EZ TÖRTÉNT A JUBILEUMI ÉVBEN

MEGSZÓLALT
A HARANGJÁTÉK
December 21-én kora délután megszólaltak a városháza harangjai, melyek december 26-ig 16 órától minden egész órában karácsonyi dallamokkal teszik még meghittebbé az
ünnepi időszakot. Dr. Dézsi Csaba András azt mondta, megígérték, hogy még idén elindul a harangjáték,
mely a polgármester szerint az ország egyik legnívósabbja
lesz. Karácsony után az ünnepi zenéket a győriek által választott dallamok váltják majd fel.

EGYEDÜLÁLLÓ MUNKÁCSY-KÉPEK A MÚZEUMBAN
Az évtized kiállításaként emlegetett tárlat
Győr királyi várossá válásának 750. évfordulója előtt, valamint a legnagyobb magyar festő páratlanul gazdag életműve
előtt tiszteleg. Az Esterházy-palotában január 30-ig tekinthető meg Pákh Imre műgyűjtő Munkácsy-kollekciója.

E

ddig a nagyközönség és a szakma által soha nem látott képekkel, minden idők legnagyobb Munkácsy-kiállításával várja a 750 éves Győr a művészetkedvelőket az Esterházy-palotában. A kiállítás átfogó képet nyújt
Munkácsy Mihály festészetéről, hiszen a korai képektől
kezdve a drámai erejű alkotásokon, a barbizoni ihletésű tájképeken és a szalonképeken át a nevezetes Krisztus-trilógiához
készült előtanulmányokig a festő minden művészi korszaka
képviselteti magát a gyűjteményben. Az alkotások műfaji változatosságukkal is reprezentálják Munkácsy festői világának
sokszínűségét. A Győrben látható több mint félszáz festmény
és grafika között a mestert ábrázoló műalkotások, valamint
olyan emblematikus művek is láthatók, mint az Ásító inas egész
alakos változata, vagy a Krisztus Pilátus előtt vázlata.

Minden kedves olvasónknak békés, boldog karácsonyt és eredményekben gazdag új esztendőt kívánunk!
Következő lapszámunk január 7-én, pénteken jelenik meg.

GYŐR+ HETILAP Megjelenik minden pénteken, Győr közigazgatási területén 61.500 példányban. Kiadja: Győr+ Média Zrt. Felelős kiadó: Knézy Jenő vezérigazgató.
A szerkesztőség címe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A. Tel.: 96/511-620. Fax: 96/511-621. E-mail: media@gyorplusz.hu. Hirdetésfeladás: hirdetes@gyorplusz.hu.
Nyomdai előkészítés: Konrád Grafika. Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/A. Tel.: 96/504-444. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket
kérjük, a terjesztes@gyorplusz.hu címen jelezzék. ISSN 2062-7912

2

2021. december 23.

felsőbb rendű, tisztességes és erkölcsös világban, és annak értékeihez tartja magát. Az ember azonban gyarló, tele irigységgel, önzéssel,
bizonytalansággal. Sokszor nem tarja be választott értékeit sem.
A karácsony csendje, áhítata – mely megérinti
a vallásos és a nem vallásos embert egyaránt
– arra biztat, hogy önmagunkba nézzünk. Leltározzuk a lelkünket. Csendesedjünk el, találjuk
meg önmagunkat. Érezzük át és gyakoroljuk a
szeretetet. Gondoljuk át, hányszor sértettük
meg vagy nélkülöztük ezt az érzést. Egymás hibáit kerestük, feltételeztük a másikról a rosszakaratot. Nem volt empátiánk, hogy mások helyébe képzeljük magunkat.
Mi, akik itt élünk az országnak ezen a vidékén,
és sokan közvetlenül is ismerjük egymást, találkozunk nap mint nap, ne ellenséget keressünk a másikban. Ne azt gúnyoljuk, aki tenni
akar valamit, ne vonjuk kétségbe a szándékok
tisztaságát. Fogjunk össze, segítsük egymást
a bajban, mert most baj van. A járvány nem különböztet meg vallás, világnézet vagy pártállás
szerint senkit sem. Egyformák lenni persze
nem tudunk, nem is volna jó, ha mindenki mindenről ugyanazt gondolná. De legalább tételezzük fel a jót. Ne ítélkezzünk, ne gáncsoskodjunk, nyújtsunk inkább segítő kezet. Adjuk meg
önmagunknak és másoknak ezt az ajándékot,
mert higgyék el, az acsarkodó ember hosszú
távon nem érzi jól magát, megkeseredik, és
nem találja meg személyes boldogságát sem.

DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS GONDOLATAI A KARÁCSONYRÓL

CSENDESEDJÜNK EL
ÉS NYISSUK MEG A SZÍVÜNKET

D

ecember 25-én fénylett az ég Betlehem
fölött. Ez az égi jelenség vezette a napkeleti bölcseket oda, ahol a kis Jézus
megszületett. A csodákat mindig izgatottan
vizsgálják a tudósok. Keresik benne az értelmet, a mozgatórugókat. Azt mondják a csillagászok, hogy a Jupiter és a Szaturnusz ritka
együttállása váltotta ki a látványos égi jelenséget. A nyelvtudósok pedig a karácsony szó eredetét vizsgálják. Szerintük valószínűleg a karácsony latin eredetű szó, a teremtés vagy a
megtestesülés kifejezésekből eredeztethető.
A tudománynak ez a feladata, az érzékelhető
dolgok értelmezése, de sok olyan értéke van a
világnak, ami csak a tudomány logikájával nehezen magyarázható. A szeretet és a hit eszköztára sem a tudományban rejlik, hanem bennünk, emberekben. A karácsony nemcsak a

vallásos emberek ünnepe. A karácsony érzete,
áhítata senkit nem zár ki a közös ünneplésből.
Ne azt keressük egymásban, ami különböző,
hanem azt, ami azonos bennünk.
A hívő ember átadja magát Isten hatalmának.
Ezzel nem mond le önmagáról, ellenkezőleg:
erősíti a saját szabadságát azzal, hogy hisz egy

KARÁCSONYKOR
ÉLJÜK MEG AZ ÜNNEPHEZ
MÉLTÓ SZERETETTEL
KÖZÖSSÉGI, CSALÁDI
ÉNÜNKET

Karácsonykor éljük meg az ünnephez méltó
szeretettel közösségi, családi énünket. Örüljünk egymásnak, az életnek, örüljünk annak,
hogy itt és együtt vagyunk. Legyen vigasztalás drámáinkra, bajainkra, veszteségeinkre is
a karácsony. Feszültségekkel teli hónapok
jönnek. A politika sokszor, de nem törvényszerűen szembefordítja az embereket. Szálljunk akár kemény vitába is a tőlünk idegen,
szélsőséges nézetekkel, de őrizzük meg az
emberi méltóságot.
Jézus megszületett, példája és tanítása Istentől
származóan is megkerülhetetlenül emberi. Érkezzen hát meg a béke minden házba. Őszintén
kívánom minden győri embernek, legyen áldott
és békés a karácsonya, és maradjon meg látásunk az égi fényre, fülünk a tanítások szavára.
Nyissuk meg a lelkünket azoknak, akik rászorulnak, és köszönjük meg minden embernek,
aki segítő szeretetben éli meg az életét.
Maradjon valamennyiünknek Győr a szívügyünk, otthont és munkát adó, szeretett városunk.
Áldott karácsonyt, Győr!
Dr. Dézsi Csaba András
polgármester
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Születésnapot ünnepelt Győr városa 2021-ben. Királyi várossá válásának 750. évfordulóját. Az ünnepi év
december 31-én lezárul, ám az egyéves megemlékezés-sorozat még sokáig hatással lesz minden városlakó életére. Az eseménysorozatról dr. Dézsi Csaba András polgármestert kérdeztük.

