


Az elmúlt években felújították az utat, a járdát
és kerékpárutat, sőt a közvilágítást is, most pedig
az eddig elmaradt buszmegállókat modernizálják
Adyváros egyik legélhetőbb utcájában. Az Ifjúság körúton
korábban öt modern buszvárót telepítettek, a maradék
kettőt ezekben a napokban cserélik ki 21. századira. 
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Az Ifjúság körút a lakótelep talán legfor-
galmasabb, de egyik legszebb utcája is.
A panelházak közel fél évszázada épül-

tek, azóta azonban sok minden történt a kör-
nyéken. Az épületek tövében parkok, játszóterek
és közösségi terek valósultak meg az elmúlt
években, sőt a közlekedési infrastruktúra is eu-
rópai színvonalú a körúton. Most új buszvárókat
telepítenek, amiről a körzet képviselője számolt
be a Győr Plusznak. „Korábban az útburkolatot,
a járdát, a kerékpárutat és a közvilágítást is meg
tudtuk újítani az utcában, részben állami, részben
pedig önkormányzati forrásból, erre nagyon
büszke vagyok Adyváros képviselőjeként” –
mondta Radnóti Ákos. „Öt busz megállót is mo-

ÚJ BUSZVÁRÓK ADYVÁROSBAN

dernizáltuk már korábban, most, az év végén pe-
dig végre lehetőség nyílik a maradék kettő cse-
réjére is. Szeretem, ha egységes az utcakép, erre
törekszünk az Ifjúság körúton, de Adyváros más
utcáiban is” – tette hozzá az alpolgármester. So-

kan irigylik az adyvárosiakat és persze az Ifjúság
körúton élőket is, mert annyi minden történt már
a környéken. A körút páratlan platánsora is szé-
pen megnőtt az idők folyamán, ami különleges
hangulatot kölcsönöz az utcának. Napokon belül
az összes buszmegálló is 21. századi lesz az Ifjú-
ság körúton, ahol a fiatal és az idősebb korosztály
jól megfér egymás mellett. Adyváros egyik legél-
hetőbb utcája ugyanis népszerű az első lakást ke-
resők körében, de sok az olyan lakó is, aki már a
kezdetektől, vagyis az 1970-es évektől itt él és
nem is vágyik máshova. Akkor épült a lakótelep-
nek az a része, ami mostanra egy valóságos kis
panelos ékszerdobozzá vált, hála az önkormány-
zat és a lakók folyamatos törődésének.

A KÖRÚT PÁRATLAN 
PLATÁNSORA IS 
SZÉPEN MEGNŐTT 
AZ IDŐK FOLYAMÁN

AJÁNLÓ
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JANUÁR–FEBRUÁR
Az év választási kampánnyal kezdődött váro-
sunkban. Az időközi polgármester-választást
január 26-án tartották, amelynek eredménye-
ként dr. Dézsi Csaba András, a Fidesz–KDNP
jelöltje a szavazatok 56,14 százalékával Győr
polgármestere lett. 

Dr. Dézsi Csaba András a január 31-i közgyűlé-
sen tette le polgármesteri esküjét. Alpolgár-
mesterei dr. Pergel Elza, Radnóti Ákos és Sze-
les Szabolcs lettek. Első intézkedései közt sze-
repelt a Környezetvédelmi Bizottság létreho-
zása, a Püspökerdő védetté nyilvánításának el-
indítása, a marcalvárosi kiserdő védelme, vala-
mint testvérvárosunk, az akkor még járvány
sújtotta Wuhan támogatása.

Az év első hónapjában 17 alacsony padlóma-
gasságú, modern, klímás Mercedes busz ér-
kezett Győrbe. Befejeződött a Cuha utcai Böl-
csőde felújítása, az épület tetőzet- és hom-
lokzati hőszigetelése révén nem csak gazda-

EZ VOLT
AZ ÉV
(1. RÉSZ)

Szerző: Győr+ összeállítás
Fotók: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter

2020 egy igazán rendhagyó év volt, sajnos elsősorban a koronavírus-
járvány miatt. Az elmúlt esztendőben azonban a járványhelyzet elle-
nére is sok minden történt, ezekből gyűjtöttünk egy csokorra valót a
teljesség igénye nélkül.

ságosabbá, otthonosabbá is vált a bölcsőde.
A fejlesztés mintegy 155 millió forintos TOP-
os forrásból valósult meg. Ménfőcsanakon is
megújult a bölcsőde, az épület energetikai
korszerűsítése 123 milliós pályázati támoga-
tásból készült el. 

A Győri Nemzeti Színház igazgatója, Forgács
Péter Kováts Gergely Csanád koreográfussal
és a finn társulattal közösen vitte színpadra
a Kabaré című musicalt a Kuopiói Városi Szín-
házban. A darab, amely szeptember közepén
debütált, hatalmas sikert aratott, több díjat is
bezsebelt.

A KSH év elején közölt adatai szerint Győr to-
vábbra is a turisztikai TOP 10-ben található.
Városunk megőrizte egy évvel korábbi pozíció-
ját, és 2019-ben is a nyolcadik leglátogatot-
tabb vidéki város lett. 2019-ben csúcsot dön-
tött az esküvők száma, összesen 1008 házas-
ságkötés történt Győrben tavaly, amire csak a
‘90-es évek előtt volt példa. A házasulási ked-
vet serkentette a kormány családtámogatási
akcióterve, sokan a 30 napos várakozási idő
alól is felmentést kértek, hogy időben igényelni
tudják az állami támogatást. Mintegy 340

millió forintból felújították a győri Petz-kórház
szülészetét. Hat szülőszoba és tizenkét kórte-
rem teljesen megújult; az utóbbiakhoz saját
fürdőszoba is tartozik. A bútorok újak, mint
ahogy a szülőszobákban elhelyezett központi
monitorrendszer is.

MÁRCIUS
A tavasz közeledtével a Kertészek és Kertbará-
tok Győr Városi Egyesülete is ünnepelt, méghoz-
zá fennállásuk 50 éves jubileumát. Sajnos a ta-
vasz a koronavírus-járvány első hullámát is
meghozta, és országos korlátozások léptek
életbe. Elmaradtak a március 15-i ünnepségek
és a tavaszi programok, ahogy az intézmények
többsége is bezárt. A március 15-i ünnepi dísz-
közgyűlést online lehetett követni, amelyen
díszpolgári címet kapott Benkovich Ferenc plé-
bános, Görbicz Anita kézilabdázó, Berkes Gyula
plébános. Pro Urbe Győr díjat vehetett át Kozma
Endre, a „Régi Győr” Facebook- és internetes ol-
dal szerkesztője, Rákász Gergely orgonaművész,
dr. Sayour Amer kardiológus főorvos és Zsegora
Csaba nyugalmazott igazgató. A város sajtódíját
Krizsán Csaba, a Magyar Távirati Iroda fotóripor-
tere és Szentgáthi Csaba, az Oxygen Media
szerkesztő-riportere kapta.

Az iskolák digitális oktatásra álltak át, az óvo-
dákban, bölcsődékben gyermekfelügyelet mű-
ködött, az idősotthonokban kijárási tilalmat
rendeltek el. A fokozatos bezárkózás új utakat
nyitott az élet több területén. 

>  >  >

A január 31-i közgyűlésen 
tette le polgármesteri esküjét

dr. Dézsi Csaba András
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A kultúra az internetre költözött, számos online
előadás, foglalkozás, tanfolyam, edzés vált kö-
vethetővé a neten, ahogy egyre több szentmi-
se, istentisztelet is. Egyre elterjedtebbé vált az
otthoni munkavégzés, a Győr Plusz termékei is
home office-ban készültek. A köztudatba újra
bekerült a kovászolás fogalma, és egyre többen
kezdtek otthon kenyeret sütni. Mások maszko-
kat varrtak, besegítettek a szomszédoknak a
bevásárlásban, művészek adtak utcai koncer-
teket, egyre nagyobb összefogás alakult ki a
járvány negatív hatásai ellen. A győri kulturális
intézmények kreatív módon juttatták el művé-
szetüket, szolgáltatásaikat az otthon lévő kö-
zönségüknek. A Győri Filharmonikus Zenekar
országosan is egyedülálló karantén-kezdemé-
nyezése a #maradjotthon #azenehazhozmegy
elnevezésű kampánya volt. A polgármester be-
jelentette a Győri Segélyalap létrehozását,
amelyet számos magánszemély és vállalkozás
támogatott. Többek között védőfelszerelések-
kel, digitális eszközökkel, tartós élelmiszerrel is
segítették a rászorulókat.

Örömre is volt azért okunk, az Országgyűlés
nemzeti emlékhellyé nyilvánította a győri
Káptalandombot. Időközben újabb üteme fe-
jeződött be a 2013-ban indult győr-újvárosi
szociális városrehabilitációnak. A záruló II.
ütem során a Kossuth u. 31., illetve a Bercsé-
nyi liget 35. és 41. szám alatti társasházak
újultak meg. Az elnyert támogatás összege
ötszázmillió forint.

ÁPRILIS
A koronavírus-járvány okozta gazdasági körül-
ményekre tekintettel több intézkedést hozott
dr. Dézsi Csaba András, amelyek között bérle-
tidíj-kedvezmények és más teherkönnyítések
szerepeltek. Az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény (EESZI) munkatársai gon-
doskodtak azon 70. életévüket betöltött sze-
mélyek ellátásáról, akik vállalták, hogy a koro-
navírus-járványra tekintettel lakó-, illetve tar-
tózkodási helyüket nem hagyják el.

Áprilisban elindult a biológiai szúnyoggyérítés
Győrben. A téma azért került különösen is fó-
kuszba, mert az idei évtől tilos a légi kémiai szú-
nyogirtás. „Eljött az ideje, hogy Győrt megtisztít-

suk!" – mondta a Föld napján a polgármester, aki
nem sokkal később programot hirdetett a tiszta
Győrért, amelynek célja, hogy másfél év múlva
Győr legyen Magyarország legtisztább városa. Az
első intézkedések között szerepelt a földbe süly-
lyesztett szelektív tárolók üzembe helyezése.

A tavasz folyamán második üteméhez ért a ba-
zilika felújítása. Restaurálják gyakorlatilag a
teljes templombelsőt: megújulnak a mennye-
zeti freskók, valamint a fő- és mellékoltárok is. 

MÁJUS
Az idei érettségi rendhagyó módon, szigorú
előírások mentén zajlott, a diákok írásban,
maszkban adhattak számot tudásukról.

Májusban mutatták be a Fakoppot, amely a győri
fák egészségét vizsgálja. Az új favizsgáló beren-

dezéssel megállapítható a fa egészségi állapota,
illetve az is, hogy balesetveszélyes-e. A magyar
fejlesztésű Fakopp hanghullámok segítségével
elemzi a törzset, ágakat.

Megújult a kerékpárút a Tihanyi Árpád úton. A ko-
rábbi évek felújításai után az idén a Földes Gábor
út és Szigethy Attila úti szervizút, valamint az If-
júság körút és az adyvárosi tó közötti szakaszok
készültek el. Kínai testvérvárosunk viszonozta az
év eleji gesztust, amikor Győr küldött adományt a
számukra. Wuhan maszkokkal segített Győrnek.
Idehaza is sokan próbálnak segíteni a járványhely-
zetben, az Audi Hungaria százmillió forint értékű
támogatást adományozott hat győri és regionális
intézménynek a koronavírus elleni küzdelemre.
Májusban elkezdődött a fokozatos nyitás, egyre
több intézmény vált újra látogathatóvá, a legki-
sebbek újra birtokba vehették a játszótereket.

