Erdélyből ér
kező magyarok beilleszkedésében.
Horváth László név szerint megemlí

tette a Városi Tanács VB. titkárát, dr.
Kovács Lajost, aki „ugyan nem Erdély
ből származott, hanem borsodi gyerek
volt, de sok erdélyi embert juttatott la
káshoz, s az elsők között lépett be a
Győri Erdélyi Körbe.”  

„A nemzettudat, a szolidaritás erő
sítése, a jó emberi kapcsolatok kialakí
tása szempontjából is fontos, hogy ez
a kör él, működik, és nagyon sokan kö
tődnek hozzá” – fogalmazott az elnök. 

Az elmúlt harminc év szép és érté
kes pillanatait elevenítette fel Pintye
Tamás jelenlegi elnök ünnepi beszédé
ben és a háttérben vetített képekkel.
Az ünneplő egyesület jelhagyó ajándé
kot adott az egyesület munkáját segí
tő, támogató, minden volt és jelenlegi
tisztségviselőinek, támogatóinak, ba
rátainak. A Győri Erdélyi Kör alakulása
óta folyamatosan jó kapcsolatot ápolt

a társszervezetekkel, valamint a győri
önkormányzattal. Első támogatóik kö
zött a győri önkormányzatot is maguk
mellett tudhatták. Az ünnepségen
LaczkovicsTakács Tímea önkormány
zati képviselő beszédében méltatta a
kör munkáját.

Ünnepi beszédében Szekeres Sán
dor, az Erdélyi Körök Országos Szö
vetségének elnöke úgy fogalmazott:
„Büszkék vagyunk arra, hogy az első
Erdélyi Kör az országban a győri volt.
Utána alakult meg a budapesti és a
többi megyeszékhelyi kör.” 

A körhöz bárki csatlakozhat, aki
nek kötődése van Erdélyhez, vagy
szeretné megismerni az ott élő em
berek gondolkodásmódját, világlátá
sát, sorsát, életét. Jelentkezni lehet
Pintye Tamás elnöknél a gyorierdelyiek
@gmail.com címen.

GEOMETRIKUS 

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Marcali Gábor

A napokban nyílt meg Gulyás Andrea és Bihon Győző kiállítása az Esterházypalotában. A
Szent endrén élő képzőművészek alkotásai az absztrakció irányába mutatnak, melyekre a geo 
metrikus, illetve a természeti formák ábrázolása jellemző. 

formák a palotában

ELSŐK KÖZÖTT AZ ORSZÁGBAN

HARMINCÉVES
a Győri Erdélyi Kör

megteremtik az egyensúlyt a munkáin. Bihon Győző
elhozott Győrbe egy válogatást a 2010 és 2014 kö
zötti műveiből, de a legfrissebb munkáit is láthatjuk.
Alkotásaira jellemző, hogy felülnézetből láttatja a
műveit, „kicsit isteni madártávlatból” ábrázol, így a
kép átalakul egy absztrakt festménnyé.

A kiállítás december 31ig látogatható hétfő ki
vételével naponta 10 és 18 óra között az Ester
házypalotában. 

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Pintye Júlia



leg a zeneszerző, John Kander megírta,
főleg nem férfi előadó. Ezen túl pedig
első alkalommal állíthattam színpadra
olyan saját színházi produkciót, Mozart
Figaro házasságát, melyben nem csak
énekesként Cherubino szerepében, ha
nem rendezőként, producerként is köz
reműködtem. És szintén ez az első al
kalom, hogy hazánkban Cherubinót
férfi énekli, így ez is színháztörténeti
esemény. Emellett természetesen
könnyűzenei műsorommal ugyanúgy
koncerteztem, mint a korábbi években,
mozgalmas időszakot tudhatok tehát
magam mögött. Most pedig zajlik az

adventi turné, ami szép befejezése en
nek az évnek is.

A Széchenyi téren az Ünnep cí
mű lemeze dalait hallhatjuk?

Igen, ez a karácsonyi album an
no platinalemez lett. Győrben
most a legnagyobb karácsonyi
örökzöldeket hallhatják majd, mint
például a White Christmast, a Csen
des éjt, a Legyen hót vagy például
a Grincs filmzenéjét és természete
sen az Ave Mariát. Csupa olyan
dalt tehát, amit az emberek ismer
nek és kedvelnek.

A hidegben, szabadban való
éneklés nem viseli meg különleges
hangszálait?

Természetesen megviselné, de
edzésben tartom magam. Másrészt
fűtött színpadot kérek, hőgombákkal
melegítik a levegőt. Így lehet énekel
ni, persze nem órákat, de ennyi ed
zés nem is árt.

Nagyon kedveli az adventi vásá
rokat, jól tudom?

Nagyon szeretem az egész adven
ti időszak hangulatát, a készülődést,
az illatokat, a vásárokat, a forraltbo
rozást, a havat. Amikor lazán sodród
hatok a tömeggel, nem kell rohanni.
A lakásban már november végétől áll
a karácsonyfa, teljes ünnepi díszben
van az otthonom.

És mit lát az embereken?
Egyre feszítettebb a tem
pó, fel tud oldódni egy
egy koncerten a kö
zönség?
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Sokoldalúság jellemezte az el
múlt évét. Miként értékeli 2019et?

Tényleg nagyon izgalmas évem volt,
mert sikerült kipróbálni magam min
denben, amiben szerettem volna. Az
operett felé nyitottam egy önálló mű
sorral, ez sikerrel fut a kedvenc ope
rettdalaimmal és sanzonokkal, kuplék
kal. Lehet, hogy talán nem is gondol
nák, de a nagy operettáriák is komoly
technikai felkészülést igényelnek. Idén
megszereztem a második diplomámat,
énekművészként végeztem a Miskolci
Egyetemen. Erre senki nem presszio
nált, az én bakancslistámon szerepelt.
Színházi szempontból két fontos ese
mény történt: felkérést kaptam a szé
kesfehérvári Vörösmarty Színház igaz
gatójától a Chicago című musicalben
Mary Sunshine újságírónő szerepére.
Magyarországon még senki sem éne
kelte el ezt a szerepet abban az igen
magas hangfekvésben, ahogy eredeti

Az ország egyetlen férfi szop
ránénekese, Vásáry André
ad karácsonyi koncertet ze
nekari kísérettel szombaton
17 órakor a Széchenyi téren.
A sokoldalú énekes az Ün
nep című lemezének dalait
hozza el az adventi forgatag
ba, olyan népszerű slágerek
kel, mint a White Christmas
és a Csendes éj.

Olyan kedvező helyzetben vagyok,
hogy amikor elkezdek énekelni, az em
berek odafigyelnek rám. Azt veszem ész
re, hogy a dalok, s ahogy kommunikálok,
az megnyugvást hoz a közönségnek. Ki
kapcsolnak, átadják magukat, s ebben,
remélem, benne vannak az energiáim,
a személyiségem is. Az advent, a kará
csony több oldalát szeretem megmutat
ni. Ugyanakkor azt az elképesztő őrüle
tet, ami ilyenkor zajlik a városokban, el
kerülöm. Szerencsésnek érzem magam,
hogy más jellegét tudom megmutatni
az ünnepnek, és azt veszem észre, hogy
erre bizony van is igény. 

Lesz ideje kicsit körülnézni a győ
ri adventi forgatagban?

A Széchenyi tér egyébként is gyö
nyörű, gondolom, ilyenkor még han
gulatosabb, már nagyon várom,
hogy lássam. Bárhol koncertezem, a
legkisebb településen is, tudja a stá
bom, hogy koncert után mindig kö
rülnézek. Győrben is így lesz, bizto
san iszom egy forralt bort.

Sikerül idén karácsonykor haza
mennie Debrecenbe?

Idén sem tudok hazamenni, mert
23án Egerben lesz egy nagykoncer
tem, 25én pedig már a Balatonon.
De napi szinten kapcsolaban vagyok
a családommal, Viberen, Facetime
on együtt karácsonyozunk. Persze
nem egyedül töltöm a karácsonyt,
hanem barátoknál leszek.

Az év utolsó napján is dolgozik?
December 25én, 26án és 27én is

koncertezem, illetve színházban lépek
fel, úgyhogy kimaxolom az év utolsó hó
napját, így szilveszterkor nem dolgozom.
Úgy terveztem, hogy Madridba vagy
Bécsbe megyek, de mindkettőt sajnos
sztornózni kellett, úgyhogy valószínűleg
Budapesten leszek barátokkal ismét.

Az Advent Győrben programjai az „Egy város, ezer élmény – Kultúra” turisztikai
eseménysorozat részeként valósultak meg. A programokhoz szükséges rendez
vénytechnikát az önkormányzat európai uniós támogatással szerezte be.

Vásáry Andréval
ünnepelhetünk

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: sajtófotó
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Ahogy az már szokás, múlt csütör
tökön egy ingyenes örömzenéléssel
indult a Boogiefeszt, majd pénteken
és szombaton a Richter Teremben
tartották meg a közel három és fél
órás boogiewoogie ünnepet. A zsú
folásig megtelt nézőtéren már alig
várták a kezdést, amelyet Dániel Ba
lázs, azaz Mr. Firehand klasszikusra
álmodott meg: J. S. Bach Toccata és
Fúgáját adta elő, persze hogy boogie
woogiera átírva. Ezt követően bein

Tavaly ősszel kezdtem el egy asz
szony, a magyar–orosz szakos peda
gógus családtörténetét, de az írás, a
külső és belső forma értése, megér
zése nehezen ment. Aztán – hajlan
dóságom volt erre – nevet cserél
tem, egyes szám első személyre vál
tottam. A megoldást ez hozta. Más
ként figyeltem lépésekre, színekre, a
mind közelebb jövő ismerős hangok
ra, Eszter nyugtalan életének évsza

Prózakötet győri újságírótól

A közelmúltban jelent meg Illés Eszter prózakötete, a Virrasztás apámért. Nem hagyhatjuk említetlenül: a név
mögött Győrben élő újságíró rejtőzik, akinek ez a harmincharmadik könyve. Joó Józsefet a miértről, a munkáról
és további terveiről kérdeztük.

KÖNYVEEszter
kaira, csöndes bánatára, az izmaiban
matató öregségre. Vele több min
dent láttam, különös világot, vidéki
ősöket, és sokszor csodálkoztam,
hogy miket választ szét emlékezeté
ben, milyen titkos mélyeket kavar fel,
emberi kapcsolatokat, mennyi min
dent elbeszél arról, ami az aggoda
lommal terhes életet mérgezi. Meg
nyugodtam ama gondolatban, hogy
a nő velem van, megment, de most

dult – ahogy ő fogalmazott – a „tuca
dik” győri Boogiefeszt.

A Dániel Balázs Trió mellett ismét
Európa legjobb táncosai ropták a ket
tőnégyre. Eljött Nils Andrén és Bianca
Locatelli svéd és olasz páros, akik a leg
keresettebb táncosok közé tartoznak,
s ennek megfelelően a legjobbak közé
is. Ahogy Markus Kakuska és Jessica
Kaiser osztrák páros is odatették ma
gukat, s megmutatták milyen is az, ha
a boogie tényleg benne van a lábban.

JeanPierre Bertrand igazi móka
mesterként szórakoztatta a közönsé
get, különleges zokninzongorázó dala
őszinte nevetést és csodálatot váltott
ki mindenkiből. Persze a hangszeres tu
dása is elképesztő, bőven megmutatta,
miért is az egyik legjobb. A svájci Nico
Brina sem akárki: ő tartja a Guinness
rekordot, mint a leggyorsabb kezű bo
ogiezongorista. A szemnek szinte lekö
vethetetlen tempóban varázsolja elő a
hangokat a zongorából, ráadásul teszi

ezt olyan szenvedéllyel, hogy szinte
lángol a színpad. Sárga zakójában
olyan Elvis Presley medleyt adott elő,
amelynek dallamát szinte minden ná
cióra átültetett: például „jöttek” a kína
iak, s az oroszok is. Utánozhatatlan,
egyedi, írásban visszaadhatatlan vi
lágsztár figura...

Pleszkán Écskát régi barátság fűzi
Mr. Firehandhez, nem hiányozha
tott hát most sem, ráadásul Ratkóczi
Huba gitárossal kiegészülve, egészen
az 1920as évekig kísérték vissza a
közönséget. Sőt, egy Led Zeppelin
dalt is előadtak Balázsékkal együtt.

