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Köszöntő
Ismét közeledik az év 

vége, így ideje számot 
vetni az elmúlt hónapok 
felett és visszagondolni 
a 2019-es esztendőre. 
Idei  utolsó számunkban is igyekeztünk ér-
dekes témákat körüljárni, hogy méltóképpen 
zárjuk le ezt az évet. Olvashattok többek 
között frizura-és divattippeket az ünnepi ösz-
szejövetelekhez. Most is készültünk egy iga-
zán színes és érdekes interjúval, de ötleteket 
adunk a karácsonyi dekoráláshoz és ahhoz 
is, hogy mely adventi vásárokat érdemes 
meglátogatnotok. Köszönjük minden kedves 
olvasónknak a megtisztelő figyelmet. Kívá-
nunk Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Bé-
kés Boldog Új Évet Mindenkinek és ígérjük, 
jövőre is azon leszünk, hogy minél színesebb 
és izgalmasabb témákat hozzunk el Nektek. 
Végezetül pedig fogadjátok szeretettel Emily 
Matthews szavait.

„Háztól házig, szívtől szívig, az egyik 
helytől a másikig – a karácsony melege és 
élvezete mindannyiunkat közelebb hoz egy-
máshoz.”

Felelős kiadó: Pention Kft.
Felelős szerkesztő: Battyányi Csaba

Hirdetésfelvétel és információ:
Cím: 9023 Győr, Tátika u. 1.
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Interjú

Illés Viktória, művésznevén Yamina amolyan igazi energiabomba, akinek a személyiségétől 
egyből jobb kedve lesz az embernek. Viszonylag rövid idő alatt számos sikert tudhat magáénak 
a DJ szakmában és még az ereiben is a zene csörgedezik. Ismerjétek meg a lányt, 
aki a Club Vertigo keverőpultjától eljutott egészen az országos ismertségig.

Ha azt mondom neked zene, akkor mi 
az az érzés, ami elsőre átjár?

Kicsit megmozdul a felsőtestem. Ha zenét 
hallok, egyből elkezdek táncolni vagy éppen 
énekelni, ha tudom a szöveget. Bár ha nem 
tudom, akkor is (nevet).

Mikor indult el ez az egész? Mikor 
lett Illés Viktóriából Yamina?

Öt évvel ezelőtt a győri Club Vertigo 
tulajdonosai kértek fel, hogy tanuljam 
meg a dj-zést. Tanuljak meg mixelni és 
ezáltal lesz egy saját női dj rezidensük. 
Ismertek régóta, ismerték a habitusom, a 
zene iránti rajongásom, a mozgásom, és 
azt, hogy mekkora energiákkal rendelkezem. 
Így igent mondtam és belevágtam az alapok-
ba. Heti rendszerességgel kezdtem képezni 
magam.

Miből meríted ezt a rengeteg ener-
giát, ami csak úgy árad belőled a 
színpadon és látszólag a magán-
életben is?

Egyértelműen a közönségemből. Meg 
persze amiket játszom, azok olyan ze-

nék, amiket imádok. Tudom fejből, 
mikor milyen hang szólal meg, 
vagy mikor jön a drop. Itthon 
pedig igyekszem visszatölteni az 

energiákat, például a kiskutyám-
mal, a párommal, a családommal 

vagyok. Hétvégén pedig jöhet újra a 
pörgés.

A családod hogy éli meg a si-
kereidet? Mennyire támogatóak 
a nem mindennapi szakmával 
szemben, amibe beleszerettél?

Eleinte úgy vettem észre, hogy nem 
nagyon tudják hova tenni ezt az egé-
szet. Mostanra viszont elmondhatom, 
hogy nem egy családtagom megfor-
dult már a bulimban. Anyukám és 
apukám még a közös közönségfotó-
ra is odaállt. Az óriási érzés, amikor 
nem csak elmesélheted, hogy milyen 

A lánY, AkI A zEnélésrE szülETETT
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sikereid vannak, hanem meg is mutathatod nekik.  
Abszolút támogatást érzek a részükről, büszkék rám. 

Még csak néhány éve vagy a pályán, de 
máris hatalmas elismerések értek. Melyikre 
vagy a legbüszkébb?

Teljes mértékben a legnagyobb elismerés számom-
ra az volt, hogy közönségdíjas lettem a 2o18-as év 
mainstream DJ-je kategóriában. Ez akkora dolog volt 
számomra, hogy le sem tudom írni. Ennél nagyobb 
visszacsatolást, visszajelzést, hogy a közönség nagy 
részének te vagy a kedvence, nem kívánhat magának 
egy lemezlovas sem. Ezzel már elégedett vagyok.

ki az, akivel közösen szeretnél zenélni?  
ki az abszolút zenei példaképed?

Ezt a kérdést számtalanszor megkaptam már és so-
sem tudtam rá válaszolni. Nincs konkrét példaképem. 
De egy Yamina Dillon Francis b2b-t nem utasítanék visz-
sza (nevet).

Mibe menekülsz, ha túl sok már az, ami kö-
rülvesz? Mivel tudsz a leginkább kikapcsolni?

Mint ezt már korábban is említettem, van egy kisku-
tyám, akiből csak úgy árad a gondtalanság és az önfe-
ledtség. Imádok vele játszani a parkban. Ilyenkor nem 
viszek telefont sem. Sokszor csak ülök a fűben és nézem 
őt, vagy együtt játszunk. Bármilyen furcsa is, a takarí-
tás a másik, ami lelazít, kikapcsol, és egy picit olyan 
átlagos, normális életűnek gondolom magam (nevet). 
Mostanában pedig nagyon sok jó pszichológiai köny-
vet olvasok a kádban. Segítenek az elmetisztításban, a 
relaxációban, a pozitív gondolkodásban.

Azon kevesek közé tartozol, akinek a mun-
kája a hobbija, de ha nem lehetnél többé elő-
adó, akkor milyen területen tudnád elképzel-
ni magad?