340 millió forintból
megújult a Petz-kórház
szülészete

Új Mercedes buszokra
cserélték az elavult
győri gépparkot

Fakopp műszerrel
ellenőrzik a parkok
fáinak állapotát

Velekei László lett
a Győri Balett új
igazgatója

A KORONAVÍRUS-
JÁRVÁNY MIATT
TÖBB GAZDASÁGI
KÖNNYÍTÉST HOZOTT
A POLGÁRMESTER
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Az viszont kiderült, a nyári fesztiválokat az idén
nélkülözniük kell a győrieknek. A Dr. Kovács Pál
Könyvtár és Közösségi Tér a bezártság alatt sem
tétlenkedett, többek között több tízezer oldal di-
gitális anyaggal bővítette kínálatát.

Május 18-án lett volna 100 éves II. János Pál
pápa, aki 1996-ban, egy esős, szeles szeptem-
beri napon, 160 ezer hívő előtt celebrált szent-
misét Győrben, az ipari parkban.

Tizenkétezer egynyári virág talált gazdára. Az
önkormányzat ingyenes virágosztása évről év-
re népszerűbb program, egyre több győri igé-
nyel virágot, hogy szépítse saját környezetét és
ezzel a várost. 

JÚNIUS
Június 4-én emlékeztünk Trianon 100. évfordu-

SZEMSZ      G

Garamvölgyi Imre

BYE-BYE
2020!

lójára az Országzászlónál. A megemlékezésen a
Hoppáré Zenekar játszotta el az „Együtt dobban
a szívünk” című dalt, amely a szintén az évfordu-
lóra készült győri emlékező film zenéje is. Váro-
sunkban is lángra lobbant az Összetartozás Tüze,
amely a hazánktól elszakított magyarokkal való
egységet volt hivatott képviselni.

Nyár elején megnyílt a kórház mellett épült Petz
Lajos parkolóház. A beruházást az állam a Modern
Városok Program keretében több mint kétmilliárd
forinttal támogatta. Az új parkolóház a kórház kö-
rüli parkolási nehézségeket hivatott orvosolni, hi-
szen a létesítmény földszintje, első emelete és te-
tőszintje összesen 359 kocsi befogadására alkal-
mas, ami 201 férőhellyel több, mint amennyi jármű
azon a területen korábban parkolhatott.

>  >  >

Egy évvel ezelőtt valószínűleg nem
írtam volna le, de most megte-
szem: lassan végre magunk mö-
gött hagyjuk ezt az átkozott évet.
Azért nem írtam volna le a fenti
mondatot, mert ad egy, alapvetően
optimista ember vagyok, aki min-
dig a jót keresi a jövőben, ad kettő,
nem írom le egy cikkben az „átko-
zott” szót ok nélkül.

2020 elé nagy várakozással néz-
tem, hisz két húszas csakis szeren-
csés lehet, ám az élet megint rám-
cáfolt. Ez az év szenvedést hozott a
világra. Egyetlen év alatt milliónyi
embertársunkat kellett elveszíte-
nünk idő előtt, az itt maradottaknak
pedig maradt a fájdalom és a karan-
tén meg a home office.

Az év egyik nagy áldozatának, Ba-
lázs Fecónak a híres dalszövege
szerint ez a csend éve volt. Való-
ban. Húsz-húsz után nem marad
semmi, csak a csend és a fájdal-
mas emlékek.

És aki mindeddig figyelmesen ol-
vasta ezt a jegyzetet, annak feltűnt,
hogy bár az „átkozott” szót leírtam,
a fájdalmak okozóját egy szóval
sem említettem.

Szándékos volt. 
Nyoma se maradjon 2021-re.

Boldogabb új évet, Magyarország!

A Covid-járvány miatt
digitális oktatásra álltak
át az iskolák

Videoklip készült
Trianon 100.
évfordulójára
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Elindult a Városi Fecskevédelmi Program. Az
elmúlt két évtizedben megfeleződött a hazai
fecskeállomány, azaz mára minden második
madár eltűnt az ereszek alól. A madarak sze-
repe azonban a klímaváltozás miatt egyre
fontosabbá válik az emberek számára. Ezért
indított országosan is egyedülálló, városi
fecskevédelmi programot a Környezetvédel-
mi Bizottság.

Győr és az Audi már abban a jövőben van,
ahová a többiek még csak készülődnek,
mondta Orbán Viktor miniszterelnök, aki a
jármű- és motorgyártó társaság szereldéjé-
ben jelképesen, a márka négykarikás jelének
felragasztásával elindította a harmadik mű-
szakot. A miniszterelnök a városházára is el-
látogatott, ahol dr. Dézsi Csaba András pol-
gármesterrel egyeztetett Győr fejlesztési
terveiről.

Velekei László lett a Győri Balett új igazgatója.
Kiss János megbízatása június 30-án járt le, 29
év után adta tovább a társulat vezetését. A me-
gyei közgyűlés előtt bemutatkozott dr. Urbán
Zoltán László rendőr dandártábornok, aki a
nyugállományba vonuló Csizmadia Gábor rend-
őr dandártábornokot váltotta szeptembertől a
főkapitányi poszton. 

Megújult a csimpánzok otthona az állatkertben
a Modern Városok Program keretében. A fej-
lesztés révén a házhoz tartozó félhektáros ki-
futót részben üvegfallal, részben pedig vizes -
árokkal határolták, így zavaró rácsok nélkül, né-
hol közvetlen közelről figyelhetik meg a látoga-
tók az állatokat.

Szent László-napon a hagyományok szerint
ünnepi díszközgyűléssel, koszorúzással, ünne-
pi szentmisével és a körmenettel ünnepelt a
város. Dr. Dézsi Csaba András a díszközgyűlé-
sen adta át az idei Szent László-díjakat Csordás
Adrienn ápolási igazgatónak, dr. Kőrösi Tamás
orvos igazgatónak, Pál Kálmán Ferenc feszti-
váligazgatónak és Szabó Karolina Erzsébet
szalmafonónak. Dr. Kőrösi Tamás, aki a győri
Kaáli Intézetben végzett, két évtizedes munká-
ja révén több mint ötezer gyermek fogantatá-
sát segítette, két hónappal később, hosszan
tartó betegsége után elhunyt. 

JÚLIUS
Július 1-től Székely Zoltán a Rómer Flóris Mű-
vészeti és Történeti Múzeum igazgatója. A
művészettörténész első munkahelye a koráb-
bi megyei Xantus János Múzeum volt, ahol 17
esztendőt töltött el, majd az elmúlt nyolc év-
ben a mosonmagyaróvári Hanság Múzeumot
igazgatta.

Júliusban hatalmas vihar pusztított Győrben,
főként a belvárosban károkat okozva. Fák tu-
catjait tépázta meg a mindössze néhány percig
tomboló szél, autókra dőlt fákat kellett eltávo-
lítaniuk a katasztrófavédelem szakemberei-
nek, a Győr-Szol Zrt. munkatársai pedig még

egy héttel később is dolgoztak a város parkjai -
ban keletkezett károk elhárításán. A nyár fo-
lyamán többször okozott gondot a lezúduló
csapadék, amelynek kapcsán a polgármester
a csatornahálózattal kapcsolatos problémákra
hívta fel a figyelmet.

Tervezz a parkba valamit! – Ezzel a felhívással
fordult a polgármester a fiatalokhoz, hogy
megtervezzék a megújuló Eötvös Park köz-
ponti elemét. Alig két hét alatt 23 kreatív pá-
lyamű érkezett. A pályázat harmadik helye-
zettje Kalácska Maja lett, a második Nánai
Zsombor Richárd, első helyezettnek Csiszár
Virágot hirdették ki.

A miniszterelnök saját
kezűleg ragasztotta fel 
a négykarikás emblémát

Fecskementő program
indult a városban

Fiatalosabb, komfortosabb
lett az Eötvös  park

Júliusban hatalmas vihar
pusztított a belvárosban

JÚLIUS 1-TŐL 
SZÉKELY ZOLTÁN LETT 
A RÓMER FLÓRIS 
MŰVÉSZETI ÉS 
TÖRTÉNETI MÚZEUM
IGAZGATÓJA
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Egy jótékonysági kampány sem működik
az emberek szeretete nélkül. Ebben bíz-
tunk, amikor megcéloztuk a 2 millió forin-

tot és a három eszköz beszerezését. Tudtuk, hogy
a járványhelyzetben mindenkinek nehéz, de a
szeretet ismét győzött, s a vágyott három eszköz
helyett összesen ötöt sikerült adományozni.

Az adománygyűjtőn megható volt látni, ahogy
növekszik az összeg. Olvasóink, hallgatóink, né-
zőink sokasága tett azért, hogy a merész álmunk
valóra váljon. Segítettek bebizonyítani, hogy a
Győr+ Média közössége igazi összetartó csapat,
egyek vagyunk nemcsak a hírekben, zenékben,
hanem a jótékonyságban is. Fantasztikus élmény
ezt újra és újra megélni, s itt is köszönjük Nektek! 

Ráadásul vállalkozók is mellénk álltak. Így tett
Imre Péter ügyvezető igazgató vezetésével a

Lezárult a Lurkó Alapítvány és a
Győr+ Média közös jótékonysági
akciója, amelyben kétmillió forint
értékű eszközökkel szerettük vol-
na segíteni a győri kórház gyer-
mekosztályát. Az álom valóra
vált. Sőt, többet is kaphattak a
gyermekek, mint reméltük. 

TÖBBET ADHATTUNK, MINT EGY 
LÉLEGZETVÉTELNYI SZERETET! 

Famex Tools Kft. is, akik egymillió forinttal já-
rultak hozzá a jótékonysági akcióhoz. 

„Ez az összes kollégám ajándéka. Az üzleti siker
társadalmi felelősséggel is jár.  Van egy ötéves
kislányom, aki már többször megjárta a gyer-
mekosztályt, s tudom, hogy nem mindegy, milyen
infrastruktúra áll rendelkezésre a gyógyításhoz.
Remélem, hogy mindenkinek örömet tudtunk
okozni” – hangsúlyozta az ügyvezető igazgató. 

Szalai Tamás, a Nádor étterem tulajdonosa szintén
egymillió forinttal érkezett, s elmondta: „Évek óta
támogatjuk a Lurkó Alapítványt. A járványhelyzet
mindenkinek nehéz, de a vendégeink minket sem
hagynak magukra. Úgy érezzük, ez az adomá-
nyunk feléjük is köszönet, hiszen ők is kitartanak
mellettünk, nekünk is adnunk kell másoknak.”

Az ETO SZESE kézilabdacsapat nevében Auer
Károly elnök jelezte: a csapat nyilvános gyűjtést

most nem tudott szervezni, viszont ők beleadják,
amit tudnak. Így 300 ezer forintot kaptunk: „A
klub minden dolgozója csatlakozott, ez nem is
volt kérdés számukra. Mindig szeretünk segíteni.
Az Endo Plus Service Kft.  támogatásával pedig
nem egy, hanem kettő 24 órás vérnyomásmérő
készüléket vásárolhat az alapítvány.”

Mi sem maradhattunk ki az adakozásból, erről
már Knézy Jenő vezérigazgató számolt be: „A
Győr+ Média mindig szívesen áll a jótékony
kezdeményezések mellé. Ahogy tavaly, idén is
úgy döntöttünk: a partnereinknek szánt kará-
csonyi ajándékot inkább adományra váltjuk.
Nekem is van három gyermekem, tudom, hogy
egy szülőnek a legnagyobb félelme, hogy be-
tegek lesznek a kicsik. Éppen ezért mindent
meg kell tenni, hogy minél előbb meggyógyul-
hassanak. Köszönjük mindenkinek, aki csatla-
kozott, s köszönjük, hogy még az előre kitűzött
célt is sikerült túllépnünk!”

