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KISHÍREK MOZAIK

Színes, kreatív, vicces és megható pá-
lyázatok érkeztek a Győr+ Média TV-t
a fa alá elnevezésű játékára az elmúlt
hetekben. Bármivel lehetett pályázni,
egy kikötés volt, hogy a pályamű jelle-
mezze a pályázó karácsonyát. A há-
romtagú zsűri kreatív, vicces, ötletes
és megható pályaműveket kapott. A
játék lezárását követően egybehang-
zó eredmény született, Varga Edina
történetét díjaztuk. A megható írás fő-
szereplője Virág és a mulatós világból
ismert A jó Lacibetyár. 

A nyertes család – a győri Best
Byte Home and Elektro Outlet üzlet-
ben – a nyeremény átadásán elárulta,
hogy minden évben az egész család
náluk gyűlik össze az ünnepekre,
ugyanis Virág nem szeret kimozdulni,
egyedül otthon és az iskolában érzi jól
magát. 

„Az ő szemében az ajándékok nem
érnek fele annyit sem, mint maga a fel-
díszített fenyőfa. Leül elé, csodálva a
fények játékát, és boldog. Nagyon bol-
dog. Hiszen ezt ő kapta, adja is bárki.

MEGJELENÉS. A Győr+ Hetilap szerkesztősége áldott, boldog kará-
csonyt és sikeres új évet kíván olvasóinak! A következő lapszámunk
2018. január 5-én jelenik meg. 

szöveg és fotó: xantus-állatkert

Két ünnep között sem kell lemonda-
ni az állatkerti élményekről és szóra-
kozásról, hiszen december 28-án is-
mét családi délutánt tartunk a Xan-
tus János Állatkert belvárosi terrári-
umházában! Szeretettel várunk min-
den családot, kicsiket és nagyokat
a „Legyél te is GondoZoo” rendez-
vényünkre, ahol a gyerekek kipró-
bálhatják, milyen gondozónak lenni,
valamint sok izgalmas és érdekes
programmal készültünk a látogató-
inknak!

A családi nap programjai:
14–15.30 óráig

ételek elkészítése, valamint
látványetetés. 
Aki részt vesz ezen a programon
mint egy kis gondozó, ügyes kézzel
apríthat, szeletelhet és összekészít-
heti néhány dzsungellakónk cse-
megéjét, majd minden kis állat
megkapja a közösen elkészített na-
pi menüjét.

15.30–16.30 óráig
Zooshow állatok bemutatója
A Zooshow állatai érkeznek hoz-
zánk sok új érdekes trükkel.

Változás történt a Kálvária úti csomópontnál, amely bár nem nagy hord -
erejű, de mindenképp fokozott figyelmet kíván az arra haladó autósoktól!
„A 821-es számú főút és a Kálvária út csomópontjában kisebb forgalom-
technikai beavatkozást végeztünk. A Kálvária úti mellékirányból továbbra
is lehet egyenesen áthaladni, a módosított sávkiosztásokat figyelembe
véve: az új forgalmi rend szerint jobbra, illetve egyenes-balra sávok állnak
rendelkezésre” –  mondta el Máthé-Tóth Péter, a győri Útkezelő Szervezet
műszaki vezetője.

Lezártuk a TV-t a fa alá játékunkat

Autista gyermekként, neki a színek és
a fények 14 évesen is eksztázist jelen-
tenek. Az ajándékok sem érdeklik, ha
csak nem baba az. Ebben a rohanó,
anyagias világban neki csak két dolog
kell a boldogsághoz. Baba és nóta té-
vé. A baba már eldugva várja a szent -
este napját. Ám a nóta tévével most
igazán bajban leszünk, ha elromlik a
szobájában a készülék. Arra most
nem futja. De mit kezdjek ezzel az új
kívánsággal?!” – írta levelében az
édesanya. 

Varga Edina elárulta nekünk, hogy
sokáig gondolkodott azon, hogy mi-
lyen pályázatot küldjön el szerkesztő-
ségünknek, végül fia győzte meg ar-
ról, hogy Virág és a zenész történetét
írja le.

Köszönjük minden pályázónak,
hogy megosztották velünk, milyen is
az ő karácsonyuk.

A nyertes pályamunkát és a beér-
kezett műveket elolvashatják online
felületünkön, a www.gyorplusz.hu
oldalon.

Ne rutinból vezessünk! 

A karácsonyi ünnepek alatt is vár az állatkert!

Családi nap a Füles Bástyában
16.30–18 óráig

Állatsimogatás, kézműves foglal-
kozás, Tapi-Zoo láda kincsei, Álla -
tos Ki-Mit-Tud

Ha sikerült önöket elvarázsolnunk,
akkor biztosan csodás ajándék lenne,
ha a karácsonyfa alatt, egy limitált kia-
dású díszcsomagolásba bújtatott, egy
évre szóló bérletünket találják! Nem is
lehet egyedibb és tartalmasabb meg-
lepetést kitalálni, mint egyévnyi fantasz-
tikus élményt ajándékozni!

Sőt, csak most, ezzel karöltve, jár
egy különleges és izgalmas „VIP-titulus”
is, ugyanis idén, november 27-től az év
végéig megvásárolt bérlettel rendelke-
ző látogatóink, exkluzív élményként,
december, január és február hónapok-
ban kipróbálhatják a gondozói munka-
kör szépségeit a Füles Bástyában: elő-
zetes regisztrációt követően megélhe-
tik, milyen csodálatos érzés gondos-
kodni az egzotikus kedvencekről. A bér-
letet keressék a jegypénztárunkban.

Figyeljék honlapunkat és a Füles Bás-
tya honlapját, a további részletes infor-
mációkért: zoogyor.com, fulesbastya.hu.
A győri állatkert munkatársai és lakói kel-
lemes karácsonyi ünnepeket és békés,
boldog új évet kívánnak mindenkinek!
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ÜNNEP KARÁCSONY

Az útkészítés szinte egyidős a gondol-
kodni, tervezni képes emberrel. Kez-
detben az utak hűen követték a termé-
szet adta vonalakat. Folyók mentén,
völgyeken át, hegyeket óvatosan meg-
mászva, majd lassan aláereszkedve
haladtak, majd a megszámlálhatatlan
lépés alatt csendesen úttá szelídültek. 

Aztán jöttek a hidak, melyek meré-
szen íveltek át az utazó lábai előtt aka-
dállyá lényegült folyón, vagy az ijesztő
mélységbe kiáltó szakadékon. Gyorsuló
lépteink előtt csakhamar megnyílt a he-
gyek gyomra, sötét alagúton kezdtünk
átsuhanni a szirtek alatt, amelyek ugyan
távlatokat nyitnak a fáradt utazó tekinte-
te előtt, de kemény munkát és időt kí-
vánnak a célját elérni vágyó embertől. 

Csak néhány évszázad, és a vasút-
nak utat vágó ember szikrázó csáká-
nyát felváltja a dinamit, ami szempil-
lantás alatt töri át a kemény sziklákat,
vagy éppen – az izaiási képpel élve –
hordja el az öröknek hitt halmokat.

Ma már inkább a sebesség dominál.
Széles autópályák épülnek, viaduktok
nőnek, korábban elképzelhetetlen
hosszúságú alagutak támadnak a he-
gyek alatt. Az utak komoly területeket
hódítanak, örökre maguk alá temetve
megannyi négyzetkilométer földet, er-
dőt, dús legelőt, egykori várost, teme-
tőt vagy falut. Talán éppen ezért, ma
minden egyes útépítés első munkásai
a régészek, hogy ne vesszen el végleg
minden, amit még megismerhetünk az
útnak szánt földből.