Semmiképpen sem egy irodában, vagy olyan 
helyen, ami ebből a pörgésből visszafog, az 
megviselne lelkileg is. Régen mindig táncisko-
lát akartam vezetni, erről viszont most azt 
gondolom, már sok lenne. Most valami 

olyasmit tudok elképzelni, 
hogy van egy kis bá-

rom, vagy 

klubom, amit én vezetek. Kis beülős, iszogatós hely 
zenével, kreatív berendezésekkel. Talán ilyesmi terveim 
lennének.

Hogy élted meg a Music FM-es zenélést? 
könnyebb volt kvázi látható közönség nélkül 
zenélni vagy éppen az ellenkezője történt?

Valamilyen szinten könnyebb igen, hiszen az éterben 
teljesen önmagad lehetsz. Élőben próbál az ember fi-
gyelni arra, hogy jó legyen a hangulat, mindenki tán-
coljon, bulizzon, tehát kiszolgálom őket. Itt a rádióban 
úgy érzi az ember, hogy csak Ő van és a zene, közben 
pedig több ezren hallgatnak a másik oldalon. Csodála-
tos volt, imádtam minden percét a rádiózásnak. Sajná-
lom, hogy vége lett. 

Mesélnél egy picit az elkészült videokliped-
ről? Ha jól tudom, már régóta nagy álmod 
volt, és most végre megvalósult.

Nekem ez egy kislánykori álom volt. Igen, én  
a videóklippeken nőttem fel. Nekem anya nem a mesét 
kapcsolta be, ha azt akarta, hogy picit elüljek a fene-
kemen, hanem a zenecsatornákat. Órákig néztem a kli-
pek képi világát, a mozgásokat, és minden vágyam az 
volt, hogy egyszer egy klipben felbukkanhassak. Most 
pedig, hogy a saját klipemben szerepelek, táncolhatok, 
énekelhetek, az fantasztikus érzés. Minden oldalamat 
igyekeztem benne megmutatni: a szexi, a cuki és a fleg-
ma Yamina egyaránt ott van a klipben. 

Mik a tervek még idén, hol láthatunk leg-
közelebb?

Nagyon sok tervem van. Indul a Yamina webshop, 
ami szintén egy cél volt. Fejben már  
a következő zenén és klipen agya-
lok, illetve nagyon szeretném 
a rádiós tevékenységemet is 
folytatni.



Funkcionalis edzes

A funkcionális edzések alapjait a mindennapi mozgások adják, mint például az emelések, húzó-és 

toló mozgások vagy a guggolás. A testet teljes egészében átmozgatja és a gyakorlatok egyszerre 

több izomcsoportra fókuszálnak. Számos eszköz segítségével edzhetünk, ebből mi most hármat 

mutatunk meg nektek: kettlebell, crossfit és trx.

KETTlEBEll

A kettlebell lényegében egy olyan gömbsúlyzó, 

melynek fogantyúja van és épp ebben rejlik a si-

kere. Ugyanis eltér a hagyományos súlyzóktól, 

mivel a súlypontja távol helyezkedik el a fogan-

tyújától, emiatt edzés közben folyamatos kihívást 

jelent a megtartása és az, hogy nehogy kibil-

lenj az egyensúlyodból. Ez a fajta edzésforma 

kiemelten foglalkozik az egészséggel és nagy 

gondot fordít arra, hogy elkerülje a sérüléseket. 

Azonban tökéletes rehabilitációs eszköznek is bi-

zonyul a már kialakult gerinc vagy hátfájdalmak 

esetében. Mivel megerősíti a gerinc környéki 

mély hátizmokat, ezért ez a fajta mozgás javítja 

a tartásodat és növeli a komfortérzeted.

CROSSFIT

A Crossfit nem más, mint egy Amerikában szü-

letett edzésrendszer, mely inkább nevezhető 

egyfajta filozófiának. Az alapja az intenzív és 

állandóan változó edzésingerek biztosítása. 

Ehhez az edzésformához nincs szükség méreg-

drága fitneszgépekre, ugyanis a szabadban is 

végezhető gyakorlatsorokról van szó, minimális 

eszközhasználattal. Célja, hogy növelje a test 

állóképességét, fejlessze az izomzatot és jóté-

konyan hasson testi és lelki egészségünkre. Te-

hát a Crossfit egy összetett folyamatosan változ-

tatott, magas intenzitású funkcionális mozgás, 

feladatsorai több körre bonthatóak, ám mégse 

tekinthető köredzésnek.

TRX
Ahhoz, hogy ezt az edzésformát el tudd végez-

ni, mindössze csak két gumikötélre lesz szüksé-

ged, melyeknek a végén kapaszkodók vannak. 

A köteleket legtöbbször állványhoz rögzítik, de 

találkozhatunk plafonról lelógatott, vagy épp 

bordásfalhoz rögzített verziókkal is. A gravitá-

ciót felhasználva a saját testsúlyoddal végzed  

a gyakorlatokat, például foghatod a kezeddel 

és a lábaddal is a kapaszkodókat, de végez-

hetsz fekvőtámaszt és féllábas guggolást is.  

A TRX nagy előnye, hogy nem terheli túl az 

ízületeidet, mivel a gyakorlatok során szabad 

mozgási lehetősége van az izmoknak és ízüle-

teknek, ezért sokkal több izomcsoport vesz részt 

egyszerre a mozgásban. Egy 30 perces edzés 

már sokat segíthet abban, hogy fittebb és egész-

ségesebb legyél.

közeledik az év vége és az újévi fogadalmak ideje, miszerint sokan megfogadják, 

hogy jövőre elkezdenek edzeni. Mi pedig most segítünk konkretizálni ezt a foga-

dalmat és azt mondjuk, ha mozgásformát választotok, akkor mindenképp próbál-

játok ki a funkcionális edzésformákat. nézzünk is belőlük párat:

AJÁNDÉKOZZON KARÁCSONYRA 
NATUR- ÉS BIO-
KOZMETIKUMOKAT

hölgyeknek, uraknak és babáknak!

A teljes termékkínálatot megtalálja üzleteinkben, szeretettel várjuk!