Ugyanis a 2 millió forint helyett 2.927.521 fo-
rint gyűlt össze, ami hatalmas segítség a Lurkó
Alapítványnak, de erről már Zajovicsné Vizer
Bernadett elnök beszélt: „Az előző spirométert
– amivel az asztmát tudják megállapítani – tíz
éve vettük, mára már igencsak elavult. Most
az adományoknak köszönhetően vadonatújat
vásárolhatunk, ahogy három darab 24 órás
vérnyomásmérő készüléket is kapunk. Sőt,
már nem kell Budapestre utazni azért sem,
hogy az éjszakai légzéskimaradást figyelhes-
sék a csöppségeknél. Nagyon nagy dolog ez a
gyermekosztály kis betegeinek és az ott dol-
gozó személyzetnek is. Köszönjük szépen
mindenki adományát, bármennyivel is járult
hozzá ennek az álomnak a megvalósulásá-
hoz!” – zárta könnyes szemmel Bernadett,
majd azt is hozzátette: bár a szeretetről nem
kell beszélni, de azért jó, ha mindenki tud róla,
mekkora ereje van.

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Marcali Gábor

A goood.hu
adománygyűjtő
oldalon olvasóink
közel hárommillió
forintot adományoztak
az alapítvány céljaira
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Ahitelintézet az utóbbi években számos
olyan újítást vezetett be, amelyek ké-
nyelmesebbé, egyszerűbbé és biztonsá-

gosabbá tették a mindennapi ügyintézést. 

Németh József, az OTP Bank Észak-dunántúli Régió -
jának ügyvezető igazgatója a megnyitó alkalmából
elmondta: „a digitális megoldások és a személyes
ügyfélkiszolgálás nagyon jól kiegészítik egymást az
OTP Banknál. A Jövő bankfiókja koncepció keretében
átalakított fiókban a
gyorsan változó ügyfél-
igényekhez alkalmaz-
kodva megjelenítették a
bank digitális fejlesztése-
it, valamennyi ügyintéző
laptoppal, tablettel dol-
gozik” – tette hozzá az
ügyvezető igazgató.

MEGNYÍLT A JÖVŐ BANKFIÓKJA 

Magyarország meghatározó hitelintézete az OTP Bank, amely az elmúlt évtizedben már a kelet-közép-
európai régióban is kiemelkedett versenytársai közül. Ma már a régió 11 országában közel 19 millió ügyfelet
szolgál ki az OTP Csoport, közel 40 ezer alkalmazottal. 

Az OTP Bank új típusú fiókját Győrben, a Kor-
mos utcában nyitotta most meg. A fiók jövőbe
mutató újításokat alkalmaz: ebben a fiókban is
megtalálható a digitális aláírópad, amellyel
nemcsak a papírfelhasználás csökken, hanem
a bank ügyfeleinek kényelmét is szolgálja. 

Az OTP Bank iránt az elmúlt évtizedekben kiépült
ügyfélbizalom nagymértékben köszönhető an-
nak a szakértelemnek és minőségi ügyfélkiszol-
gálásnak, amelyet a hitelintézet munkatársai ga-
rantálnak. Egyre inkább jellemző, hogy az ügyin-
tézőket a komplexebb termékek, például a lakás-
hitelek vagy a befektetési termékek esetében ta-
nácsért keresik fel az ügyfelek. A készpénz ki- és
befizetéssel járó tranzakciók egyre növekvő mér-
tékben kerülnek át a digitális térbe. A vírushely-
zetben az online csatornákon a tranzakciók szá-
ma is meredeken emelkedett. Az adatok azt mu-

tatják, hogy az az ügyfél, aki kipróbálta az inter-
netbankot vagy mobilbankot, folyamatosan
használja is azokat, ezek segítségével szinte bár-
honnan elintézhetőek az egyszerűbb tranzakci-
ók. Az internetbank és a mobilbank hamarosan
teljesen megújul, új funkciókkal bővül. (x)

A győri, Kormos utcai bankfiók várja az
OTP Bank meglévő és leendő ügyfeleit
hétfőn 8 és 17 óra, keddtől péntekig pedig
8 és 15 óra között. 

KONCEPCIÓ ALAPJÁN FELÚJÍTOTT GYŐRI, KORMOS UTCAI OTP FIÓK

Amúzeum helytörténeti fotógyűjtemé-
nyében több olyan fénykép is feldolgo-
zásra várt, amelyek több évtizede pihen-

tek a raktárban, mivel megfelelő információk híján
nem lehetett beazonosítani az eredetüket. Így volt
ez azzal az 1872 és 1899 között készült 109 da-
rab családi fotót tartalmazó albummal is, amelyről
a digitalizált források bővülésének köszönhetően
az utóbbi időben sikerült többet megtudnunk. A
többnyire a csehországi Pilzenben készült fény-
képek hátlapján általában csak egy-egy kereszt-
név olvasható, de ezekből az információkból és
más forrásokból is sikerült azonosítani a szerep-
lőket és az album Győrbe kerülésének okát is. 

A fényképek a gyáralapító Emil Ritter von Škoda
és Hermine Hahnenkamm családját, köztük is
leg inkább gyermekeiket, Josefint, Johannát és
Herminét ábrázolják, mintegy dokumentálva fel-
cseperedésük időszakát. A sokszor nagyon kü-
lönleges jelmezekben lefotózott testvérek fény-
képei a leghíresebb cseh fotóműtermekben ké-

EGY FOTÓALBUM TÖRTÉNETE
szültek. Láthatjuk őket gésának, pillangónak öl-
tözve is, de található köztük olyan is, amely a ka-
rácsonyi időszakhoz, az újévi várakozáshoz kap-
csolódik. Az órára mutató angyal, Hermine von
Škoda később Lauer Richárd, a Győri Ágyúgyár fő-
mérnökének felesége lesz. Házuk, a Bartók Béla
utca 4. szám alatti Lauer-villa számos társasági
esemény színtere volt az 1910-es években, tá-
mogatták a kultúrát, a helyi hitéletet is. 1944-ben
elvesztette férjét, ezután Pázmándfalun, illetve
Kisbéren élt 1966-os haláláig. Hermina verseket
és meséket is írt német nyelven, több kötete is
megjelent bécsi, illetve német kiadóknál:

Egy versében így ír a boldogságról:
Ein Märchenland, das ich noch nie betreten
Und das doch meiner Seele Heimat ist.
Fordításomban:
Mesevilág, ahol még sosem jártam,
ám lelkem otthona ott van mégis.

Szerző: Szalai Zsolt
Fotó: Rómer Flóris Múzeum

Támogatott tartalom
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Dr. Forrai Zsolt úgy fogalmazott, nagyon fontos a szervezet
számára, hogy a közterületi szolgálat reagálóképességét és
a logisztikai tevékenység hatékony végrehajtását ezekkel a

gépjárművekkel javítsák. „Számos esetben döntő fontosságú a
mobilitás, például amikor mikrobuszokkal csapatszolgálati, rend-
őri alegységeket szállítunk, vagy amikor ezekkel a gyorsabb se-
bességre képes Audi A3-asokkal közlekedésrendészeti intézke-
déseket hajtunk végre. Ezek teljesítése elképzelhetetlen az el-
használt, magas futásteljesítményű gépjárművek folyamatos
amortizációs cseréje nélkül” – hangsúlyozta a rendőr ezredes. A
folyamatos üzembiztonság és hadrafoghatóság fenntartása ér-
dekében a járművek 5 évre, vagy 200 ezer kilométer futástelje-
sítményig szóló szervizcsomaggal kerültek beszerzésre, amely-
nek része a teljes körű karbantartás, a szezonális gumicsere, il-
letve az assistance szolgáltatás, melyek segítik a rendőri felada-
tok ellátást. A nyári és a téli gumiabroncskészlet is biztosítva van.
Az Audi A3 típusú gépkocsi 8,4 millió forintba, a Volkswagen mik-
robuszok egyenként 13,5 millió forintba kerültek.  

HÁROM ÚJ AUTÓVAL
BŐVÜLT A MEGYEI 
RENDŐRSÉG GÉPPARKJA

Egy új Audi A3 és két Volkswagen mikrobusszal
bővült a megyei rendőr-főkapitányság gépjár-
műparkja. Az új járműveket hétfőn a megye
rendőri egységeinek a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőr-
főkapitány-helyettese adta át. 

Szerző: Ficsór Dávid
Fotó: Győr+
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Ajanuár elsejei évkezdetet a XIII. Gergely
pápa által 1582-ben megreformált nap-
tár tette általánossá. Hazánkban az esz-

tendőt korábban karácsony napjától, december
25-től számították. Nem véletlen énekeljük a
„kiskarácsony, nagykarácsony” kezdetű dalt.
Szilveszterkor az óévet régen hangos ostorpat-
togtatással, kolompolással, zajkeltéssel, ma
trombitálással, petárdákkal kergetjük el. Régen
soha nem kezdődhetett az év köszöntő nélkül.
Hittek az emberek a kimondott szó erejében,
ezért van annyi áldást kívánó szokásunk, rigmu-
sunk. Én is gyakran élek ezzel a szokással hol
szóban, hol írásban. Mindenkinek kívánok, min-
den jót mesterem, dr. Barsi Ernő pávakört vezető
tanítványának, Tóth Györgynek ásványrárói gyűj-
tésével: „Napsugaras legyen ez az újesztendő,
Homlokunkra soha ne boruljon felhő.”

Jó lesz magunk mögött hagyni ezt az évet...
Ez az év a járvánnyal eddig még életünkben so-
ha meg nem tapasztalt szokatlan, kellemetlen
dolgot pl. karantént, maszkviselést hozott. Sok
embertársunkat veszítettünk el, én is sorra
gyújtottam esténként gyertyáimat rokonai-
mért, ismerőseimért. A legfájdalmasabb talán
az, hogy nem ölelhetted magadhoz szerettei-
det örömödben és nem foghattad kezüket ne-
héz óráikban. De a keresztény ember mindig
remél, ahogy Pál apostol is írja: „Lelkünk szilárd
biztos és horgonya a remény”. Az idei év végén
december 21-én 800 év után ismét felragyo-
gott az égbolton a betlehemi csillag, amely Jé-
zus születését adta hírül. Erre az eseményre
emlékeztek a háromkirály-járás szokásunkban,
amikor január 6-án egy ollós szerkezetű csilla-
got „ugrattak ki” a Kisalföldön. Reméljük, ez a
ritka égi csodás jel meghozza az egészséget,
örömet az emberiség számára!

Mi volt, ami örömet okozott, amire jó lesz visz-
szagondolni?
Ebben az évben öröm volt, hogy sokan kaptak
viszont kegyelmet, lehetőséget az újrakezdés-
hez. Öröm a bajban, hogy megtapasztalhattuk
bizonyos szakmák fontosságát. Öröm a sok esti
taps, amely az egészségügyben dolgozóknak

Véget ér a régi, kezdődik az új. Amikor az óra elüti az éjfélt, a poharak összecsendülése köszönti először az
előttünk álló 365 napot. Az év fordulását régen is megünnepelték. A szilveszteri zajos vidámságot követő-
en az új év első napján jókívánságokkal halmozták el egymást a rokonok, barátok, ismerősök. Dr. Lanczen-
dorfer Zsuzsanna néprajzkutatóval beszélgettünk köszöntőkről, múltról és jövőről.

BESZÉLGETÉS DR. LANCZENDORFER ZSUZSANNA NÉPRAJZKUTATÓVAL

„NAPSUGARAS LEGYEN EZ AZ ÚJESZTENDŐ...”
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: L. Zs.

szólt. Öröm az összefogás, a segítségnyújtás, az
önkéntesség, ami szintén jelen volt a minden-
napokban. Öröm, hogy sokan a technika segít-
ségével vigaszt nyújtottak embereknek, színházi
előadással, koncerttel, vagy csak egy jó szóval.