Kedves Győriek!
Elröppent ez az év is, és az
elmúlt hetekben Győr azt a
meghitt, csodálatos arcát
mutatta, amilyennek annyira
szeretjük, amely annyira ün-
nepélyes, mégis barátságos,
szeretettel teli. Korcsolyáz-
hattunk a Dunakapu téren,
megcsodálhattuk a fényjáté-
kot, közösen gyújthattuk
meg az adventi koszorú gyer-
tyáit, forralt borozhattunk,
sült gesztenyét ropogtathat-
tunk a karácsonyi vásár for-
gatagában, miközben a vá-
ros lenyűgöző fényeit csodál-
tuk. Szép volt az advent, s bí-
zom benne, hogy a sürgés-
forgás közepette jutott idő a
lelki felkészülésre is. Már
csak néhány nap, és itt van
az év legszentebb ünnepe.
Az utcák elcsendesednek,
hogy szeretteink körében,
nyugalomban töltsünk el né-
hány napot.
Kívánom Önöknek, hogy sike-
rüljenek úgy az előttünk álló
napok, amilyennek az adventi
készülődés során elképzelték
maguknak. Kívánom, hogy
szeretetben és békességben
ünnepeljenek. Kívánok mind-
nyájuknak áldott, békés kará-
csonyt!

Borkai Zsolt
polgármester

„Ébredj ember, mély álmodból...”

„Kiált egy hang: Készítsetek az Úrnak utat a pusztaságban,
egyenes ösvényt a sivatagban Istenünknek...” (Izaiás próféta)

Amikor advent van, és mi újra és újra
meghalljuk a próféta szózatát, utat ké-
szítünk a várva vártnak. A lélek útját, a
szív útját. – És ezen nemes fáradozá-
sunkban mintha visszaköszönne az út-
építés egész története... Hiszen időn-
ként a természet adta utunkat járjuk, az
ősök hagyományát, vagy amit annak
gondolunk: emberi természetünk jól is-
mert ösvényeit. Követjük szokásainkat,
napi rutinjainkat, vagy egyszerűen csak
úgy teszünk, ahogyan tenni szoktunk.
Szokásaink folyói mentén tekergünk,
vagy hősiesen másszuk meg újra és új-
ra múltunk megannyi hordalékából
emelt magas hegyeinket, sziklává ke-
ményedett szívünk szirtjeit. 

Azután időnként hidakat építünk.
Találkozunk, és nem csak elcsobo-
gunk egymás hírfolyamai, profilképei
és posztjai mellett. Igen, egy valódi,
valóban személyes találkozás valóban
híd, ahol akadálytalanul közlekedhet-
nek arcunk felvállalt rezdüléseitől ne-
mesített gondolataink, tekintetünkkel
hitelesített érzelmeink, szeretetünk, fi-
gyelmességünk. 

Időnként robbantunk. Amikor elvi-
selhetetlenül hosszú, amikor valami
vagy valaki kizökkent bennünket tör-
vénynek vélt megrögzöttségeinkből,
amikor egyszerre megnyílik szívünk-
ben az áthatolhatatlan, a megismerhe-
tetlen és bejárhatatlan. Máskor meg
tágra nyílt gyermekszemekkel szárnya-
lunk egy viadukt fölött, sebeket ejtő
szavaink szakadékai fölött, mint a me-

sebeli madár, aki rácsodálkozik a tarka
táj százszínű szőttesére, a belül nyüzs-
gő városok csakis felülről látható nyu-
galmára, a tovasuhanó autókra.

És ha végképp rászántuk magun-
kat az adventi útkészítésre, akkor ne-
künk is előbb régészkedni kell. Fel-
színre hozni a régen elfeledettet, ame-
lyek fölött ezrek lába taposott már,
amelyek ott szunnyadnak a szívünk-
ben, múltunkat, bűneinket, elteme-
tett, de meg nem oldott konfliktusain-
kat, amelyet leletekké konzervált a lel-
kiismeret. És Istent, aki mindenben,
mindebben jelen volt, jelen van. Az
igaz bűnbánat a várva várt útjának
legnemesebb készülete.

Végül: a próféta nem arra hív, hogy
a magunk útját készítsük, hanem a
Messiás útját. Kirobbanó kép, rop-
pant és energikus. És ezt a roppant
energiát a Messiás iránti őszinte vá-
gyakozás, az érkező Krisztus lángoló,
hegyeket is elhordani, völgyeket is fel-
tölteni képes szeretete, megkockázta-
tom, szinte szerelme lobbantja lángra,
hozza mozgásba gondolatainkat,
készteti cselekvésre karjainkat, szö-
kellő, sietős léptekre lábainkat, rázza
fel egész emberi valónkat. Adventben
gyakran énekeltük: Ébredj ember,
mély álmodból... „Ébredj ember, mély
álmodból – megszabadulsz rabsá-
godból! Közelít már üdvösséged, el-
törlik már minden vétked!”

Kelemen Áron OSB
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A KAMARA MINDENKIÉ

Kellemes karácsonyt,
sikeres új esztendôt

kívánunk
minden kedves

kamarai tagnak,
vállalkozónak,

vállalkozásnak és 
partnereinknek.

Gyôr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

elnökség

HIRDETÉS MOZAIK

szerző: koloszár tamás

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara Küldöttgyűlést tartott
Győrben a közelmúltban, ahol napirend
előtt több érdekes előadás is elhangzott. 

Simon Róbert Balázs államtitkár, győri országgyűlési
képviselő „A megyei jogú városok fejlesztési program-
jai, kiemelten a Győr várost érintő fejlesztések” cím-
mel tartott előadást, s felvázolta a következő másfél
évtized fejlesztési programjait. Felidézte, hogy Orbán
Viktor miniszterelnök és Borkai Zsolt polgármester áp-
rilisban írta alá a megállapodást, amelynek keretében
Győr a következő tizenöt évben számos nagyszabású
kulturális és turisztikai beruházást hajthat végre a Mo-
dern Városok Program keretében. Ezekről korábban
részletesen beszámoltunk, illetve folyamatosan nyo-
mon követjük a fejlesztések állását.

Görög Tibor, a Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.
ügyvezető igazgatója A 25 éve működő Ipari Park  gaz-
dasági jelentősége, a helyi, országos és nemzetközi
gazdaságban betöltött szerepe címmel tartott prezen-
tációt. Egyebek mellett elmondta, eddig 115 cég tele-

szerző: havassy anna katalin
fotó: marcali gábor

Hétfőn adták át a Széchenyi
István Egyetem parkolójá-
ban azt a hatvan rendőr -
autót, melyek a jövőben a
Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Rendőr-főkapitányság
munkáját segítik.

Csizmadia Gábor rendőr dandár-
tábornok, megyei rendőrfőkapi-
tány ünnepi beszédében el-
mondta, szükséges, hogy az állo-
mány gyorsan, biztonságosan, a
megfelelő gépjárművekkel jus-
son el az adott helyszínekre.

Küldöttgyûlést tartott a kamara

Jubileumhoz érkezett az Ipari Park
pedett le, a bérlőkkel együtt pedig mintegy 150 cég dol-
gozik a parkban, összesen hétezer embert foglalkoztat-
nak. Jövőre folytatódik az Ipari Park fejlesztése, mert
örvendetes módon megtelt vállalkozásokkal a terület. 