Győr, Király u. 17. • Tel.: +36 70 409 1125 • gyor@drlenkei.hu 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17.30 h, szombaton 9-13 h

Sopron, Mátyás király u. 7. • Tel.: +36 70 701 2194 • sopron@drlenkei.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 h, szombaton 9-12 h

AJÁNDÉKOZZON KARÁCSONYRA 
NATUR- ÉS BIO-
KOZMETIKUMOKAT
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Utazás

SZÉKESFEHÉRVÁR
Az adventi hétvégéken nívós előadásokkal szórakoz-
tatják az arra járókat, hétköznapokon pedig a város 

fiataljai, óvodások és kisiskolások adnak műsort. 
Mindent körbeleng a mézeskalács-és a forralt bor 
illat, amihez társulnak a művészeti installációk és a 
meseszép város-karácsonyfája. Azokat, akik egy kis 

kézműveskedésre vágynának, az adventi kuckó várja, 
ahol mézeskalácsot süthetnek, kézműves ajándékokat 
készíthetnek, a legkisebbeket pedig meseolvasással 

és diavetítéssel varázsolják majd el. A fényárban úszó 
városházán pedig minden nap kinyílik egy ablak, mely 
a város adventi naptárának szerepét tölti be. Ebben az 
ajándékok mese, vers vagy dal formájában valósulnak 

meg, megajándékozva ezzel a város lakóit.

GYŐR
Természetesen a győri karácsonyi vásár az első a listán-
kon, hiszen nincs is szebb számunkra. Míg a Baross úton 
gasztronómiai vásár kíséri utunkat számos finomabbnál 
finomabb étel és forró ital különlegességekkel, addig  
a Széchenyi téren kézműves vásár fogadja az ideláto-
gatókat és itt található a város karácsonyfája, valamint 
az adventi koszorú is. Különleges programokat ígér 

minden évben az Öt Templom Advent programsoro-
zat is, melynek keretein belül könnyű- és komolyzenei 

koncerteket, hangversenyeket, filmvetítéseket tekinthe-
tünk meg. Az aktív kikapcsolódás szerelmeseinek pedig 
izgalmas élményeket tartogat a Dunakapu tér, ahol az 
érdeklődők birtokba vehetik a jégpályát, valamint itt 

található az 50 méter magas, 30 gondolás óriáskerék is, 
amiről egyszerűen lélegzetelállító kilátás nyílik a városra. 
Kicsiknek és nagyoknak egyaránt nagyszerű szórakozást 

nyújt a győri karácsonyi vásár.

DEBRECEN
A hagyományos karácsonyi forgatag és adventi kon-

certsorozatok mellett idén a vásár különlegessége lesz 
egy hütte (melegedő) is, amelyet Németországból, 

egészen a Fekete-erdőből hoztak a debreceni Kossuth 
térre. Itt az érdeklődök megkóstolhatják  a különleges 
zamatú Fekete-erdei forralt bort is. Ezenfelül lesz még 

45 méteres óriáskerék is, melyről csodálatos panoráma 
nyílik az ünnepi fénybe öltözött vásárra, és idén is lehet 

majd korcsolyázni a felállított hatalmas  
karácsonyfa mellett.

SZEGED
Mintegy 510 négyzetméteren terül majd el a 

szabadtéri korcsolyapálya és a térség legnagyobb 
szalmalabirintusa a Szegedi Fogadalmi Templom 
tövében, mely izgalmas meglepetéssekkel és egy 

Mesés Kastéllyal várja a kicsiket, nagyokat egyaránt. 
A kastélyban lesz táncház, kézműves foglalkozás, 
koncertek és kastélymozi is. Idén egy újdonsággal 

is előrukkoltak a szervezők, felállítják ugyanis a 
Szelifboxot, ahol a felnőttek és a gyerekek elké-

szíthetik a saját karácsonyi üdvözletüket. Mindezek 
mellett pedig idén sem lesz hiány remek ételekből 
és italokból, valamint visszatér a fényfestés is, hogy 

feldíszítse a templomot.

A karácsony közeledtével megnyílnak a karácsonyi vásárok is, melyektől igazán ünnepi hangulatba 
kerülhetünk. A meghitt fények, a kürtöskalács-és a forralt bor illata megmelengetik a lelkünket. 
Összegyűjtöttünk négy igazán hangulatos vásárt, melyeket érdemes meglátogatni idén.

NÉGY CSoDÁlAtoS  
KARÁCSoNYi VÁSÁR 
MAGYARoRSZÁGoN



szögezzük le az elején: manapság már egyáltalán nem kell kisebb vagyont költenünk arra, 

ha szeretnénk egy kicsit kiszakadni a magyarországi télből és néhány napot eltölteni egy 

nálunk kellemesebb klímájú országban. Pár órás repülőúttal már találunk olyan, tőlünk nem 

túl távol lévő helyeket, ahol elfelejthetjük a reggeli mínuszokat. Az alábbiakban ezekből 

szemezgetünk.

négY VArázslATos úTICél TélEn
Négy varázslatos úticél téleN

kAnárI-szIgETEk 

A Kanári-szigetek négy különböző szigetből áll: Tenerife, 

Gran Canaria, Fuerteventura és lanzarote. Előbbi három 

Budapestről közvetlen repülőjárattal, utóbbi pedig átszállás-

sal érhető el. Nyáron rengeteg magyar turista keresi fel a 

népszerű spanyol üdülőhelyet. Jó hír azonban, hogy a téli 

időszakban sokkal kedvezőbb árakkal találkozhat a kíváncsi 

utazó. Ami nagyon fontos, hogy télen is nagyon kellemes, 

20 fok körüli a hőmérséklet.

MArokkó

Ha a választásunk erre az észak-afrikai országra 

esik, akkor körülbelül négyórás repülőúttal kell 

számolnunk. A két legnépszerűbb úticél, Agadir  

és a Marrakesh is elérhető közvetlen repülőjárattal. 

Előbbi egy igazi, hamisítatlan tengerparti üdülő-

város, utóbbi pedig a kulturális élet központja. 

Érdekesség Marokkóval kapcsolatban, hogy télen 

az Atlasz hegység valóságos síparadicsom, ahová 

nagyon sok sportoló érkezik télen.