Kiemelkedő pillanat volt a koncert
során a Szellemirtók című film meg
idézése is, melyet az ötletgazdák
nemcsak zenében, hanem látvány
ban is becsempésztek a műsorba. A
meglepetés tánckoreográfia kirobba
nó sikert aratott, az ötletes jelmezek
pedig mosolyt csaltak a nézők arcára.
Marót Viki, Novai Gábor és a Kultúr
vokál – a fesztivál sztárvendége – tö
kéletesen illeszkedett az este temati
kájába, Viki egy igazi rock and roll dí
va, Novai pedig élő legenda. A trióval
közösen megszólaltatott összes dalu
kat vastapssal jutalmazta a közönség.

Dániel Balázs, Koch Barnabás és
Zink Ferenc pedig életük egyik legjobb
formájában játszottak: együtt, szólók
ban, mindenhogy zseniálisan muzsikál
tak. A közönség pedig, ahogy minden
évben, most is álló vastapssal és ová 
ció val viszonozta az ajándékba kapott
boogiewoogiet, a táncokat, a poéno
kat és mindent, amit a 12. Boogiefeszt
magában hordozott. (x)

BOOGIEFESZT

Ezért pedig köszönet illeti Dániel Balázst, aki 12 évvel ezelőtt megálmodta az első győri Boogiefesztet,
ami azóta nemzetközi sztárparádévá nőtte ki magát. A mostani dupla előadás is egészen zseniális
volt, virtuóz, vicces és fordulatos.

nélkül nincs karácsony

már menthetetlen. November geren
dái rádőltek, ahogy apjára, anyjára,
apai nagyszüleire, ahogy Mimamára,
Amálra, testvérére, Mózesre. A tizen
négy fejezet helyszíneket, eseménye
ket, szereplőket fog össze, az idő, a
beszéd, az emlékező szöveg jelenlé
tét közelítheti, tájakat járhat meg az
olvasó, mondhatja végül: csak por és
hamu vár ránk… 

Összeállt két verseskönyvem –
mondta a szerző. A Hombáristen és
a Bölcsőben fűszál megjelenése
2020ban várható. Januárban tollat
fogok, hogy az olimpiára megrajzol
jam karikatúrakötetemet. Címe vég
leges: Tokyjoó.
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet
(Baross Gábor út 21., 96/311771, 336817, gyor@tourinform.hu).
A programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM

Die Weihnachtsorgelkonzerte beginnen am 26. De 
zember um 13:30 und um 15:30 Uhr in Pannonhalma
in der Szent Márton Bazilika. Die Orgelpfeiffen werden
vom Grosskantor der Basilika Kiss Zsolt zum Spielen
gebracht. Auf dem Programm: Es erklingen Werke von
Johann Sebastian Bach, LouisClaude Daquin, Arcangelo
Corelli, sowie Marcel Dupré.

Unter dem Motto „Silvesterfestfreuden”
erwartet die Stadt Győr auch in diesem
Jahr die Silvesterfeiernden mit einem bun
ten Programm. Auf dem SzéchenyiPlatz
findet ab 21:00 bis 21.30 Uhr eine Video
disco statt, von 21.30 bis nachts um 2 un
terhält die Band StarMachine mit ihrem
Auftritt die ganze Nacht das Publikum.
Zwischendrin um Mitternacht ertönt die
Nationalhymne und nachts um 1 begrüsst
ein Feuerwerk das neue Jahr.

„Lied, Virtus und Leidenschaft” – Operette und
Musical in der Audi Arena am 2. Januar um 19 Uhr.

In einer Aufführung der Künstler des Budapester Ope
rettentheaters erklingen die beliebtesten Operetten
und Musicalschlager, begleitet vom Győrer Philharmonie 

orchester. Das Erlebnis wird komplettiert durch her 
ausragende Tanzkünstler, besondere Choreog

raphien und Kostüme.

Am 31. Dezember findet der NeujahresBegrüssungsBenefizlauf
zur Unterstützung des Győrer Tierheims statt. Spenden und
Spender werden bis 9 Uhr erwartet, dann laufen die Teilnehmer
eine Runde in den Marcalvároser Kleinwald.

A gyárvárosi Jézus Szíve
templomban december
24én 15 órától pásztor
játékot láthatnak a hívek
az egyházközség fiataljai 
nak és barátainak rész
vételével, majd szentmi
se kezdődik, 23.30tól
ünnepi muzsika csendül
fel, éjfélkor pedig szent
misére várják az érdek
lődőket. 

Ruppert István ad orgonakoncertet a Szentlélektemp
lomban december 25én 17 órától, ahol adventi és kará
csonyi orgonaművek szólalnak meg. 

Kovácsovics Fruzsina gyermekeknek
szóló karácsonyi koncertje december
22én 15 órakor kezdődik a Széche
nyi téren.

Karácsonyi orgonahangversenyek kezdődnek
december 26án 13.30 és 15.30tól Pannon
halmán, a Szent Mártonbazilikában. Az orgo
nasípokat a bazilika karnagya, Kiss Zsolt szólal
tatja meg. A műsorban Johann Sebastian Bach,
LouisClaude Daquin, Arcangelo Corelli, vala
mint Marcel Dupré művei hangzanak fel. 

Óévbúcsúztató jótékonysági futást szerveznek
a Győri Állatmenhely megsegítésére december
31én. Az adományokat és az adományozókat
9 órára várják, majd a marcalvárosi kiserdőben
futnak hat kört a résztvevők. 

A Sebő együttes Játék karácsony
kor című estjét december 21én
19 órától láthatja a közönség a ka
tolikus templomban (Kossuth u.
42.), az Öt Templom Advent kere
tében. Nagy László, József Attila,
Weörös Sándor karácsonyi megze
nésített versei csendülnek fel. (x)
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Hogyan, milyen mesékkel készül
a győri előadásra?

Az úgy szokott lenni, ha felülök a
vonatra, és látom magam mellett el
suhanni a tájat, akkor jutnak eszem
be a dallamok, a mesék, és a helyszí
nen is először körbenézek. Ezekhez
az érzéseimhez igazítom az előadásai 
mat. Így adventben természetesen
olyan mesékkel készülök, amelyek az
Úristen felé nyújtózkodnak.

Mi a mesemondó feladata 2019
karácsonyán?

Ha a játék helyett a feladat látszik,
akkor nagyon rosszul végzi dolgát a
mesemondó. A legfontosabb az önfe
ledt játszadozás, mert különben nem
művészet, hanem népművelés. Attól
pedig az Úristen mentsen meg! Mivel
kéthetente egyegy nyelv, ezzel együtt
egyegy észjárás is megszűnik a világ
ban, kétségtelen, hogy a mesemondás
mögött lappang valami erős szándék,
hogy egyegy szép nyelvet, a veszély
ben levő kultúrát meg kell menteni.

Miként tapasztalja, milyen jelen
tősége, szerepe van a mesének ha
zánkban?

A mese maga az ember, az emberi
séggel egyidős. Amikor a test elfárad, a
lélek még nyújtózkodik egyet felfelé a sö
tétben. Ha megindul az emberi fantázia,
akkor a valóság nem tud elébe állni, s a

vágyait, az indulatait meg tudja fogal
mazni. Nincs olyan emberi indulat, ame
lyiket valamelyik mese ne őrizne meg. A
szomorú embert vigasztalja, a gőgösnek
pedig rákoppint az orrára. Sokféle mese

van, a legnagyobb része vigaszszerző, bá
torító, életre tanít, van, amelyik a való
ságot figyeli meg, és csak elenyésző
azon meséknek a száma, amelyek re
ménytelenek. Világkép és csiklandozás
is – a mese egyetemes műfaj.

Milyen karácsonyi „mesés” em
lékei vannak? 

Édesanyám nagyon jó beszélő, me
sélő volt, és mivel televíziónk soha
nem volt, nem akadt versenytársa
sem. Őt hallgattuk édesapámmal, dől
tünk a kacagástól, ahogy meséiben,
arcmimikájában, mozdulataiban kifi
gurázta az emberi visszásságokat, a
természetellenes magatartásokat.

Hogyan telik idén a mesemondó
karácsonya?

Történetmesélések biztosan lesz
nek, hiszen összegyűlik a család. Na
gyok a gyerekek, már unokák is van
nak, sokfelé járnak, és amikor a vacso
raasztal mellé odaülünk, a történetek
szépen összefonódnak, újraismerke
dünk. Az együttlét a legfontosabb, de
megemlékezünk a halottainkról is.
Ima, ének, zene, vacsora és történet
mesélés – így zajlik nálunk a karácsony.

Berecz András Kossuthdíjas énekes, mesemondó, népmese
gyűjtő, Isten bolondja címmel tartott előadást a Triangulum Ga
lériában advent harmadik szombatján. A mesélővel még a káp
talandombi előadást megelőzően beszélgettünk.

VILÁGKÉP ÉS CSIKLANDOZÁS

Az adventi mesék 
az Úristen felé nyújtózkodnak

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó. MekliZ Fotóstúdió
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Az illóolajokat már az ősi kultúrák
ban is alkalmazták a gyógyítás mellett
kozmetikai és vallási célokra is. Már a
X. században ismert volt a növényi ha
tóanyagok kivonásának technikája. Az
aromaterápia kifejezést először a fran
cia vegyész, RenéMaurice Gattefossé
használta könyvében, amely 1937ben
jelent meg, őt tartják a modern aroma
terápia megalkotójának. 

Borsmenta: az emésztési pana
szok, a hányinger és a fejfájás hatá
sos ellenszere, de izomfájdalmak,
hörghurut, arcüreggyulladás és uta

Az illóolajok meghódították a világot, bizonyítottan ha
tással vannak az érzelmekre, a hangulatra, enyhítik a
fájdalmat és egyéb kellemetlen tüneteket, hatásos
stresszcsökkentők, a hideg téli hónapokban különösen
kedvelt a használatuk. Nézzük, melyik mire ajánlott!

Gyógyító illóolajok

Cseppekben a varázslat

zás közbeni rosszullét esetén is ha
tásos. 

Bergamot: csodálatos illata segít
het pihenni és javítja a hangulatot.

Cédrusfa: nyugtató hatású, kiváló
izomfájdalmak esetén.

Kamilla: segíti az elalvást, nyug
tatja az irritált bőrt.

Rozmaring: emésztési problé
mákra nyújt segítséget, enyhíti a
hörghurutot, a depressziót és csök
kenti a folyadékvisszatartást.

Gyömbér: erős és fűszeres. Für
dővízbe csöpögtetve serkentő ha
tású.

Jázmin: az egyik legjobb illat, cso
dálatos hatása van a fürdővízben.

Levendula: aromás illatú, antiszep
tikus, nyugtató és gyógyító hatású.

Citromfű: jó a feszültség oldására,
pihentető.

Teafa: hatásos légúti
megbetegedések
esetén és a bőr
problémák –
mint a pat
t a n á s o k ,
tá lyogok,
égési sérü
lések – is
jobban gyó
gyulnak tőle.

YlangYlang: a problémás zsíros,
pattanásos bőr kezelésére ajánlott,
hatásos depresszió, álmatlanság, me
revedési zavar és a stressz okozta tü
netek ellen.

Ha illatos fürdőt készítünk, elég 68
csepp olajat a fürdővízbe csepegtetni.
Mivel nem elegyednek a vízzel, kever
jük el a kezünkkel alaposan. A fürdő
esetén az olaj a hatását nem a bőrön
keresztül fejti ki, hanem a meleg víz ha
tására párologni kezd, így belélegezve
jut be a szervezetbe. Illóolajjal gőzölhe

tünk is, az inhalálást javasolt torokfájás,
megfázás esetén. Egy tálat töltsünk
meg forró vízzel, csepegtessük bele a
megfelelő olajat, és lélegezzük be a
gőzt. Megfázás tüneteinek enyhítésére
a legjobb az eukaliptusz, a szantál, a

tea cserje vagy a fe
nyőolaj. Meg

előzésre is
az eukalip
tusz aján
lott.

Stressz 
enyhítésre

is használhat
juk az olajokat.

Migrénre ajánlott a
borsmenta, a levendula, a kamilla. Fej
fájásra ezek mellett még alkalmazhat
juk a bazsalikomot és az eukaliptuszt.
Étvágytalanságra javasolt a bergamott
és a borsmenta. Álmatlanság esetén ka
milla és narancsvirág ajánlott. Ha kime
rültek vagyunk, a szakemberek a roz
maringolajat, a citromolajat, a berga
mottot és a borsmentát javasolják. A le
vendula jó még izomfeszülés és magas
vérnyomás esetén is. Ha valaki ideges,
nyugtató hatással bír a citrom és na
rancsvirágolaj, valamint a mandarinolaj,
szorongásra pedig a rózsafaolaj.