Az itt letelepedett cégek eddig összesen 210 milli-
árd forintot fektettek be, s az Ipari Park súlyát jelzi, hogy
ezek a cégek adják Győr iparűzésiadó-bevételének a
harminc százalékát – mondta el Görög Tibor. 

Harmadik előadóként Orbán Dezső titkár, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara pályaválasztási és pályaorientációs prog-
ramjáról beszélt. Idén 17 millió forintot fordítottak
erre a célra, számos programon és rendezvényen
népszerűsítették a hiányszakmákat azzal a céllal,
hogy minél több diák válassza ezeket.

A rendezvényen köszöntötték a jubiláló cégeket
és kamarai kitüntetéseket adtak át. Hatvanöt éves
a Téti Építőipari és Szolgáltató Kft. Hatvanéves a
Kis-Rába Menti Takarékszövetkezet. 50 éve dolgo-
zik egyéni vállalkozóként Szemenyei Gyula, míg 25
éves a Győri Nemzetközi Ipari Park.

Kamarai érdemérmet vehetett át Müller Sándor,
többen tagozati díjat, kiváló munkáért emlékplaket-
tet és díjat kaptak.

Hatvan új autóval erôsített a rendôrség
„A kormány segítségével

2017 végére megérkezett me-
gyénkbe az a hatvan rendőrségi
gépjármű, amelyet a járőrszolgá-
latok során tudnak használni.
Márkájukat tekintve, Mercedes,
Audi, Skoda, Volkswagen és Su-
zuki. Ennek a fejlesztésnek kö-
szönhetően, a gépjárműveink át-
lagkora a 8,7-ről, négy és fél évre
módosult. A márkaszervizek pe-
dig vállalták, hogy öt évig vagy
200 ezer kilométerig gyári alkat-
részekkel javítják a kocsikat” –
mondta el a főkapitány.

Az is kiderült, hogy mindegyik
autóhoz téli és nyári gumiszett is
tartozik. Felszereltségüket tekint-

ve a legmodernebb eszközökkel
ellátottak, ezzel is segítve a rend-
őrök mindennapi munkáját. A
csomagtérben kényelmesen és
rendezetten elférnek a felszerelé-
sek és minden, ami a szolgálat-
hoz elengedhetetlen. A kocsik
közepes és erős teljesítményű
motorral felszereltek, a fényhidak
pedig a legmodernebb LED
technikával lettek ellátva, így rö-
vid szöveges üzenettel is segíteni
tudják az állampolgárokat.

Győrben összesen 19 rendőr-
autó áll szolgálatba, december
18-tól. A többi kocsi megyeszer-
te szolgálja majd a rendőrök
munkáját.
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SZÍNHÁZ BEJELENTÉS

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter, marcali gábor

Két évadra bezárja kapuit a
Győri Nemzeti Színház, hogy
2021 őszére teljesen megújulva
fogadhassa a kultúra szerelme-
seit. Azt, hogy két évig hová jár-
hatunk színházba, Borkai Zsolt
polgármester jelentette be az
összevont társulati ülésen.

Borkai Zsolt polgármester – a projekt
a társulatokat és a lakosságot is nagy-
mértékben érintő jelentőségére való
tekintettel – személyesen látogatta
meg a Győri Nemzeti Színház és a Győ-
ri Balett összevont társulati ülését. A
polgármester hangsúlyozta, a teátrum
felújítása évek óta napirenden van, a
'70-es években elkészült épület jelen
állapotában már nem felel meg a 21.
századi igényeknek. 2019 őszétől két
évadra átmeneti helyet kell keresni a te-
átrumnak, ugyanis megkezdődhet a
felújítás, amely az épületet kívül, belül,
valamint a II. János Pál pápa teret és a
színház teljes környezetét érinti.

Orbán Viktor miniszterelnök Bor-
kai Zsolttal közösen még áprilisban je-
lentette be, hogy a Modern Városok
Program részeként, kormányzati tá-
mogatással, 20 milliárd forintból való-
sulhat meg az épület és környezeté-
nek teljes körű felújítása. A projekt a
város Európa Kulturális Fővárosa pá-
lyázata szempontjából is fontos, hi-
szen a kulturális intézmények megújí-

Végre megújulhat a színház, a szakemberek szerint
a legjobb helyen lesz az átmeneti otthon

tása önkormányzati önerőből folya-
matosan zajlik, de a színházfelújítás
más lépték, amelyre a Modern Váro-
sok Program kínálja a lehetőséget. 

A polgármester elárulta: a két társu-
lat a színház felújításának idejére, az
Olimpiai Sportpark multifunkcionális
csarnokába költözik. A várhatóan két
évadon át tartó munkálatok idejére
olyan átmeneti helyszínt kellett találni,
amely méltó és megfelelő helye lesz a
színvonalas előadásoknak, könnyen
megközelíthető és technikailag is ki
tudja szolgálni a kulturális igényeket. A
szakemberek együtt keresték a legjobb
megoldást, mert rengeteg szempontot
kellett figyelembe venni. A szakmával
történt egyeztetések után, úgy tűnik,
hogy mindenki számára a legmeg-
nyugtatóbb döntés született. 

Borkai Zsolt elmondta, az elmúlt
években a sportfejlesztések, amelyek-
re Győrnek szüksége van, megvaló-
sultak, de mindig a multifunkcionali-
tásban gondolkoztak a beruházások-
nál. Most ez az előrelátás adja a lehe-
tőségét annak, hogy nem sátorban,
méltatlan körülmények között, hanem
a város legmodernebb központjában
tudják megoldani a színház elhelyezé-
sét. A sport átmenetileg átadja a he-
lyét a kultúrának, hiszen a város kultúra -
szerető lakossága és a két társulat is
megérdemli, hogy a folytonosság és
az előadások fenntarthatóak legye-
nek. A kulturális beruházások pedig
megkezdődnek, az átmeneti időszak-
ra mindenkitől együttműködést és tü-

relmet kér. Borkai Zsolt megköszönte
a társulatok valamennyi tagjának a
magas színvonalon végzett művészeti
tevékenységet, amely telt házas elő-
adásokat eredményez. A győri lakos-
ságtól pedig azt kérte, hogy az átme-
neti időszakban is tiszteljék meg bizal-
mukkal az előadásokat, hiszen min-
denki mindent elkövet annak érdeké-
ben, hogy a színházkedvelőket ugyan-
olyan magas színvonalon tudják ki-
szolgálni. 

Az Olimpiai Sportpark nagy csarno-
kában mind a magasság, az akusztika,
a tér, mind a kiszolgáló létesítmények,
a tárolási lehetőségek, az öltözők adot-

tak, csekély átalakításra van csak szük-
ség. Nem utolsó szempont volt a par-
kolási lehetőségek biztosítása, ami
szintén megoldható az OSP környeze-
tében. Fontos hangsúlyozni, hogy az
OSP sportcélú hasznosítása is folytató-
dik, hiszen a hatalmas létesítmény töb-
bi helyiségében folytatódhat a sportte-
vékenység, így mindenkinek megtalál-
ják majd a helyét ezen a területen is.