IzrAEl

Az egyik fapados légitársaság menetrendjében már 

helyet kapott Ovda, a népszerű izraeli üdülőváros, 

Eilat közelében található repülőtér. Ennek köszön-

hetően Tel-Avivhoz hasonlóan már ide is könnyen 

és olcsón el lehet jutni közvetlen járattal a magyar 

fővárosból. Izrael látnivalói és gasztronómiája 

garantáltan elvarázsolja az idelátogatót, nem 

beszélve a kellemes hőmérsékletről akár a Vörös-, 

akár a Földközi-tenger partján szeretnénk eltölteni 

néhány napot.

BArCElonA

Bár a katalán városban télen is vannak hideg napok, a napi  

átlaghőmérséklet így is 13 fok körül van, ami jóval kellemesebb  

a Magyarországon megszokottnál. A csapadék ebben az időszak-

ban viszonylag kevés, a nap is sokat süt, a tenger látványa pedig 

hamar elvarázsolja az utazót. Télen nyilván a turista is kevesebb, 

így a helyi látványosságoknál nem kell órákig sorban állni, mint 

esetleg a nyári, zsúfoltabb időszakban.

Utazás

9.
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www.arrabonaallasborze.hu

Eleged van a jelenlegi munkádból?  
Szeretnél jobb állást, több fizetést? Több mint 35 cég  
több mint 450 állásajánlata közül tudsz választani. 

Gyere el, nézz körül! 

regisztrálj a helyszínen,  és nyerj!

III. Arrabona  
Állásbörze

Milyen jellegű állásokkal találkozhatsz?
A kiállító cégek egyaránt kínálnak fizikai és szellemi munkakörö-
ket. A konkrét álláslehetőségek mellett gyakorlati helyeket, tanfo-
lyamokat, továbbképzési lehetőségeket is találnak az érdeklődők.
Milyen korosztálynak szól az állásbörze?
Mindenkinek érdemes kilátogatni diákoktól a nyugdíjasokig, 
hiszen valamennyi korosztály számára vannak ajánlatok.
Miért érdemes eljönni?
Személyes találkozás lehetősége: a legtöbb esetben csak állásin-
terjún találkozunk leendő munkáltatónkkal, és nincs lehetősé-
günk előzetes benyomásokat szerezni a cégről. Itt mindezt meg 

tudjuk tenni személyesen, kötelezettségek nélkül.
Nincs stressz: sokkal lazább, kötetlenebb, nyugodtabb formában 
tudunk beszélgetni a cégek HR szakembereivel, mint egy állásin-
terjú során.
Számtalan lehetőség egy helyen: Több különböző céggel tudunk 
személyesen találkozni, és számos állásajánlattal gazdagodha-
tunk egyszerre, ezáltal időt takarítunk meg a magunk számára.
Amire nem is gondolnánk: sok esetben olyan tanácsokat vagy 
akár konkrét pozíciókat is kaphatunk a kiállító cégektől, ame-
lyekkel korábban nem is számoltunk.
Gyere el, és találd meg a neked való állást!
További részletek a https://arrabonaallasborze.hu oldalon.

Állás

10.



Állás

Szeretnél jobb munkát,
több fizetést?

Nézd meg a legfrissebb állásokat!

Több mint 15 éves építőipari múlttal rendelkező tőkeerős,  
megbízható partnerünk részére keresünk új kollégát  
az alábbi pozícióba:

ÉPÍTÉSVEZETŐ MUNKATÁRS
Mire számíthatsz, ha jelentkezel?
•	 bejelentett kezdő bérként br. 500.000 Ft-ra,  

amit teljesítményed függvényében növelünk
•	 gyors továbblépési és fejlődési lehetőség biztosítására 
•	 folyamatos, érdemi támogatásra és megbecsülésre  

mind a kollégák, mind a vezetőid részéről
•	 egyedi igényeidre szabott utazási és lakhatási támogatásra

Továbbá:
•	 a munkáltatói részről minden ígéret betartására
•	 teljes támogatásra a beilleszkedésben
•	 a szabadidőd tiszteletben tartására

Mit kérünk tőled cserébe?
•	 legyen 3 év, hasonló munkakörben eltöltött tapasztalatod, 

tehát ne legyél teljesen kezdő
•	 legyen korrekt, tisztességes hozzáállásod és legyél olyan 

kolléga, akire számíthatnak a többiek és akikre cserébe  
te is számíthatsz.

Munkavégzés helye: Győr-Mosonmagyaróvár

Lehet ma az építőiparban  
havi félmillió forintot keresni 
középfokú végzettséggel?

IGEN!
Ne habozz  jelentkezni, így akár még 

idén meglehet az új állásod! 
És természetesen  
az is megoldható,  
hogy csak január  

közepén-végén  
állj munkába!

HOGYAN JELENTKEZZ? 
Csak küldd el nekünk önéletrajzodat  
az info@arrabonaallasborze.hu e-mail címre,  
és 24 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot!  
Ilyen egyszerű… 



Ha szerettek kreatívkodni, akkor a következő néhány „csináld magad” ötletünk el fogja nyerni 
a tetszéseteket. A kézzel készült dekorációktól nemcsak büszkék lesztek magatokra, de hamar 
átjárja majd a lelketeket az a bizonyos ünnepi hangulat is. lássuk, hogy milyen ötletekkel ké-
szültünk nektek:

HóFEHér, CsIllogó díszEk
Hozzávalók: 
   2 egység szódabikarbóna
   1 egység (kukorica) keményítő
   1+1/4 (1,25) egység víz
Elkészítés:
A hozzávalókat egy lábasba önt-
jük és összeforraljuk őket, majd 
folyamatosan kevergetjük, míg be 
nem sűrűsödik. Akkor jó, ha krump-
lipüré kinézete van, csak egy picit 
sűrűbb. Ekkor fogjuk az egészet és 
kikaparjuk egy tálba, majd azonnal 
letakarjuk, hogy ne száradjon ki és 
néhány órát pihentetjük. (Ha a szé-
lei esetleg megkeményednek, akkor 
ezeket vágjuk le.) Mikor már kihűlt, 
ugyanúgy dolgozhatunk vele, mint 
bármely keksztésztával: kinyújtjuk, 
majd szaggatjuk. Használhatunk 
bármilyen karácsonyi szaggató 
formát, de egy kis kézügyességgel 