LEZÁRUL AZ ÜNNEPI ÉV

GYŐRBEN SEMMI SEM LEHETETLEN

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Marcali Gábor | O. Jakócs Péter

Eltelt egy ünnepi év. Ha summázni kellene az
elmúlt időszakot, hogyan értékelné?
Dolgos egy év volt, amit a Covid-járvány meg is
nehezített. Pont a járványhelyzet miatt az első
negyedévre főleg ünnepi kiadványokat terveztünk, ekkor készült el az ezüst emlékérmünk és
a Magyar Posta emlékbélyege is. Illetve ekkor
vettük fel a kapcsolatot a Magyar Nemzeti
Bankkal is, ahol sikerült megállapodnunk egy
750 forintos pénzérme kibocsátásában.
Ez sem volt egyszerű…
Három különböző érmét szerettem volna készíttetni, két emlékérmet, egy 10 ezer és egy 2
ezer forintos címletűt, valamint egy 100 vagy 50
forintos érmét, aminek a hátoldalán Győr ünnepi
logója van, ám azt mondták, hogy ez nem fog
menni, válasszak egyet. Nos, én egy negyedik
verziót választottam: legyen az érme 750 forintos. Mondták, hogy ilyen nincs, aztán mégis lett.
40 ezer példányban kiadta a bank az új győri forintot, ami valódi fizetőeszköz, és minden 20
éves vagy annál fiatalabb győri megkaphatja
ajándékba. Ez kiváló eszköz arra, hogy növeljük
a fiataljaink győri identitástudatát.
Aztán szépen lassan lazultak a vírus miatt bevezetett intézkedések…
Ebben az időszakban több rendezvényt is szerveztünk városszerte. Nagyszerű előadást láthattunk például Placido Domingótól, aki a Győri
Filharmonikus Zenekarral színpadra állított
koncertjét a védekezésben aktív részt vállaló
egészségügyi dolgozóknak ajánlotta fel. Itt volt
a Republic, a Hooligans, a Slade, valamint a
nyár zárásaként a Tankcsapda is. Fantasztikus
előadás volt, amikor a Győri Filharmonikus Zenekar John Lord Concertóját az Iron Maiden
frontemberének, Bruce Dickinsonnak az énekével és a Deep Purple-tag Roger Glover
basszusgitárjátékával adta elő az Audi Arénában. Az ünnepi évben Győrbe látogatott a Munkácsy Mihály képeit bemutató tárlat is, a kiállított festmények között volt kettő, amit az elmúlt száz évben eddig senki sem láthatott. A
kulturális események mellett számos várostörténeti jelentőségű vállalkozásba is belekezdtünk. Pótoltuk a városháza tornyából az I. világháború óta hiányzó harangokat, sőt egy világszínvonalú új harangjátékot is sikerült ké-
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szíttetnünk az innsbrucki mesterekkel. Ennek
a beüzemelésére kedden került sor.
Az ünnepi év koronája talán a Győr-kereszt
felállítása volt a városháza előtt.
Ez egy lenyűgöző történet. II. Rudolf császár
rendelete alapján Felső-Ausztriában számtalan helyen állítottak Győr-kereszteket. Ezeket
kora nyáron fel is kutattuk a munkatársaimmal. A mai napig 31 ilyen kereszt áll még,
ezeket módszeresen dokumentáltuk. Úgy
gondoltam, szégyen, hogy Győrnek nincs
ilyen keresztje, a gondolatot tett követte, néhány hónap alatt el is készült Lebó Ferenc alkotása, amelyet ünnepélyes keretek között
állítottunk fel a Városház téren.
Az elmúlt 51 hét szinte mindegyikén történt
valamilyen esemény a városban. Hogyan emlékszik vissza, mi volt a legsikeresebb és melyikkel nem volt elégedett?
Tulajdonképpen mindegyik eseményre büszke
vagyok, hisz maradandó emléket adtunk a vá-

roslakóknak. Meglátásom szerint a 750-es
győri forint kiadatása volt a csúcsa az emlékévnek, hisz ez fényes bizonyítéka annak, hogy
Győrben nincs lehetetlen. Örök emlék lesz a kereszt és a haragjáték is. A napokban adtuk át a
múzeumban a 750 Kávézót, ez egy picit lassan
jött össze, illetve terveztük a Club750 megnyitását is a Baross út elején, ez még folyamatban
van, valószínűleg csak jövőre válik valósággá.
Mindenesetre széles körű összefogást tapasztaltunk az ünnepi évben, megmozgattuk a győrieket, és ezt nagyon jó volt megélni.
Milyen utóélete lesz a Győr 750-nek?
Amit nem tudtunk befejezni idén, azt befejezzük jövőre. Az ünnepi évre kitalált Füles-bástya
logó mindenesetre vissza fog köszönni a jövőben is. Az biztos, hogy a Győr 750-et december
31-én lezárjuk. Új év kezdődik, amelyben a fejlesztéseké lesz a főszerep. Sok olyan tervünk
van, amelyek évtizedekre meghatározhatják
városunk arculatát. Ezeknek az előkészítésével,
szervezésével töltjük majd a következő évet.

EZ TÖRTÉNT A JUBILEUMI ÉVBEN

FELGYÚLTAK A FÉNYEK
HARANGOK INNSBRUCKBÓL

Európa legrégebbi harangöntő műhelyében készültek el
Győr ünnepi harangjai. Az izzó bronzból újjászülettek az I.
világháború óta elveszett városházi harangok.

HÁLAKONCERT DOMINGÓVAL

2021. január 1-jén, pontosan nulla órakor kapcsolták fel a város jubileumi évét jelző
díszkivilágítás lámpáit. A városháza erkélyén világító ünnepi logó jelent meg, a belváros
utcáira pedig projektorok vetítették a 750-es szimbólumot.

INDIÁN A BORTÖRTÉNELMI NAPOKON

Az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáért mondott
köszönetet egy komolyzenei koncert keretében Plácido
Domingo, a világhírű spanyol operaénekes.

TORONYBAN A HARANGOK
Augusztus végén megérkeztek a városba az
Innsbruckban kiöntött
harangok. Szeptember
elején alpinista szakemberek bevonásával
emelték be őket a végleges helyükre.

Gojko Mitic szerb születésű, német színművész látogatott el az idei bortörténelmi napokra. A számtalan westernfilmben emlékezetes alakítást
nyújtó színészt nagy szeretettel fogadta a győri közönség a Széchenyi téren.
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ÉRMEK A FIATALOKNAK

A TANKCSAPDA ZÁRTA A NYARAT
A nyár utolsó hétvégéjén zsúfolásig megtelt a városháza előtti tér. A debreceni Tankcsapda zenekar különleges, forgószínpados koncertjét tízezrek élvezhették a helyszínen.

A LOVAGKIRÁLY LEGENDÁJA

Különleges, 750 forint értékű érmet vehettek át az év során
több alkalommal azok a győri fiatalok, akik legfeljebb 20
évesek, és a városban laknak. Mindeddig több mint 7 ezren
vették át a különlegességet.

GYŐR-KERESZT A TÉREN

Idén is megelevenedett a lovagkirály legendája Győrben.
Látványos lovas felvonulással vette kezdetét júniusban a
hagyományos Szent László-nap.

ÓRIÁSKÉP A VÁROSTÖRTÉNETRŐL

Malasits Zsolt festőművész készítette el azt az óriásfestményt, ami Győr történetét mutatja be a római kortól napjainkig. Az alkotás a városháza egyik tárgyalójában kapott
végleges helyet.
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Az ünnepi év koronájaként elkészült a győri vitézséget szimbolizáló emlékkereszt. Lebó
Ferenc alkotását Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes jelenlétében avatták fel a
városháza előtti téren.

EZ TÖRTÉNT A JUBILEUMI ÉVBEN

Győr királyi várossá válásának 750. évfordulója tiszteletére számos
hiánypótló kiadvány jelent meg, amelyek a szórakoztatás mellett
ismeretet terjesztenek, vagy bemutatják múltunk egy-egy szeletét.

AZ ÉVFORDULÓRA
MEGJELENT KÖNYVEK

Az Iparváros – Győr iparának története a
kezdetektől napjainkig című kiadvány 300 oldalon át, 300 fotóval illusztrálva jeleníti meg
a városunk fejlődését a kézművesipartól
napjaink autógyártásáig. A könyv gerincét
azok az emblematikus győri gyárak adják,
amelyek ma már nem léteznek.
Hajba Ferenc és Nagy Roland – Az államminiszter alsógatyája című kötetében a két újságíró az eddig el nem mondhatott történeteiből
írt egy anekdotagyűjteményt. A kiadványból
több érdekes, híres győri, vagy Győrhöz kötődő
személyről tudhatunk meg akár titkokat is.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

G

yőr 750 címmel Tóth Tibor, a könyv
tervezője összegyűjtötte a városban
tevékenykedő művészeket, festőket,
szobrászokat, grafikusokat, fotósokat, és tőlük egy-egy jelentősebb, Győrről szóló, vagy
a városhoz kapcsolódó alkotást, valamint néhány gondolatot ad közre az albumban.
Gyönyörű könyv mutatja be a győri vár történetét a középkortól a 17. századig. A városról eddig ilyen jellegű könyv még soha
nem jelent meg, köszönhetően annak, hogy
a 3D-s rekonstrukciós rajzok segítségével
úgy láthatjuk a várat, ahogy az akkor élt győriek láthatták. A 3D-s rekonstrukciók készítői
kutatásaik eredményét korabeli térképek,
ábrázolások segítségével jelenítik meg, így
mutatják be a valódi bástyákat, utcákat, vagy
a lovagoló katonákat, a szerzeteseket.