Páternoszter Piroska polgármeste-
ri biztos megnyugtatta a jelenlévőket,
több ágazat fogott össze a színházért,
azért, hogy ne veszítsék el a nézőket,
a bérleteseket, azonban ehhez a kö-
zös együttműködésre is szükség lesz.

Hogy milyen legyen a megújult szín-
ház és az előtte lévő tér, arra vonatko-
zóan a város jövőre nagyszabású terv-
pályázatot ír ki, amelyben a zöld kör-
nyezet is fontos szempont lesz – emel-
te ki a polgármesteri biztos. 

Kiss János, a Győri Balett igazgatója
felelevenítette: amikor 1977-ben elő-
ször járt a színházban, az ország leg-
szebb teátruma volt, csodát láttak,
amelynek közel 40 éve részesei a kul-
túra napszámosaiként. Most úgy érzi,
hogy egy újabb csoda részesei lehet-
nek. Az ország második legnagyobb
színházaként, naponta 650 látogatóval,
nehéz volt új helyszínt választani, de a
legjobb és legbölcsebb döntés szüle-
tett azzal, hogy a sport vadonatúj felleg-
várát engedték át a kultúrának, köszö-
net érte – hangsúlyozta az igazgató. 

Forgács Péter, a Győri Nemzeti
Színház igazgatója szintén köszönetet
mondott a helyszínválasztásért, a tár-
sulattól pedig sok türelmet kért.

Az épület környezete is
megújul

A sport fellegvárát egy időre
átengedik a kultúrának 
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A közel 260 millió forintos támo-
gatás által teljesen megújult a
rendelőintézet.

„A győri önkormányzat ki -
emelt figyelmet fordít az egész-
ségügyi ellátás színvonalának fo-
lyamatos erősítésére, ezért indí-
totta évekkel ezelőtt azt a rende-
lőfelújítási programot, amelynek
során saját forrásból is jelentős
felújításokat végeztünk. Emellett
igénybe vesszük a pályázati lehe-
tőségeket is, amelynek kereté-
ben idén is több egészségügyi
és szociális feladatot ellátó épü-
letet tudtunk megújítani” – fogal-
mazott Borkai Zsolt polgármes-
ter. „A Tihanyi úti rendelőintézet
komplex infrastruktúra-fejleszté-
se” című projekt keretében az ott
működő felnőtt háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi pra-
xisok, valamint a fogszabályozás
és fogászati röntgen ellátásainak
infrastrukturális fejlesztése ké-
szült el több mint 900 négyzet-
méteres területen. 

„A Tihanyi úti rendelő felújítá-
sa jól szolgálja a lakótelepen élő-
ket. Az itt dolgozó orvosok, szak-
emberek kitűnő gyógyító és
megelőző munkát folytattak ko-
rábban is, de a feltételek a most
elkészült beruházással tovább ja-
vultak” – mondta el Kara Ákos ál-
lamtitkár, győri országgyűlési
képviselő, aki köszönetet mon-
dott mindenkinek a munkálatok
alatt tanúsított türelemért és
megértésért. Simon Róbert Ba-

Modernizálták a Tihanyi úti rendelôt
lázs államtitkár, győri országgyű-
lési képviselő kiemelte, Győr a
TOP-os forrásokból több mint
21 milliárdot tud felhasználni,
amely többek között az egész-
ségügyi infrastruktúra javítását is
szolgálja. Ennek keretében való-
sulhatott meg a fejlesztés, amely
egyszerre szolgálja az itt dolgozó
egészségügyi szakemberek jobb
munkakörülményeit és a bete-
gek komfortosabb ellátását is.”

Panker Mihály, a Humánpoliti-
kai Főosztály vezetője kiemelte, a
rendelőintézetben jelentős a be-
tegforgalom, mivel a Tihanyi úti
épületben hat felnőttorvosi, há-

rom gyermekorvosi és négy fog-
orvosi praxis működik. Itt találha-
tó a fogászati röntgen, valamint
négy körzet védőnői szolgálata.
Az alapellátások 31.929 fő ellátá-
sát végzik, a fogászati röntgen és
fogszabályozás a város egészére
kiterjed. A felújítás lehetővé tette,
hogy valamennyi Tihanyi úti ren-
delőben működő felnőtt háziorvo-
si praxis két helyiséget kapjon
(rendelő és négyszemközti be-
szélgetésekre alkalmas helyiség,

amely a szakhatóság elvárása, il-
letve az orvosok és a páciensek
igénye is egyben). A fogorvosi és
felnőtt háziorvosi rendelők váró-
termeit elkülönítették egymástól.
A felújítás során a földszinten lévő
gyermekorvosi rendelőnél új, aka-
dálymentes mosdót is tartalmazó
vizesblokk épült. Az emelet északi
oldalán lévő orvosi rendelők az át-
alakítás során külön bejáratú vizs-
gálóhelyiségekkel bővültek, meg-
újultak az emelet déli oldalán lévő
fogorvosi rendelők és a fogászati
röntgen is. Elkészült a vizesblok-
kok átalakítása, akadálymentes
mosdó, orvosi pihenő, veszélyes-

hulladék-tároló kiala-
kítása. Megvalósult a
teljes gépészeti és vil-
lamos felújítás, és a
szellőztető rendszer is
új. Elkészült az átalakí-
tással érintett épület-
részek teljes akadály-
mentesítése, a meg-
újuló energia haszno-
sítása pedig napele-
mekkel történik. 

Az orvosok részéről
dr. Merczel Ágnes mondott köszö-
netet a felújításért. Mint mondta,
régóta várták, hogy lehetőség nyíl-
jon az épület megújulására, de lát-
va az elkészült állapotot, érdemes
volt várni, hiszen egy az orvosok-
nak és betegeknek egyaránt kom-
fortos, minden igényt kielégítő
épületet vehettek birtokba. 

A projekt az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap és Magyaror-
szág költségvetésének társfinan-
szírozásából valósult meg.

´

Az épületben
jelentôs a beteg-
forgalom: az alap-
ellátáshoz harminc-
kétezren tartoznak
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szerző: h. f.

„A Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház 2017 évi lejárt adósság-
állománya 48 százalékkal csök-
kent, a jövő januártól pedig tar-
tozás nélkül kezdhetjük az esz-
tendőt”  – jelentette be dr. Ta-
más László János, az intézmény
főigazgató főorvosa. 

„A gazdasági helyzet javulásához
hozzájárultak év közben a vis major
pályázatokból kapott források – ösz-
szesen 52 millió forint –, melyek a
sürgős felújításokhoz nyújtottak fe-
dezetet” – hangzott el a tájékoztatón.
A kórház ösztönző támogatásként,
valamint a hatékonyságot és a fenn-
tartható működést elősegítő beruhá-
zásokra 854 millió forintban része-
sült, mely az idén december 6-án
meg is érkezett a számlájára. Ebből
286 milliót kizárólag az idei év végé-
ig lejáró, kifizetetlen számlák kiegé-
szítésére kell felhasználni.

„A fejlesztések során elsődleges
prioritást kapnak a betegellátás szín-
vonalát, hatékonyságát javító műszer-
és eszközbeszerzések” – mondta el a
főigazgató főorvos.

Adósság nélkül az új évben a kórház
Lehetőség nyílott fejlesztési pályá-

zat benyújtására is. A kórház több fel-
újítási és beruházási célt is megjelölt,
s 29 millió forintot meg is ítéltek az in-
tézménynek, a Zrínyi utcai ápolási
részlegek átköltöztetésére és a veszé-
lyes hulladékok szakszerű kezelésére. 