Öröm volt ebben az évben például mesterem, dr.
Barsi Ernő születésének századik évfordulója.
Annak a csodálatos embernek, akinek én is kö-
szönhetem, hogy példát kaptam szeretetről, tu-
dásról. Az Apáczai-konferenciánkon most no-
vemberben – bár sajnos nem személyesen, ha-
nem online – örömmel emlékeztek rá hű tanít-
ványai előadásaikkal, visszaemlékezéseikkel és
énekükkel. Én a magam részéről nemcsak a
Honismeret lapjain gondoltam rá, hanem ellá-
togattam életútjának fontos helyszíneire is egy-
egy mécsessel, így Sályba, Sárospatakra, győri
lakásához és sírhelyéhez. Öröm, hogy a két tu-

dós barát, Barsi Ernő és Timaffy László emlék-
tábla-avatásán ott lehettünk Ásványrárón.

Egy másik számomra is fontos, bár fájdalom-
mal teli évfordulót is említenék. Öröm volt látni
a győri múzeum Trianon 100 kiállításán azokat
a relikviákat, amit ennek a tragédiának a fájdal-
ma alkotásokban próbált feloldani. Az egyik
ilyen alkotás egy hímzéstérkép, amely Nagy-
Magyarország csodálatos népi öltéseit mutatja
be. Sok-sok éve Molnár Joli tanárnőtől kaptam
ajándékba.

A legnagyobb öröm azonban az, ha az élet fe-
lülkerekedik a veszteség felett. Az új év unoká-
val áld meg néprajzos barátnőmmel, Balázs Lí-
viával együtt, akivel ennek örömére újabb gyer-
mekkönyvünket állítjuk össze, így is köszöntve
minden új életet.
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Szerkeszti: Nagy Viktor
Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

facebook.com/gazfroccstvlinktr.ee/gazfroccsgazfroccs.hu

Régen a Ladák csomagtartójába télen ce-
menteszsákot kellett tenni, mert a hát-
sókerék-hajtás az orrnehéz kialakítás

miatt nem volt használható. A farmotoros Sko-
dák elejét kellett terhelni, mert nem lehetett
irányítani, annyira farnehéz volt. Aztán jöttek a
fronthajtásos „nyugati” autók és minden meg-
oldódott. De a növekvő teljesítmény hajtási be-
folyásokat okozott – kikapta a kormányt a ke-
zünkből a gép. Aztán az elektronika betörésével
(kipörgésgátló, majd menetstabilizálás) ez töb-
bé-kevésbé kezelhetővé vált, de egy nyomaté-
kos dízel még mindig okozhat meglepetést.

Az összkerékhajtás erre és kisebb-nagyobb te-
repre, emelkedőre, erősebb téli kihívásokra ad
választ. Szinte miden gyártó kínál 4x4-es rend-
szert, különböző néven és technikai megoldá-
sokkal a háttérben. Alapvetően – a vérbeli te-
repjárókat kivéve – első- vagy hátsókerék-haj-
tásúak ezek a kocsik, de egy osztómű (központi
differenciálmű) állandóan vagy időlegesen a
másik tengelyre is ad nyomatékot.

A viszkokuplungos hajtásnál a központi elosztást
egy lamellás egység végzi, mely a súrlódás és a

TECHNIKA

AMIT A 4X4 HAJTÁSOKRÓL
TUDNI KELL

beletöltött sűrű olaj hőre változó tulajdonsága
miatt képes részben átadni a nyomatékot – álta-
lában – a hátsó tengelynek, az alapesetben két-
kerék-meghajtású autóban. Egyszerű, de lassan
reagáló rendszer, mely szélsőséges esetben túl-
melegedhet. Ilyen rendszert használó autók: Re-
nault Scenic RX4, Suzuki Ignis, Fiat Panda 4x4 stb.

A Haldex-rendszer az előbbinél bonyolultabb, de
sokkal kifinomultabb. Egy többtárcsás tengely-
kapcsoló tölti be a központi osztómű szerepét, és
a zárást a hidraulika elvén működő, alapvetően
automatikus vezérlés végzi (hidraulikus szivaty-
tyúk) – amit elektronikával finomhangolnak. A
rendszer gyorsan reagál, akár nyolcad kerékfor-
dulatra is aktiválódik, ilyenkor összkerékhajtású
lesz a kocsi és minden helyzetben jól boldogul.
Majd a tapadás helyreállta után ismét takarékos
kétkerék-hajtásba vált vissza. Ilyen rendszert
használó autók: Skoda Octavia 4x4, Volvo XC90
AWD, VW Golf 4motion, Audi A3 Quattro stb.

A Haldexhez hasonló, de elektronikus vezér-
lésű összkerékhajtás is elterjedt, mely kicsi-
vel lassabb reagálású és a menetstabilizáló
adatai alapján automatikusan működik, egyes
típusoknál zárható. Ilyen rendszert használó
autók: BMX xDrive, Nissan X-Trail, Suzuki SX4
(Gen 1) stb.

Az állandó összkerékhajtású rendszerek lehetnek
egy klasszikus központi differenciálművel szerel-
tek (Például Subaru) vagy egy ötletes csigahajtó-
művet alkalmazó Torsen-rendszerűek (például
Audi Quattro A4-tól felfelé). Itt a nyomatékelosz-
tás automatikus, mechanikus, de az utóbbi idő-
ben több ponton is fejlesztették elektronikus be-
avatkozókkal. Ezeknél a rendszereknél minden
kerék folyamatosan hajtott, de tengelyenként
vagy akár kerekenként szabályozott a nyomaték -
elosztás, illetve alapesetben lehet 50:50 vagy
akár 60:40 arányú a tengelyek között.

Kapcsolható összkerékhajtási rendszereket
nagyméretű SUV-okon, igazi terepjárókon és pick -
upokon alkalmaznak. Ezek a rendszerek sokfélék
lehetnek, de alapvetően nehéz egységek, össze-
tett mechanikai elemekkel. Itt a sor a pickupok
körmös tengelykapcsolós rendszereivel kezdő-
dik, amit csak laza talajon szabad zárni. Majd kö-
vetkeznek a tengelyenként és egy központi dif-
fivel szereltek. Ebből gyártótól és típustól függő-
en egy vagy több is zárható, vagy elektronikus
differenciálzárral tudják a végletekig megbízha-
tóvá tenni a rendszert – akár egy kerék tapadása
elég a haladáshoz. Ilyen rendszert használó
autók: Land Rover Defender, VW Touareg, Lada
Niva, Mercedes G-osztály stb.

A lényeg, hogy bármilyen összkerékhajtási rend-
szer növeli a tapadást, a biztonságot, tehát érde-
mes azt választani, főleg új autó vásárlásánál. A
nem állandó rendszerek alig növelik a fogyasztást,
az állandó 4x4-esek nyilván többet esznek. Hasz-
nált autóknál érdemes mindig utánanézni a kisze-
melt típusnak, milyen rendszer van benne, meny-
nyire karbantartásigényes, mik a típushibák, mert
könnyen nagy költségekkel kerülhetünk szembe.

Szerző: Nagy Viktor
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KÉRDÉSEK
Én magam is csak kérdéseket vagyok képes fel-
tenni, no meg a piaci mozgásokra tudok reagálni.
Nálunk azt látom, hogy nem kell a dízel – nagyon
nem kell –, nem kell a kis benzines (1,0, 1,2). Van
egy hibrid Toyotánk, 2012-es, ugyanazzal a hib-
rid technológiával, amit ma is árulnak az új hibrid
Toyotákhoz. Hinnék, hogy ez a technika már 8
éve az utakon van? Ez sem kell. Vajon akkor mi
kell? Már nemcsak jóslat, de valóság az elektro-
mos autók előretörése. Rendben, ez a jövő, de ki
fogja megvenni használt autóként az első gene-
rációs elektromosokat, amik 100-150 km ható-
távolsággal jöttek ki újonnan, és ez a hatótávol-
ság a használat arányában csökken? Bennem je-
lenleg – azon túl, hogy vajon melyik technológiáé
a jövő – a legnagyobb kérdés: mi lesz a másod-
lagos autópiaccal? 

VALÓSÁG
A villamos és hibrid autókat remekül el lehet adni
újként a vevőknek, mert elhiszik, hogy általuk
menetelünk előre a szebb jövő felé. Évek óta
sulykolják a fejünkbe, hogy akkor vagyunk kör-
nyezettudatosak, ha ilyet veszünk, ráadásul ol-
csón közlekedhetünk (ingyen töltés és parkolás).
De ez nem feltétlenül van így. Németországban
egy teljes feltöltés közel 100 euróba kerül és 2-
3 órába telik. Míg egy ezerszer „elátkozott” dí-
zellel ötperces tankolás után továbbhajthatunk.
Zöld rendszámot kapunk a hibridre, ezzel kira-
katba tesszük, hogy mi igazán odafigyelünk a
bolygó jövőjére. Aztán egyszer se töltjük fel, mert
macerás. Meg már nem is annyira zöld az a rend-
szám, hogy ingyen parkolhassunk, ingyen töltsük
a közösségi töltőkön. Ugyanaz az autó jövőre
már meg sem kapja a zöld rendszámot.

Ha arra kíváncsiak, hogy használtautó-kereskedőként hogyan látom a jövő használtautó-piacát, hát, be
kell valljam, bajban vagyok. Előrebocsátom: nem vagyok Nostradamus, nem látok a jövőbe.

A HASZNÁLTAUTÓ-PIAC JÖVŐJE –

LÁZÁLOM

KÖRNYEZETBARÁT?
Azt tudják, hogy a jelenlegi WLTP-előírásokat
előbb teljesíti egy Leopard 2 harckocsi, mint egy
Ford Fiesta? A Leopard 2 harckocsi ugyanolyan
környezetvédelmi címkét kapna, mint egy 1,4-
es Golf, mivel a tank 62 tonnás. Ez azért van így,
mert tömegkorrekciós képlet alapján állították
be a CO2-osztályokat. Ezt egy harckocsi könnye-
dén teljesíti. Meg egy Ford Ranger Raptor. A Fiat
500 meg nem. De most tényleg: mi a bolygó el-
lensége? Egy Ford Fiesta egyliteres benzinmo-
torral vagy egy 3,5 tonnás össztömegű bösz-
meteg – ami mellesleg a parkolóban is alig fér
el? Plug-in-hibrid tapasztalat: benzin-elektro-
mos vegyes üzem 6 literes fogyasztás, vissza-
töltős funkcióban 12 literes fogyasztás. 200 km-
en keresztül dupla üzemanyagot kell elégetni,
hogy aztán a tele akksiról 50 km 0-emisszó jö-
hessen. Ez környezetkímélő?

DOWNSIZING
Mi a helyzet a kismotoros turbós benzinesek-
kel? Jók ezek, egészen 100-150 ezer km futá-
sig. Addig garanciális, afölött meg motorhibás.
Nagy tanítóm szemléltette a turbóval felpöc-
költ kismotoros és a nagy köbcentis autók közti
különbséget egy hasonlattal: Van egy csikód,
ami szalad, mint az őrült (1,0 benzin turbó), 7
percig. Mellette van egy muraközi lovad (3,0
benzin V6), ez meg elporoszkál 100 napig. Me-
lyikre ülnél fel? Melyik döglik meg előbb?

Mi lesz ezeknek a kocsiknak a másodlagos piacá-
val? Mi lesz azzal, aki nem engedhet meg magá-

nak új autót? Megveszi az időzített bomba, turbós
kicsi benzines használtat? Ha nem, akkor mit?