Belélegezve jut 
be a szervezetbe
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Nehéz okosan szeretni. Az emberi
kapcsolataink törékenységében az
egymásra figyelés gyógyító jelenléte
a legfontosabb. Hat alapvető érze
lem a sajátunk: derű, bánat, harag,
undor, meglepődés, félelem, de a
szeretet nem szerepel köztük. A sze
retet tanulható – sőt, a szeretet ta
nulandó! „Édesanyánk szerető ölelé
se és gondoskodása során tanuljuk
meg, így jutunk el a kisded szociális
mosolyától a szívbéli mosolyig” –
mutat rá Mayer Ildikó az édesanyák
legfontosabb szerepére, a meleg sze
retet mindent átfogó és körbeölelő
áramoltatására a családban, amely
egy folytonosan, dinamikusan válto
zó szeretetháló, ahol az állandó egy
másra figyeléssel minden családtag
fejlődése biztosított. 

Mára felbomlottak a nagycsaládi
közösségek, a kihívások távolra repí
tik a családtagokat a gyökereiktől. Pe
dig az idősödő korosztály életszemlé

Mi a szeretet? Folyamatos,
megbízható módon meg
tett cselekedetek sora.
Mayer Ildikóval, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat
Családi Kör intézményének
vezetőjével az emberi kap
csolataink törékenységéről,
az édesanyáktól tanult sze
rető ölelésről, a gyógyító je
lenlétről beszélgettünk. 

lete, tapasztalata a szeretet gyakorla
ti megvalósításában életfontosságú,
„áttanítják” a szeretet áramoltatását
a fiatalabb generációknak, szívterük
szeretetében gyógyulhatnak a roha
nó életmódot folytató fiatalok. Az
alapvető értékek újra a helyükre ke
rülhetnek: a gondoskodás, a figye
lem és az oltalom válik központi erő
vé, és a gyermek megkapja mindazt
a muníciót, amivel elindulhat megva
lósítani az életben vállalt feladatait.

„Mi a szeretet? Folyamatos, meg
bízható módon megtett cselekede
tek sora – mutat rá Mayer Ildikó. – A
szeretlek szó kimondva is nagy lépés,
de szeretve lenni azt jelenti: látom,
érzékelem, hogy a másik, aki sze
ret, tesz értem. Feltöltő, lélek
erősítő érzéssé a folyamatossá
ga révén válik.”

A szeretetben „levés” le
nyugtatja az elmét, kitárja a szí
vet, növeli az önbecsülést, és
energiát szabadít fel annak érdeké
ben, hogy igazán mélyen odafordul
hassunk a többi emberhez. A szere
tet aktivizálható. Megnyilvánulásá
nak mélysége, illetve magassága, az
érzés intenzitása és annak folyama
tossága az azt aktiváló másik sze
mélytől függ. „Legalábbis ezt hisszük
– hívja fel a figyelmet a szakember. –
Az önmagunk irányába küldött szere
tetgondolatok, önmagunk megölelé
se is szeretettel töltenek el bennün
ket. Ha valaki társra vágyik, az arra
vágyik, hogy szeressék, de ehhez ma

gunkat kell felkészíteni a társulásra.
Ha belül rendben vagyunk, akkor ér
kezik el hozzánk a belül rendben lévő
társunk. És akkor nem egymás táma
szai, hanem egymás lélekemelői le
szünk.” Ez azonban „munkát” kíván,
ölelést, beszélgetést, simogatást, di
cséretet, segítést, nevetést, akár
együtt sírást. Mindent, és bármit,
ami a kapcsolatot megtölti élettel.
Mert a szeretet maga az élet. 

Boldogságunk 80 százaléka a má
sokhoz fűződő kapcsolatokból szár
mazik. Az emberi kapcsolódásaink

mint hagymahéjak vesznek körül
bennünket, de a lényeg a saját ma
gunkkal való kapcsolódásban van. Ér
tő szív és érző elme, ez rendezi a lé
tet rendbe, azaz agyunk, a gondola
taink szeretettel átitatása, érzelme
ink tudatosítása, illetve szóba öntése
egyaránt nagyon fontos. Az elmének
és a szívnek úgy kell működnie, mint
ha húrok kötnék össze őket, és én va
gyok a zenész, aki lejátssza azt a cso
dás dallamot, aki én vagyok. 

A közösségeink, kapcsolódásaink
számára akkor tudunk hozzáadott ér
ték lenni, ha megfelelő önbecsülé
sünkben és lelki békénkben megőr
ződünk, és képesek vagyunk adni,
minőségi és erős kapcsolódásokat
létrehozni. A harmonikus kapcsoló
dás egyik eleme az empátia, azaz a
gyógyító jelenlét és tudatos figye
lem: arra a kérdésre adott válasz,
hogy mire van szüksége a másiknak
ahhoz, hogy jól érezze magát. Ám a
gyógyító jelenlétünkben feltöltődő
legfontosabb emberi lény, saját ma
gunk. „A szívem kapuin keresztül né
zem magamat és a körülöttem lévő

ket. Ezek a kapuk mindazon mi
nőségeket képviselik, amelyek
emberi lénnyé tesznek: meg
értés, tiszta, meleg szeretet,
békesség, tisztelet, elfogadás,
öröm, vidámság, szépség, de

rű. Ha képesek vagyunk rendít
hetetlennek maradni a szeretet

ben, akkor már képesek vagyunk
együtt egymásért tenni. Létrejön az
összefogás, összetartás a közösségek
ben, körbefogjuk a közösségek tagja
it, a családokat, és mindenki megin
dulhat szeretetben és békében az
életfeladata megvalósítása irányába”
– mondja Mayer Ildikó, majd Mark
Twain gondolatával: „Az élet olyan
rövid, hogy nincs benne idő veszeke
désre, bocsánatkérésre, megbánás
ra, számonkérésre. Csak a szeretetre
van idő, és ha szabad így kifejezni
magam, csak egy pillanat van rá.”

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Jet Cat Studio/Shutterstock.com

Csak a szeretetre
van idô

EGYMÁS
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Kár tagadni, az év végi időszak a
szokásosnál sűrűbb a hölgyeknek.
Kajdi Zsuzsanna mentálhigiénés szak
ember szerint a karácsony közeledté
vel hirtelen és nagyon feltorlódnak a
teendőink. És mindeközben a sok
program, a ránk váró feladatok mel
lett is szeretnénk megvalósítani és el
érni az ünnep csodáját, hangulatát,
azt, amit gyermekkorunkban átélhet
tünk. Ahhoz, hogy nyugalomban,
szeretetben együtt lehessünk
családtagjainkkal, barátaink
kal, hogy összegezzük és le
zárjuk az évet, nagyon tuda
tosnak és előrelátónak kell
lennünk abban mit, hogyan
szeretnénk.

Ilyenkor számos csatornán állít
ják elénk az elvárásokat: hogyan le
gyünk szépek, jó társak, anyák, és
még azt is, hogyan kell jól ünnepelni.
Ha nem tudatosítjuk magunkban,

Készülünk rá, de nem mindig
tudjuk megvalósítani, pedig mi
nők, anyák, feleségek azt sze
retnénk, hogy az adventi vára
kozás, majd az ünnepek alatt
minden tökéletes legyen, és
még saját magunkra is jusson
időnk a család mellett. 

hogy ezeknek nem mindig van köze
a valósághoz, akkor bizony csalódha
tunk magunkban és másokban is, és
mindez nehézséget hozhat a készü
lődés során. Ez a helyzet azért is na
gyon kiélezett számunkra, mert min
dent tökéletesen szeretnénk csinálni,
és az irreálisra törekvéssel nem is si
kerülhet megvalósítani. 

„A legfontosabb, hogy életszagú ün
nepeket tervezzünk el, ami nekünk is
jó. A titok csupán ennyi” – mondja a
szakember, aki szerint a nők valójában
szeretik az adventi időszak tervezését,
számukra a karácsony megteremtése
is kreatív alkotás. 

Ennek az időszaknak veszélyei is
vannak, ilyenkor a személyes konflik
tusok felerősödhetnek, a ránk neheze
dő nyomás miatt egyre stresszeseb

bekké válunk, hajlamosak leszünk túl
bonyolítani mindent. Ahogy mondják,
a kapcsolatok megbetegíthetnek és

gyógyíthatnak bennünket. A legtöbb
stressz a személyes kapcsolatokból
adódik és érzelmi természetű. Ilyen
kor több lehetőség van azok ápolásá
ra, de több is lehet a konfliktus. Ezért
tisztában kell lennünk a saját elvárása
inkkal, mire van igényünk, a sok teen
dő között tudjuk, mit szeretnénk, ké
pesek legyünk kérni és nemet monda
ni is. A konfliktusaink nagy részét meg
előzhetjük azzal, hogy a családtagok
kal előre tervezünk és egyeztetünk,
amit bármikor megtehetünk, hiszen
soha nincs késő, mindig van lehetőség
menet közben is a korrigálásra. 

Az advent és az ünnepek a lelas
sulás, az évről és az életről való szám
vetés ideje, amikor érdemes megáll
ni egy pillanatra, egymásra és ma
gunkra figyelni, feltenni magunknak
a kérdést: Mi az igazán fontos az éle 
tünkben? Ennek az lehet a hozadéka,

hogy a józanság ott lesz velünk,
bennünk, időt adunk és hagyunk
saját részünkre is, átértékeljük a
dolgokat. Nem eltűnünk a káosz
ban, hanem arra koncentrálunk,
hogy csak mi adhatjuk meg ma

gunknak is a pihenés, a feltöltődés
lehetőségét. Valójában megértjük a
karácsony lényegét, a nyugalom, a
szeretet, az együttlét örömét. 

Érdemes kihasználni a családdal
és barátokkal találkozás lehetőségét,
figyelni arra, hogy minőségi időt tölt

A TALÁLKOZÁSOK
gyógyítanak, a természet ellazít

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Pixabay
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sünk egymással úgy, hogy közben ön
magunkkal sem veszítjük el a kapcso
latot. „Ehhez jó arányérzék kell, vá
laszt adni a mikor, mit, kivel kérdésre,
és azt is szem előtt tartva, hogy ne
kem mire van igényem” – emeli ki
Kajdi Zsuzsanna, aki rámutat arra, eb
ben nagy segítség a feladatok meg
osztása. Arról, hogy mit szeretnénk,
sok esetben nem jól kommunikálunk.
Pontosan fogalmazzuk meg vágyain
kat, kéréseinket, mert a családtagja
ink nem gondolatolvasók, és a be
szélgetések során érhet bennünket
meglepetés, ha megkérdezzük őket,
kinek, mi fontos az ünnepekből. Le
het, hogy az általunk feltételezettnél
jóval kevesebb is jó és elég lehet,
akár ajándékból, akár ünnepi menü
ből is. És ne felejtsük, a jótékony
stressz nélkül nincs karácsony, ugyan

is az segít bennünket a teendőink
kel időben végezni. Az ünnepek
alatt találjunk vissza a természet
hez is, a jó levegő elsimítja a ben
nünk felgyűlt ingereket, feszültsé
get, egy séta a lelassulásban és ki
kapcsolódásban is segít, összeren
dezhetjük gondolatainkat. 

„Hagyjuk magunkat elvarázsolód
ni a csodában, illatokkal, fényekkel,
zenével, ételekkel, beszélgetéssel
teremtsünk meghitt pillanatokat a
családunkkal önmagunknak is, és
ha ez sikerül, szeretteink is ezt a va
rázslatot viszik tovább magukkal a
következő ünnepekre” – foglalja
össze a szakember. 