Király Ervinné Nyanyulok címmel adta közre
a ’80-as évektől elsősorban peremkerületi,
szentiváni anekdotáit, amelyekből bárki magára ismer, és arra, hogy milyen is volt a városunk 20-30 évvel ezelőtt.
Győr összes utcáját és terét feldolgozta Czvikovszky Tamás a Győri utcák könyve című kiadványában. Városrészekre lebontva tudhatják meg az olvasók, hogy a saját utcájuk eredete, elnevezése honnan származik.
A Hitélet Győrben című könyv bemutatja a
városunkban működő egyházakat, szerzetesrendeket, épületeiket és vezetőiket. Hitről,
szeretetről, Krisztus követéséről szól a
könyv, bemutatva a történelmi egyházakat,
az itt élő híveket, a hitéletet. Püspökök, lelkészek, plébánosok tesznek tanúságtételt
arról, hogyan élik meg a mindennapjaikat,
hogyan élik meg a cselekvő szeretetet.
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Boldog karácsonyt
és áldott új esztendőt kíván
a Dr. Kovács Pál Könyvtár
és Közösségi Tér!
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Mozgalmas évet tudhat maga mögött a Környezetvédelmi Bizottság (KÖBI).
Tagjai 2021-ben szemléletformáló tevékenységekkel, figyelemfelkeltő programokkal igyekeztek aktívan rész venni a város életében. Herman Etelka
KÖBI-titkárt kértük számvetésre.
Az oldalt szerkeszti: J. Kovács Andrea

Fotó: Herman Etelka

MOZGALMAS „ZÖLD” ÉVET ZÁRTAK

SZEMLÉLETFORMÁLÁS
ÉS VÁLTOZATOS PROGRAMOK

Fecskevédelmi program
A 2020-ban elindított fecskevédelmi program
idén is folytatódott. A meglévő sárgyűjtő helyek mellé újabbakat létesítettünk. Felvettük a
kapcsolatot a helyi nevelési és oktatási intézményekkel, akikkel megszerveztük a sárgyűjtő
helyek karbantartását, fenntartását. A lakosság bevonásával megtörtént a fecskeállomány
felmérése, amely a beérkezett adatok alapján
növekedést mutat.
I. Győri ZöldExpo
Megszerveztük az első ökotudatos, szemléletformáló kiállítást, melynek az volt a célja, hogy
a hétköznapi embereket is megszólítsa. A kétnapos esemény minden korosztály számára
színvonalas, sokrétű és szórakoztató programot nyújtott. Ez a kiállítás volt az első lépcső a
közösség környezettudatos nevelésének útján.
A következő években is szeretnénk megrendezni az expót, egybekötve szakmai nappal,
előadásokkal, az iskolák részére tematikus kiállítással.
Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap
A Mobilitási Hét idei célja a környezetbarát és
fenntartható városi közlekedés népszerűsítése
volt. Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampánya évről évre egyre népszerűbb Magyarországon is. A program során mindennap előadásokkal és átmozgató tornával
vártuk a diákokat, valamint az itt élőket az

egyes városrészekben. Az autómentes napon
a közösségi közlekedés volt fókuszban, ekkor
Győr valamennyi helyi autóbuszjáratán jegy váltása nélkül utazhattak. Sokan voltak kíváncsiak
a Volánbusz Zrt. Ipar úti telephelyére, amit nosztalgiabusszal lehetett meglátogatni. Sokan kipróbálták a „Bagolybusz” elnevezésű díjmentes
éjszakai járatot, ami a belváros, a szórakozóhelyek és a lakótelepek között közlekedett.
TeSzedd! –
Önkéntesen a tiszta Magyarországért
A programban önkéntes szemétszedési akciót
szerveztünk az önkormányzat dolgozóinak. Így
hívtuk fel a figyelmet az illegális hulladéklerakás veszélyére, az összefogás fontosságára.
Európai Hulladékcsökkentési Hét
A hulladékmegelőzési kampány hazánkban is
egyre népszerűbb. Városunk a hulladékképződés csökkentésére, az újrahasználatra fókuszál
a csomagolásmentes üzletek közreműködésével. A vásárcsarnokban az ökotudatos üzletek
a csomagolóanyag-mentes vásárlásra, a környezetbarát termékek használatára hívták fel
a figyelmet. Praktikus, a hétköznapokba is
könnyen beilleszthető tanácsokkal szolgáltak.
Az akció során a boltok a bizottság támogatásával bevásárlózsákokat is osztottak a vásárlóknak, melyekbe gyümölcsöt, zöldséget, péksüteményt is lehet tenni. A zsákok természetesen leselejtezett függönyanyagból készültek.

Használt étolaj begyűjtése
Aktívan részt vettünk a szelektív szigetes használt étolaj kísérleti gyűjtésének megszervezésében. Az volt a célunk, hogy megelőzzük a
használt étolaj csatornahálózatba, lefolyókba
kerülését, és felhívjuk a figyelmet vizeink védelmére is.
Zöld karácsony
A karácsonyi vásárban szintén a csomagolásmentes üzletek bevonásával igyekeztünk felhívni az
emberek figyelmét a környezettudatos ajándékozásra, a kevesebb csomagolóanyag használatára.
Zöld cikkek
November óta a Győr+ Hetilapban folyamatosan készítünk „zöld” cikkeket, tájékoztató
anyagokat. Igyekszünk mindig az aktuális témákat bemutatni.
Projektjeinket a környezetvédelmi osztállyal
közösen tudtuk megvalósítani.
Jövőre is számos szemléletformáló rendezvénnyel
készülünk. Már több mint húsz program szerepel
terveinkben, melyeket dr. Dézsi Csaba András
polgármester támogatásával készítünk elő.
Elkezdtük szervezni a II. Győri Expót. Azért,
hogy minél színesebb és színvonalasabb programot tudjunk összeállítani, ellátogattunk a
Budapest Planet 2021 kiállításra, ahol értékes
tapasztalatokat gyűjtöttünk.
Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben, egészségben gazdag boldog új
évet kívánunk!
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Békés
karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet
kívánok!
Simon Róbert Balázs
országgyûlési képviselô
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gazfroccs.hu

linktr.ee/gazfroccs

facebook.com/gazfroccstv

Szerkeszti: Nagy Viktor

HÍREK

ÚJRAGYÁRTVA

Nem szokásom, hogy különösen komolyan vegyek egy
évfordulót, ám most mégis pár gondolatot megosztok
önökkel. A 2019-es év sokunkat ráébresztett a változtatásra, de idén „érett be” a világgazdaság és az autóipar
sokkja. Ha új autót szeretnénk, átlagosan egy évet kell
várni rá, és lehet, egyes funkciók hiányozni fognak belőle
(chiphiány miatt), miközben az áruk akár 25 százalékkal
is emelkedett. A helyzetből adódóan a használt autók
iránti kereslet megnőtt, így egyre kevesebb a jó darab,
miközben drágulnak.

A Renault egy új, környezettudatos stratégia részeként indította útjára „refactory” programját.
A fenntarthatóság jegyében használt autókat
fognak teljes körűen felújítani. A gyártóüzem,
melyet nemrég adtak át, hamarosan évente 45
ezer „új használt autót” fog termelni – ami egyelőre elég érdekesen hangzik. Viszont gondoljunk
bele, hogy egy használt autó életciklusát gyári alkatrészekkel és garanciális feltételekkel meghosszabbítva mennyivel kevesebb roncs kerül a
környezetbe. És a gyártó munkát ad az embereknek, míg a vevők olcsóbban jutnak jó minőségű, újszerű autóhoz. A Renault szerint a következő évtizedben a koncepció húzó ágazattá fejlődhet. A felújítás menete gyors és precíz, 3Dszkenneléssel és hibafeltárással kezdődik, majd
átlagosan 8 nap alatt kerül restaurálásra a kocsi,
a Renault minőségi elvárásainak megfelelően. A
hajtáslánc elemei, kopó alkatrészek és karosszériaelemek is javításra kerülnek, vagy cserélik
őket. A belső égésű motoros modellek mellett az
elektromos modellek is bekerülnek a körforgásba, így olcsóbban, új akkumulátorokkal lesznek
elérhetőek a felújított járművek.