mi magunk is elkészíthetjük az egy-
szerűbb motívumokat, mint például 
csillag vagy fenyőfa. Ha szeretnénk  
a fára tenni őket, akkor ne felejtsünk 
rá lyukat készíteni. Végezetül pedig 
hagyjuk kiszáradni és dekoráljuk 
őket kedvünkre. (Sütni nem kell.) 
Tipp: 1 egység = 2 dl kb. 50 db dísz 
lesz belőle.
AdVEnTI nAPTár
Adventi naptárt is vásárolhatunk  
a boltokban, de egy kis kézügyes-
séggel mi magunk is készíthetünk. 
Az egyik legegyszerűbb módja,  
ha ruhaanyagokból. Ehhez bár-
milyen, otthonunkban fellelhető 
felesleges ruhadarabokat felhasz-
nálhatunk. Először pici zsákokat 
készítünk, majd megtöltjük őket apró 
meglepetésekkel, ezután a zsák szá-
ját összekötjük szalaggal/fonállal, 
majd beszámozzuk őket. Egy vázá-
ba faágakat teszünk, és erre aggas-

suk fel a kis zsákjainkat, és már ké-
szen is van a házi készítésű adventi 
kalendáriumunk. 
HAngulAT FénYEk
Vegyünk egy talpas poharat (dunsz-
tos üveget is használhatunk, vagy 
egy vastag gyertyát), majd az ol-
dalára ragasszunk, vagy kötözzünk 
fahéjrudakat, vagy vékony ágakat 
(lehetnek örökzöldek is), szárított 
narancs-karikákat... stb. Az üveg-
be helyezzünk mécseseket, amiket 
beletehetünk simán, vagy megtölt-
hetjük az üveget termésekkel, sóval, 
apró kövekkel, ezekkel fokozva  
a látványt. Ha például egy vastag 
gyertyát választottunk, és körbera-
gasztottuk fahéjrudakkal, kössük 
át egy szalaggal, majd helyezzük 
egy szép üvegtálra és tegyünk mellé 
szárított narancskarikákat. Nemcsak  
a látvány, de az illata is remek lesz.

12.
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nyakunkon a karácsonyi ünnepek, a szilveszteri partik és közeledik a báli szezon is. így 
nem csoda, hogy már hetekkel korábban azon gondolkodunk, mit fogunk viselni a különbö-
ző eseményeken. Ebben leszünk most a segítségetekre és adunk néhány tippet a tökéletes 
ünnepi outfittek megalkotásához.

Karácsony

Legyen szó céges vagy családi kará-
csonyi partiról, a kifinomult és tökéletes 
megjelenés a cél. Egy-egy ilyen alka-
lomra nagyszerű választás a rövidebb 
fazonú koktélruha, de egy kis fekete 
ruhával sem lőhetünk mellé. Divatosak 
és igazán mutatósak még a mell alatti 
szabásvonallal rendelkező, lefelé bővü-
lő úgynevezett empír ruhák is. Választha-
tunk egy szép, az alakunkhoz illeszkedő 
szabásvonalú kosztümöt is, ez a ruhada-
rab ugyanis minden alkalomra tökéletes 
megjelenést kölcsönözhet. Azok se kese-
redjenek el, akik nem kedvelik a szoknyás 
megoldásokat, hiszen egy fényesebb 
anyagú nadrág és egy hozzápasszoló 
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selyemblúz mindig jó választás az ünne-
pekre. Felvehetnek még gyöngyökkel dí-
szített felsőt, fényesebb fonálból készült 
kötött topot vagy kardigánt is. Egy a cél: 
legyünk mindig harmonikusak és túlzottan 
ne keverjük a stílusokat. Cél a letisztult, 
elegáns megjelenés.

szilveszter

Egy szilveszteri bulin már lehetünk egy pi-
cit merészebbek és bevállalhatunk egy-
egy extravagánsabb darabot is. Itt el 
is rugaszkodhatunk attól a gondolattól, 
hogy egy ruha csak a szabását illetően 
lehet extra, hiszen egy különleges anyag-
ból készült ruhadarab már önmagában 
egyedinek számít. Gondolunk itt például 
a testhez simuló sztreccsanyagra, vagy 
épp az átlátszó csipkecsodákra. Ha sze-
retnénk feltűnést kelteni az újévi partiban, 
akkor válasszunk aszimmetrikus szabású 
ruhát, de itt is - mint mindig - nagyon 
figyeljünk oda arra, hogy kellőképpen 
illeszkedik-e az alakunkra. Még mindig 
népszerűek a miniruhák, abból is a 60-
as, 70-es éveket idéző minél csillogóbb 
fazonúak. 

Bál

A báli szezonok ruhakínálatában ta-
lálhatunk egyszerűbb, letisztultabb fa-
zonokat, romantikus darabokat és vá-
laszthatunk uszályos estélyit is. A ruhák 
anyagukat tekintve általában selyem, 
szatén, bársony, sifon, muszlin csipke 
vagy organza anyagokból készülnek. 
Az estélyi ruhák közül a színüket tekintve 
kiemelten népszerűek a következők: klasz-
szikus fekete, törtfehér-arany és ezüstszín, 
de nagyon keresettek a tűzpiros és az 
egészen sötétzöld árnyalatok is. Ma-
napság már népszerűnek mondhatók a 
feltűnőbb színek is, mint a rózsaszín vagy 
a pávakék. Kiegészítőként kerülhet rájuk 

Nő

többek között strassz, gyöngy, toll és 
hímzések is. Hosszukat illetően általában 
a báli ruhákra a földig érő hossz a jel-
lemző, fazonukat nézve pedig többnyire 
derékhangsúlyos, többrétegű, nagy tüll 
alsószoknyák jellemzik őket.

KiegészítőK

Nem mehetünk el a kiegészítők mellett 
sem, hiszen ha jól választjuk meg őket, 
akkor feltehetik a megjelenésünkre a 
pontot. Fontos, hogy itt is szem előtt tart-
suk azt a szabályt, miszerint a kevesebb 
több és ne keverjünk túl sok stílust sem. Ha 
hangsúlyos nyakláncot választunk, akkor 
a fülbevalónk legyen visszafogottabb, 
ha pedig a fülbevalóra helyeznénk a 
hangsúlyt, akkor inkább ne tegyünk nyak-
láncot, helyette válasszunk egy csinos 
karkötőt. A hajunkat díszíthetjük alkalmi 
csatokkal, ha pedig nagyestélyit viselünk, 
akkor diadémot választhatunk hozzá.