„Hagyjuk magunkat
elvarázsolódni 
a csodában”

Stresszmentes ünnepek
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Tv premier
A korábbi hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

gazfroccs.hu facebook.com/gazfroccstv linktr.ee/gazfroccs

Írja és szerkeszti: Nagy Viktor
Fotó: Marcali Gábor, Nagy Viktor
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A MercedesBenz 2014ben mutat
ta be a GLA kis crossoverét. A frissítés
gyorsan érkezett, és minden részleté
ben érintette a típust. A legfontosabb
változás, hogy 10 cmrel magasabb
lett, így jobban illeszkedik a kategória
társakhoz. Emiatt szinte minden belső
mérete nőtt. A kocsi hossza ugyan mi
nimálisan csökkent, de a tengelytáv 3
cmes növekedése a hátsó helykínálat
javát szolgálja. A hátsó sor egyébként
14 cmes sínen tologatható, ezért a
csomagtér–utastér arány jól variálható
– a raktér maximálisan 435 literes le
het. A forma letisztult és a jelenlegi A
osztályhoz hasonló lett, miközben
0,28ra sikerült leszorítani a légellenál
lást. A beltérben még látványosabb a
változás, hiszen a GLA is megkapta a
kétkijelzős rendszert (7 vagy 10 colos
kijelzőkkel), illetve a turbinaszerű, lát
ványos légbeömlőket. A biztonsági fel
szereltség teljes lesz, amelynek része a

Az angol sportkocsi manufaktúra 1910 óta gyárt au
tókat. A kézzel készített, könnyű építésű, nyitott road 
sterek hangulatukkal, erejükkel és a vezetési élmény
nyel azóta vásárlók ezreit győzik meg évről évre arról,
hogy nem csak egy gyártósori tömegtermék lehet jó
autó. A patinás márka ritkán frissíti modelljeit, illetve
ha hozzányúl egyegy részlethez, azt is óvatosan teszi.
A klasszikus 4/4, 3 kerekű, Plus 4 és Roadster mellett
a Plus 8at most a Plus Six modell váltja. Ezzel egy 80
éve megtervezett és alkalmazott alvázkonstrukciót cse
rélnek le. Az új, CX alumínium platform csupán 97 kg
os, így a kocsi össztömege 1075 kg. A vázszerkezetre
egyébként fa tartóelemeket rögzítenek, amelyek a ka
rosszériaburkolatot tartják. A beltér minden eddiginél
letisztultabb és modernebb lett, minden felületen fával
és bőrrel borítva. A motortérben korszerű BMW erő
források dolgoznak, elsőként a Z4 335 lóerős sorhatosa
kerül bele. Ezzel 4,2 mp alatt gyorsul százra az ultra
könnyű retrojárgány. A Plus Six alapára 30 millió forint
körül indul, de akár egy keménytetővel extrázva köny
nyen rákölthetünk 45 milliót.

Morgan új alapokon
keresztirányú gyalogosfigyelő, élő for
galomfigyelő (kanyarodáskor megaka
dályozza az ütközést) és aktív fékasz
szisztens is a része lesz. 

A belépő modell a GLA 200 lesz, az
1,3 literes, 161 lóerős turbós négyhen
geres benzines motorral, míg a másik
induló változat az AMG GLA 35. Ez
már összkerékhajtású, és a 302 lóerős
turbós kétliteres merci erőforrás hajt
ja. Az AMGhez alapkiépítésben kínál
nak offroad csomagot, amely eresz
kedésszabályozót és egyedi terepvilá
gítási programot is tartalmaz – adaptív
fényszórók esetén. Később plugin hib
rid is lesz, amely minden bizonnyal az
A 250 e hajtásláncát kapja meg. Ennek
rendszerteljesítménye 218 LE, kombi
nált nyomatéka 450 Nm. A tisztán
elektromos rendszer akár 75 kmes
hatótávolságra lesz képes, és 140
km/óra az elérhető legnagyobb sebes
ség a 0 emissziós módban.

Friss GLA
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A legendás terepező képességű Ni
va jelenleg 4x4 néven kapható. Néhány
éve új verziók jelentek meg és moder
nizálták az alapjaiban változatlan tech
nikát. Sok kritika érte a komfortot, így
2020tól ismét frissítik az Urban válto
zatot. Külsőleg az új, lökhárítóba költö
zött ködlámpák újak, viszont a beltér
korszerűbb lett. Végre a kényelmesebb
ülések fűthetők, elektromos ablakeme
lőket is kapunk, és a teljes műszerfalat
lecserélték. Nem csak ívesebb lett, de
jobban használható – és egyébként ha

A Peugeot bemutatta az új 208
elektromos verzióját. Az e208 az
eszméletlen dögös karosszéria alá
bepréselt technika miatt kíván fi
gyelmet. Az új CMP platformot
úgy tervezték, hogy alkalmas le
gyen a villamos hajtás és akkumu
látorok befogadására. Ezért az e
208 csomagtere és utastere nem
kisebb, mint benzines társaié. Az
akkumulátoregységek a csomagtér
padlója, illetve a hátsó és első ülé
sek alatt kapnak helyet. Az össze
sen 50 kWh kapacitású egység 340
km WLTP szabvány szerinti hatótá
volságot garantál. A motor 136 ló
erőt ad le, ami 8,1 mpes 0–100
sprintet hoz, és 150 km/h maximá
lis sebességet enged az elektroni
ka. A dinamikus autózásnak nem
szab határt a nagyobb tömeg,
mert a súlypont alacsony.

A nagy előnye az e208nak és
minden villanyautónak a 0 emisszó
mellett, hogy a zajkibocsátásuk is kö
zelít a nullához. Nyilván bizonyos köz
lekedési helyzetekben ez hátrány
(nehezen veszik észre a gyalogosok),

Zajból energia

de egy város szintjén előnyös a csök
kenő zajterhelés. A francia gyártó
egy kampányt is épített erre. Olyan
berendezést készítettek, amely a
hanghullámok energiáját átalakítja
elektromos energiává. Egy dupla óri
ásplakáton több ezer piezoelektro
mos szenzort helyeztek el, amelyek
egy szabványos villanyautótöltőosz

lopot látnak el elektromos árammal.
Természetesen ez csak a töredékét
adja egy villanyautó energiafelhasz
nálásának, de a figyelemfelkeltés a
lényeg.

Tudniillik, egy 2016os uniós ta
nulmány szerint Európában évente
több mint 16 ezren halnak meg zaj
szennyezés következtében. Közel 32

millió felnőtt él folyamatos zajterhe
lés alatt, és 13 millióan nem tudnak
rendesen aludni a folyamatos zaj mi
att. Amennyiben egy város járműál
lományát 100 százalékban villanyau
tókra cserélnénk, az észlelhető zaj
szint 30 százalékkal csökkenne. Még
egy ok, amiért érdemes áttérnünk a
villamos hajtású járművekre.

tékonyabb – fűtés–szellőző kapcsoló
konzolt kapott. Emellett pohártartó és
nagyobb kesztyűtartó is jár mostantól
a kocsihoz. A Suzuki Jimny orosz roko
nát továbbra is a megszokott 1,7 literes,
83 lóerős szívó benzinmotor mozgatja,
ami 5 sebességes manuális váltón ke
resztül mind a négy keréken és kapcsol
ható felezőáttételen, zárható diffin ke
resztül hajt. A 0–100as gyorsulás szé
dületes 17 másodperc, a végsebesség
pedig 142 km/h, amivel már az autópá
lyára is bátran ki lehet merészkedni.

Lada  „új” ruhában
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Már az ókori Rómában is bizonyí
tottan készültek édes borok, és ezt a
tényt nyugodtan odadörgölhetjük
megrögzött szárazborimádó ismerő
seink orra alá. De még jobb, ha in
kább a poharunkat tartjuk oda, egy jó
desszertborból ugyanis szinte kirob
bannak az illatok: a trópusi gyümöl
csök, a citrusfélék, a méz, a hárs, az

akác, a sárgabarack. A hipermarketek
polcain komoly a választék, hiszen re
mek desszert és likőrborok készülnek
szerte a kontinensen. Lássuk is rögtön
ezek közül a leghíresebbeket!

Nem bordó Bordeauxi
A világ legnépszerűbb fehér desz

szertborát a világ legnépszerűbb vö
rösboros régiójában készítik. Ellent
mondás? Nem feltétlenül. A Bor 
deauxi borrégió ugyanis őrült nagy.
Sauternes (szotern) község és vidéke
pedig történelmileg fehérboros vi
dék. Méghozzá édes fehérboros. A
környéken jellemzően csak három
szőlőfajtát termesztenek: a sémil
lont, a muscadellet és a nálunk is
népszerű sauvignon blanct.

A helyi fehérek magas cukortartal
ma – csakúgy mint a tokaji borok ese
tében – a nemespenésznek, azaz a
botrytis cinereának köszönhető,
melynek kedvez a közeli Garonne fo
lyóról felszálló párás levegő. A botry

tis cinerea vizet von el a szőlősze
mekből, így azok töppedni, mazsolá
sodni kezdenek, és koncentrálódik
bennük a sav és a cukor.

Magyarországon nem annyira is
mertek a Sauternesi borok, ami
alapvetően két oka vezethető vissza.
Az egyik, hogy nem csak a borok íze
és zamata, de azok ára is elég „fűsze

res”. Azaz mondjuk ki kereken: bor
sos. Másrészt a sauternesi borok jel
lege és minősége nagyon közel áll a
mi saját tokajinkhoz, így magától ér
tetődő, hogy a magyar vásárló szíve
sebben emel le a polcról egy honi,
hegyaljai bort.

Miss Marple kedvence
A világ feltehetőleg legismertebb

likőrbora Spanyolországban készül,
népszerűségét pedig nem kis mér
tékben az angol írónőnek, Agatha
Christienek köszönheti. Híres hősnő
je, Miss Marple ugyanis előszeretet
tel dob be egyegy pohárka sherryt

Desszertbort
az ÜNNEPI asztalra! 

Szerző: kisté

Édesek, illatosak, zamatosak.
Ráadásul az alkoholfokuk is
magas. Nem véletelen hát,
hogy a desszert és likőrborok
Európaszerte nagyon népsze
rűek. Az ünnepi asztalra is tö
kéletes választás lehet egy pa
lack, de figyelem, az édes nedű
könnyen az ember fejébe száll!
Ezért csak óvatosan – nehogy
karácsony másnapja minden
értelemben másnap legyen!

Fotó: pexels.com; pixabay.com
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a csipkegallérja mögé. A likőrbor az
Andalúziában található Jerez (herez)
városból származik, az angol kereske
dők ezt azonban nem tudták helye
sen kiejteni. Az italt épp ezért a tele
pülés mór névváltozata alapján ke
resztelték el sherrynek.

Ugyanúgy angol kereskedők fut
tatták fel a portugálok leghíresebb li
kőrborát, a portóit is, melyet a Dou
ro folyó völgyében, Porto városától
mintegy 80 kilométernyire készíte
nek. Hogy akkor miért hívják mégis
portóinak? Hát azért, mert a folyón
leúsztatott boroshordókat a portugál
nagyváros kikötőjében rakodták be,
és az ital innen indult el a világsiker
felé. A portói amúgy jellemzően vö
rös szőlőből készül, alkoholtartalma
pedig 1920 fok körüli.

Nem sokkal ezelőttig hazánkban
is készült kékoportó bor, melynek ne
ve a felhasznált szőlőfajta eredeti
származási helyére utal. Uniós csat
lakozásunkat követően viszont meg
kellett változtatni a fajta nevét, hi
szen a portói bor eredetvédettséget

élvez. Így lett portugieser a kékopor
tóból, ez azonban nem csorbította a
szőlő és a bor hazai népszerűségét.

A szicíliai
Marsala városa három dologról is

mert. Egyrészt sólepárlóiról, melyek
be esetenként ma is  szélmalmok se
gítségével emelik át a tengervizet.
Másrészt itt szállt partra 1860ban
Garibaldi és maroknyi csapata, hogy
újraegyesítse a széttagolt olasz terü
leteket. Harmadrészt van egy helyi li
kőrbor, ami hasonlóan készül, mint
akár a portói, akár a sherry. Az ára vi

szont sokkal jutányosabb, ezért bát
ran rakhatunk belőle a bevásárlóko
csiba. Ne ijedjünk meg akkor sem, ha
a címkén azt olvassuk: „secco”, hi
szen a száraznak minősülő Marsalá
ban is nyugodtan lehet akár 40 gram
maradékcukor.

Szicíliához tartozik egy apró szi
get, Pantelleria, ami már a tunéziai
partokkal fekszik azonos szélességi
fokon. Száraz, vulkanikus talaján
nem sok minden terem meg, vi
szont a föníciaiak által telepített ale
xandriai muskotály igen. A szőlőfajta

helyi neve: zibibbo, és ebből készül
a mézédes fehérbor, a Passito, mely
ből egyaránt kapni desszert és likőr
bor változatát. A kiváló itóka készíté
séhez szükséges magas cukortartal
mat a gazdák úgy érik el, hogy szü
retelés után a napon szárítják a sző
lőszemeket.

A borok királya
Tudtáke, hogy TokajHegyalja a vi

lág második légrégebbi védett borvi
déke? Ebben a tekintetben kizárólag
a híres toszkán borrégió, Chianti előzi
meg. A tokaji ráadásul úgy is ismert,
mint „a királyok bora, a borok királya”,

mely szállóige magától a napkirálytól,
XIV. Lajostól származik. A francia ural
kodónak II. Rákóczi Ferenc erdélyi fe
jedelem mutatta be a tokaji birtokain
készülő aranyszínű nedűt.