ÚTRAVALÓ

Vajon szükségünk van-e új vagy újabb autóra? Vajon kihasználjuk-e a jelenlegit? Vagy van minőségi javítás –
mint a Renault programja? Van lehetőségünk gyalog, kerékpárral, tömegközlekedve élni? Amíg nincsenek itt az
önvezető autók, amik privát taxiként oldják meg a helyváltoztatásunkat, gondoljuk át, mit érdemes tartanunk a
garázsban vagy éppen az utcán. Autós ember vagyok, így
nekem a youngtimerek (20-30 éves autók) felé húz a szívem, amiket sokszor a roncsteleptől ment meg az ember
és válhat belőlük megbecsült oldtimer.
Kellemes ünnepeket és biztonságos,
nyugodt autózást kívánok mindenkinek!
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HASZNÁLT-TESZT: NISSAN 370Z

ÓVATLAN DUHAJ

Szerző: Nagy Viktor

A

Nissan Z sorozat egy ikon.
Nem a legismertebb, de
pont ezért az egyik legizgalmasabb. A 370Z mint a széria hatodik, nemrég leköszönt generációja
a tömény, japán erőfitogtató.
Formában
A Nissan Z sorozata az első széria
óta jelentős formai átalakuláson
ment keresztül. A ’90-es évek totális „formabontása” a fejlődés útjára léptette a sorozatot. A 350Z
egyedi megjelenését a 370Z lemezein továbbfejlesztették a japán mérnökök, és egy brutális autót készítettek. Elsőre fel sem tűnik, milyen széles, lapos és erőteljes – mivel a fényszórók a 2010es évek organikus mintázatát hozzák. Ami árulkodik a vélt teljesítményről, az a hosszú motorháztető, lapos tető és dupla kipufogó.
Ami azonnal harsonaként zendül
fel, amint a V6-os blokkból előtör
az égéstermék. Amiből van bőven,
hiszen egy 3,7 literes szívóblokk

lapul a komoly méretű motorfedél
alatt. Sima járású, 32 szelepes,
változó szelepvezérlésű csoda,
ami 333 lóerőt és 363 Nm nyomatékot tud a hátsó tengelyre szabadítani.
Indulj el!
A hang után következzen a bemelegítés. A kézi váltó rövid utakon,
precízen jár – hiába a közel 150
ezer kilométeres futás –, keményen egyesbe pöccintve már indulhatunk is a 370Z-vel. Peres gumi,
kemény futómű, de vállalható
komfort mellett 2-3000 fordulaton
járattam a kocsit. Városban akár
ötösben, hatosban gurulhatunk.
Körbenézek a műszerfalon, előttem a szokásos körműszerek, középen a fordulatszámmérővel, fokozatjelzővel és hat órától indított
mutatókkal, vérnarancs színben
tündökölve. Tetszik a 2010-es
analóg világ kevés kijelzővel, sok
gombbal. A legszebb a műszerfal
tetejére helyezett három óra: olajhőfok, akkutöltöttség, és a japán
kvarcóra stílusos hármasa. Alatta
a korabeli LCD-képernyő és a „Nis-

san-féle” közel vízszintes kezelőpanel – ami jópofa, de értelmetlen,
így tovább is lépek. A hifi BOSE, tehát jól szól, az automatikus klíma
működik, ahogy az ülésfűtés is.
Szabadulj ki!
Közben az olaj már 80 fokos, és
elhagytam a várost, gázt adok.
Eszméletlen a teljes fordulatszám-tartományban szakadatlanul rendelkezésre álló erő. Mindegy, melyik fokozatba húzom a
váltókart, a 370Z érezhetően húz,
erős, hangos. És egyre hangosabb, amint forgatjuk. 3000 körül
igazán durva a kipufogó rezonanciája, aztán inkább öblösödik…

egészen 7500-ig – ha bírjuk
szusszal, úttal, szabályok megszegése nélkül, és a kormány
szorításával. Hiába az ESP felügyelete, érezhetően ki akar törni
és bőszen villog az elektronika
piktogramja. Talán jobb, ha nem
kapcsolom ki, mert a sportkocsi
zabolátlansága veszélyes is lehet.
A kupé zajosabb, mint egy átlagautó. A zaj pedig kicsit a gumiktól,
jobban a differenciálműből és leginkább a kipufogóból jön – ahogy
kell. Az elektronika mindig várja a
következő fokozatot, ha lassítunk,
gázfröccsöket ad, így ha visszaváltunk, ideális fordulatszámon
lesz a hathengeres. És ha már ott

van, akkor tudja az alig 5 másodperces 0–100 sprintet, és a rugalmassága is vetekszik egy turbós sportkocsiéval. Kiszámíthatóan és villámgyorsan adja ki magából a maximumot.

9024 Győr, Nádor tér 1. • +36 70 427 6000 • +36 30 235 9911
info@carmenrent.hu • www.carmenrent.hu
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Vedd meg!
Ha tehetném, hazavinném, mert
élvezet vele „cruise”-olni és bömbölő torokkal csapatni egyaránt.
Ez a japán technika kicsit beteg;
azoknak való, akik igazán autózni
szeretnének, nem csak egy automatizált géppel gyorsan furikázni.
Ide dukál az autós kesztyű, a csomagtérbe a lapos bőrönd, és irány
a világ meghódítása. Olyan túrákhoz ajánlom, ahol nem az úti cél,
hanem az oda vezető út és annak
élvezete a fontos. (x)

A Mágnás Miskát 1916-ban operettként vitték színpadra, készült belőle némafilm – ami azóta elveszett –, 1942ben dal nélküli verzió, majd 1949. február 10-én mutatták be Keleti Márton rendezésében azt a filmet, amelyet közel tízmillióan néztek meg a mozikban, és amit december 31-én 19.30-tól a Győrplusz Filmklubban is láthatnak.

MÁGNÁS MISKA
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

A parádés szereposztásban Gábor Miklós, Mészáros Ági, Sárdy János és Németh Marika játsszák
a főszerepeket, a mellékszerepekben Gobbi
Hildát és a Latabár testvéreket is láthatjuk.

A filmben felcsendülő operettdallamok pedig
halhatatlan slágerekké váltak, melyeket Fényes
Szabolcs szerzett. A történet szerint a grófék
nyugalmát váratlanul Baracs mérnök zavarja
meg, aki a faluba építendő vasút terveit jött előkészíteni. A vendégből ellenség válik, amikor kiderül, ő a parasztok érdekeit tartja szem előtt. A
bajt tetézi, hogy beleszeret a grófék lányába,
Rollába. Baracs kilátástalannak érzi a helyzetét,
amikor zseniális ötlete támad.

Szigligeti Ede vígjátékából 1954-ben az akkor 28 éves Makk Károly forgatott filmet. A Liliomfit január 7-én
19.30-tól vetítjük a Győrplusz Filmklubban.

LILIOMFI
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

A kor legkiválóbb színészei – Pécsi Sándor, Dajka
Margit, Balázs Samu – és legígéretesebb fiatal tehetségei – Darvas Iván, Krencsey Marianne, Soós
Imre, Ruttkai Éva, Garas Dezső – mutathattak be
igazi jutalomjátékot. A film 1954-ben készült, a
Rákosi-rendszer zárt világában. Az ötlet Bacsó

Pétertől származik, akivel Makk Károly a Madách
Színházban közösen nézte a színházi változatot,
amikor a Bacsó megjegyezte: „Te, ebből filmet kellene csinálnod!” Makk Károly a Liliomfi után három
évvel feleségül vette a női főszereplőt, Krencsey
Marianne-t, de 1960-ban elváltak. A sztori, hogy
Liliomfi, az ünnepelt színész beleszeret Mariskába, Szilvay professzor gyámleányába. Jóllehet a
professzor egymásnak szánta őket – hisz Liliomfi
valójában az unokaöccse –, de addig ellenzi a házasságot, amíg a fiú fel nem hagy a vándorszínészettel. A fiatalok azonban másként döntenek.
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ONLINE IS
MEGÚJÍTHATÓ
A LAKOSSÁGI
PARKOLÓBÉRLET

A

Győr-Szol Zrt. 2022. január 3-tól online
ügyintézési és fizetési lehetőséget biztosít azoknak az ügyfeleinek, akik már
rendelkeznek érvényes lakossági parkolóbérlettel, és a bérlet igénylésekor közölt adataikban (lakhely, rendszám stb.) nem történt változás. Az online módon történő bérletmegújítás
további feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosának személye meg kell, hogy egyezzen az
igénylő személyével.
Az említett körbe tartozó bérlettulajdonosok a
társaság honlapjáról (www.gyorszol.hu) elérhető szolgáltatói ügyfélkapun keresztül juthatnak el a kitöltendő online nyomtatványhoz.
Meg kell adniuk a kért adatokat, és a küldés
gombra kattintva a nyomtatvány eljut a szolgáltatóhoz. A valós e-mail-cím megadása kötelező, mert erre érkeznek a válaszok a GyőrSzol Zrt.-től. Az ügyfél ezen a felületen választhat, hogy személyesen veszi át a bérletet a
Győr-Szol valamelyik ügyfélszolgálati irodájában (Orgona utca, illetve Jókai utca), vagy 300
forintos díj ellenében kéri annak postai eljuttatását a korábban megadott lakcímére.
A szolgáltató az adatok ellenőrzése után jelzi az
igénylőnek, hogy jogosult-e a bérlet megvásárlására. Pozitív válasz esetén a SimplePay alkalmazás használatával online befizethető a bérlet
díja. Az összeg beérkezését követően a bérlet kiállítása a díjfizetést követő két munkanap után
történik meg. Felhívják az ügyfelek figyelmét arra, hogy az online igénylés elküldése és a bérlet
személyes átvétele vagy postai úton történő
kézbesítése között több nap is eltelhet. Így
amennyiben az előző évi bérlet már érvényességét vesztette (a 2021-ben kiadott bérletek 2022.
január 20-ig érvényesek), az átmeneti időszakban csak a parkolási díj megfizetésével jogosult
megállni a felszíni parkolóhálózatban. Érdemes
tehát az igénylést úgy időzíteni, hogy az új bérlet
még 2022. január 20-a előtt megérkezzen. Bérletvásárlásra egész évben van lehetőség.
Ha az igénylő adatai nem egyeznek meg a szolgáltató nyilvántartásával, egyeztetésre a GyőrSzol telefonos ügyfélszolgálatán vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodák valamelyikében
van lehetőség. Akik új bérletvásárlók, illetve akiknek adataiban változás történt, személyesen intézhetik a bérletvásárlást. Az igényléshez szükséges információk, illetve nyomtatvány megtalálható a szolgáltató hivatalos honlapján.
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A GYŐR-SZOL ZRT. SZOLGÁLTATÁSAI ÉS