VÉLEMÉNY
Felelősségteljes használatutó-kereskedőként mit
tegyek? Szeretnék-e „időzített bomba” használt
autókat árulni? Ha ezt nem akarom, akkor mi ma-
rad? Kicsi remény. Koncentráljunk a kevesett fu-
tott, újszerű autókra, és arra a kevés szívómoto-
rosra, ami még nem háromhengeres – koreaiak
és japánok. A használtpiacon ezek válnak eladha-
tóvá – és megvásárlásra ajánlhatóvá. De én nem
temetném a dízeleket sem, mert családi autóba,
évi 15 ezer km futással számolva jó választás le-
het – persze biztos szervizmúlttal és részecske-
szűrővel, vagy „gazdaságos” DPF tisztítással. A
japán (nem plug-in) hibridek is megbízható tech-
nikát adnak, azzal ma már lehetünk környezettu-
datosabbak a városban, mert látványosan keve-
sebbet fogyasztanak – a kevesebb elégetett
üzemanyag pedig kisebb CO2-kibocsátással jár.
Kereskedőként, Győrben, a Nádor tér 1. szám alól
nem irigylem Önöket, de a saját jövőm kapcsán
kifejezetten rémült vagyok, mert csak a reményre
építkezhetünk.

Szerző: Szabó Gábor
Fotó: Marcali Gábor

Győr, Nádor tér 1. 
Tel.: +36-70/335-5335, +36-70/427-6000
www.carmenauto.hu

A VILLAMOS ÉS HIBRID
AUTÓKAT EL LEHET ADNI
A VEVŐKNEK, MERT
ÁLTALUK MENETELÜNK
ELŐRE A SZEBB JÖVŐ FELÉ
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TESZT: VOLKSWAGEN ARTEON R-LINE 2.0 TDI DSG

PASSAT2

A VW Passat a középkategóriában az egyik leg-
jobb autó. Erre az alapra először 2008-ban készült
sportlimuzin, a CC, majd 2017-ben debütált a me-
részebb, igazi GT-génekkel megáldott Arteon.
Nem egyszerű átalakításról van szó. Az Arteon –
melyet most frissített fel a gyártó – közel tíz cen-
tivel hosszabb, néggyel szélesebb és ugyanennyi-
vel alacsonyabb, mint a Passat. Sőt, a tengelytávja
is 4 cm-rel nagyobb. Ettől nyúlánkabb, tekintélye-
sebb, mégis sportosabb jelenség. Nyilván az Ar-
teon szélesen elterülő, króm hűtőrácsa és az ebbe
ültetetett, szűkre húzott LED-fényszórók – a tel-
jes szélességben végighúzott menetfénycsíkkal –
a kocsi ékességei. Ennek láttán az utca embere
megbámulja, ha pedig a tükörben bukkan fel, au-
tomatikusan félrehúzódnak előle. És akkor még
nem láttuk a kupés tetőívet, a hátsó sárvédő szexi
domborítását és a „porschés” fart. Ezt fokozzák a
keret nélküli ablakok és a 18 colos (R-Line) alufel-
nik. Egészében nézve prémiumérzést és feltűnést
kelt, mint Bradley Cooper a vásárcsarnokban.

FORMÁBAN NAGY
A Volkswagen komolyan veszi a négyajtós kupé kategóriát. Az Arte-
on markáns orral, csodásan ívelt tetővel és izmos hátsóval készülő,
ötajtós luxusautó. 

VALÓS ÉRTÉKEK
A belső térben folytatódik a magas minőség. Itt
is látszik, hogy ez a csúcs-fauvé. Elegánsabbak
a fém- vagy fabetétek, a légbeömlők és a han-
gulatfények. Több ponton „digitalizálták”, ahogy
a gyártó fogalmaz. Szerencsére azonnal meg-
találtam minden kezelőszervet. De tényleg,
már alap a két LCD-kijelző (kormány mögött
10,25, középen 8 vagy 9,2 colos), és a klímave-
zérlő érintőpanelt kapott. Még mindig a legjobb
a piacon az ergoComfort vezetőülés, és miután
nagyobb a tengelytáv, mint a Passatban, pa-
zarlóan nagy a lábtér hátul – ugyanitt, a tető
lejtése miatt kicsit kisebb hely jut a fejeknek. A
kényelem pazar menet közben is. A futómű ké-
nyelmes, a zajszint alacsony, a hétsebességes
DSG automata okosan vált. Jó párost alkotnak
az új, 2 literes „evo” TDI-vel együtt, ami 200 ló-
erős és maximálisan 410 Nm-t tud. A profin
hangolt futómű – ami még nagy kerékkel sem
ráz – és a komoly teljesítmény ideális adalék a
tekintélyt parancsoló formához. Ami egyébként
praktikus is, hiszen az ötödik ajtó magasra nyí-
lik és 553 literes „hangárt” rejt magában.

NAPPAL ÉS ÉJJEL – BIZTONSÁGBAN
Az Arteon nagyon biztonságos. Nemcsak a törés-
tesztje 5 csillagos, de a passzív rendszerek gar-
madája is erős. Parkoláskor első-hátsó radarok
és a VW-jel alól néző tolatókamera van a segít-
ségünkre – és az automata parkolásasszisztens
(extraként). Ha tolatni kezdünk, akkor az oldalról
érkezőkre figyelmeztet, ha már haladunk a sá-
vunkban, a tükrökben villannak fel a holttér-fi-
gyelők a mögöttünk-mellettünk közlekedőkre
felhívva a figyelmet. A feláras Travel Assist rend-
szer pedig egybefogja a forgalomban használatos
segédberendezéseket. Tartja a sávot, az előttünk
haladót követi, fékez, gyorsít, ha kell. Ez már kvázi
önvezető autó. Ha pedig lemegy a nap, a dinami-
kus LED mátrix fényszórók automatikusan adnak
nekünk nappali világosságot. Sosem vakítják el a
szembejövőket, mégis mindig látjuk az út szélét,
a táblákat, a kanyart…

VÉGEREDMÉNY
A tesztautóval töltött időben a VW Arteon családi
„kupéként” bizonyított. Valódi ötajtós, ötszemé-
lyes utazóautó, ami emellett divatdiktáló formá-
val és teljesítménnyel érkezett hozzánk. Létezik
kisebb teljesítményű (150 LE) dízelmotorral és
nemsokára benzinesekkel is rendelhető ismét
(2.0 TSI, 2021. januártól). Elegance és R-Line fel-
szereltséggel kapható, melyek mindegyike bősé-
ges extrát tartalmaz, de fokozható panoráma
üvegtetővel, Harman Kardon hifirendszerrel, illet-
ve sok-sok apró, és hasznos extrával. Az árak
13,3 milliótól indulnak. Egy automata, összkere-
kes dízel 200 lóerővel 15 millió körül konfigurál-
ható. Ez az ár nagyjából 1 millióval több egy Pas-
sat listaáránál. Ennyi felárért viszont exkluzív
megjelenést, praktikusabb és szép hátsót, vala-
mint olyan sportkupés részleteket kapunk, mint
keret nélküli ablakok. És mostantól elérhető a
Shooting Break kombi változat is. Hova lehet még
ezt fokozni?

Szerző: Nagy Viktor
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Apaszuly szó talán nem tartozik a legis-
meretlenebb tájszavak közé, ám aki nem
ismerné: ő a bab. A káposztát szerintem

nem kell etimológiailag értelmeznem. Egyér-
telmű. Nos, ez az alapja annak a tradicionális
szatmár-beregi ételnek, amit mindenkinek ki
kell próbálnia. Főleg akkor, ha valami nagyon fáj
szilveszter után.

A recept régies. Úgy kezdődik: végy két fazekat.
Az egyikbe tedd fel főni a füstölt csülköt egész-
ben, szórd rá az előző nap beáztatott tarkaba-
bot. És felejtsd el…

Ha begyújtottad a lángot, tedd takarékra, és

indulhatsz is a piacra, savanyúkáposzta-va-
dászatra. (Az előrelátóbbak megteszik ezt
egy nappal hamarabb.) Kóstold meg a ká-
posztát, mert irgalmatlanul savanyúnak kell
lennie!

Ha megvan az ideális káposzta, és hazaértél a
piacról, vedd elő a másik fazekat. Aprítsd fel a
káposztát kisebb darabokra, hogy evés közben
ne verjen állba. S végül tedd fel főni az irgal-
matlanul savanyú káposztát a másik fazékba,
annyi vízzel, hogy épp ellepje. Ízesítsd 2-3 ba-
bérlevéllel és egy fél marék szemes borssal.
Sót még véletlenül se tegyél bele. Főzd addig,
amíg roppanós marad.

Ha megfőtt a káposzta, nyugodtan zárd le a
gázt, hisz ez egy spórolós étel, pláne, hogy a
csülkös bab még biztos nincs kész…

Ha a csülök és a bab porhanyósra főtt, eljött az
ideje a komponensek egyesítésének. Vedd ki a
csülköt a léből egy tálra és hagyd pihenni. A ba-
bos léhez kanalazd át a savanyú káposztát. Én
szűrőkanalat használok. A káposztalevet kiön-
teni tilos, később még szükséged lehet rá. For-
rald fel a keveréket és közben bonts meg egy
nagy pohár tejfölt. A habarás szabályai szerint
elvégzett hőkiegyenlítés után add a léhez, le-
hetőleg csomómentesen. Kóstold meg! Ha
nem elég savanyú az ízlelőbimbóidnak, kana-
lazz a káposzta főzőlevéből. Ha maradt még
erőd, kockázd fel a főtt csülköt és már tálal-
hatsz is. A vegák kihagyhatják a csülköt a tá-
nyérból, a húsevők rakjanak belőle bőven.
Szedd rá a levest és adj hozzá kenyeret.

Boldog új évet és tünetmentes 
gyógyulást kívánok!

Hozzávalók:
1 nagyobb darab füstölt csülök
1 kg savanyúkáposzta
fél kg tarkabab
2-3 db babérlevél
fél marék bors
1 nagy pohár tejföl

#KARÁCSONY

KÁPOSZTÁS PASZULY
ELIXÍR AZ ÚJÉVI MACSKAJAJ ELLEN

BÉKEBELI KARÁCSONYI RECEPT: GARAMVÖLGYI IMRE

Nos, lehet, hogy ez kicsit kellemetlen, ám tény, néha előfordulhat szil-
veszter estéjén, hogy picikét becsiccsantunk. Ez önmagában nem is
baj, hisz erről szól az évzáró éjszaka, ahol még a hóember is táncol-
hat… A baj másnap kezdődik. Minden fáj, és már a lencselevest is un-
juk. Jöhet a szatmári újdonság, a káposztás paszuly…
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KERTÉPÍTÉS     KERTTERVEZÉS     FAISKOLA

Szerző: Nagykutasi Viktor kertész-szakíró
Fotó: Jill Wellington/Pixabay

Hiába is próbáltunk ellene védekezni bármelyik
módszerrel is, a fagy sajnos aratott. Aztán jött
a vírus első, majd ősszel a második támadása,
otthon kellett maradni, jöttek a házi kenyérsü-
tések, a boltban hiánycikk lett a liszt, március
végére már nemcsak a tízmillió pék országa
lettünk, de szerintem az ötmillió kertészé is.

Igen sokan „csak” most jöttek rá, milyen jó, hogy
van kertjük vagy egy nagyobb teraszuk, ahol egy
kis magaságyás vagy csak néhány virágláda be-
ültetésével mini zöldségkertek ezreit hozhatják
létre. De nagyon sokaknál láttam, hogy a gyepet
felásták és zöldségeskertet vagy gyümölcsöst
telepítettek a helyére. Tették ezt azért, mert volt
rá idő, és jó kis testmozgás is volt egyben, kint a
szabad levegőn. Persze titkon remélték, hogy
nemcsak vetnek, de aratnak is, és így is volt. Sok
kertbaráttól hallottam, hogy a friss kertészek jár-
tak át szaktanácsért, fortélyokért, hogy ősszel

bőséges termés jusson a család asztalára. S mint
a mesében is lenni szokott, a jó/szorgos kertba-
rát elnyeri méltó jutalmát/sikerét. 