A borok különlegességét egy gom
bafajta, a már említett botrytis cine
rea adja. Ez megtámadja a szőlősze
mek egy részét, és töppedést, aszúso
dást okoz. Ezeket az aszúszemeket ré
gen faputtonyokba szüretelték – en
nek emlékét őrzi a leghíresebb tokaji
bor, az aszú minősítési rendszere is.
Az ital annál nemesebb, minél több

puttony összezúzott aszúszemet áz
tatnak be az egységnyi hordónyi
mustba. Korábban népszerű volt a há
rom és négyputtonyos aszú is, a leg 
újabb szabályozás azonban már csak az
öt és hatputtonyos borokat ismeri el.

Tokaji különlegességnek számít a
szamorodni is, amely esetében a für
tön található aszúszemek az ép sze
mekkel együtt, szétválogatás nélkül ke
rülnek bele a bor alapját adó mustba.
A szamorodni vagy aszú seprőjének új
bóli felöntésével régebben „máslás”
vagy „fordítás” készült, a legfrissebb
előírások alapján azonban ezek ma
már nem elismert borkategóriák. 

Likőrbor vagy desszertbor... mi a különbség? 
Likőrborok készítése során égetett szeszt, jellemzően borpárlatot ad
nak az alapborhoz, így növelve meg annak alkoholtartalmát. Ez az el
járás egyrészt javítja az ital eltarthatóságát, másrészt lehetővé teszi
kiemelten édes nedűk készítését. A korán hozzáadott párlat ugyanis
leállítja a forrást, és így több cukor marad vissza az alapborban.
A desszertborok esetében nincs semmilyen hozzáadátt anyag – itt a ma
gas cukortartalmat speciális eljárás segítségével, például késői vagy fa
gyott állapotban történő szüreteléssel,  töppedt szőlőszemek felhaszná
lásával vagy szárítással, aszalással érik el. Az így készülő borok alkohol
tartalma alacsonyabb, mint a likőrboroké, jellemzően 8–15 fok körüli. 
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Hozzávalók: 2 kg kacsa far‐hát, 2 kg kacsa szárnytő
1,5 kg répa, 0,6 kg zeller, 1 cs. szárzeller, 10 dkg shitakee
gomba, 10 dkg shimei gomba, 5 db szegfűszeg, 5 dkg friss
gyömbér, 1 nagyobb fej vöröshagyma, (petrezselyem
a díszítéshez), 4 ek. szójaszósz, 1 ek. halszósz, só, bors

Karácsonyi kacsahúsleves
illatos gombákkal

Illatos ÜNNEPI tányérbavalókNagy Eszter creative chef ün
nepi ajánlata egy illatos leves
és egy különleges előétel ka
csából, amelyek a karácsonyi
terített asztal ékei lehetnek.

A szegfűszeget, gyömbért,
valamint a félbevágott hagymát
száraz serpenyőben pirítani
kezdjük. A húsos csontokat 250
fokos előmelegített sütőben 30
percig sütjük, majd csipesszel az
előre lepirított fűszerekhez ad

juk és hideg vízzel felöntve főzni
kezdjük. A levesalapba tesszük
még a zellert, a szárzeller két vé
gét és a répa felét, valamint a
szójaszószt, halszószt, sót és
borsot. A levest minimum 45
órán át főzzük, majd leszűrjük.

A maradék répát és a szárzellert
apróra vágjuk, a shitakee gom
bát szeleteljük és a shimei gom
bákkal együtt az egészet a leves
alappal még egyszer összefőz
zük. A levest frissen vágott pet
rezselyemmel kínáljuk.

Kacsamáj zsírjában, málnás
lilahagyma-salátával

Hozzávalók a májparféhoz: 500 g hízott kacsamáj, 3 g só,
frissen őrölt színes bors (ízlés szerint), 150 ml tokaji aszú
Hozzávalók a lilahagyma‐salátához: 600 g lila hagyma
200 ml málnaecet vagy fehérborecet, 150 ml málnaszörp
(az sem baj, ha házi), 10 g só, 200 g málna

A májat 2x2 centiméteres koc
kákra vágjuk, majd egy mélyebb
tepsibe helyezve, 65 fokos sütő
be tesszük mindaddig, amíg a kis
májkockák belső hőmérséklete el
nem éri a 60 fokot.

Amíg a máj a sütőben van, lere
dukáljuk (elfőzzük) az aszút. Fon
tos, hogy szinte az egész elforrjon,
mert így nem lesz alkoholos, vi
szont pikáns, édes íze különleges
jelleget kölcsönöz a májnak. Az
aszút addig forraljuk, amíg 22,5
evőkanálnyi mennyiségűre csök
ken a térfogata. Ekkor a májat a ki
sült zsírjával együtt egy finom lyu
kú szűrőn átpasszírozzuk az aszús

edénybe. Így a szitán fennmarad
nak a máj kis hajszálerei. A májpé
pet sózom, borsozom. A májpépet
tartalmazó edényt egy hozzá pasz
szoló, jeges vízzel töltött edénybe
állítjuk és a pépet krémesedésig
keverjük. (A májat természetesen
hűtőben is visszahűthetjük, ekkor
azonban félóránként ki kell venni
megkeverni.) Hogy igazán krémes
legyen a végén, amikor már majd
nem teljesen szilárd, botmixerrel
kicsit átdolgozzuk, habosítjuk. Ha
a zsír már nem válik külön a máj
tól, de még puha, kenhető, akkor
poharakba töltjük, és tálalásig hű
tőbe tesszük. 

A hagymát megpucoljuk, vé
kony karikákra vágjuk. Az ecetet
23 percig forraljuk, összekever
jük a málnaszörppel és a sóval.
Az oldatot a hagymára öntjük,
majd a tálat, amiben a „saláta”
van, folpackkal letakarjuk és
hagyjuk kihűlni.

Ha a máj megdermedt, a le
csepegtetett málnás hagymasa
látával tálaljuk, friss málnával
díszíthetjük.
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A Győr+ Média először hirdette meg az adventi koszorúk szépségversenyét, amely
lyel a célunk az volt, hogy olvasóink megmutassák egymásnak, hogyan várják a
karácsonyt. Köszönjük, hogy sokan játszottak velünk! Felhívásunkra összesen 48
pályázat ékezett, ezek mindegyike látható volt a Győr+ Facebook oldalán, s össze
sen 3651 szavazat érkezett a fotókra. Most az első három helyezett adventi koszo
rú fotóját, illetve a Győr+ Média különdíjasát mutatjuk be olvasóinknak. 

ADVENTI KOSZORÚK 
szépségversenye

Bogisich Anna 1. helyezett

Vida Nagy Renáta  2. helyezett Beledi Márta különdíj Vöröss Gyöngyi 3. helyezett



m a g a z i n

SZERZŐ, FOTÓ: NAGY FERENC 

ÁLDOTT ÜNNEPEKET

Elérkezett az év vége, advent harmadik hete, s mindenki készülődik az ünnepekre. A vidámság, a
szeretet és a meghitt családi együttlét jellemzi ezt a csodaszép időszakot. Azonban a Megváltó szü
letésének ünnepe nem csak ezt jelenti, mert az egyedülállóknak és a magányosoknak a visszavonult
ság időszaka a karácsony. A közösség gondoskodásának és szeretetének ki kell terjedni rájuk is! Ezért
kérünk mindenkit, hogy a környezetében élő a rászorulókat fokozottan segítse ebben az időszakban,
legyenek azok emberek vagy menhelyi állatok! A Zooo+ oldalán egy kedves játékfigurával és egy
szép verssel köszöntjük Önöket. Boldog, vidám karácsonyt kívánunk!
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Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg‐e?
Karácsonyfa minden ága
csillog‐villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be‐bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

Dsida Jenő

KARÁCSONY
Itt van a szép 

kedves olvasóinknak!



292019. december 20.

Adóigazolás-igényét, kérjük, jelezze 
a gyorilionsalapitvany@gmail.com e-mail-címen!

Médiapartner

Gyôri Lions Alapítvány bankszámlaszáma:
10103379-47313700-01004006

Támogassa a Gyôri Lions Alapítvány gyûjtését és segítse pénzadományával 
a GAMMA SZONDA emlôsebészeti eszköz beszerzését, 

melynek árából 5.061.900 forint hiányzik.

SEGÍTSEN ÖN IS A GYÓGYÍTÁSBAN!
Az emlôrákban MINDEN 8. magyar NÔ érintett!

Részletek: www.lions.gyor.hu

A győri állatkert lakói is ajándékot kapnak, persze min
denki a szája íze szerint és méretéhez igazítva. A kifutók
életébe egy kis karácsonyi izgalmat és játékot csempé
szünk, így mindenki díszdobozban kapja meg az ajándékát.
Az állatok között lesznek az okos apelláink, akik nagyon
ügyesen oldják meg az apró dobozok kicsomagolásának
nehézségeit. Újdonság lesz a páviáncsapat ajándékozása,
náluk mi is izgalommal várjuk a reakciót. Ragadozóink kö
zül a vadkutyák és az oroszlánok is karácsonyi meglepetés
ben részesülnek.

Először, 11 órakor a tapírok és a lámák örülhetnek a ko
rai karácsonynak, utánuk a mókás gibbonok is „csomagol
hatnak”. Ebédidőben a vadkutyák kapják meg az ajándé
kukat, 12 órakor várja majd őket a csomag a kifutóban. Re
méljük, örömmel vadásznak az elrejtett finomságokra. A
mókusmajomcsapatunk sem marad ki a jóból, mindegyi
kük örömmel birkózhat meg a meglepetések kiszabadítá
sával. Jöjjön el, és nézze meg Ön is, hogyan bontják ki aján
dékaikat az állatkert lakói!

Az ajándékok átadása:
11 óra – Tapír, láma
11.30 – Ormányos medvék
12 óra – Vadkutyák
12.30 – Páviánok vagy huszármajmok
13 óra – Mókusmajmok vagy apellák
13.30 óra – Oroszlán

A programunk változhat az időjárás miatt, az állatok
egészsége védelmében. Megértésüket köszönjük!

AZ ÁLLATOK IS
karácsonyoznak

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

ÁLLATKERT AJÁNDÉKBA
Idén is nagy örömet szerezhet szeretteinek, ha a karácsonyi ajándékok között, az egy évre szóló bér
letünket találja! Nem is lehet egyedibb és tartalmasabb meglepetést kitalálni, mint egy évnyi fantasz
tikus élményt ajándékozni! Figyeljék honlapunkat (zoogyor.com) a további részletes információkért! 

Lassan itt a karácsony és az aján
dékbontogatások ideje. A Xantus
János Állatkertben lakók sem ma
radhatnak ki az ajándékozásból.
December 21én, szombaton dél
előtt 11 órától több állatunk is
ajándékot bontogathat.

Tám
ogatott tartalom
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Új helyszín: GyőrMénfőcsanak, 
Hármashatár út 20. melletti zöldterület.

A gyűjtőhelyek teljes listája 
a gyorszol.hu weboldalon olvasható. 

A fenyőfák újrahasznosíthatósága érdeké
ben kéri a szolgáltató, hogy a karácsonyfáról ki
dobás előtt lehetőség szerint mindenki szedje
le a díszeket és a dekorációt. Ugyancsak fontos,
hogy a fenyőfák a kijelölt helyekre kerüljenek,
illetve hogy a depókba más hulladékot ne rak
jon senki.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. közszolgáltatási hulladékszállítási működési te
rületén a családi házas övezetekben, illetve a bio
hulladékgyűjtővel rendelkező ingatlanok esetében
a díszek nélküli fenyőfa apróra aprítva a barna fe
deles kukában is elhelyezhető. A volt karácsonyfák
a díszek nélkül, a jogosultság igazolása után a hul
ladékudvarokba is beszállíthatóak. A győri hulla
dékudvarok nyitvatartása a gyhg.hu weboldalon
olvasható. A vidéki hulladékudvarok jelenleg zárva
tartanak, nyitásuk időpontjait a közszolgáltató ja
nuár közepén teszi közzé.