ÜNNEPI NYITVATARTÁSA
A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vonala
(96/50-50-55) minden naptári napon 0–24
órában hívható. A 96/50-50-50-es számon
hívható telefonos ügyfélszolgálat december
23-án, 29-én, 30-án és 31-én 8 és 12 óra között, december 27-én 7 és 14 óra között, december 28-án 7 és 12 óra között lesz elérhető.
A Győr-Szol Zrt. Orgona utcai és Jókai utcai
ügyfélszolgálati irodái december 23-án, 28-án,
29-én, 30-án és 31-én 8 és 12 óra között, december 27-én 8 és 14 óra között tartanak nyitva. Az irodák pénztárai mindennap 30 perccel
korábban bezárnak.
Győrben a felszíni fizetőparkoló-hálózat beállói
december 24-én szombati díjfizetési rend szerint (I. és a II. övezetben, valamint a Széchenyi
István Egyetem P5 és P6 jelű fizetőparkolózónájában 8 és 14 óra között díjköteles a parkolás, a III. övezetben díjmentes), december 27én, 28-án, 29-én, 30-án és 31-én munkanapi
díjfizetési rend szerint (az I. II. és III. övezetben,
valamint a Széchenyi István Egyetem P5 és P6
jelű fizetőparkoló zónájában 8 és 18 óra között
díjköteles a parkolás) vehetőek igénybe. December 25-én, 26-án, valamint január 1-jén és
2-án díjmentesen használhatóak.
A vásárcsarnokban december 23-án, 28-án,
29-én és 30-án 6 és 14 óra között, december

24-én és 31-én 6 és 11 óra között várják a
vásárlókat. A vásárcsarnok december 25-én,
26-án és 27-én, illetve január 1-jén és 2-án
zárva tart. A Dunakapu téri piacon december
29-én 6 és 13 óra között lesz kereskedés.
December 25-én és január 1-jén nem lesz
piac a belvárosban.
A Barátság Sportpark december 24-én, 25én, 26-án, valamint december 31-én és január 1-jén korlátozott nyitvatartással üzemel. A műfüves pályák és a kiszolgáló létesítmény zárva lesznek, míg a játszótér, a futópálya és a park további sporteszközei
használhatóak. A többi napon a létesítmény
a rendes nyitvatartási rend szerint 7 és 22
óra között látogatható.
A Bercsényi ligetben a fitneszpark, illetve a
sportpályák december 24-én, 25-én, 26-án,
valamint december 31-én és január 1-jén
zárva tartanak, a többi napon 7 és 21 óra között vehetőek igénybe.
A Szabadhegyi, Nádorvárosi, Révfalui, Újvárosi, Sugár úti, Templom úti, Malomsori
és Koroncói úti köztemetők mindennap a
téli nyitvatartási rendnek megfelelően
egységesen 8 és 17 óra között látogathatóak.

A Győr-Szol Zrt. szolgáltatásairól a www.gyorszol.hu weboldalon olvasható
bővebb információ.

A Pannon-Víz Zrt. munkatársai az ünnepi időszakban is mindent megtesznek azért, hogy a víziközműszolgáltatás folyamatosan és jól működjön.

KARÁCSONYKOR IS MŰKÖDIK A HIBABEJELENTŐ
Közeleg a karácsony, a szeretet ünnepe, ilyenkor
aki teheti, szeretteivel tölti az időt elvonatkoztatva a hétköznapok történéseitől.
Az ünnepek szépsége és hangulata magával ragad mindenkit, ilyenkor lehetőség nyílik a viszszatekintésre is az elmúlt év történéseire. A
mindennapi életünkhöz nélkülözhetetlen szolgáltatások, mint az ivóvízellátás biztosítása, va-

lamint a szennyvíz elvezetése ebben az időszakban is feladatokat ad társaságunk számára. Az
ünnepek alatt sem kerülhetnek el bennünket
üzemzavarok, hálózatot érintő haváriaesemények, amelyeket ilyenkor is azonnal meg kell oldani. A Pannon-Víz Zrt. munkatársai előre és
szervezetten készülnek az ünnepi időszak alatt
esetlegesen felmerülő meghibásodások gyors,
hatékony megoldására, hogy felhasználóink

számára a szolgáltatás a karácsonyi időszakban
is zavartalanul működhessen.
Igyekszünk minderről tájékoztatni önöket online felületeinken is, hogy mindenki nyugodtan
és zökkenőmentesen tudja élvezni az ünnepeket. Amennyiben bármilyen műszaki rendellenességet tapasztal szolgáltatásunk tekintetében, hibabejelentést tehet a 06-80/20-40-86os zöld számon, amely éjjel-nappal hívható.
Felhasználói ügyintézés céljából telefonos
ügyfélszolgálatunk a két ünnep közötti időszakban 7.30 és 13.30 óra között a 96/522630-as telefonszámon érhető el.
A Győr, Bartók B. út 10/C szám alatti központi
ügyfélszolgálatunk az idei évben december 23án (csütörtök) 14 óráig tart nyitva és az ünnepeket követően 2022. január 3-án reggel 8 órától várja újra ügyintézésre felhasználóinkat.
Minden kedves ügyfelünknek és partnerünknek
áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, az új
évre sikereket és jó egészséget kívánunk!

´´ GYŰJTŐ HELYEK
FENYO
szokott helyszínek mellé két új is felkerült a
listára, az egyik az Amadé László utca 1.
számmal szemben lévő, a másik az Örkény
utca 17. szám melletti zöldterületen található. A belvárosban fenyőfagyűjtő ketrecek, a
lakótelepeken táblával kijelölt helyek jelzik a
gyűjtőpontokat. A szolgáltató ezúton is kéri
a lakosságot, hogy a fákat mindenki a kijelölt
gyűjtőhelyekre vigye.
A Győrben összegyűjtött mintegy 35 ezer-40
ezer karácsonyfát hasznosítják, ezért a GyőrSzol Zrt. ezúton is kéri, hogy a fenyőfákról a
díszeket, fényfüzéreket és talpakat kidobás
előtt mindenki szedje le.
A győri fenyőgyűjtő helyek listája a
www.gyorszol.hu weboldalon, illetve a szolgáltató Facebook-oldalán is olvasható lesz.

Szöveg: Győr-Szol Zrt.
Fotó: Marcali Gábor

A Győr-Szol Zrt. Győrben idén is biztosítja a
karácsonyfák közterületen történő összegyűjtését. Ehhez több mint száz gyűjtőhelyet
jelöl ki a szolgáltató. Az elmúlt években meg-

(A GYHG Nonprofit Kft. közszolgálati hulladékszállítási működési területén a családi házas
övezetekben, illetve a bio hulladékgyűjtővel
rendelkező ingatlanok esetében a díszek nélküli
fenyőfa apróra vágva a barna fedeles kukában
is elhelyezhető. A volt karácsonyfák az ünnepi
dekoráció nélkül, a jogosultság igazolása után
a hulladékudvarokba is beszállíthatóak.)