„Januárban egyetlen fillér adósság
nélkül kezdi az évet a kórház, ez pedig
húsz év után végre az eddigieknél is
átgondoltabb, biztonságosabb napi
munkára ad lehetőséget” – nyilatkoz-
ta Kara Ákos államtitkár, győri ország-
gyűlési képviselő, majd hozzátette: el-
jött az ideje annak, hogy az uniós pén-
zek mellett a hazai forrásokat is bát-
rabban tudják felhasználni az egész-
ségügyi intézmények, a betegeket és
az orvosokat, ápolókat egyaránt segí-
tő fejlesztésekre. 

Simon Róbert Balázs államtitkár,
győri országgyűlési képviselő arról be-
szélt, hogy a megyei jogú városok fej-
lesztésének programjaként megépül a
kórház közelében, a Plaza légvonalá-
ban az ország legmodernebb és leg-
szakszerűbb mentőállomása, mintegy
egymilliárd forintból. A létesítmény a jö-
vő év végére elkészülhet, a kórházba
autóval érkezők gondjait pedig a parko-
lólemez megépítése oldja meg.   

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Jól halad a 83-as számú főút legfor-
galmasabb szakaszának, a Metro cso-
mópontnak az építése. Pénteken már
birtokba is vehetik a teljes felületet a
közlekedők. Kara Ákos államtitkár
szerkesztőségünknek elmondta, a
munkálatok olyan jól haladnak, hogy
már karácsony előtt megnyitják az
utat a forgalom előtt. Az útszakaszon
egy kétszer kétsávos utat és egy tur-
bókörforgalmat hoztak létre. Az M1-
es autópálya le- és felhajtójának kör-

Péntektôl szabad az út a 83-ason
nyékén sok baleset történt az elmúlt
időszakban, a beruházással ezeket sze-
retnék megelőzni. A közel 1,4 milliárd
forintos fejlesztés jövő tavasszal folyta-
tódik: a Metro Áruház felé még néhány
száz méteren dupla sávot és plusz egy
körforgalmat alakítanak ki – ezek elké-
szültével ér majd véget valójában Győr
déli bevezető szakaszának bővítése.
Várhatóan ezen munkákkal jövő nyárra
végeznek a kivitelezők.

A beruházásoktól a szakemberek azt
várják, hogy a 83-ason gyorsabban és
biztonságosabban lehessen közlekedni,
és kevesebb baleset legyen.
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A Munkaerőpiacon Maradás Egye-
sület 2007 óta dolgozik azon, hogy
segítséget nyújtson a pályaválasz-
tás előtt álló fiatalok életútjának
megtervezésében. A rehabilitációs
szolgáltatások széles palettáját biz-
tosítjuk az ország 42 pontján, foglal-
kozási rehabilitációs tanácsadók és
pszichológusok révén, a dolgozni

KARRIERESÉLY PROGRAM
a fogyatékkal élô felsôoktatási hallgatók számára

vágyó, megváltozott munkaképes-
ségű embereknek. 

Míg az uniós programokban alap-
vetően alacsony iskolai végzettségű,
40 év feletti korosztály alkotja a részt-
vevők gerincét, addig az Emberi Erő-
források Minisztériuma által támoga-
tott, Fogyatékos Személyek Esély-
egyenlőségéért Közhasznú Nonprofit

Kft. által lebonyolított pályázat kereté-
ben, hazai forrásból megvalósuló
KARRIERESÉLY programunkban a
18–29 éves fogyatékkal élő, speciális
igényű, illetve megváltozott munkaké-
pességű fiatalok vesznek részt, akik
hallgatói jogviszonyban állnak vala-
mely felsőoktatási intézménnyel vagy
friss diplomások. 

A karriertervezés ma már olyan terü-
lete a humánerőforrás-fejlesztésnek,
mely nélkül nem lehet hosszú távon lé-
tezni a munkaerőpiacon. Tanácsadóink-
nak naponta kell szembesülniük azzal,
hogy az elmúlt években a fiatalok mun-
kamorálja, hozzáállása is sokat változott,
más tényezőkön van a hangsúly egy-
egy életpálya megtervezésénél, és a
munkavállalás során is. Meg kell taníta-
nunk a most pályájuk elején járó fiatalok-
nak, hogyan tudnak a munkaerőpiaci át-
alakulásokhoz alkalmazkodni, melyek-
kel a hosszú, munkában töltött éveik so-
rán találkozni fognak. Emellett a munkál-
tatókat is fel kell készíteni a most végző
fiatalok befogadására, elfogadására.

Különösen érdekes kérdés ez akkor,
ha olyan célcsoport – a fogyatékkal élő
fiatalok – segítését tűztük ki ennek a

projektnek a kapcsán, akiknek a mun-
kaerőpiaci esélyei – minden létező fel-
mérés és statisztika szerint – sokkal
rosszabb, mint egészséges társaiké. Az
a tapasztalatunk, hogy a sok területen
tapasztalható munkaerőhiány ellenére,
a munkaadók még mindig nem kellően
nyitottak a fogyatékkal élő fiatalok alkal-
mazására, ezért kiemelten fontos szá-
munkra, hogy esélyt teremtsünk pálya-
kezdő, diplomás fogyatékkal élő fiata-
lok számára a munkaerőpiacon való el-
helyezkedésre úgy, hogy ehhez a meg-
felelő felkészítést és támogatást bizto-
sítjuk. Így már nem csak a megszerzett
szakmai ismeretekre, hanem olyan
hasznos készségekre, tudásra is tá-
maszkodhatnak, mely a hosszú távú
karriertervezést teszi lehetővé. Emellett
mentoraink segítségével hangsúlyt fek-
tetünk az őket fogadó munkáltatók be-
fogadóvá tételére.

A program országos megvalósítá-
sába több felsőoktatási intézmény –
így a Debreceni Egyetem, a Széchenyi
István Egyetem és az ELTE – is bekap-
csolódott, annak érdekében, hogy
hallgatói útját egyengesse a munka -
erőpiacra való kilépésben. (x)

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„Ha időm engedi, és ha jól van a
párom, elmegyek segíteni. Na-
gyon köszönöm, hogy viszonoz-
zák” – mondta egy deres hajú
hölgy a minap, miután átvette a
Magyar Vöröskereszttől a kará-
csonyi csomagját az ETO Park-
ban. A napokban ugyanis közel
négyszáz győri adománykérő-
nek teszik könnyebbé az ünne-
peket a megyei szervezet ön-
kéntesei, s persze azok, akik
egy-egy kiló cukorral, mosópor-
ral többet vásároltak, másokért.

Egyre több adománykérő áll be önkén-
tesnek: részt vesznek a gyűjtésekben,
vért adnak, vagy segédkeznek ezek al-
kalmával, és olyannal is találkoztunk a
héten rendezett karácsonyi csomag-
osztáson, aki napokon keresztül kínál-
ta az ételt, italt, ruhát a menekültek tö-
megeinek 2015-ben a hegyeshalmi
határátkelőnél. Az idős hölgy daganat-
tal küzd, a férje pedig mozgáskorláto-
zott, otthon ápolja, de amikor csak tud,

A jó szándék visszatalál
önkénteskedik. A Vöröskereszttől kará-
csonyra fenyőfát, élelmiszereket és
tisztítószert kért, nehezen jönnek ki a
jövedelmükből, s a fára már biztosan
nem futotta volna, így viszont náluk is
teljesebb lehet az ünnep.