Stílustippek: Polgár-Laki Nóra - Boutique
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Téli körömtrend
Francia manikűr újragondolva: A körmeid hegyét fesd fehér helyett 
aranyra, feketére vagy neked tetsző színűre, esetleg húzz  
vékony csíkot a körömágynál, a többi legyen egyszínű.

Matt hatású körmök: mindig elegánssá varázsolja a körmöd,  
idén télen legyen akár mindegyik másféle színű és mintájú.

Hosszú köröm: az idei tél nagy favoritja.

Csillogás: ebből sosem elég. Díszítő kövek, csillámpor? A lényeg,  
hogy ne használj túl sok színt, inkább hasonló árnyalatokkal kombinálj!

Nézzétek az aktuális akcióinkat facebook-oldalunkon!    boutiquegyor Keressetek minket a belvárosban, a Frei Kávézóhoz közel!
Győr, Czuczor G. u. 2. • 06-30/220-2518 • Nyitva: h.-p. 10-18 h, szo. 10-14 h

Kollekcióink egyedileg, stylist segítségével 
kerülnek kiválasztásra.

Olasz design, egyedi összeállítások,  
trendi kollekciók, elegancia.

Minden modell egy életérzés, stílusjegy,  
ami illeszthető az üzlet bármely  

más modelljéhez.

Ruházati Szaküzlet kifejezetten  
az igényes hölgyek számára.

Frissítsétek fel ruhatáratokat téli modelljeinkből,  
amelyek nemcsak divatosak, de rendkívül jól kombinálhatók!  

…és a kiegészítőket se felejtsétek el!

Boutique 



Ha már sikerült kiválasztanod a megfelelő 
sminket és öltözéket a szilveszteri bulira, 
akkor elengedhetetlen, hogy a frizurád is 
makulátlanul mutasson. A következő frizu-
rák pedig bármilyen újévi partin megállják 
majd a helyüket.

Lágy hullámok
Ahhoz, hogy ezt a frizurát elkészíthesd, szükséged 
lesz egy vastagabb hajsütővasra, amivel elérheted 
a meseszépen göndörödő tincseket. Először is oldalt 
válaszd el a hajadat és az egészet fésüld egy oldal-
ra, majd kezdj el vastagabb tincseket leválasztani  
a hajadból a hajsütővas segítségével és készíts be-
lőlük nagyobb loknikat. Az arcod közelében találha-
tó tincseket és a frufrudat enyhén hullámosítsd be,  
az arcod irányából kifelé haladva. Ha elkészültél, 
fixáld az egészet hajlakkal és már készen is állsz  
az indulásra.

Fészekkonty
Egy feltűzött frizura elkészítése bármilyen alkalomra 
tökéletesen mutathat. Az elkészítéséhez nem kell so-
kat változtatnod a már megszokott laza kontyodon, 
csak helyezd lejjebb, körülbelül a tarkódhoz. A hatás 
fokozása érdekében így készítsd el: fésüld meg ala-
posan a hajadat és kösd lófarokba a tarkód vonalá-
nál, majd csavarj rajta egyet és rögzítsd hullámcsa-
tokkal. A szélfutta borzas hatás elérése érdekében 
pedig húzkodj ki pár szálat elöl és hátul is, és már el 
is készültél a fészekkonttyal. 
16.

Csavard és tűzd el
Az örök klasszikusok közé tartozik még mindig a csa-
vartan eltűzött, de alapvetően kibontott frizura, mely 
egyszerre csinos és elegáns. Az elkészítéséhez fésüld 
meg a hajad és ha nem szeretnéd egyenesen hagyni, 
akkor készíthetsz bele lágyabb esésű hullámokat is. 
Majd a választékod két oldalán egy-egy tincset csavarj 
meg és tűzd el őket hátra egy hullámcsattal. A végered-
mény egy nagyon egyszerű, ám igazán szép frizura 
lesz.

Klasszikus oldalra tűzés
A frizura elkészítéséhez egy közepes vastagságú haj-
sütővasra lesz szükséged, ugyanis ennek használatá-
val kell begöndöríteni a hajadat, majd a választékod 
mentén mindkét oldalról egy-egy vastagabb tincset csa-
varj meg és tűzd el az egyik oldalra. Ezek után három 
nagyobb tincsre válaszd szét a hajadat és nagyjából  
a tarkódig készíts el egy laza, kócos fonatot. Ha kész 
vagy, rögzítsd, és a hajad többi részét egyszerűen 
hagyd leengedve.

Extravagáns fonat
Ha szeretsz extravagáns frizurával előrukkolni, akkor 
ez az ötlet tetszeni fog. Ehhez a frizurához fontos, 
hogy a hajad egyenes legyen. Fésüld a hajadat az 
egyik oldalra, közben pedig a másik oldalon a válasz-
tékod alá készítsd el egy vékony és szoros parketta 
fonatot, amit a tarkódnál tűzz fel a hajad alá. Végül 
fixáld az egészet hajlakkal, hogy igazán tartós legyen 
a végeredmény.

Nő
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Különleges hely

KERSNER
BÚTOR OUTLET

ETO-Park Pláza
9027 Győr, Nagysándor József u. 31.  

Tel.: +36-20/322-0626, +36-20/955-5351
Nyitva: h.-p. 10-19 h, szo.-v. 9-15 h

www.kersner.hu
Bútoraink az üzletből azonnal elszállíthatók!

-40%

-40%

-50%

-50%

-60%

-60%

-70%

-70%

Győr - Belváros • Kazinczy u. 16.
Tel.: +36-96/320-822

www.facebook.com/Blondigyor
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ARRABONA ÁRUHÁZ

Decemberi nyitva tartás:  
hétköznap 9-19 óráig, szombat 9-18 óráig, 

VASÁRNAP 9-18 ÓRÁIG
Arrabona Áruház 9021 Győr, Arany János u. 16.