Nem riaszt el
a BÖRTÖN világa?
Hosszú
távú,
biztos
munkalehetôséget
keresel?
Szereted
a pörgést, kihívásokat, szakmai
fejlôdési lehetôséget?
A Gyôr-Moson-Sopron Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet várja
jelentkezésed az alábbi munkakörökbe:

• biztonsági felügyelô
• szakápoló
• gépjármûvezetô
• fegyveres biztonsági ôr
• konyhai kisegítô

További információ: Tel.: 06-96/312-566
E-mail: gyortoborzas@bv.gov.hu
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FRANCI ÉS NARANCSPIROS PINGVINFIÓKÁI

N

épesedik a pingvinkolónia a győri állatkertben, ez is azt jelzi, hogy a tavasszal
érkezett pápaszemes pingvinek nagyon
jól érzik magukat új helyükön. Az Afrika déli részén őshonos pingvinfaj eredetileg 21 tagot
számláló kolóniája hamar magáévá tette a területet. A pingvinek monogáman, nagyjából
kétéves koruk körül választanak párt maguknak, akivel aztán, ha minden jól megy, életük
végéig együtt is maradnak.
Nyáron és nyár végén már szépen elkezdtek párba állni a győri pingvinek, több szerelem is szövődött. A pingvinek szeretik a hagyományokat,
így, akár a gólyák, minden évben ugyanahhoz a
megszokott fészekhez fognak visszatérni, hogy
felneveljék az új nemzedéket. Párkeresési és költési időszakuk nagyjából novembertől májusig
terjed, és a győri állatkert csapata bizony nagyon
boldog tőle, hogy már ebben az évben sikeresen
családot alapított az első költőpár: Franci és az ő
Narancspiros szerelme. A pápaszemes pingvinek
átlagosan két tojást raknak egy-egy költéskor,
Franciéknál sem volt ez másképp. A két kispingvin egymástól nagyjából egy hét eltéréssel, december elején és közepén bújt ki a tojásból. A kifutó mellett elhaladva, bár látni nem, de hallani
lehet a kis fiókákat, ahogy a szüleik után csipognak. Pelyhes kis babatollaikat lecserélve 60-130
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nappal a kikelésük után már vízre szállhatnak,
hogy szerencsét próbáljanak a nagybetűs életben, és csatlakozhatnak a kolóniájukhoz.
Amíg túl kicsik, nem találkozhatunk velük személyesen, mégis van rá esély, hogy részesei lehessünk az életüknek. Nyomon követhetjük
fejlődésüket a fészeknél kihelyezett kamerán
keresztül. Kövesse ön is a győri állatkert Facebook-oldalán a Pingvin Percek rovatot! (x)

FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?
MÁR HAVI NETTÓ

88.888 Ft -tól
A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

SZOLGÁLTATÁS
Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Érd.: 06
70/2339213.
Szeretettel várom vendégei
met pedikűrre, manikűrre
Győrben, az Aradi vértanúk
útja 18. szám alatt (1es ka
pucsengő). Bejelentkezni a
0630/5535487es telefon
számon lehet. Szolgáltatása
imról, árakról információ a
www.forgoszilvia.hu webol
dalon. Remélem, hamaro
san találkozunk!
Egyedülálló technológiával
nyílászárók (műanyag, fa,
fém) tartós szigetelését vál
laljuk.www.huzatmentes.hu
+3630/5209228
Takács fuvarozás és költözte
tés. Vállalunk még szemét
szállítást és a vele járó taka
rítást precízen. Érdeklődni
lehet telefonon: 0630/181
2848
FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves
munkák, víz villanyszerelés.
Érdeklődni lehet telefonon:
0630/8720564

www.carmenrent.hu

Komplett fürdőszobafelújí
tás, átalakítás, burkolás, víz
és villanyszerelés. 06
30/8720564
Villanyszerelést és hibaelhá
rítást vállalok Győrben és
környékén. Kisebb munkát
is! 70/3846557
Villanyszerelés Győrben és
környékén. Kis munkák. Rö
vid határidővel. Telefon: 06
20/4026657
Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövetvá
lasztékkal. Telefon: 06
20/2399198.
Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes felmé
rés, szállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá
sa. Érd.: 0670/8846838.
Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falak javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. Telefonszám: 06
30/3762712.

sodánkban: mosás, vasalás,
szőnyegtisztítás igényelhető.
Továbbá: kertek, pincék,
kamrák takarítását, rendezé
sét. Várjuk vendégeinket:
TippTopp Mosoda (Győr, Ár
pád út 53). Tel.: 0630/458
7765, 0670/6708268
Autófelvásárlás! Adásvételi
vel azonnal készpénzfizetés
sel! Öreg, sérült, műszaki hi
bás vagy feleslegessé vált au
tóját megvásároljuk hivatalo
san szerződéssel! Tel +36
30/5275563, dcarkft81@
gmail.com. Küldhet nekünk
emailt a jármű képeivel és
az elképzelt összeggel. Üdvöz
lettel: DCar Kft.!
Vásárolok régi karórát, zseb
órát, pénzeket, kitüntetése
ket, faliórát, egyebeket! Ér
deklődni lehet telefonon:
0620/5567141
Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro

lok! Érdeklődni lehet: 06
20/5299861.
Vásárolok jó minőségű hasz
nált bundákat, ruhákat,
könyveket, hanglemezeket,
egyebeket. Érdeklődni lehet
telefonon: 0620/5567141.
Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Érdeklődni lehet telefo
non: 0620/4153873.
LAKÁSCSERE

96/505050
Szigeti, 1 szobás, 33 nmes,
összkomfortos, részben fel
újított határozott bérleti
szerződéses lakást cserél
ne 4555 nmes, határo
zotthatározatlan, 2 vagy
1+2 fél szobás bérlemény
re. Bán Aladár utca kizár
va.(Hirdetésszám: 653)

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba
álláshelyet hirdet:

• TAKARÍTÓ
• UDVARI MUNKÁS
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
• FESTŐ
• VILLANYSZERELŐ
• KARBANTARTÓ
• MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐ
• DIETETIKUS
munkakörben.
További információk:
06-96/314-322/152 mellék
Pályázatok benyújtása:
EESZI HR-gazdálkodás
9026 Győr,
Kálóczy tér 9–11.
hr@eeszi.hu

EGYÉB

www.eeszi.hu

Vállaljuk: lakások, lépcsőhá
zak, irodák takarítását! Mo

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

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
modern környezet
ingyenes parkolás

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

étterem, kávézó
bankautomata
konferenciaterem

Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!
• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.*
NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964
*20 KM-EN TÚL 3 DB-TÓL SZÁLLÍTUNK.
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A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
DECEMBER 25. SZOMBAT
07:00 Madarat tolláról –
ismeretterjesztő filmsorozat (1-2.)
08:00 Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
08:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Azori-szigetek – kisfilm
09:30 Győri legendáriumok
10:00 Credo – katolikus krónika
11:00 Győri legendáriumok
12:15 Nyugdíjas Egyetem
13:00 Madarat tolláról –
ismeretterjesztő filmsorozat (3-4.)
14:00 Az ének egymásba nyílnak –
portré Bogdán László költőről
15:00 Neve is van, Budapest – dokumentumfilm (1.)
16:00 Magyarország kincsei – dokumentumfilm
16:45 Itt járok köztetek –
Apor Vilmos és Kisfaludy Károly
17:00 Credo – katolikus krónika
17:30 Karácsony van! Mi újság? – játékfilm
18:00 A völgy hangja – dokumentumfilm
18:45 Csendes éj – Kelemen atya gondolatai
19:00 Gázfröccs – autós magazin
19:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
20:00 Gázfröccs – autós magazin
20:25 A győri vaskakas legendája –
zenés mesejáték
21:00 Szépséges sebhelyeink – dokumentumfilm
22:00 Kastélyok Erdélyben – dokumentumfilm
23:00 Neve is van, Budapest – dokumentumfilm (2.)
DECEMBER 26. VASÁRNAP
07:00 Madarat tolláról –
ismeretterjesztő filmsorozat (3-4.)
08:00 Táncból katedrálist – dokumentumfilm
09:00 Mosonmagyaróvár műemlékei –
dokumentumfilm
09:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt
Jakabos Zsuzsával
10:30 Polgár Judit 40 – dokumentumfilm
11:30 Natura Túra – ismeretterjesztő film
12:15 Nyugdíjas Egyetem – digitális média
13:00 Madarat tolláról –
ismeretterjesztő filmsorozat (5-6.)
14:00 Ahonnan elindultam – Boráros Imre színész
15:00 Neve is van, Budapest – dokumentumfilm (1.)
16:00 Makrancos hölgy – filmvígjáték
17:20 Táj és lélek –
portré Erfán Ferenc festőművészről
18:15 Credo – katolikus krónika
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 A kamerás emberek – dokumentumfilm
20:00 Nemzetközi Versenytánc Gála – Szolnok 2019
22:25 Szigetmonostor, a béke szigete –
ismeretterjesztő film
23:00 Neve is van, Budapest – dokumentumfilm (3.)
DECEMBER 27. HÉTFŐ
07:00 Határtalan tudás – Életünk a Big Data korában
08:00 Macskakő – film Somoskőfaluról
08:50 Itt járok köztetek –
Apor Vilmos és Kisfaludy Károly
09:00 100 év mozaik – Senkálszky Endre hagyatéka
09:50 Csűr-csavar – Diszeli Kúria
10:00 Építech – házépítők magazinja
10:30 Anna és Berci zöld világa
11:15 Vonóspárbaj – Jávorkai testvérek
18:00 Rózsa Miklós, a filmzenekirály –
dokumentumfilm
18:50 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Egy nap a világ – India (1. rész) / útifilm
19:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
20:00 Egy nap a világ – India (2. rész) / útifilm
20:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
21:00 Trianoni tárlatvezetés
21:35 Zooo+ – állatbarátok magazinja
22:00 Luther Márton Békéscsabán – dokumentumfilm
22:35 A szomszéd vár – turisztikai magazin
DECEMBER 28. KEDD
07:00
08:00
08:30
09:00
09:30