Én bízom benne, hogy ez a fellángolás nem egy
röpke szerelem, hanem a kertészkedés, a kert
művelése szeretetté alakul át, és nemcsak egy

Azt hiszem, nyugodtam mondha-
tom, hogy egy nehéz és sajnos
emlékezetes éven vagyunk túl. A
kertbarátoknál, a gyümölcsöt ter-
melőknél már a tavasz rányomta
bélyegét az éves termésre, hiszen
nagyon nagy volt a virágzás alatti
és a virágzás utáni fagykár.

évre szólt, hanem mind többen jövőre is foly-
tatják a kert művelését, és így egész évben
gondoskodnak a kikapcsolódásról, és persze a
sikeres szüretről is, amelynek köszönhetően
tudják, mi kerül a család asztalára.

Mikor e sorokat írom a tüzesen pattogó kan-
dalló előtt, a termelői piacról beszerzett snid-
linges kecskesajtot eszegetem, egy kis saját
termésű, családi kemencében sült szilvalekvár-
ral. Sőt már az esti sorozat nézéséhez is ki van
készítve a konyhában az almacsipsz – azaz vé-
konyra szeletelt almakarikák, amik jó pár óra
aszalást követően lesznek oly ízletesek – a
család apraja-nagyja számára.

A termelői piacokat látogatva egyre több fiatallal
találkozom, akik gyermekeiket is viszik maguk-
kal és engedik nekik, hogy a termelők portékáját
nyugodt szívvel kóstolgassák. Az így felnövekvő
nemzedéket elnézve, úgy érzem, újból lesz ér-
téke a házi zöldség és gyümölcs termesztésé-
nek, ők tudni fogják, hogy az egészséges élet-
mód a táplálkozásnál kezdődik, és érdeklődnek
az iránt, hogy hol és milyen körülmények között
termett, amit elfogyasztanak.

Az előző években a kertépítési trend is sokat vál-
tozott. Ha valaki „csak” díszkertet rendelt, azt is

kérte, hogy egy-két gyümölcsfát vagy ehető ter-
mésű dísznövényt is tervezzünk a kertjébe. De na-
gyon sokan kérik, hogy kerti elemként építsünk be
egy-egy előre gyártott magaságyást, amit aztán
a háziak beültetnek, akár fűszernövényekkel vagy
zöldségekkel, akár folyton termő szamócával.

Az elkészített ágyások amellett hogy nagyon de-
koratívak, igazi csemegézőhelyek lehetnek a
család apraja-nagyja számára. Mint tudjuk,
2021. január 1-től tilos a kerti hulladék égetése
Magyarországon, és erre is keresni kell valami jó
megoldást, hogy mit tudunk tenni a keletkező
zöldhulladékkal. Csak két gyors ötlet: talajtakaró
mulcs készítése egy ágdaráló segítségével, vagy
komposztkészítés a növényi „hulladékokból”. 

Az utóbbi időben felgyorsult klímaváltozás új
növények megjelenését, de vele együtt még
számunkra nem ismert növénybetegségek,
kártevők felbukkanását is tartogatja, kihívás
elé állítva a kertészkedőket. 

Sikeres kertészkedést kívánok, még a nehéz
időkben is!

Gondoljunk arra, milyen jó, hogy van lehetősé-
günk, erőnk és egészségünk a kerti munkák el-
végzéséhez.

ÖTMILLIÓ KERTÉSZ 
ORSZÁGA VAGYUNK

A MAGASÁGYÁSOK
IGAZI CSEMEGÉZŐHELYEK 
LEHETNEK A CSALÁD 
APRAJA-NAGYJA 
SZÁMÁRA
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SZOLGÁLTATÁS

Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
70/2339213.

FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves
munkák, vízvillanyszerelés.
0630/8720564

Műanyag, fa, fém nyílászá
rók tartós, „ablakra szabott”
szigetelése garanciával.
www.huzatmentes.hu, tele
fonszám: +3630/5209228

Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! Telefon: 06
70/3846557.

Tetőfedés, javítások, eresz
csatorna tisztítása, kisebb
nagyobb munkálatok. Tel.:
0630/4382919.

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérésszállítás. Autók, robo
gók kárpitjainak javítása, át
húzása. Érdeklődni lehet te
lefonon: 0670/8846838.

Költöztetés, lomtalanítás,
teherszállítás. Bútor és mű
szaki termékek szállítása. Ér
deklődni lehet telefonon:
0630/5420720.

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést,
gipszkartonrendszerek ki
vitelezését vállaljuk. Érdek
lődni lehet az alábbi tele
fonszámon: 0670/245
8931.

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá
jának elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
70/ 5642280.

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

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

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

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

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! 0670/6405101.
Díjtalan értékbecslés!

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Érd.: 0620/4153873.

Régi bútorokat, festménye
ket, könyveket, órákat, porce
lánokat, kristályokat, üvegtár
gyakat, régiségeket, hagyaté
kot vásárolok!  Érd.: 0620/
9379671, Németh Csaba.

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

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi, 2 szobás, 65 nmes,
gázfűtéses, határozatlan bér
leti szerződéses lakást cserél
ne nádorvárosi vagy adyváro

si, 2 szobás, 4550 nmes, ha
tározatlan bérleti szerződéses
lakásra. (Hirdetési szám: 260)

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne 55–70 nmes,
34 szobás, határozotthatá
rozatlan idejű, erkélyes, táro
lóval rendelkező bérlemény
re. Sziget és Újváros kizárva
(Hirdetési szám: 736)

Szabadhegyi, 1 szobás, 41
nmes, parkettás, szilárd tü
zelésű, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne
adyvárosi, marcalvárosi,

1+fél2 szobás bérleményre.
(Hirdetési szám: 263)

Szigeti, 3 szobás, 59 nmes,
gázkonvektoros, komfortos,
határozatlan bérleti szerző
déses lakást cserélne 70–
100 nmes, 4 szobás, hatá
rozatlan bérleti szerződéses
lakásra. Újváros és Bán Ala

A GINOP 5.3.3-18-2018-00006 pályázati
konstrukció keretében elérhetô 
az ingyenes jogsegélyszolgálat
munkajogi, adójogi, társadalombiztosítási
jog és cégjogi kérdésekben.

Bôvebb információ: 
https://www.jogpontok.hu

A szolgáltatás anonim 
és személyesen, online, chates 
formában és telefonon 
vehetô igénybe.

dár utca kizárva. (Hirdetési
szám: 265)

Szigeti, 2 szobás, 52 nmes,
összkomfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 36 nmes, 1 szo
bás, belvárosi, adyvárosi és
nádorvárosi bérleményre.
(Hirdetési szám: 268)
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BAK 
Nagyon jól indul év eleje, a sok átalakító erő után kicsit mérlegel-
hetik, milyen alapokról is indítják az új évet. Gondolják végig, mit
kell még elengedniük, tervezzenek tudatosan, következetesen. Ki-
csit meg is kell haladniuk önmagukat, de ez garantálja fejlődésüket.
Február és március az újdonságok időszaka, engedjék be a fejlő-
dést, a változást, párjukkal új élményekben lehet részük, legyenek
kicsit nyitottabbak a pozitív változásokra. Egész évben ez lesz a
tendencia, kimozdulnak abból a komfortzónából, ami csak vissza-
húzza Önöket. Május a stabilitást hozza meg, ez meg is nyugtatja
Önöket. Ha augusztusra, szeptemberre szervezik esküvőjüket, uta-
zásukat, a hatás nem marad el. Októberben kerüljék a félreértése-
ket, a vitákat, ez még november elejére is jellemző. Év végére meg-
elégedettség tölti el Önöket.

KOS 
Az év nagyon elgondolkodtatóan indul a Kos jegyűek számára, mérlegel-
jék alaposan, mit is szeretnének igazán. Ez megalapozza azokat a hiva-
tásbeli sikereket, amelyek végigkísérik Önöket az év folyamán.  Március
a tavasszal együtt igazi boldog érzelmeket, boldog kapcsolatot jelez. Má-
jus a családalapítás kérdését hozza életükbe, döntsenek párjukkal min-
denben együtt, legyenek közös céljaik. Egészségüket illetően idegrend-
szerükre, keringésükre érdemes jobban odafigyelniük. Ha ősszel követ-
kezetesen oldják meg a problémákat, szépen zárul az év.

BIKA 
Heves érzelmekkel indul az év, rendezzék konfliktusaikat. A nyugalmat
csak a március hozza el. Itt tervezzék meg a további lépéseiket. Ápri-
lisra el is kötelezhetik magukat, májusban, akinek időszerű, a család-
alapításon is elgondolkozhat. A májusi időszak nagy tudatosságot kö-
vetel meg Önöktől, különben a káosz közepén találhatják magukat. Jú-
liusra érnek meg ezek a döntések, ott változtassanak. Ilyen időszak
még az október lesz. Novemberben Önöknek is vigyázni kell a kialakult
harmóniára. Ha ez sikerül, inspiráló decemberük lesz.

IKREK 
Ne ugorjanak fejest az új évbe, inkább készítsenek koncepciót párjukkal.
Ha kivárják a megfelelő időt, a tavasz, különösen a március rengeteg po-
zitív fordulatot hoz életükbe. Ez mind magánéletükben, mind munkájuk-
ban meghozza a várt sikereket. A május és a június stabilitást hoz, össze-
gezzék az addig elérteket, csak így lépjenek tovább céljaik felé. A nyári
hónapokban családjuk, párkapcsolatuk szerepel életükben az első helyen.
A szeptember és október az összegzések ideje. Boldogságukra novem-
berben figyeljenek, így az év vége is pozitív lesz.

RÁK 
Az év új fordulatokkal, váratlan találkozásokkal indul.  Ha kapcsolatban élnek,
inkább beszéljenek meg mindent. Fontos, hogy ne üljenek fel az érzelmi hul-
lámvasútra. A március meghozza azt a biztonságérzést, amire vágytak. Má-
jusban ne ijedjenek meg a fordulatoktól, próbálják saját céljaikat szem előtt
tartani, csak így döntsenek. Születésnapjuk időszakában érdemes még azo-
kon a dolgokon változtatniuk, amelyek már nem időszerűek életükben. Az
őszi hónapokat élvezhetik párjukkal, ez egy kicsit elvonulós időszak lesz. Így
elkerülhetik az év végi konfliktusokat is. 

OROSZLÁN 
Az év meglehetősen szenvedélyesen indul. Vigyázzanak a konfliktusok-
kal, minden téren átrendeződhet életük. Ha munkát szeretnének váltani,
ez nagyon jó időszak erre. A tavasz megfelelő lendületet, energiát hoz.
Júniusban komoly előrelépéseket tehetnek munkájukban. A nyár mindig
inspirálja Önöket, gyűjtsék magukba a pozitív energiákat. Az ősz remél-
hetőleg szép utakat tartogat Önök számára. Novemberben számítani kell
némi vitára, de az év pozitívan zárul. 

SZŰZ 
A január meghozza a pozitív fordulatokat életük azon területein, ahol ed-
dig nem változott semmi. Fontos lesz a tudatosság az egész év folyamán.
Márciusban figyelniük kell a félreértésekre, de szerencsére április újra
harmonikus. Májusban érdemes összegezniük, amit eddig elértek, ezek
alapján tervezzék meg a továbbiakat. Júniusban kapcsolataik átrende-
ződnek, engedjék el, akiben csalódniuk kellett. Ne felejtsenek el a nyáron
erőt gyűjteni. Szeptember szép időszak az utazásra, ahogy az október is.
Novemberben elmélyül kapcsolatuk, ez harmónia, a boldogság ideje az
Önök számára.