A GyőrSzol Zrt. nagy figyelmet fordít az adventi
időszak alatt a belváros tisztán tartására is. Az ünnepi
felkészülés időszakában a hét minden napján, na
ponta 16 órában zajlik a takarítás, amelyben a szo
kásosnál mintegy 20 emberrel több vesz részt. A dol
gozók folyamatosan szedik a szemetet, ürítik az utcai
hulladékgyűjtőket és a csikktartókat. A köztisztaság
fenntartása érdekében a GyőrSzol Zrt. november vé
gén a meglévőkön túl további száz darab köztéri ku
kát is kihelyezett, amelyeket ugyancsak rendszeresen
ürítenek a munkatársak. A készültség eltart szilvesz
terig, amelyet követően az új év köszöntésének hely
színein lesz nagy feladat a köztisztaság megteremté
se. A GyőrSzol Zrt. ezúton is kéri, hogy lehetőség sze
rint mindenki a kukába dobja a szemetet, nagyban
megkönnyítve ezzel a takarítást.

A GyőrSzol Zrt. hiba és kárbe
jelentő vonala a 96/505055ös
telefonszámon minden naptári na
pon 0–24 órában hívható. A Győr
Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálati irodáinak nyitvatar
tása és a telefonos ügyfélszolgálat
elérhetősége: december 19én 8
és 15 óra között, 20án 8 és 12 óra
között, 23án 8 és 12 óra között,
30án 8 és 14 óra között, 31én 8
és 12 óra között. A pénztárak fél
órával előbb bezárnak. A Jókai, a
Révai és az Árpád parkolóházban,
valamint a Dunakapu mélygarázs
ban folyamatosan a mindenkor ér
vényben lévő díjakért lehet parkol
ni. Győrben a felszíni fizetőparkoló
hálózat beállói december 24én a
szombati parkolási rend szerint ve
hetőek igénybe, az I. és a II. övezet
ben 8 és 14 óra között díjköteles, a
III. övezetben a parkolás díjmentes.
December 25én és 26án a felszí
ni fizetőparkoló hálózat beállói díj
fizetés nélkül használhatóak. De 
cember 27én és december 28án
a felszíni fizetőparkoló hálózat be
állói a szombati parkolási rend sze
rint vehetőek igénybe, az I. és a II.
övezetben 8 és 14 óra között díjkö
teles a parkolás, a III. övezetben díj

Adventi takarítás
A BELVÁROSBAN

Idén is gyűjtjük
A FENYŐKET

Szöveg: GyőrSzol Zrt.

A GyőrSzol Zrt. a karácsonyi ünnepek előtt ki
jelölte a közterületi fenyőgyűjtő helyeket. A
gyűjtőhelyek listája a tavalyihoz képest egy új
helyszínnel bővült, így összesen 103 fenyő
gyűjtő depó üzemel Győrben.

mentes. December 29én a felszíni
fizetőparkoló hálózat beállói díjfi
zetés nélkül használhatóak. De 
cember 30án és 31én a felszíni fi
zetőparkoló hálózat beállói a ren
des munkanapi parkolási rend sze
rint vehetőek igénybe, az I., II., és
III. övezetben 8 és 18 óra között díj
köteles a parkolás. Január 1jén a
felszíni fizetőparkoló hálózat beál
lói díjfizetés nélkül használhatóak.
A felújított Vásárcsarnok és a Ke
reskedők utcája december 25én,
26án, valamint január 1jén zárva
tart. A Tarcsay úti piac december
25én zárva lesz. Ugyanitt decem
ber 21én és 28án a rendes nyit
vatartás szerint lesz kereskedés. A
Magyar Vilmos Uszoda december
24én, 25én, 26án, 31én és ja
nuár 1jén zárva lesz. Ugyaneze
ken a napokon a Barátság Sport
park korlátozott nyitvatartással
üzemel. A műfüves pályák, a kiszol
gáló létesítmény a fenti napokon
zárva lesznek, míg a játszótér, a fu
tópálya és a park további sportesz
közei használhatóak. A szabadhe
gyi, nádorvárosi, révfalui, újvárosi,
Sugár úti, Templom úti, Malomsori
és a Koroncói úti köztemetők egy
ségesen 8 és 17 óra között lesznek

nyitva. Az ünnepi nyitvatartás ideje
alatt a temetőgondnokság szolgál
tatás nem működik.

Győrben a szerdai napon gyűj
tött társasházi vegyes hulladék
szállítás december 25én és janu
ár 1jén, az ünnepnapokra való te
kintettel, irányítottan elmarad. Az
e két napon hulladékszállításban
érintett társasházak esetében
december 25e helyett decem
ber 27én, január 1je helyett pe
dig január 3án érkezik a hulladék
gyűjtő autó. Mindkét módosított
napon a megszokottak szerint
reggel 6 órára kérjük kitenni a ku
kákat a házak elé. Vidéken a szer
dai napon aktuális biohulladék
elszállítás december 25én és ja
nuár 1jén, az ünnepnapokra va
ló tekintettel, elmarad. Ezen te
lepülések esetében a szállítás
módosított időpontját a
gyhg.hu weboldalon olvasható
táblázat tartalmazza.

A GYHG Nonprofit Kft. üze
meltetésében lévő győri hulla
dékudvarok december 24én,
25én, 26án, 31én és január 1
jén zárva lesznek. A többi napon
a megyeszékhely hulladékudva
rai a rendes nyitvatartás szerint
működnek. A vidéki hulladékud
varok zárva vannak.

A GyőrSzol Zrt. ünnepi szol
gáltatásairól és nyitvatartásairól
a gyorszol.hu, a GYHG Nonprofit
Kft. tevékenységével kapcsolat
ban a gyhg.hu weboldalon ol
vasható információ.

ÜNNEPI 
információk
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Hat főből áll a vízmű és szennyvíztelepek ál
landó személyzete, nyolcan pedig az ügyeletes
kocsikkal bevetésre készen várják a hibabejelen
téseket és kisebb karbantartásokat, ellenőrzé
seket is végeznek. Ők azok, akik elsőként érkez
nek ki a hibaelhárítások helyszínére – mondta
el Tóth László, a PannonVíz ZRt. diszpécser
szolgálat vezetője.

Ha elrendelik az azonnali munkakezdést, akkor
telefonhívásra markológépkezelők, teherautóso
főrök, daruskocsikezelők, hegesztők, lakatosok,
villanyszerelők, laboratóriumi személyzet érkezik
otthonról, akár egy órán belül.

A vízcsőtörést nem lehet megjósolni. Az
utóbbi karácsonyokon az Isaszeg, a Csokonai,
majd legutóbb a Pengős utcában történt ki
sebb csőtörés. Mindhárom rutinbeavatkozás
nak számított. Reméljük, idén sem lesz sokkal
nehezebb.

Értékesítési hirdetmény

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyon-
gazdálkodó Zrt. hirdetmény útján értékesíti az
alábbi iroda megnevezésű ingatlanát 

Cím: Győr, Lajta utca 1–3.
Hrsz.: 2672/37/A/194
Terület: 179 m2

Az ingatlanban jelenleg két külön funkciójú üzlet (110
m2 és 69 m2) üzemel (szépségszalon, ABC). A tárgyi in-
gatlan két bejáratról is megközelíthető, összkomfort
fokozatú, az üzlettereken kívül, mosdóhelyiségekkel és
egyéb tárolóhelyiségekkel rendelkezik. A zrt. jelenleg
az ingatlant bérlet útján hasznosítja. A kisebb alapte-
rületű üzletrészre vonatkozóan 2019. december 31.
napjáig tartó határozott, míg a 110 m2 alapterületű in-
gatlanrészre határozatlan időtartamú bérleti szerződés
van hatályban. Pályázó benyújtandó pályázatában nyi-
latkozni köteles, hogy a bérleti jogviszonyok fenntartá-
sával vagy anélkül kívánja-e az ingatlant megvásárolni.

Az ingatlan megvásárlására írásban kell ajánlatot tenni,
mely ajánlatot zárt borítékban, postai úton kell megküldeni,
vagy a Társaság székhelyén személyesen leadni a követke-
zők szerint: Sági Géza elnök-vezérigazgató úr részére, Győr,
Lajta u. 1–3. vételi ajánlat. Cím: 9024 Győr, Orgona u. 10. 

A hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekint-
hetŐ meg. További információ a GYŐ R-SZOL Zrt. Ingatlangaz-
dálkodási Igazgatóságán (9024 GyŐr, Orgona u. 10., tel.: 06-
96/505-008, e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu) szerezhetŐ
be munkaidŐben 8 és 16 óra között.

készenlétben a vizesek

Jól szervezett csapatok összehangolt munkája kell ahhoz, hogy az év végi ünnepek alatt is zök
kenőmentes legyen a PannonVíz Zrt. szolgáltatása. Győrben, mint mindig, karácsony este is
tizenöten lesznek szolgálatban.

A csatornával más a helyzet, sokkal több dugu
lást várunk. Az ember hajlamos azt hinni, ami bele
fér a lefolyóba, az el is fog folyni. Ez egyáltalán nincs
így. Néhány éve, egy négyemeletes panelház egyik
lakásában próbáltak meg egy komplett libát lehúzni
a WCn. Természetesen elakadt, és szét kellett vés
ni a szennyvízcsövet. Kérjük, figyeljenek oda, mi ke
rül a csatornába! A popsikendő, a pelenka és az
egészségügyi betét egyáltalán nem oda való. Az in
gatlanon belüli dugulásokat a tulajdonos vagy az ál
tala megbízott maszek szerelő fogja elhárítani. Jó
szakembert találni amúgy is nagyon nehéz, kará
csonykor pedig gyakorlatilag lehetetlen.

A PannonVíz Zrt. ügyfélszolgálati irodájában a
két ünnep között december 30án, hétfőn 8–14
óráig, 31én, kedden pedig 8–12 óráig várják az
ügyfeleket.

Minden fogyasztónknak boldog karácsonyt és
sikeres új esztendőt kívánunk!

AZ ÜNNEPEK ALATT IS 

Szöveg: PannonVíz Zrt.

Egy szerencsés olvasónk az alábbi öt
egyszerű kérdés megválaszolásával még ka
rácsony előtt szódakészítő gépet nyerhet,
melyet december 23án délelőtt átvehet!

A megfejtéseket a kviz@pannonviz.hu
emailcímre, vagy a PannonVíz Facebook
oldalára várják.

Csak a helyes válaszok betűjelét szíves
kedjenek megadni egymás után, telefon
számukkal együtt! Olvasóink a mellé kelt
nyereményszelvényen is leadhatják meg
fejtésüket a Jókai úti ügyfélszolgálati iroda,
vagy az Országút utcai központ postaládá
jába bedobva. A megfejtések beérkezési
határideje december 23. hétfő, 9.30, sor
solás hétfőn 10 órakor. A nyertest értesít
jük. Részvételi szabályzat a pannonviz.hu
weboldalon.

A kérdések:
1. Mióta működik a Pannon‐Víz Zrt. jogelőd‐
jének számító Győri Vízvezetéki Részvény‐
társaság? 
A: 1848, B: 1888, C: 1884

2. Milyen vízhez jutunk Győrben?
A: parti szűrésű kutak vizéhez, B: karsztvízhez,
C: közvetlen a Dunából szivattyúzotthoz

3. Tisztítja‐e a vizet a víztorony?
A: igen, B: nem

4. Melyik megoldás környezetkímélőbb? 
A: palackozott víz hajókon szállítva, B: palac
kozott víz vonattal szállítva, C. vezetékes víz,
csapból 

5. Hogyan védjük meg vízóránkat a fagy
ellen? 
A: mindenképpen szigeteljük, B: a vízóra nem
fagyhat el, nem kell megvédeni, C: elegendő,
ha elég mély a vízakna

NYERHET
SZÓDAGÉPET 
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tott, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne,
max. első emeleten lévő,
1+fél szobás, 35–45 nmes,
határozatlan idejű bérle
ményre. Sziget, Újváros, Bán
Aladár utca kizárva. (Hirde
tésszám: 657) 

Nádorvárosi 1 szoba, 43 nm
es, összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cse
rélne 50–65 nmes, 2 vagy
1+2 fél szobás, határozottha
tározatlan idejű, nádorvárosi,
marcalvárosi  I, adyvárosi bér
leményre. Bán A. u. kizárva.
(Hirdetésszám: 658)

Belvárosi 1 szobás, 41 nm
es, komfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne, 5055 nmes, 2
vagy 1+2 fél szobás, határo
zotthatározatlan idejű, erké
lyes, adyvárosi, marcalvárosi
I–II bérleményre. Bán A. u.
kizárva. (Hirdetésszám: 659)

Szabadhegyi 2 szobás, 49 nm
es, összkomfortos, határozat
lan bérleti szerződéses, felújí
tott, egyedi fűtéses lakást cse
rélne 49–56 nmes, határozat
lan idejű bérleményre. Sziget,
Újváros, Bán Aladár u. kizárva.
(Hirdetésszám: 660)

ÁLLÁS

Márvány Óvoda udvari mun
kást keres! 0696/317977

Győri autómosóba azonnali
kezdéssel, jó fizikumú dolgo
zót felveszünk. Magas bére
zéssel. 0620/9522938

Azonnali kezdéssel előkészítő
feladatokat ellátó munkatársa
kat keresünk teljes és rész
munkaidőben porfestő üze
münkbe! A munkafolyamato
kat betanítjuk! Önéletrajzokat
az info@acelplusz.hu email
címre várjuk! Telefonszám:
+3620/3996796.