Közel négyszázan kértek segítsé-
get a Magyar Vöröskereszt megyei
szervezetétől Győrben, ennyi csoma-
got igyekeztek az önkéntesek összeál-
lítani az igényeknek megfelelően. A
tartós élelmiszerek, tisztálkodó- és
tisztítószerek szerepeltek elsődlege-
sen az adománykérők kívánságlistá-
ján – tudtuk meg Kun Szilviától, a
szervezet megyei igazgatójától. Ren-
getegen fogtak értük össze a város-
ban, több vállalatnak és magánsze-
mélynek hála, csak élelmiszerből me-
gyei szinten 3.333 kilogramm gyűlt
össze, ebből Győrben 961 kiló.

Sok esetben hétköznapi élethely-
zetek sodorják a körülöttünk élőket
oda, hogy egy kiló cukor, egy liter olaj
is segítséget jelentsen. S a múlt héten
történt tragédia is mutatja, rengeteg
tenni és segíteni akaró ember él köz-
tünk: tudjuk a híradásokból, hogy né-
hány nap alatt több mint 16 millió fo-

rint gyűlt össze az anya nélkül maradt
hajdúszoboszlói hármasikreknek és a
gyászoló édesapának.

A győri Szabó Szabolccsal is talál-
koztunk az ETO Parki adományosztá-
son, ő egyedüli kereső a családban,
párjával és két kisgyermekükkel élnek
együtt, s az albérlet sok pénzt kivesz a
zsebükből. Ő a Győrben ingyen és pén-
zért is elnevezésű Facebook csoport
tagjaként vette fel a kapcsolatot a Vö-
röskereszttel, a csoport tagjai ugyanis
sok családnak próbálnak segíteni,
gyűjtéseket szerveznek többek között.
Amikor csak lehet, Szabolcs is segéd-
kezik nekik az ipari parki munkája mel-
lett, és a plusz feladatok mellett, amit

mindig elvállal, hogy kicsit több jusson
a családnak. „A mosópornak különö-
sen örülünk most, az öt hónapos és az
ötéves gyerekek miatt is rengeteget fo-
rog a mosógép. Ez a néhány élelmiszer
pedig picit megkönnyíti a karácso-
nyunkat” – mutatott az önkéntesek ál-
tal megrakott szatyorra a férfi.

Nagyjából ezer önkéntes tevékeny-
kedik a Vöröskereszt megyei szerve-
zeténél, nélkülük nem is tudnának
működni, hiszen nem csak karácsony-
kor kél el a segítő kéz. S ahogy a pél-
dák is mutatják, a jó szándék visszata-
lál. Remélhetőleg nem csak most, az
év sokak által legszebbnek tartott idő-
szakában.

A fenyő mellett élelmiszerek és
tisztítószerek is kerültek a csomagba



A pénzügyi tudatos-
ság alapja, hogy mer-
jük felülbírálni az ismert
alapelveket — erre bátorít
az Aegon Pénzügyi Akadé-
mia online képzésének 1.
leckéje. Állandó szakértônk-
kel, Zsidi Máriával, az Aegon
Biztosító megyei igazgatójával
vesszük most ezeket sorra. 

1. „A drága az jobb.”
Ez a presztízs-csapda elve. A drágább
szolgáltatás nem mindig jobb, mint az ol-
csóbb. Vizsgáljuk meg, hogy a magasabb
költség, milyen plusszal jár, és gondoljuk át,
tényleg szükségünk van erre a többletre? 

2. „Az olcsó jobban megéri.”
Ez az elôzô fordítottja — ez a gazdaságosság
csapdája. Régi hiedelem és vágy, hogy akkor
vagyunk nagyon ügyesek, ha minél olcsóbban ju-
tunk a hôn áhított árucikkhez. A gazdaságosság
precíz és reális felfogása azt jelenti, hogy arra, ami-
re szükségem van, azt a vonzó kínálatból is ki tu-
dom választani. 

3. „Amit sokan vesznek,
az biztos jó.”
Ez a sokaság csapdája. Az
emberek ösz tön szerûleg
arra mennek, és azt
csinálják, amit a több-
ség. „Csak én ismerhetem
a helyzetemet, igényemet, és
én határozom meg célomat, hi-
szen én tudom, hogy mit is szeretnék
elérni” — bátorítja az olvasót a helyes
döntés meghozatalára szakértônk.  

4. „Most kell rögtön, mert holnap
már nem lehet.”
Ez a sürgetés csapdája. Régi marketingfogás, ami-
vel olyan zsákutcába vihetnek bennünket, amibôl
már nincs visszaút, csak maximális veszteség. 

Év végi jó tanács: kerüljük az átgondolatlan
pénzügyi döntéseket, ilyenek például az ünne-
pek elôtti impulzusvásárlások, így nem kell
majd szembesülnünk a januári
pénzhiánnyal. (x)

Szakértônk, 
Zsidi Mária
a témával

kapcsolatban
várja  kérdéseiket:

zsidi.maria@
aegonpartner.

com

Elvek és gyakorlat
a pénzügyi tudatosságról
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A hagyomány az idén is folytató-
dott, Borkai Zsolt polgármester
játékokkal lepte meg a gyermek-
otthon lakóit.

Immár több mint egy évtize-
des múltra tekint vissza, hogy a
győri önkormányzat megajándé-
kozza a gyermekotthon lakóit.
Borkai Zsolt polgármester és dr.
Somogyi Tivadar alpolgármester
karácsony előtt látogatta meg a
gyerekeket, és gyermekjátéko-
kat, sporteszközöket, társasokat
adtak át a fiataloknak.

A hagyomány kezdetén
egyébként az Anya-, Csecsemő-
és Gyermekotthon fenntartója a
győri önkormányzat volt. A Ba-
golyvár Gyermekotthon ma már
nem az önkormányzathoz tarto-
zik, de az ajándékozást tovább

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Egy rendhagyó, de hagyományteremtő
összefogás eredményeként kap komplett
karácsonyi menüt három győri család. He-
lyi vendéglátóipari cégek a főfogásról, míg
a polgármester és a két alpolgármester fe-
lesége a süteményekről gondoskodott.

Egy nyolcgyermekes, albérletben élő nagycsalád,
egy gyermekeit egyedül nevelő asszony és egy egye-
dülálló idős férfi kapott karácsonyi meglepetésként
komplett ünnepi menüt. Az ötletgazda, Páternoszter
Piroska polgármesteri biztos, lapunknak elmondta,
az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) az ét-
keztetés terén közreműködő cégeket, köztük a Pálffy
Éttermet, az Ördögkonyha Kft.-t és a Nyugat-magyar-
országi Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Zrt.-t
kérték fel a karácsonyi ételsor lefőzésére. „A cél az
volt, hogy kifejezzük tiszteletünket és gondoskodá-
sunkat azok irányába, akik példaként szolgálhatnak

Karácsonyi ajándék a kis lakóknak

folytatta a város. Ahogy Borkai
Zsolt fogalmazott az esemé-
nyen: „Nagyon jó kapni, de még
jobb adni. Ezt az örömöt láttuk
a gyerekek arcán, amikor a cso-

dálatos műsort előadták ne-
künk, és mi is ilyen örömmel ad-
juk át a játékokat, amelyek szeb-
bé varázsolhatják a gyerekek ka-
rácsonyát.”