FELKÉSZÜLTÜNK  
A KARÁCSONYRA!  
Minden osztályon  
széles áruválaszték!

MINDEN 
VASÁRNAP  
MÁS-MÁS AKCIÓVAL 
VÁRJUK  
A VÁSÁRLÓKAT.



FérFi kiegészítők
A férfiak ékszerviselési szokásai merőben eltérnek a nőkétől, ugyanis a férfiak itt is az egyszerűségre és  
a praktikusságra törekednek. Megoszlik a vélemény a férfi ékszerek terén, hiszen sokan azért nem hordják, 
mert attól tartanak, hogy túl nőiessé válnak a viselésük miatt, a másik tábor viszont előszeretettel visel nyak-
láncot, karkötőt. Higgyék el uraim, hogy egy jól megválasztott ékszer tökéletessé teheti a megjelenésüket.

NyakláNc
Ezen a területen rengeteg variációval 
találkozhatunk, ám most kiemelnénk 
közülük négyet, melyek meglehetősen 
elterjedtek, ha nyaklánc vásárlására 
kerül a sor:

Féklánc: egy masszívabb formát kép-
zeljünk el, ahol a nagyobb, laposabb 
elemek kapcsolódnak össze, a szemek 
pedig el vannak hajlítva, így ellapulnak.

Figaro lánc: kialakítását tekintve  
a féklánchoz hasonló, azonban az ele-
mek formája eltérő és váltakozó.

Összekapcsolt karikák: ovális ka-
rikák egymásba kapcsolása adja ki 
a láncot, ez az egyik legelterjedtebb 
nyakláncforma.

Mesh lánc: egy összetett textúra ér-
dekében különböző minőségű lánco-
kat kapcsolnak egybe.

Anyagát tekintve a legelterjedtebb és  
a legkedveltebb is az ezüstlánc, mely 
minden szetthez könnyedén társítha-
tó. Méretének kiválasztásánál pedig 

se túl vékony, se túl vastag ne legyen, 
maradjunk az ízléses közepes vastag-
ságnál.

karkötő
Népszerűségnek örvendenek manap-
ság a karkötők is, melyek általában 
vagy megegyeznek a nyaklánc min-
tázatával vagy valamilyen bogyóból 
készülnek (ametiszt, lapis, onix, stb.) 
és a közepükre egy kis dísz van fel-
fűzve. Kedvelt díszek közé tartoznak  
a következők: kulcs, állatfigura, kövek-
kel kirakott gömb vagy Buddha. Nép-
szerűek még a fonott bőrből készült 
darabok, melyek mindenféle színben 
megtalálhatóak, csatjuk pedig kelle-
mes látványelemnek bizonyul. Arra itt 
is figyeljünk, hogy megfelelő méretet 
válasszunk, mely nem túl markáns, de 
nem is veszik el a csuklón.

karóra 
Semmi kétség, egy férfi kiegészítő 
repertoárában a karóra egy örök klasz-
szikus. Egy jól megválasztott és stí-
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Férfi

lusos karórával megjelenésed kifino-
multtá válik és tökéletes kiegészítője 
lesz az öltözékednek. Anyagát nézve  
a legnépszerűbbek az ezüst órák. Ha 
megtaláltuk a tökéletes karórát, akkor 
manapság már számtalan fajtájú szíjat 
választhatunk hozzá, melyeket cserél-
gethetünk is az alkalomnak megfele-
lően. Legnépszerűbbek a fémszemes 
vagy bőr szíjak.



Férfi
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rEPülőTér A sTrAnd MEllETT
Egészen elképesztő írásos beszámo-
lókat és látványos videókat találni  
a Karib-tengeren, Saint-Martin szi-
getén fekvő Princess Juliana nemzet-
közi repülőtérről, amelynek külön-
legessége, hogy egyrészt nagyon 
rövid a kifutópályája, másrészt  
az elhelyezkedéséből adódóan  
a repülőgépek nagyon alacsonyan, 
mindössze 10-20 méteres magas-
ságban szállnak el a fürdőzők 

feje felett. A kisgépek mellett óriás 
repülőgépek is landolnak a nem 
mindennapi kifutópályán, amelynek 
rövidsége (mindössze 2349 méter), 
illetve a magas hegyek miatt a gé-
pek nagyon gyakran teljes tolóerő-
vel startolnak el a betonról. Ilyenkor 
a bámészkodó turisták - érthető mó-
don - nagyon gyakran elveszítik az 
egyensúlyukat, ennek következtében 
sajnos nem ritkák a kisebb-nagyobb 

balesetek. A reptér melletti strandot 
Maho Beach-nek hívják és mivel az 
érkező, valamint az induló járatok 
ideje is fel van tüntetve, továbbá az 
irányítás és a pilóták közötti rádió-
kommunikációt is meg lehet hallgat-
ni, nagyon gyakran megnő az egy 
főre jutó népsűrűség a tengerparton. 
Fürdés helyett vagy mellett pedig 
egy különleges extrém sportnak is 
hódolhatnak a bátor vállalkozók...

1994-2019  

MÁR 25 ÉVE  
„PONTOSAN”

RENDELHETSZ  

WEBSHOP- 

BÓL IS!





Recept

ElkészíTés:
Miután a csirkemellet csíkokra, a hagymát karikára 
és a zöldségeket hasábokra vágtuk, az olajat felfor-
rósítjuk és beledobjuk a csirkemellet. Sózzuk, borsoz-
zuk és készre pároljuk, majd ezek után hozzáadjuk 
a zöldségeket és a felkarikázott hagymát is, majd 
összepároljuk őket, a tetejére pedig szórunk egy 

keveset a bazsalikomlevélből. Ha már megpárolódott 
minden, de még a zöldségek roppanósak, akkor  
az egészet ropogósra pirítjuk. Közben elkészítjük 

a puliszkát is: egy lábasban vizet forralunk és 
forrás után sózzuk, majd állandó kevergetés mellett 
beleszórjuk a kukoricalisztet. Addig főzzük, amíg 

besűrűsödik és elválik az edény falától. Ha ez kész, 
a végén beletesszük a vajat is és jól elkeverjük.  