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést és villanyboj
lerek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
70/3846557.

Áruházi, lapra szerelt búto
rok, eszközök, összeszerelé
se! Házkörüli férfimunkák
(számlaképes)! 0630/403
6810; 96/826322.

Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
20/2399198.

Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Kül és beltéri
burkolatok javítása. Érdek
lődni lehet: 0670/3636633.

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes felmé
résszállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá
sa. Érdeklődés telefonon: 06
70/8846838.

Villanyszerelés Győr és környé
kén. Kis munkák is. Rövid ha
táridővel. 0620/4026657

Bontás és ablakcsere nélkül is
feljavíthatja régi faablakainak
szigetelő képességét, ha dup
la falú hőszigetelő üvegeket
építtet be. Fele költség. To
vábbi infó: 0620/9245185.

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
Tel.: 0670/6750654.

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. Érdeklődni lehet
telefonon: 0670/2657643.

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, reluxa,
szalagfüggöny, gurtnicsere, re
dőnyjavítás. Ingyenes felmé
rés! Tel.: 0670/2339213.

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést, la
minált padlók lerakását vál
laljuk. Telefonszám: 06
70/2458931.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, he

rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve
ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza
lommal! Tel.: 0670/640
5101. Díjtalan értékbecslés!

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! 0620/5299861

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kertiszerszámokat vásárol
nék. Telefonszám: 06
20/4153873.

Idős, egyedülálló, anyagi
gondjai vannak? Hívjon, segí
tek. Életjáradékkal. 06
20/4153873

SZÉPKÁRTYA, Erzsébetutal
vány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst ven
nék. Tel.: 0670/5642280.

OKTATÁS

Fotótanfolyam Győrben, va
sárnaponként, januári kez
déssel. Hogyan kell szép fo
tót készíteni? 0670/286
3665, laposafoto.hu

KIADÓ

Ikva utca 2. emeleti lakás szobá
ja kiadó. A lakás felszerelt, WiFi
van. Kaució: 1 hó. Jelenleg 2
lány és 1 fiú lakik a lakásban. El
sősorban lányok jelentkezését
várjuk. A szoba 45.000 Ft/hó +
rezsi (max. 10.500 Ft/hó/fő).
Érd.: 0670/4194222.

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi 2 szobás, 59 nmes,
összkomfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse
rélne 2 szobás, 12. emeleten
lévő, 32–40 nmes, határozat
lan idejű bérleményre. (Hirde
tésszám: 715) 

Sáráson 1 szobás, 31 nmes,
félkomfortos, teljesen felújí
tott, fatüzeléses, határozat
lan bérleti szerződéses la
kást cserélne 35–50 nmes,
2 szobás, határozatlan bérle
ményre. Sziget, Újváros,
Gyárváros, Bán Aladár u. ki
zárva. (Hirdetésszám: 656)

Gyárvárosi 2 szobás, 44 nm
es, komfortos, teljesen felújí
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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 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 +36-20/975-2528 • E-mail: info@ipgyor.hu

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

35 órás számítógép-kezelôi
tanfolyamok indulnak Uniós
támogatással kezdôk (IKER 1) 
és nem teljesen kezdôk (IKER 2)
számára január 6-án, hétfôn.

16 és 65 év közöttiek
jelentkezését várjuk.

Információ és jelentkezés: 
30/157-9447, 30/831-2315

Gyôri SzC Pálffy Miklós Kereskedelmi
és Logisztikai Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája (Gyôr, Földes G. u. 34-36.)

GINOP-6.1.2 „Digitális szakadék csökkentése”

INGYENES számítógép-kezelői tanfolyamok indulnak Győrben

• 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.

KELLEMES

ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK!

Utazzon elsô osztályon...
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. 
A szerencsés megfejtő nyereménye a Gusto Delicate két főre szóló, 5.000 forint értékű ajándékutalványa, amely szendvics
menüre érvényes. Előző rejtvényünk nyertesét emailben, illetve postán értesítjük.
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Dinamikusan fejlődő nemzetközi autóipari vállalatunkhoz
keresünk kollégákat az alábbi feladatkörbe:

• Autóiparban szerzett 
tapasztalat

• Bármely vállalatirányítási 
rendszer ismerete

• Angol nyelvismeret

MŰSZAKVEZETŐ
Feladatok, 

amiben
számítunk

Önre:

• 15-20 fő irányítása, beosztások,
szabadságolások tervezése, 
szervezése

• Termelési terv végrehajtása
• Vállalati szabályok betartatása
• Aktív részvétel a folyamatok 

fejlesztésében
• Termelési mutatók figyelemmel kísérése,

javítása, adatok dokumentálása
• Oktatások szervezése, végrehajtása

A pozíció 
betöltéséhez

szükséges
feltételek:

• 3-5 év termelő vállalatnál
szerzett műszakvezetői
tapasztalat

• Határozott, önálló
munkavégzés képessége

• Számítógépes ismeretek
(Excel)

• Több műszakos 
munkarend vállalása

Amennyiben az álláslehetőség felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, küldje el önéletrajzát a gyoallas@tifs.com címre!

Előny:

Amit
kínálunk:

• Versenyképes bérezés
• Stabil, hosszú távú 

és megbízható munkahely
• Színvonalas környezet

A MI

UTCÁNK
Nádorváros – Jancsifalu

Jancsifalu, Nádorváros ma már ezzel a névvel
egyre ritkábban emlegetett része, Gyárváros és
a Fehérvári út, valamint a Győr–Celldömölk vas
útvonal közötti földeken, kis kertes, nyugodt
családi házakkal, rövid utcákkal teli városrész. 

Bárczi Gusztáv utca
Bárczi Gusztáv (1890–1964) orvos, gyógype

dagógus. Munkásságát az értelmi fogyatékosok
és nagyothallók, beszédhibások gyógyító neve
lésének szentelte. Ő fektette le a gyógypedagó
gia elméleti alapjait, leírta az agykérgi eredetű
süketnémaság kórképét. Ennek kezelésére ki
dolgozott gyógypedagógiai, hallásnevelési eljá
rása világszerte ismertté tette. Munkásságáért
1953ban Kossuthdíjjal tüntették ki. Az 1991
ben a róla elnevezett utcában, 1977 óta műkö
dik a Bárczi Gusztáv óvoda, iskola. 

Szerző: 
Czvikovszky Tamás

Fehérvári út (9023, 9028)
Már 1856tól így nevezik, az „irányjelölő név

vel” ellátott, városból kivezető utat. Az ország leg
több helyén meghatározó, a faluból, városból ki
vezető, és másik település felé mutatóvezető út
neve, aminek még a GPS korában is jelentősége
van! Városunkban emellett több ilyen is van (Bécsi
út, Banai út, Veszprémi út, Pápai út stb.).

Kacagány utca
A kacagány a farkas, juh bőrének, bundájá

nak kimunkált formája, míg a szabatlant háti
bőrnek hívták, ami egyben derékmelegítőként
is szolgált. Viselték ezt nemesek, katonák első
sorban dísznek, de gyakorlatiasan a juhászok,
pásztorok viselete. Az utca 1953as elnevezésé
nek oka nem ismert.

Kartács utca
A kartács tulajdonképpen a sörétes puska

ágyús változata. Azaz, az ágyúgolyó helyett sok ki
csi golyó van, ez a lövedékfajta a kilövéskor gúla
alakban szétszóródva repül szét. A mára elavult tü
zérségi technikát már a 16. században is alkalmaz
ták, akkor kő és ólomgolyókkal. Talán a közeli Va
gongyár, ami a hadiiparban is fontos szerepet ját
szott a háborúkban, ihlette meg a névadóit, az
1953as közgyűlés tagjait.

Katona Jzsef utca
Katona József (1791–1830) drámaíró. A ma

gyar irodalom kiemelkedő képviselője, ügyvéd,
Kecskemét főügyésze is volt, de színészettel is
foglalkozott. Fő művét, a Bánk bánt 1815ben
alkotta a Kolozsvári Nemzeti Színház megnyi
tására kiírt pályázatra. Az utcát 1948ban ne
vezték el.

Pusztaszeri utca
Az 1958ban elnevezett utca a honfoglaló

magyarok első törvényhozásának helyszínéről,
Pusztaszerről kapta nevét. A mai Csongrád me
gyei településen, Árpád vezér társaival együtt
hozták meg az első törvényeket, amit az első or
szággyűlésként is hívnak, ahol „szerét ejtették”
az ország dolgainak. Innen a „Szer” elnevezés.

Richter János utca (9028)
Richter János (1843–1916) karmester. A győ

ri születésű zenész, zenetudós és zeneszerző ne
vét az 1970es évektől viseli az utca, valamint
a Zeneművészeti Szakgimnáziumnak és a Hang
verseny és Konferenciateremnek is névadója.
Az Apáca utca 5. szám alatt, egykori lakhelyén
emléktábla is található. Az utcát az 1970es
évek közepén alakították ki, amikor a Kisalföld
Volán telephelye létrejött.



36 2019. december 20.

A japán edzőtáborból nyár végén
12 gyermek és 3 masters versenyző
tért haza életre szóló élményekkel.
Az ott tanult technikákat hasznosítva,
a hazai mérkőzéseken elért érmek
sokasága bizonyítja a látogatás ered
ményességét. A Vitál Judo Klub veze
tője, Kovács János edző visszaemlé
kezett, hogy már az augusztusi haza
érkezés után tervezték, még idén vi
szontlátogatásra hívják a Tokió mel
letti tartományi központ, Maebashi
városának judósait, hogy tovább csi
szolhassák tudásukat a tatamin a fia
tal versenyzők. Most a japán sporto
lóknak nyílt lehetőségük, hogy a győ
ri Olimpiai Sportparkban finomítsák
technikájukat a magyar edzőpartne
rekkel. 

Kovács János szerint ismét nagy
lehetőség volt minden judósnak a
több partnerrel vívott álló és föld
harc a közös edzésen, ahol a Vitál

A Magyar Dzsúdószövetség szer
vezésében Magyarország színeit
képviselte az augusztusi japán
edzőtáborban a Vitál Judo Klub,
akik most vendéglátóként Győr
ben fogadták a Tokió melletti tar
tományi központ, Maebashi vá
rosának fiatal judósait.

Judo Klub versenyzői mellett a GYAC
sportolói is részt vettek, de érkeztek
fiatal és felnőtt versenyzők Ausztriá
ból és Zircről is, hogy megismerjék a
japánok módszereit, technikáit. 

A japán csapatban a fiúk mellett
a női utánpótlás versenyzői jöttek el
hazánkba az edzőikkel, a győri prog
ramok után pedig Békéscsabára in
dulnak, ahol a magyar válogatottal
küzdenek meg. „Jó volt látni, ahogy
a két ország sportolói már ismerős
ként köszöntötték egymást az érke
zéskor” – mondta Kovács János edző,
aki érzékeltette a háromnapos győri
tartózkodás sokszínűségét is. „A kö
zös edzés mellett lehetőséget kínál
tunk, hogy a magyar kultúrába és
gasztronómiába is belekóstoljanak a
sportolók, voltunk Pannonhalmán,
megmutattuk nekik a tengerünket, a
Balatont, Sümegen várjátékot láthat
tak, érdekes volt számukra a Mecsér
melletti Rigópusztán a lovaskocsiká
zás, és állatsimogató. De igazán kü
lönleges élményt kaptak elmondá
suk szerint a győri adventi vásárban,
a karácsonyi készülődés megismeré
sével bepillantást nyerhettek a ke
reszténység ünnepébe” – sorolta a
látnivalókat Kovács János. 