Egy kilincstől a villanymozdonyig…
Építech – házépítők magazinja
Tóni bácsi, a modellépítő – portréfilm
Kulisszák mögött – színházi magazin
Remeteidő – dokumentumfilm

10:00 Eddzél Zsúval! –
sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Győri legendáriumok
11:00 Férfi egészségről fiataloknak és időseknek
11:30 Gázfröccs – autós magazin
17:45 Nyugdíjas Egyetem – kis kerékpártörténet
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Anna és Berci zöld világa
19:20 Péter Percek – Gyárváros városrészben történt
19:30 Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
20:00 Mosonmagyaróvár műemlékei –
dokumentumfilm
20:40 Azori-szigetek – kisfilm
21:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
21:30 A kamerás emberek – dokumentumfilm
22:20 Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
22:30 Madárkórház – dokumentumfilm (16)
DECEMBER 29. SZERDA
07:00 Gázfröccs – autós magazin
08:00 Visszanéző –
portréfilm Ferenczes István költőről
09:00 Győri legendáriumok
09:25 Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
09:50 Csűr-csavar – Pajta Bisztró
10:00 Péter percek – Gyárváros városrészben történt
10:05 Eddzél Zsúval! –
sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
11:00 Lelki egészségünk szempontjai
11:30 Az óra – kisfilm
17:45 A magyar kultúra napja – városi ünnepség (ism.)
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Kulisszák mögött – színházi magazin
19:30 Azori-szigetek – kisfilm
20:00 Regös Táncműhely – táncgála
21:10 Foto-Zoom+ / fotós workshop
21:25 Férfi egészségről fiataloknak és időseknek
21:45 Foto-Zoom+ / fotós workshop
22:00 Nyugdíjas Egyetem –
légikatasztrófák nyomában
22:50 Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
DECEMBER 30. CSÜTÖRTÖK
07:00 Földemlékek –
portréfilm Földi Péter festőművészről
08:00 Kertbarát – kertbarátok magazinja
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 Győri legendáriumok
11:20 Kertbarát – kertbarátok magazinja
15:30 Trianoni tárlatvezetés
16:00 Tóth Éva-emlékkoncert 2017 – koncert
17:45 Lámpaidők – kisfilm
18:00 Így látták ők… Hamvas Bélát – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Magyarország kincsei – dokumentumfilm
20:40 Szép volt fiúk – Koltay Gábor –
előszó a dokumentumfilmhez
21:00 Szép volt, fiúk – az ETO aranykorszakáról – film
22:15 A szomszéd vár – turisztikai magazin
22:45 A templomfestő – dokumentumfilm
DECEMBER 31. PÉNTEK
07:00 Felvetések… –
portré Hauser Beáta gobelinművészről
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 Egy nap a világ – London / útifilm
11:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
11:30 Győri legendáriumok
12:15 Zooo+ – állatbarátok magazinja
12:45 Panír – a Győr+ TV főzőműsora
13:30 Zooo+ – állatbarátok magazinja
14:00 Konkrét – EXTRA – hírháttér műsor
14:15 A jelen és a jövő színháza
14:40 A szomszéd vár – turisztikai magazin
15:10 Nemzetközi Versenytánc Gála – Szolnok 2019
17:25 Egy nap a világ – Seychelle-szigetek / útifilm
17:00 Szilveszteri műsor
19:30 Mágnás Miska – filmvígjáték
21:00 Szilveszteri műsor

DECEMBER 25-TŐL JANUÁR 7-IG
JANUÁR 1. SZOMBAT
07:00
08:00
08:30
09:00
09:45
09:55
10:00
12:15
13:00
14:00
14:35
15:00
16:30
17:15
17:40
18:05
18:30
19:00
20:00
20:40
21:30
22:00
22:30
23:00

Horváth Péter fotóművész – portré
Navigátor – magazin
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Anna és Berci zöld világa
Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
Péter Percek – Gyárváros városrészben történt
Nemzetközi Versenytánc Gála – Szolnok
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Tudod, hogy nem tudod? –
filmes klisék a valóságban
Hogyan élheted az életedet egészségesen?
A gyógyszer és ami mögötte van
20 éves a Friends Big Band – jubileumi koncert
Nyugdíjas Egyetem
Gázfröccs – Best of – autós magazin
Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Fába vésett történelem
Magyarország kincsei – dokumentumfilm
Rejtett tájakon – természetfilm
Szigetmonostor, a béke szigete –
ismeretterjesztő film
Tóni bácsi, a modellépítő – portréfilm
Kulisszák mögött – színházi magazin
Gázfröccs – autós magazin

JANUÁR 2. VASÁRNAP
07:00
08:00
08:30
09:10
10:00
10:30
11:00
11:40
12:15
13:00
16:00
17:20
17:50
18:00
18:45
19:00
20:25
20:45
21:00
21:50
22:00

Aki dudás akart lenni… – portré Juhász Zoltánról
Kulisszák mögött – színházi magazin
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Nyugdíjas Egyetem – furcsa tárgyak
Eddzél Zsúval! –
sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
Lelki egészségünk szempontjai
Az óra – kisfilm
A elveszett nagypapa – dokumentumfilm
Ez történt 2021-ben –
összeállítás az elmúlt év eseményeiből
Ez a villa eladó – filmvígjáték (12)
Kulisszák mögött – színházi magazin
Csűr-csavar – Pajta Bisztró
Mosonmagyaróvár műemlékei –
dokumentumfilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Az év győri sportolói –
díjkiosztó gálaműsor (ism.)
Tudod, hogy nem tudod? –
filmes klisék a valóságban
Egy malomban őrlünk – kisfilm
Kastélyok Erdélyben – dokumentumfilm
Lámpaidők – kisfilm
Győr750 – jubileumi év –
összeállítás az elmúlt év eseményeiből

JANUÁR 3. HÉTFŐ
07:00 Válaszúti hegy aljába' –
Kallós Zoltán néprajzkutató
07:50 Itt járok köztetek –
Ráth Mátyás és Baross Gábor
08:00 Áldozat és örök hűség – dokumentumfilm
08:25 Natura Túra – ismeretterjesztő film
08:50 Itt járok köztetek –
Apor Vilmos és Kisfaludy Károly
09:00 Eddzél Zsúval! –
sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
09:30 Foto-Zoom+ / fotós workshop
10:00 Csoportkép – dokumentumfilm
10:50 Csűrből imaház – Zakariás Attila építész
10:50 A szomszéd vár – turisztikai magazin
11:15 Zeng a tér – a Karzat Színház előadása
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Gázfröccs – Best of – autós magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Gázfröccs – Best of – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JANUÁR 4. KEDD
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:20
10:30
11:00
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:30
21:30
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – Best of – autós magazin
Kulisszák mögött – színházi magazin
Csűr-csavar – Diszeli Kúria
Üzleti negyed – gazdasági magazin
Táj és lélek –
portré Erfán Ferenc festőművészről
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei

JANUÁR 5. SZERDA
07:00
07:25
08:00
08:25
08:50
09:00
09:25
10:00
11:00
11:30
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:30
21:30
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Panír – a Győr+ főzőműsora
Itt járok köztetek –
Ráth Mátyás és Baross Gábor
Híradó – Győr és a régió hírei
Győri legendáriumok
Egy úr Firenzéből – Forintos Kálmán
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Credo – katolikus krónika
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei

JANUÁR 6. CSÜTÖRTÖK
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Öko-logikus – magazin
Nemzeti örökség világszínvonalon
Költöző madarak – dokumentumfilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Panír – a főzőműsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Panír – a főzőműsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Madarat tolláról –
ismeretterjesztő filmsorozat
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Madarat tolláról –
ismeretterjesztő filmsorozat
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
11:00
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:00
21:25

JANUÁR 7. PÉNTEK
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
10:40
11:00
18:45
19:00
19:30
21:15
21:35
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Sárga, piros, kék –
Ferkovics József festőművész útjai
Híradó – Győr és a régió hírei
Győri legendáriumok
Eddzél Zsúval! –
sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Csűr-csavar – Kali Art Inn
Konkrét – hírháttér műsor
Rózsa Miklós, a filmzenekirály –
dokumentumfilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Liliomfi – filmvígjáték (12)
Híradó – Győr és a régió hírei
Egy nap a világ – Malajzia (1. rész) / útifilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Egy nap a világ – Malajzia (2. rész) / útifilm
Híradó – Győr és a régió hírei
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A helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. Egy szerencsés megfejtő nyereménye Alexay Zoltán A természet képekben című könyve.
Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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Egy nagyon egyszerű és nagyon finom szilveszteri fogást mutatok most be. Ez nem lesz más, mint egy igazi
olasz porchetta, vagy magyarul kötözött, ami malaccsászárhúsból és egy darab sertésszűzből készül. Azért
szeretem, mert nagyon sokféleképpen lehet elkészíteni, de most a leggyorsabb módszert vegyük elő!
Porchetta (kötözött malachús)
Hozzávalók 4 főre: 40 dkg sertésszűz,
1,5-2 kg malaccsászárhús, 2 kis üveg
zöld pesto, 50 dkg gomba, 3 fej vöröshagyma, 2 evőkanál liszt, egy csokor petrezselyem, só, bors, 10 dkg vaj. Mártás: 5
szál sárgarépa , 1 szál fehérrépa , 2 db vöröshagyma, 5 fokhagymagerezd, 1 kis
konzervparadicsom.