MÉRLEG 
Inkább szemléljék csak a januári eseményeket, különben nagy vitákba
csöppennének párjukkal. A március nyugodtabb, békésebb időszak
lesz, nyitottabbak lesznek a párkapcsolatra és a többi területen is ren-
deződnek konfliktusaik. Májusban változtathatnak életükön, marad-
janak minél tudatosabbak. Ez meghozza a nyári hónapokban azt a si-
kerélményt, amire még sokáig építeni tudnak. Augusztusban vigyáz-
zanak kapcsolatukra. Októberben párjukkal, családjukkal nagyon szép
időszakot élhetnek meg. Töltsenek értékes időt egymással. Ha novem-
berben figyelnek kapcsolatukra, harmóniában zárják az évet.

SKORPIÓ 
A január meglehetősen konfliktusokkal teli lesz, szerencsére február
meghozza a békét, a tavaszi hónapok pedig a szerelmet.Tervezzenek
párjukkal közös időtöltéseket, ne engedjék ki kezükből az irányítást.
Május a munkájukat alakíthatja át, ami szintén időszerű lesz. Júliusban
párjuk felveti a családalapítás gondolatát, ez Önöknek is meghozhatja
a boldogságot. Szeptemberben álljanak meg egy kicsit, és gondolják
végig közösen terveiket. Novemberben kerüljék a vitákat, így év végére
életük, párkapcsolatuk is stabillá válik.

NYILAS 
Januárban a tervezés időszakát élik, vonják be ebbe párjukat is. Ha
egyedül vannak, legyenek kicsit nyitottabbak az újdonságokra, így feb-
ruár meghozhatja a szerelmet. Ez a hónap amúgy is a nagy változta-
tások időszaka, amit eddig csak terveztek, végre meg is valósíthatják.
Júniusban pihenjenek, lazítsanak. Júliusban elmélyül kapcsolatuk, akár
hivatalossá is tehetik szerelmüket. A nyár a gyermekvállalás gondo-
latát is meghozhatja egyeseknél. Október alkalmas az elvonulásra, az
utazásokra párjukkal kettecskén. A tél meghozza a nyugalmat, egy
boldog, stabil párkapcsolatot, novemberben kell kicsit figyelniük.

VÍZÖNTŐ 
Nagy változásokkal indul az év, végre a szabadság érzése töltheti el
lelküket, olyan tervek születnek meg, ami stabilabbá, boldogabbá teszi
életüket. Ezt nem biztos viszont, hogy kapcsolatuk is kibírja. Március
szerelmet hoz életükbe, illetve stabillá válik kapcsolatuk, amire jövő-
jüket építhetik. A tavasz olyan lendületet ad Önöknek, amivel véghez-
vihetik terveiket egész évben. Gyűjtsék be ezeket az energiákat. Június
a munkájukban hoz pozitív változásokat, de megerősíti párkapcsola-
tukat is. Júliusban ismét vigyázniuk kell a vitákra, de szerencsére au-
gusztus a pozitív szenvedélyek időszaka. Novemberben tervezgesse-
nek párjukkal, így az év végét nagyon boldoggá tehetik.

HALAK 
A Halak szülötteknek kellemes lesz átlépni az új évbe, párkapcsolatuk
még stabilabbá válik. Születésnapjuk időszaka új elhatározásokat szül,
amit persze beszéljenek meg párjukkal.  Itt változhat munkájuk, új cé-
lokat találnak, amelyek hosszabb távon is meghatározzák életüket. Ki-
teljesedhet kreativitásuk, és még támogatókra is találhatnak. Április
és május hozhat akár gyermekáldást is kapcsolatukba. Június az uta-
zásoknak kedvez, de figyeljenek jobban kapcsolataikra, a felesleges
félreértéseket kerüljék el. Szeptemberben álljanak meg kicsit, mérle-
geljenek, tervezzék át céljaikat, ha kell. Október hozza meg igazán a
békét, nyugalmat életükbe, ha nincs párjuk, egy új szerelmet is. Hasz-
nálják ki az év végi pozitív időszakot, merjenek boldognak lenni.
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2020. DECEMBER 29-TŐL 2021. JANUÁR 8-IGA GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
DECEMBER 29. KEDD

07:00 Creative chef – főzőműsor
08:00 Visszanéző – portréfilm Ferenczes István költőről
09:00 Navigátor – magazin
09:30 Csoportkép – dokumentumfilm
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
11:00 Lelki egészségünk szempontjai – vendégünk Antal Judit 
11:30 Az óra – kisfilm
12:00 Hívószava a hal… – M. Novák András festőművész
13:00 Vonóspárbaj – Jávorkai testvérek közreműködésével
14:15 Így látták ők… Hamvas Bélát – dokumentumfilm
15:00 A növénynemesítéstől a növényvédelemig – szintetikus növényvédő szerek
16:00 Tóni bácsi, a modellépítő – portréfilm
16:30 Gázfröccs – autós magazin
17:00 Nyugdíjas Egyetem – generációk a családban
18:00 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat
19:00 Építech – házépítők magazinja
19:30 Gázfröccs – autós magazin
20:00 Közösségi tér – városok, falvak
20:30 Tóni bácsi, a modellépítő – portréfilm
21:00 Foto-Zoom+ / fotós workshop
21:30 Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
22:00 Kulisszák mögött – színházi magazin
22:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
23:00 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
23:30  Öko-logikus – magazin

DECEMBER 30. SZERDA   

07:00 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
08:00 Félóra decibel – zenei műsor
08:30 Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
09:00 Gázfröccs – autós magazin
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30  Kulisszák mögött – színházi magazin
11:00 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
11:30 Creative chef – főzőműsor
12:00 ,,A Rettenetes Csíkhágói Zaddam" – Makkai Ádám portréja
13:00 Arrabona évszázadai – dokumentumfilm
14:00 Határtalan tudás – Életünk a Big Data korában
15:00 Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
15:30 Trianoni tárlatvezetés – a Rómer Flóris Múzeum időszaki kiállítása
16:00 Tóth Éva-emlékkoncert 2017 – koncert
17:30 Lámpaidők – kisfilm
18:00 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat
19:00 Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
19:40 Szép volt, fiúk – Koltay Gábor – előszó a dokumentumfilmhez 
20:00 Szép volt, fiúk – film az ETO aranykorszakáról
21:00 Moholy-Nagy László – születésének 125. évfordulója
21:30 Lelki egészségünk szempontjai – vendégünk Antal Judit
22:00 Félóra decibel – zenei műsor
22:30 Navigátor 
23:00 Foto-Zoom+ / fotós workshop
23:30 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek

DECEMBER 31. CSÜTÖRTÖK  

07:00 Tóni bácsi, a modellépítő – portréfilm
07:30 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
08:00 Az idő vasfoga – dokumentumfilm
08:30 Lámpaidők – kisfilm
09:00 Kertbarát – kertbarátok magazinja
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
11:00 Navigátor – magazin
11:30 Gázfröccs – autós magazin
12:00 100 év mozaik – Senkálszky Endre hagyatéka
13:00 Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
13:30 A tetőfedő – kisfilm
14:00 Creative chef – főzőműsor
14:30 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat
15:30 Nemzetközi Versenytánc Gála – Szolnok 2019
18:00 Szilveszteri műsor összeállítás 

JANUÁR 1. PÉNTEK   

07:00 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
08:00 Navigátor – magazin
08:30 Foto-Zoom+ / fotós workshop
09:00 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
09:30 Creative chef – főzőműsor
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Csoportkép – dokumentumfilm
11:00 Félóra decibel – zenei műsor
12:00 Erővel, szívvel – portréfilm Serfőző Simonról
13:00 20 éves a Friends Big Band – jubileumi koncert
14:30 Foto-Zoom+ / fotós workshop
15:00 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
15:30 Az egészséges táplálkozás – vendégünk dr. Boncz Ágota
16:00 Trianoni tárlatvezetés – a Rómer Flóris Múzeum időszaki kiállítása
16:30 Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
17:00 Nyugdíjas Egyetem – kis képes kerékpártörténet
18:00 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat
19:00 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
19:30 Gázfröccs – autós magazin

20:00  Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
20:30  Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
21:00  Szigetmonostor, a béke szigete – ismeretterjesztő film
21:30  Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
22:00  Tóni bácsi a modellépítő – portréfilm
22:30  Kulisszák mögött – színházi magazin
23:00  Gázfröccs – autós magazin
23:30  Öko-logikus – magazin

JANUÁR 2. SZOMBAT   

07:00 Creative chef – főzőműsor
08:00 Kulisszák mögött – színházi magazin
08:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Navigátor – magazin
09:30 Gázfröccs – autós magazin
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
11:00 Lelki egészségünk szempontjai – vendégünk Antal Judit
11:30 Az óra – kisfilm
12:00 Egy kilincstől a villanymozdonyig… – Simon Károly ipari formatervező
13:00 Kertbarát – kertbarátok magazinja
14:00 Gázfröccs – autós magazin
15:00 A elveszett nagypapa – dokumentumfilm
16:00 Creative chef – főzőműsor
17:00 Az idő vasfoga – dokumentumfilm
18:00 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat
19:00 Credo – katolikus krónika
19:30 Kulisszák mögött – színházi magazin
20:00 Szép volt, fiúk – Koltay Gábor – előszó a dokumentumfilmhez 
20:30 Szép volt, fiúk – film az ETO aranykorszakáról
21:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
22:00 Az idő vasfoga – dokumentumfilm
22:30 Lámpaidők – kisfilm
23:00 Amíg a kard ki nem hull a kezünkből...! – dokumentumfilm
23:30 Kulisszák mögött – színházi magazin

JANUÁR 3. VASÁRNAP   

07:00 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
08:00 Közösségi tér – városok, falvak
08:30 Áldozat és örök hűség – dokumentumfilm
09:00 Credo – katolikus krónika
09:30 Natura Túra – ismeretterjesztő film
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Foto-Zoom+ / fotós workshop
11:00 Navigátor – magazin
11:30 Csoportkép – dokumentumfilm
12:00 Csűrből imaház – Zakariás Attila építész
13:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
14:00 Creative chef – főzőműsor
15:00 Nyugdíjas Egyetem – egészségesen élni divat vagy kényszer
16:00 Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
16:30 Sárga, piros, kék – Ferkovics József festőművész útjai
17:00 Lelki egészségünk szempontjai – vendégünk Antal Judit 
17:30 Foto-Zoom+ / fotós workshop
18:00 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat
19:00 Vonóspárbaj – Jávorkai testvérek közreműködésével
20:00 A tetőfedő – kisfilm
20:30 Foto-Zoom+ / fotós workshop
21:00 Natura Túra – ismeretterjesztő film
21:30 Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
22:00 A magyarság totemállatainak nyomában – dokumentumfilm
23:00 Békebeli Budapest – dokumentumfilm

JANUÁR 4. HÉTFŐ   

07:00 Nyugdíjas Egyetem – Darwin a megosztó személyiség
08:00 Kulisszák mögött – színházi magazin
08:30 Kulisszák mögött – színházi magazin
09:00 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
09:30 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna – a PAMOK által összeállított gyakorlatok
10:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
11:00 Kertbarát – kertbarátok magazinja
11:30 Zooo+ – állatbarátok magazinja
12:00 Válogatás korábbi műsorainkból 
18:15 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 Foto-Zoom+ / fotós workshop
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:30 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Félóra decibel – zenei műsor
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:30 Unió–Régió – magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei
23:30 Credo – katolikus krónika

JANUÁR 5. KEDD   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:30 Foto-Zoom+ / fotós workshop
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:30 Anna és Berci zöld világa 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei

09:30 Félóra decibel 
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Felvetések… – portré Hauser Beáta gobelinművészről
11:00 A növénynemesítéstől a növényvédelemig –

az ökológiai gazdálkodás ellenőrzése
12:00 Válogatás korábbi műsorainkból 
18:15 Kertbarát – kertbarátok magazinja
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 Navigátor – magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:30 Kulisszák mögött – színházi magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:30 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei
23:30 Foto-Zoom+ / fotós workshop