Matsumoto Kunio, a japán Mae
bashi csapat vezetője éppen egy ja
pán–magyar nyelvkönyvet tett le ma

ga mellé, miután magyarul üdvözölte
az újságírót is. Amikor arról kérdez
tük, mi hatott rá legjobban az itttar
tózkodása alatt, a magyar vendégsze
retetet dicsérte és a lehetőséget,
hogy barátságok születhetnek a talál
kozások alkalmából. „Ahogy velem is
megtörtént annak idején, 1995 óta
van egy magyar judós bará
tom Budapesten, tanul
gatom a nyelvet –
ami nem is olyan
egyszerű –,
hogy köny
nyebben ért
sük egy
mást” –
idézte fel
mosolyogva
a 70 éves ja
pán csapatve
zető, aki 12 éve
sen kezdett judóz
ni, és máig beáll a ver
senyzők közé edzeni, igaz,
már jóval ritkábban, mint fiatalabb
korában. A magyar gasztronómiáról
őszinte elismeréssel beszélt, ahogy
fogalmazott: az ételek fantasztikusan
finomak. És ezt mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy az evőpálcikák
hoz szokott fiatalok jóízűen ettek
meg minden számukra még eddig is
meretlen magyaros finomságot, igaz,

többnyire kézzel és szusialakzatot
formázva minden falatból. Az étkezé
sek végén az üres tányérok bizonyí
tották, hogy a csapatvezető nem
csak saját, de tanítványai vélemé
nyét is tolmácsolta.

A közös edzésen gyors küzdelme
ket is láthattunk, amellyel lehetőség

nyílt, hogy a versenyzők minél
több partnerrel próbál

hassák ki a tudá 
sukat, és még azt

is tanulhatták,
hogy a legopti
m á l i s a b b
erőt adják
be a küzdel
mekbe. „A
judo több

mint sport, a
judo életfor

ma, amely meg
tanít legyőzni ön

magunkat, az ellenfe
lünket, megtanít a befekte

tett munka és az ellenfél tiszteletére,
és a győzelmen túl a vereség érzésé
nek megéléséhez és feldolgozásához
is segítséget ad. „Japánban a judo
oktatása benne van az alapképzés
ben, amitől az életük része lesz. Mi
tanuljuk ezt az életformát, és van
még tanulnivalónk” – összegezte Ko
vács János edző. 

ISMERŐS EDZŐPARTNEREK A FELKELŐ NAP ORSZÁGÁBÓL

TATAMINMagyar–japán földharc a 

A judo
több mint sport,
a judo életforma

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: MekliZ Fotóstúdió
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„2019 volt a második teljes évünk
az Olimpiai Sportparkban. A GYAC
szakosztályaiban 2015ben négyszáz
nyolcvanan, két évvel ezelőtt nyolcszáz 
ötvenen, tavaly már csaknem ezren,
idén még ennél is kétszázzal többen
edzettek. Az eredmények sem marad
tak el, voltak olyan sportágak, amelyek
a kiváló utánpótlásnevelő munka mel
lett már a felnőtt és az egyetemi me
zőnyben is sikeresek voltak nemzetkö
zi szinten és idehaza. Sokan ismerked
tek a sportágakkal a nyílt napjainkon,
és az óvodai programunkban ezeröt
száz ovis próbálhatta ki ügyességét a
birkózástól az atlétikáig, edzők felügye
lete mellett” – mondta Simon Csaba,
a GYAC elnöke.

Idén is rengeteg hazai és nemzet
közi megmérettetés volt az OSPben,
részben vagy teljes egészében a klub
szervezésében, ezeket az eseménye
ket etalonként, követendő példaként
emlegetik. A GYACnak sportdiplo
máciai sikerekből is kijutott 2019re.
A klubmenedzser Petrahn Barbara az
Európai Atlétikai Szövetség prágai
tisztújító kongresszusán
egyedüli magyar
sportdiplomata
ként bizottsá
gi tag lett, a
kétszeres
olimpikon
atléta a
Fejlesztési
Bizottságba
került be. „Hu
szonöt éve vagyok az atlétika vérke
ringésében, előbb sportolóként,
majd sportvezetőként, gyakorlatilag
ez volt, és jelenleg is ez az életem. A
bizottsági tagság pozitív visszaigazo
lása az elvégzett munkámnak. Ez per

A Győri Atlétikai Club (GYAC) szak
osztályaiban összesen ezerkétszá
zan sportolnak rendszeresen. A
judósok, birkózók, evezősök, teni
szezők, tornászok, az atléták és a
súlyemelők is kiváló körülmények
között készülhetnek, a legtöbben
az Olimpiai Sportparkban. A
GYACot már az ország legna
gyobb utánpótlásnevelő egyesü
leteként emlegetik. A hosszú távú
cél sem változott, a jövőben fel
nőtt szinten is világbajnoki, olim
piai résztvevőket adna a klub. 

sze annak is köszönhető, hogy a ma
gyar atlétika jó irányba halad. Bízom
benne, hogy a sportdiplomáciai si
kerből Győr is profitálhat” – mondta
Petrahn Barbara, aki idén részt vett
a sportág tallinni kontinentális gálá
ján és egy belgrádi női vezetői szemi
náriumon is. A GYAC atlétikai szakosz
tályának létszáma idén 150ről 250
re emelkedett, az aléták a versenyek
szervezése mellett arra is figyelmet
fordítottak, hogy edzőik részt vegye
nek olyan versenybíróképzéseken,
amelyeknek köszönhetően ott lehet
nek a 2023as budapesti vbn. Külön
böző korosztályokban tíz válogatottja
van a klubnak. „Idén már az oviolim
pia versenyeit, 5–5 őszi és tavaszi

versenyt, valamint
a döntőt is a

GYAC ren
dezte, és
a nyári
s p o r t t á 
bor heti

turnusa i 
ban is renge

teg gyerek vett
részt” – mondta a

klubmenedzser.
A legnépesebb szakosztály a tor

nászoké, négyszázan sportolnak itt,
többségükben gyerekek, de négy fel
nőtt válogatottja is van a GYACnak:
Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Bene

dek és Kardos Botond, valamit Fehér
Nóra, akinek a pályafutásáról sajnos
csak múlt időben beszélhetünk, ő
egy sérülés miatt befejezte a tornát.
Győr rendezte 2019ben az I. Junior
tornavilágbajnokságot, olyan spor
tolók részvételével, akik már a tokiói
olimpián is ott lesznek a mezőnyben.

A GYAC evezősei ötödik éve tartják
első helyüket az országban, harminc
bajnoki címet gyűjtöttek idén, váloga
tottjaik esélyesek arra, hogy olimpiai
kvótákat szerezzenek. Szabó Bence a
szolnoki Furkó Kálmánnal párban
bronzérmes lett az U23as világbaj
nokságon, első az Ebn, és negyedik a
felnőtt vbn, de nyertek kontinensbaj
nokságot a GYAC egyetemistái is. Az
evezősök 2019ben vendégül látták
az oxfordi sportolókat, jövőre is a ter
vek között szerepel egy ilyen regatta.
Rendkívül sikeres évet zártak a teni
szezők, a Szuperligás női és férfi csa
pat is ezüstérmes lett, Balázs Attila a
Davis Kupa válogatott egyik legjobbja
volt, ahogy Marozsán Fábián is. Utób
bi Makk Péterrel együtt magyar baj
noki címet ünnepelhetett. A legfiata
labbak közül Fajta Péter, Kovács Zita
és Jánosi Luca nevét érdemes megje
gyezni. „Több kerekes székes hazai és
nemzetközi versenyt rendezett a klub
idén. Lényeges, hogy a GYACnál fon
tos szerepet kap a fogyatékkal élők
sportolási lehetőségeinek, versenye

ken indulásának biztosítása is” –
mondta Petrahn Barbara.

Az OSPben és a klubnál is ott
honra találtak a birkózók, a judósok
és a súlyemelők is. Mindhárom
sportág a saját utánpótlásából sze
retne építkezni felnőtt szinten is. A
cselgáncsozók a korosztályos Eb és
vbrészvétel mellett, már felnőtt
bajnokságon is szereztek érmeket.
A súlyemelőknél pedig Koncz Kris
tófnak köszönhetően lett magyar
bajnoki aranyérmes is.  

„Az Olimpiai Sportpark adottsága
it a győri versenyzőkön kívül olyan
sportolók is élvezhetik, mint például
a világbajnok és olimpiai bronzérmes
súlylökő Márton Anita, aki az őszi vb
re is nálunk készült fel edzőjével,
majd a következő idény alapozását is
itt kezdte el, és az ünnepek között új
ra visszatér hozzánk” – mondta a
GYAC klubmenedzsere. 

A legnépesebb
szakosztály
a tornászoké

Jó úton jár a GYAC

Szerző: Nagy Roland

1200 sportolója van a győri klubnak
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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, 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 20—26.

Pecsenyekacsa

Törley Charmant 
Doux pezsgô
0,75 l, 1198,67 Ft/l

229 Ft/db

Mesés tejföl 20%-os, 
330 g, 693,94 Ft/kg

Csirkemellfilé

Narancs

329 Ft/kg

1099 Ft/kg

Jägermeister 

5999 Ft/l

Classic hekkfilé
540 g, 1850 Ft/kg

899 Ft/kg

999 Ft/cs

899 Ft/db

Lejátszották az idei utolsó forduló
mérkőzéseit a labdarúgó NB IIben.
A győri városi rangadón az Alcufer
Stadionban az ETO a 19. percben ve
zetést szerzett Lovrencsics Balázs gól
jával, ám az első félidőben büntetőt
hibázó Gyirmót a 89. percben egyen
lített a hét perccel korábban csere
ként beállt Mayer Ádám találatával.
A döntetlennel a Gyirmót a tabella
harmadik helyéről várhatja a bajnok
ság tavaszi folytatását, míg az ETO az
ötödik helyen telel.

A Magyar Távirati Iroda Sportszer
kesztőségének felkérésére a hazai
szövetségek 1964 óta minden esz
tendőben eldöntik: kik sportágukban
az év legjobbjai. Idén 55 sportág szö
vetsége választott, a labdarúgók, ké
zilabdázók később díjazzák sportolói 
kat. A voksolás történetében az ab
szolút csúcstartó Portisch Lajos sakk
nagymester, aki 23szor lett első
1964 és 1994 között.

Az olimpiai számban idén világbajnok
versenyzők közül a birkózó Lőrincz Ta
más, a kajakos Kopasz Bálint, az úszó
Hosszú Katinka és Milák Kristóf, valamint
a párbajtőröző Siklósi Gergely is a leg
jobb lett sportágában. Legeredménye
sebb hazai klubként az MTK 8, a Honvéd
7, míg a Újpest és a Vasas egy aránt hat
elsőséget mondhat magáénak. 

A HAJRÁBAN EGYENLÍTETT A GYIRMÓT

A győri klubok versenyzői közül a
Graboplast VSE világbajnoki ezüstér
mes kenus párosa, a Balla Virág–Deve
cseriné Takács Kincső kettős nyert.
Élen végzett klubtársuk, a szegedi vbn
aranyérmes kajakos Kopasz Bálint is,
valamint az UNI Győr és a magyar ko
sárlabdaválogatott csapatkapitánya,
Raksányi Krisztina. Szintén 2019 leg
jobbja lett sportágában az Aktív SC jet
ski versenyzője, Szabó Barnabás.

Megkezdődött egy másik szavazás
is, 2019 legjobbjaira a Magyar Sport
újságírók Szövetségének tagjai 62. al
kalommal voksolhatnak. Az MSÚSZ
elnöksége hét kategóriában tízes je
löltlistát állított össze, azt hozták nyil
vánosságra a héten.

Az év férfi sportolójának jelöltjei
között az egyik legnagyobb esélyes a

díjra a győri Kopasz Bálint. Az év ed
zője kategóriában versenyben van
Bálint édesanyja és edzője, Demeter
Irén, és az Audi ETOval Bajnokok Li
gájagyőztes Danyi Gábor. Az év csa
patai között az ETO női kézilabdázói
is nyerhetnek, de jelölt még az olim
piai részvételt megcélzó 3x3as női
kosárlabdaválogatott, amelynek tag
ja az UNI Győr játékosa, Papp Klau
dia. Az egyéni sportágak csapatai kö
zött jelölt a díjra két győri egység, a
kenus Balla Virág–Devecseriné Ta
kács Kincső duó, valamint a maratoni
kajakban világbajnok CzéllaiVörös
Zsófia–Csay Renáta kettős.    

Az M4 Sport – Az Év Sportolója
2019 Gálát január 16án, csütörtö
kön 20 órától a Nemzeti Színházban
rendezi meg az MSÚSZ.

az év legjobbjai között
GYŐRI SPORTOLÓK 
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