Ünnepi menü három családnak
másoknak, de az ünnepük szerényebb körülmények
között telne” – nyilatkozta a kezdeményezésről, mely-
hez csatlakozott Borkai Zsolt polgármester felesége,
Borkainé Havassy Myrtill, dr. Somogyi Tivadar alpol-
gármester felesége, dr. Somogyi Tivadarné és dr. Fe-
kete Dávid alpolgármester felesége, Feketéné Czakó
Katalin is, ők házi süteményekkel járultak hozzá az ün-
nepi menühöz.

Borkainé Havassy Myrtill elmondta, „nagyon szí-
vesen, és az első megkeresésre igent mondtunk, hi-
szen az év legszebb ünnepére készülünk. Advent
napjaiban díszítgetjük otthonunkat, ünneplőbe öl-
töztetjük a lelkünket, és az adományozás révén nem
csak saját, de mások családjai számára is szebbé
tehetjük a karácsonyt.”

A vendéglátók nevében Szabó Ervin, a Pálffy Ét-
terem tulajdonosa mondott köszönetet a felkérésért.
Kiemelte, mindhárom vállalkozás örömmel csatlako-
zott, és nagy szeretettel készítette el a családok szá-
mára az ünnepi menüt. Mint megtudtuk, az esemé-
nyen átadott ételek mellett a december 25-i és a 26-i
fogásokat külön szállítják majd ki az érintetteknek.
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szerző: h. f.
fotó: o. jakócs péter

Győrnek szüksége van egy közös
áramlás-élményre, egy lehető-
ségre, ahol a közösség erejét an-
nak minden tagja megérezheti.
Győr Európa Kulturális Fővárosa
pályázatának központi témája
többek között ezért is az áram-
lás. „Úgy is, mint természeti je-
lenség, úgy is, mint az információ
továbbadásának valós vagy vir-
tuális lehetősége, és úgy is, mint
a pozitív filozófia kulcsfogalma.” 

Borkai Zsolt polgármester 2016 ápri-
lisában, az Audi Aréna Győr színpa-
dán, a Győri Filharmonikus Zenekar

Megpályáztuk az Európa Kulturális Fôvárosa címet, fô témánk az áramlás 

A boldogság egyéni és közösségi 

José Cura vezényelte Otello-előadása
előtt jelentette be, hogy városunk
megméretteti magát az Európa Kultu-
rális Fővárosa címért folytatott küzde-
lemben. A pályázatot kedden hivatalo-
san be is nyújtotta Győr.

Ez a dokumentum nem egyedi
programok számszerű összessége,
nem is öncélú látványberuházások ígé-
rete. A pályázat egy olyan átfogó, át-
gondolt koncepció, mely meghatároz-
za az itt élők életminőségét, a múlt év-
századokon átívelő, folytonosan válto-
zó értékeinek beépítésével fölrajzolja
egy modern város kulturális és gazda-
sági jövőképét. Megfogalmazza mind-
azt, amivel otthon érezhetjük magun-
kat Győrben. Az áramlást, az áramlatot
(Flow) a boldogság egyik lehetséges

útjaként értelmező Csíkszentmihályi
Mihály pszichológus gondolata ponto-
san kifejezi ezt a szándékot: „Hogy az
életünket jobbá tegyük, az élményein-
ket kell jobbá tenni.”

Stratégiai célként szerepel a győri
pályázatban, hogy „az áramlat-él-
mény és a pozitív pszichológia tudo-
mányos alapjait megtanítsuk a város
pedagógusainak, közművelődési
szakembereinek, művészeti és közös-
ségi programok szervezőinek, szociá-
lis munkásoknak, kórházi dolgozók-
nak, mindenkinek, akinek feladata az
emberek életminőségének javítása.
Azt szeretnénk, hogy 2023 után az
emberek nemcsak a Kulturális Fővá-
ros év programjaira és eredményeire
emlékezzenek, hanem a boldogság

aktív megélésének egyéni és közössé-
gi titkára is.”

Győr áramlási csomópontokban
fekszik, így történetével önmaga mutat-
hat példát Európában, hogy az áram-
lást kísérő kulturális ingerek segítségé-
vel hogyan építkezett pozitívan a múlt-
ban, hogyan használja az információ
áramlását a jelenben, és milyen lehető-
ségeket lát a jövőre nézve az áramlás-
ban – fogalmaznak a pályázat készítői. 

Lényeges gondolata a pályázat-
nak, miszerint „a legnagyobb fejlesz-
tésekre nem az infrastruktúránk szo-
rul, hanem a lelkünk. A pályázatunk
fókuszában ezért a győri polgárok
állnak, és az a célunk, hogy együtt,
hosszú évekre szóló érzelmi töltettel
felvértezett nyertesei legyünk a lehe-
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tőségnek. Közös jövőnk szempontjá-
ból minden más kevésbé fontos,
mint ez a közösség.”

A pályázat az országon, a városon
belüli áramlást is elemzi: „A város polgá-
rainak egyre nagyobb része, köszönhe-
tően a munkaerő-áramlásnak is, friss
győri. Többségüknek nincsenek gene-
rációkra visszavezethető győri gyökerei,
családi emlékei, igazi kötődése. Azok-
nak, akik 2023-ban Győr lakosságát al-
kotni fogják, egy része még nem is tud-
ja, hogy itt fog élni.” Nyilvánvaló, hogy a
kihívásokra csak egy tudatosan felké-
szült, nyitott és párbeszédre kész közös-
ség tud korszerűen megfelelni. 

A dokumentum alkotói azzal is szem-
benéznek, hogy „Európa jövőjére, kultúr-
ájára hosszú időre komoly befolyással

titkai

lesz az emberek jelenkori áramlása”. Ez-
zel kapcsolatban azt fogalmazzák meg:
„Fel kell készülnünk rá, hogy európai ér-
tékeink megőrzéséhez azok ismerete
szükséges. Az európai zsidó-keresztény
kultúra, a történelmi egyházak termé-
keny évszázados együttélése az egyik
alapja mindannak, amit ma európai kul-
túrának nevezhetünk. A huszadik szá-
zad súlyos öröksége, hogy ez az egyen-
súly összeomlott. Győr földrajzi helyze-
téből adódóan, és választott témájának
segítségével, az Európa Kulturális Fővá-
rosa programot lehetőségnek tekinti az
összefogásra és a párbeszédre.”

A pályázat annak tudatában ké-
szült, hogy „Győr a különböző európai
jövőképek földrajzi és politikai ütköző-
zónájában pályázik a 2023-as Európa

Kulturális Fővárosa program megren-
dezésére. Elemi érdekünk, hogy az
ÁRAMLÁS tematikáját kibontva, ke-
ressük a megoldást az európai integ-
rációra. Úgy látjuk, hogy a párbeszéd
elégséges feltétele a nyitottság.”

A programterv elemeit három nagy
csoportba sorolták, az ÚT, a VÁROS és
a PÁRBESZÉD témakörökbe. A cso-
portok nem műfaji vagy területi kerete-
ket határoznak meg, sokkal inkább cé-
lokat, amiket különböző eszközökkel,
művészeti vagy tudományos területek
bevonásával érhetünk el. Ezeknek a té-
maköröknek a tartalmáról, a program-
terv egyes elemeiről lapunkban folya-
matosan beszámolunk.