JANUÁR 6. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:30 Navigátor 
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:30 Kulisszák mögött – színházi magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:30 Mit ér a tér? 
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna – a PAMOK által összeállított gyakorlatok
10:30 Horváth Péter fotóművész – portré
11:00 A növénynemesítéstől a növényvédelemig –

biológiai védekezés a talajban és növényen
12:00 Válogatás korábbi műsorainkból 
18:15 Kulisszák mögött – színházi magazin
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Unió–Régió – magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:30 Foto-Zoom+ / fotós workshop
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei
23:30 Navigátor – magazin

JANUÁR 7. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:30 Unió–Régió – magazin
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Aki dudás akart lenni… – portré Juhász Zoltánról
11:00 A növénynemesítéstől a növényvédelemig –

tápanyag-visszapótlás természetes módon
11:30 Kulisszák mögött – színházi magazin
12:00 Válogatás korábbi műsorainkból 
18:15  A szomszéd vár – turisztikai magazin
8:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 Félóra decibel – zenei műsor
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:30 Credo – katolikus krónika
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Navigátor – magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:30 Kulisszák mögött – színházi magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei
23:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin

JANUÁR 8. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:30  Félóra decibel – zenei műsor
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:30 Credo – katolikus krónika
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:30 Navigátor – magazin
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna – a PAMOK által összeállított gyakorlatok
10:30 Válaszúti hegy aljába' – Kallós Zoltán néprajzkutató
11:00 A növénynemesítéstől a növényvédelemig –

szintetikus növényvédő szerek
12:00 Válogatás korábbi műsorainkból 
18:15 Navigátor – magazin
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 Gázfröccs – autós magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:30 Gázfröccs – autós magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:30 Félóra decibel – zenei műsor
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei
23:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
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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 egy exkluzív Győr+Médiás 2021-es
határidőnapló. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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88.888 Ft

FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

MÁR HAVI NETTÓ

-tól

www.carmenrent.hu

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

JANUÁR
Három válogatott játékos szerződtetését
jelentette be az Audi ETO KC női kézilab-
dacsapata. Két kapus, a francia Laura Glau -
ser és a norvég Silje Solberga, valamint a
Ferencváros jobbszélsője, Lukács Viktória is
nyáron csatlakozott a zöld-fehérekhez.

Az ötödik helyen végzett az Audi ETO a
Nemzetközi Sportújságíró Szövetség ha-
gyományos év végi szavazásán, amelyen
102 ország 331 sportújságírója vett részt.
A győrieket a csapatok mezőnyében vá-
lasztották be az elitbe. A vetélkedésben a
szintén BL-győztes FC Liverpool labdarú-
gócsapata lett az első.

>   >   >

A koronavírus-járvány 2020-ban a sport világára is rányomta bélyegét, ezért versenyek szempontjából
csonka esztendőn vagyunk túl. Bajnokságok maradtak el, zárultak le idő előtt, az év leginkább várt esemé-
nyét, a tokiói olimpiát pedig 2021-re halasztották. A győri sportrendezvények sorsát is az határozta meg,
hogy mikor voltak éppen szigorúbbak, és mikor enyhébbek a korlátozások. Sikerekben persze így sem volt
hiány: ilyen volt a győri sport, a város sportolóinak 2020-as éve.

SPORT A VÍRUS ÁRNYÉKÁBAN: ILYEN VOLT 2020 1. RÉSZ

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Győr+
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Innonet Nonprofit Kft. — Bérlet a sikerhez   96/506-900 • info@innonet.hu • www.innonet.hu

Kedvezményes bérleti lehetôségek, 
modern kreatív környezet!

20—25 nm-es, légkondicionált 

TÁRGYALÓ

KONFERENCIATEREM

INGYENES PARKOLÁS 

ÉTTEREM, KÁVÉZÓ

BANKAUTOMATA

KIADÓK!
IRODAHELYISÉGEK

Innovációs és Technológia Központ
Gyôri Ipari Park Gesztenyefa u. 4. 

>   >   >

Petar Nenadic, a Telekom Veszprém, valamint
Eduarda Amorim, a Győri Audi ETO KC kézilab-
dázója lett az elmúlt év férfi, illetve női játékosa
az Európai Kézilabda Szövetség internetes sza-
vazása alapján.

Az ifjúsági nők mezőnyében az Arrabona EK szí-
neiben induló Siska Bettina 2000 és 500 méteren
is első lett a prágai evezős ergométeres kontinens-
bajnokságon, míg a paraevezősöknél a válogatott
csapat tagjaként a GYAC-os Pető Zsolt megvédte
címét, és negyedszer lett Európa-bajnok.

Priskin Tamás visszatért az ETO FC labdarúgócsa-
patához. Priskin 13 évesen került Győrbe, három
évvel később már a felnőttcsapatban is bemutat-
kozott, majd 2006 nyarán Angliába igazolt.

A hazai Szuperliga-mérkőzéseken a GYAC színei -
ben szereplő Balázs Attila megnyerte a Bangkok-
ban rendezett, 54 ezer dollár összdíjazású, ke-
mény pályás férfi challenger tenisztornát.

Danyi Gábor és Elek Gábor irányítja a magyar
női kézilabda-válogatottat. A megbízás erede-
tileg március végéig szólt, ezt később meg-
hosszabbították.

A címvédő Audi ETO KC hazai pályán, 5200
néző előtt 27–27-es döntetlent játszott a
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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.

Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bére-
zéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS,  HENTES, BOLTI KI-
SEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁL-
TOZOTT MUN KAKÉ PES SÉ GÛ EK
je  lent ke zését is várjuk, akár rész mun ka -
idõsként is! Eladó, kereskedô szakkép-
zésben részt vevô diákok részére akk-
reditált üzleteinkben gyakorlati munka-
helyet biztosítunk. Jelentkezés a mun-
kahelygyor@gmail.com e-mail-cí-
men. Az esetleges nyomdai hibákért fe-
lelôsséget nem vállalunk.

Akció: december 29—31.

HÚSVÁSÁR
Kocsonyának való húsrészek
TELJES VÁLASZTÉKBAN

folyamatosan kaphatók!

Darnó bécsi virsli, vf.
1 kg/cs

Steffl dobozos sör
4,2%-os, 0,5 l, 358 Ft/l

kartonos ár

179 Ft/db

699 Ft/db

1699 Ft/kg

Jägermeister
1 l

Bôrös sertéscomb

899 Ft/kg

6499 Ft/db

Kiss eredeti reszelt torma
110 g, 6354,55 Ft/kg

Törley Charmant
Doux 0,75 l, 1105,3 Ft/l

829 Ft/db

989 Ft/db helyett

francia Brest Bretagne csapatával, a női ké-
zilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének el-
ső fordulójában. A Győr ekkor volt két éve ve-
retlen a BL-ben.

Bánhidi Bence, a magyar válogatott beállója
bekerült az olimpiai kvalifikációs, január 9–
26-ig tartó férfi kézilabda Európa-bajnokság
álomcsapatába. A pályafutását Győrben, az
ETO-ban kezdő Bánhidi volt a magyar együt-
tes legeredményesebb tagja, 42 lövésből 32
gólt szerzett.

FEBRUÁR
A győri Széchenyi István Egyetem SE cselgán-
csozója, Sipőcz Richárd megszerezte élete első
felnőtt országos bajnoki címét a +100 kilo -
grammos súlycsoportban.

Egy évvel hosszabbította meg a nyáron lejáró
szerződését Danyi Gábor, az Audi ETO edzője.
Csatlakozott a stábhoz Görbicz Anita, az ETO
ötszörös BL-győztes ikonja is.

Két győri nevelésű játékost, a jelenleg a Sze-
gedben játszó Bánhidi Bencét és a Ferencváros
válogatott szélsőjét, Schatzl Nadine-t válasz-
tották a 2019-es év legjobb kézilabdázójának.
Mindketten első alkalommal lettek az esztendő
legjobbjai. A serdülő korosztályban a győri Far-
kas Júlia volt a legjobb. A Magyarországon ját-
szó külföldi kézilabdázók között az Audi ETO
norvég légiósát, Stine Oftedalt díjazták.

Egyenesbe jött az egyik legnagyobb hagyomá-
nyokkal rendelkező győri sportegyesület, az 1919-
ben alapított DAC, vagyis a Dunántúli Atlétikai Club
sorsa. A kék-fehér klub labdarúgói, a felnőttektől a
legkisebbekig, több mint százhatvanan, visszatér-
hetnek a Pápai úti sporttelepre, miután a létesít-

mény újra az önkormányzat tulajdonába került.  A
jelképes kulcsot dr. Dézsi Csaba András polgármes-
ter adta át a klubigazgatónak, Arnold Csabának.

Megújult a Kovács Margit-iskola tornaterme,
amely korszerű sportburkolatot kapott. A teljes
beruházás összértéke bruttó 37 millió forint
volt, amihez az önkormányzat is hozzájárult.

MÁRCIUS
Győr városa díszpolgári címet adományoz Gör-
bicz Anitának, a kézilabda valaha volt egyik leg-
jobbjának, az ETO saját nevelésű világbajnoki
ezüst- és bronzérmes, kétszeres olimpikon, öt-
szörös Bajnokok Ligája-győztes legendájának.

A GYAC sportolója, a junior korú Fajta Péter és
az exgyőri Drahota-Szabó Dorka nyerte meg az
egyéni küzdelmeket a budapesti Nemzeti Ed-
zés Központban rendezett fedett pályás tenisz
országos bajnokságon.

A sportvilág is megszenvedi a koronavírus-jár-
ványt, rengeteg versenyt halasztanak el, sportlé-
tesítményeket zárnak be. A győri sportolók több-
sége otthon edz, és reménykedik abban, hogy
folytatódik a versenyszezon. Ekkor jelentik be,
hogy nem rendezik meg Tokióban a nyári olimpiát,
amelyet egy évvel elhalasztanak 2021 nyarára.

ÁPRILIS
A győri női kosárlabda ikonja és egyik legjobb
játékosa, a minden létező rekordot magáénak
tudó csapatkapitány, Laklóth Anna bejelentette
visszavonulását. Iványi Dalmát nevezték ki az
UNI Győr MÉLYÚT női kosárlabdacsapatának ve-
zetőedzői posztjára. A 134-szeres magyar válo-
gatott, tízszeres magyar bajnok játékos 3+2 éves
szerződést írt alá.

MÁJUS
Kezd visszatérni az élet a korábbi kerékvágásba
a győri sportlétesítményekbe. Az Olimpiai
Sportparkban elkezdtek edzeni a GYAC-os  at-
léták, a teniszezők, a tornászok, a birkózók, a
cselgáncsozók és a súlyemelők is, nagyjából
ezerkétszázan. A koronavírus-járvány miatt
bevezetett korlátozások idején a multisport-
komplexum zárva volt.

A szurkolók megismerhették az NB I-es győri női
kosárlabdacsapat új játékoskeretét. Visszatért a
klubhoz az amerikai irányító, Brianna Kiesel, aki a
2016–2017-es idényben már volt a klub játékosa.
Négyes posztra az észt válogatott, Kadri-Ann Lass
érkezett, míg amerikai Beatrice Mompremierre
centerként számítanak. Két tehetséges magyar fi-
atalt is igazolt a klub, a 23 éves Dubei Debóra és a
22 éves Weninger Virág is Sopronból érkezett.

A szabad ég alatt úszhatnak a győriek és a Győri
Úszó SE versenyzői az Aqua Sportközpontban,
ugyanis a hátsó 25 méteres medence sátortetős
borítását lebontották. A létesítmény üzemelteté-
se így évente 14 millió forinttal kerül kevesebbe.