Ez segít selymessé tenni a puliszkát.
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HozzáVAlók:
•	 30 dkg filézett  

csirkemell
•	 2 db sárgarépa
•	 1 db fehérrépa
•	 1 szál újhagyma
•	 1 marék bazsalikomlevél
•	 2 evőkanál olívaolaj
•	 só
•	 bors
•	 2 dl kukoricaliszt
•	 6 dl víz
•	 1 teáskanál vaj (laktózmentes)

Pirított zöldséges 

csirkemell 
Puliszkával
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Programajánló
december:
Nov. 29 - dec. 23. Győrben. Részletes program: 
 www.infogyor.hu 
December 10.  Prof. Dr. Bagdy Emőke előadása.  
 Győrszentiván, Molnár Vid Bertalan 
 Művelődési Központ, 18 óra
December 20. Bereczki Karácsony. Győr, Vaskakas  
 Művészeti Központ, 19 óra
December 21.  Állatok karácsonya a győri állatkertben 
December 22.  Kicsi Gesztenye Klub  
 - Ünnepi Zenés Mesejáték. Győr,  
 Vaskakas Bábszínház, 13 óra 
December 26-27.  Rákász Gergely  
 - Karácsonyi Történetek. 
 Győr, Evangélikus Öregtemplom, 19 óra 
December 30.  Előszilveszter - All Stars  
 - Hadházi lászló, Kőhalmi Zoltán, 
 Kovács András Péter, Janklovics Péter.  
 Győr, Audi Aréna, 20 óra 

január:
Január 2. Dal, virtus, szenvedély - Újévi operett  
 és musical gála. Győr, Audi Aréna, 19 
óra
Január 11-19. Újévi operett gála 2020. Győr,  
 Vaskakas Művészeti Központ, 19 óra
Január 18-19. Esküvői kiállítás. Győr, Zichy palota 
 Közösségi Ház

február:
Február 10.  Cotton Club Singers 25. Győri Nemzeti 
 Színház, Nagyszínház, 19 óra

JuMAnJI - A köVETkEző szInT
AMERIKAI AKCIÓ-KAlAND-VÍGJÁTÉK FANTASY, 114 PERC

A játék, amely beszippantja fantáziavilágába a játékosait, még működik. A régi bará-
tok akaratuk ellenére visszakerülnek a következő pályára… de a felállás már egészen 
más, mint legutóbb.
Miután Spencert beszippantja a program, három régi haverja természetesen kötelessé-
gének érzi, hogy megpróbálja kimenteni. Azt hiszik, az ismerős terepen könnyen boldo-
gulnak majd, de nem számolnak vele, hogy néhány új játékos mindent megváltoztathat. 
Spencer nagyapja (Danny DeVito) és annak nyugdíjas haverja (Danny Glover) is követi 
őket. Az avatárok (Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart és Karen Gillan) összekeve-
rednek, a tétek nőnek, a dzsungel helyett behavazott hegyeken és forró sivatagban kell 
megoldaniuk a feladatot, ráadásul már a startvonalnál kiderül: ezúttal egy játékos nem 
kerülhet ki élve Jumanjiból…
rendező: Jake Kasdan 

Bemutató: 2019. december 12.Forrás: mozipremierek.hu

Mozi

További programok: www.infogyor.hu

Elektromos gokartok
        gyerekeknek és

             felnötteknek!
Győrújbarát, Fő utca 178.           info@ekart.hu

+36 70 633 5969                          ekart.hu

G Y Ő R Ú J B A R Á T
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Land Plan Hotel***&Restaurant, Töltéstava, külterület 078/29 - 81-es számú főúton 
Asztalfoglalás: 96/900-492 • Szobafoglalás, recepció: 96/900-490 E-mail: hotel@landplanhotel.hu

ESKÜVŐ / RENDEZVÉNY 
TRADICIONÁLIS MAGYAR KONYHA
SVÉDASZTALOS EBÉD MINDEN VASÁRNAP 
KÉNYELMES SZOBÁK
SHOP / PIZZA HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Több mint 15 éves építőipari múlttal rendelkező tőkeerős,  
megbízható partnerünk részére keresünk új kollégát  
az alábbi pozícióba:

MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ MUNKATÁRS
Mire számíthatsz, ha jelentkezel?
•	 bejelentett kezdő bérként br. 400.000 Ft-ra,  

amit teljesítményed függvényében növelünk
•	 gyors továbblépési és fejlődési lehetőség biztosítására  

(1,5-2 év alatt előléphetsz létesítményvezetővé /  
projektvezetővé, ahol már br. 600.000 Ft-ot is  
hazavihetsz kezdőként)

•	 folyamatos, érdemi támogatásra és megbecsülésre  
mind a kollégák, mind a vezetőid részéről

•	 egyedi igényeidre szabott utazási és lakhatási támogatásra

Továbbá:
•	 a munkáltatói részről minden ígéret betartására
•	 teljes támogatásra a beilleszkedésben
•	 a szabadidőd tiszteletben tartására

Mit kérünk tőled cserébe?
•	 legyen 1,5-2 év, hasonló munkakörben eltöltött  

tapasztalatod, tehát ne legyél teljesen kezdő
•	 legyen korrekt, tisztességes hozzáállásod és legyél  

olyan kolléga, akire számíthatnak a többiek és akikre  
cserébe te is számíthatsz.

Lehet ma az építőiparban  
havi félmillió forintot keresni 
középfokú végzettséggel?

IGEN!
Ne habozz  jelentkezni, így akár  
még idén meglehet az új állásod! 
És természetesen  
az is megoldható,  
hogy csak január  
közepén-végén  
állj munkába!

HOGYAN JELENTKEZZ? 
Csak küldd el nekünk önéletrajzodat  
az info@arrabonaallasborze.hu e-mail címre,  
és 24 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot!  
Ilyen egyszerű… 

Munkavégzés helye: Győr-Mosonmagyaróvár

Hawaiion az iskolai  
tananyag szerves részét  

képezi a szörfözés  
oktatása.

érdEkEs TénYEk:

A bálnák szíve ver a leggyorsabban a vilá-
gon, egy perc alatt ugyanis 4-8 dobbanásra 
is képes és akár 200 kilogramm is lehet.