Töltelék: A gombát és a hagymát vékony szeletekre vágjuk, egy kevés zsiradékon a hagymát üvegesre pirítjuk, majd hozzáadjuk a gombát, sózzuk, borsozzuk. Ízlés szerint lehet hozzátenni egy kis fehérbort meg kakukkfüvet, de
nem kötelező. A só és bors után levet fog engedni. Ha a gombánk is megrottyant, egy kanál
lisztet adunk hozzá, majd jöhet a pesto és a végén a vaj. Így kapunk egy kenhető állagú, darabos krémet.
A császárhúst kiterítjük úgy, hogy a bőrös fele néz lefelé, a belsejét megkenjük a krémmel, majd belehelyezzük a sertésszüzet (ha
nincs megtisztítva a hús, akkor óvatosan
hártyázzuk le). Hosszanti irányba kell belerakni és óvatosan elkezdhetjük feltekerni,
mint a palacsintát.

Ha ez megvan, egy spárgával egyenként összekötjük, vagy a hurkos megoldással folyamatosan végigkötözzük. Aki most csinálja először,
nyugodtan egyenként kötözze össze! 165 fokra
előmelegített sütőbe tesszük, 2-3 órát sütjük,
majd 250 fokon 15 perc pirítás jön.
Ne feledjük azt, hogy abba a tepsibe, amibe a
húst rakjuk, beletesszük a zöldségeket, a hagymát, fokhagymát és 3-4 dl vizet. Amikor elkészült a hús, kivesszük a tepsiből. A visszamaradt sült zsiradék és a zöldségek lesznek a
mártás alapja. Mindent beleteszünk egy mixerbe (akinek nincs, botmixer is jó), összemixeljük,
majd egy szűrőn leszűrjük.
Egy serpenyőbe teszünk zsiradékot, egy kis paradicsompürét lepirítunk, majd egy kis kanál
lisztet adunk hozzá. Ezután jöhet hozzá a leszűrt lé, ezt visszaforralva kapjuk meg a mártásunkat. Sót, borsot és fokhagymát ízlés szerint még lehet hozzá tenni.
Köretnek sült burgonya vagy héjában sült
burgonya illik hozzá. Nem tűnik egyszerűnek,
de az ízek és a ropogós malac élménye felejthetetlen lesz.
Üdvözlettel: Kovacsics „Koksza” István
és a Révész BBQ csapata

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK MINDEN KEDVES OLVASÓNAK ÉS FŐZNI SZERETŐNEK!
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´´ JÁTÉKOSSAL NYERT
NÉGY GYORI
VILÁGBAJNOKSÁGOT NORVÉGIA

N

orvégia győzelmével ért véget a spanyolországi női kézilabda-világbajnokság amelyen a
Győri Audi ETO KC csapatát összesen tizenhárom játékos képviselte hét válogatottban. A döntőben
a négy ETO-játékossal – Kari Brattset Dale, Silje Solberg, Stine Oftedal és Veronica Kristiansen – felálló
norvégok 29–26-ra legyőzték a francia válogatottat,
amelyben Estelle Nze Minko és Laura Glauser képviselte az Audi ETO-t. Az ETO játékosai közül Oftedal és
Brattset öt-öt, Kristiansen és Minko két-két gólt szerzett. A mezőny legjobbja Silje Solberg volt, aki huszonnégy francia lövésből tizenkettőt kivédett.

A világbajnokság legértékesebb játékosának az
Audi ETO beállóját, Kari Brattset Dale-t választották, aki 46 lövésből 38 góllal zárta a tornát. Anne
Mette Hansen a dán válogatottal bronzérmet
szerzett. Linn Blohm a svéd válogatottal ötödik,
Crina Pintea a román csapattal tizenkettedik, Ryu
Eun Hee a dél-koreai nemzeti együttessel tizenharmadik lett. A magyar válogatottban a győriek
közül Háfra Noémi, Lukács Viktória és Fodor
Csenge lépett pályára. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese a tizedik helyen végzett
a világbajnokságon.

Akció: december 24—30.

Töltött dagadó

1499 Ft/kg
Kocsonyának való
húsok széles választékban

kaphatók!
Helyben készített sütni való
kolbász

1699 Ft/kg

MINDKÉT ÚSZÓ TÖBB SZÁMBAN IS DÖNTŐBE JUTOTT A VB-N

SZABÓ NEGYEDIK, JAKABOS ÖTÖDIK

Pápai extra sonka

2290 Ft/kg
Frissen reszelt torma
Kiss Torma Kft.
110 g, 6354,55 Ft/kg

699 Ft/kg
Narancsos körteszósz befôtt
700 g, 212,86 Ft/kg
Ft/db helyett
599

149 Ft/db
Sió 100%-os
almalé

Ft/db helyett
525

1l

299 Ft/db

É

rem nélkül zárta Magyarország az Abu-Dzabiban rendezett rövidpályás úszó-világbajnokságot, a tizenkét tagú válogatott legjobb
eredményét a Győri Úszó SE versenyzője, Szabó
Szebasztián érte el, aki világcsúcstartóként a negyedik helyen végzett 50 méter pillangón. A szám
világcsúcsát a brazil Nicholas Santosszal tartó magyar versenyző a vasárnapi elődöntőből a legjobb
idővel került a fináléba, ahol nagyszerűen rajtolt,
végül negyedikként csapott célba.
„Mindent megtettem, teljesen odatettem magam, de
azért ez sajnos nem az igazi Szabó. Annak azért örülök, hogy azokkal az időkkel, melyeket valójában tudok, minden számomban harcban lettem volna a dobogóért, tehát ott vagyok a világ élmezőnyében. Most
körülbelül egy-két hét pihenő következik, utána szépen lazán kezdem majd el az edzéseket, hiszen az
egész elmúlt évet gyakorlatilag végigversenyeztem.
Jövőre a legfontosabb egyértelműen a májusi világbajnokság lesz" – nyilatkozta a futam után Szabó, aki
50 gyorson is döntőzött, ott a hetedik helyet szerezte
meg. Szabó Szebasztián novemberben a kazanyi

Európa-bajnokságon három aranyat nyert, de közvetlenül a viadal után megfertőződött a koronavírussal, ami miatt két hetet ki kellett hagynia. A Győri Úszó
SE ötszörös olimpikonjának, Jakabos Zsuzsannának
egyéni számban a 200 méter pillangón megszerzett
hatodik hely volt a legjobb eredménye a vb-n.
„Az olimpia után úgy voltam vele, hogy ezt az őszt
mindenképpen megpróbálom, feláldoztam például,
hogy elmenjek nyaralni, és összeszorított fogakkal
dolgoztam, hiszen februártól ebbe óriási munkát
tettünk bele. Tokióban ugye csak a gyorsváltóban
indultam, pedig a cél az lett volna, hogy ott úszhassak egy kétszáz pillangót, ami miatt a vegyesre nem
is igazán készültünk” – nyilatkozta Jakabos, aki hozzátette, az is nagy dolog, hogy ősszel bírta azt a
megterhelést, amely a Nemzetközi Úszóligában, illetve a világkupákon való folyamatos szerepléssel,
és a gyakran két-három naponkénti utazással járt.
Jakabos 400 méter vegyesen hetedik lett, és begyűjtött egy ötödik helyet a 4x200 méteres gyorsváltóval, valamint hetedik helyen végzett a 4x100-as
gyorsváltó tagjaként.

Unicum
díszdobozos
40%-os, 0,5 l
7798 Ft/l

3899 Ft/db

Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bérezéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS, HENTES, BOLTI KISEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛEK
jelentkezését is várjuk, akár részmunkaidõsként is! Eladó, kereskedô szakképzésben részt vevô diákok részére akkreditált üzleteinkben gyakorlati munkahelyet biztosítunk. Jelentkezés a munkahelygyor@gmail.com e-mail-címen. Az esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk.
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.
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