Az Európa Kulturális Fővárosa pá-
lyázat szorosan illeszkedik a város kul-

turális koncepciójához, s a Modern
Városok Programjához is. A város a
kezdetektől aktív párbeszédet folyta-
tott a városban élőkkel, a különböző
generációkkal, a civil szervezetekkel,
szlogen- és arculati pályázatot írt ki, s
közvélemény-kutatást is végzett a
helybeli igények, szándékok felméré-
sére. A pályázat elkészítése során fel-
használták az Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál szervezési tapasztalatait
is. Korábban már beszámoltunk arról
az összefogásról mely a pályázat elő-
készítése során megnyilvánult. Ennek
legújabb történéseként a megyei ön-
kormányzat is kinyilvánította támoga-
tási szándékát. 

A Győr 2023 pályázat hivatalos ol-
dala: www.2023gyor.hu
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szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Győrben az elmúlt évben a sta-
tisztikai adatok azt mutatták,
megállt a kábítószert kipróbálók
arányának emelkedése – ez de-
rült ki a Győr Városi Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórum (KEF) idei
utolsó ülésén, múlt pénteken.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,
a KEF elnöke elmondta: „ha már egy
vagy két gyereket megmentettünk a
kábítószer-fogyasztástól, vagy a pre-
venció hatására nem nyúlnak a szer-
hez, már érdemes volt dolgozni”. Az
alpolgármester arra kérte a fórum
munkatársait, hogy a jövőben is ha-
sonló lelkesedéssel végezzék a mun-
kájukat, mint eddig.

A győri KEF 2001-ben alakult,
amelyben 21 intézmény és szervezet
27 szakembere dolgozik annak érde-
kében, hogy folyamatosan figyelem-
mel kísérjék a droghelyzet alakulását
a városban, és összehangolják a drog-
problémában érintett intézmények és
szervezetek munkáját. A győri önkor-
mányzat fontosnak tartja és támogat-

Széles körû összefogás a drogozás ellen
ja a megelőzést, kezelést, ártalom-
csökkentést és a kínálatcsökkentést.
Ebben fontos szerepe van a helyi kö-
zösségek, szakemberek munkájának.
Az önkormányzat támogatása révén a
KEF minden évben elismerésben ré-
szesíti azokat a szakembereket, akik
az egészségfejlesztés, a drogpreven-
ció, a drogproblémák kezelése, vala-
mint a kínálatcsökkentés területén
példaértékű tevékenységet végeznek.

Idén hat jelölt közül két szakember
munkáját díjazták, az oklevéllel és
pénzjutalommal járó elismerést dr.
Somogyi Tivadar adta át. 

Az egyik díjazott Takácsné Bakó
Róza, a Győri Tankerület pedagógiai
referense, ő az összekötő a tankerület
és a KEF között. A tanulók egészségé-
nek fejlesztéséért tett szervezői, koor-
dináló munkája jelentősen hozzájárul
ahhoz, hogy a KEF céljai eljussanak is-

kolákhoz, a megelőzés szempontjából
kulcsszemélyekhez, a pedagógusok-
hoz. Személyiségével, tevékenységé-
vel példát mutat a prevencióban dol-
gozók széles körének.

A másik díjazott Otoltics Péter, a
Család- és Gyermekjóléti Központ ta-
nácsadója, akinek legfontosabb fel-
adatai közé tartozik az utcán csellen-
gő, iskolát kerülő gyermekek felkuta-
tása, elérése, támogatása. Nevéhez
fűződik a Sziget-kék Közösségi Tér-
ben elérhető Játéktár szervezése, a
Tudós Sziget, a Kvíz Sziget, a Közös-
ségi Kávézóban szervezett Társasjá-
ték Klub gyermekeknek, a „Gyere és
játssz velünk a Barátság Parkban”
program és az említett közösségi tér-
ben szervezett Társasjáték Klub nyug-
díjasoknak, és aktív szereplője az Al-
kalmi Színpad felnőtt előadás létreho-
zásának is. Évek óta szervezi, a nyári
napközis foglalkozásokat, amelyeket
a városban élő hátrányos helyzetű
családok gyermekeinek tartanak.
Egyik vezetője a pártfogói felügyelet
alatt álló fiatalok számára szervezett
támogató csoportoknak, valamint
kezdetektől egyik megvalósítója a Par-
tisegély szolgáltatásnak.

Szóljatok anyunak, eljött az idő, hogy
a Halott Pénz bevegye az ország há-
rom nagy Arénáját! A zenekar 2018-
as éve igazán különlegesen indul. A
fesztiválszínpadok és klubkoncertek
után, jövő tavasszal mindössze három
koncertet adnak, de azokat nem akár-
milyen helyszíneken. Turnéjuk kereté-
ben olyan helyeken lépnek fel, ahol ed-
dig még sosem, az ország három leg-
nagyobb fedett csarnokát veszik be
egy-egy fergeteges show keretében:
2018. március 17-én a győri Audi Aré-
nában, március 24-én a debreceni Fő-
nix Csarnokban, április 6-án pedig a
Papp László Budapest Sportaréná-
ban lépnek színpadra.

A Halott Pénz 14 évvel ezelőtt Mar-
salkó Dávid szólóprojektjeként indult.
A pécsi zenész kezdetben egyedül ír-
ta a szöveget, a zenéket, két albumot
is összehozott, ám egyik sem hozta
meg azt a bizonyos várt elismerést. A
nehézségek ellenére sem adta fel, el-
készítette első videoklipjét az Angard
című hip-hop számhoz, ami végre
meghozta a várva várt sikert. Ám az
igazi áttörést A feneked a gyengém cí-
mű dallal érte el, milliós nézettséget

hozott a Youtube csatornán, bekerült
a rádiók játszási listájába, és egyre
több megkeresést kapott.

Évekkel később zenekart épített
maga köré, s 2013 őszén a Szólj anyu-
nak, hogy a városban vagyok című le-
mezbemutató koncertjén már hétfős
zenekarként szólaltak meg. Az album
végül elnyerte a legjobb rap vagy hip-
hop kiadványnak járó Fonogram-díjat,
többek közt olyan felvételeknek hála,
mint az Ugyanúgy hallasz, a Farkasok
dala, vagy a Minden szobába kell
álom. Ezt az elismerést 2015 májusá-
ban a Valami van a levegőben című
dal kapcsán két kategóriában is átve-
hette a zenekar: a zsűri az év rap vagy
hip-hop felvételének, míg az MR2 Pe-
tőfi Rádió hallgatói az év dalának vá-
lasztották, a Halott Pénz eddigi egyik
legnagyobb sikerét, ami közel 27 mil-
lió megtekintést jegyez a legnépsze-
rűbb videomegosztó oldalon. 

A hazai és külföldi koncertek köz-
ben készült és jelent meg 2016 áprili-
sában a legutóbbi albumuk, Ülni.
Örülni. Megőrülni. címmel. Ezen sze-
repel a zenekar eddigi egyetlen feldol-
gozása a Darabokra törted a szívem,

amely vezette a hazai rádiós játszási
listát, jelenleg 26 millió megtekintés
felett jár a Youtube-on, az első Petőfi
Zenei Díj átadásán pedig az év dalá-
nak választották. A Volt Fesztivál nyi-
tónapjáról még további három díjjal
távozhattak, az év együttesének, az év
albumborítójának és az év videoklipjé-
ért járó szobrocskákkal. Utóbbi kate-
góriában a Wellhellóval közösen jegy-
zett Emlékszem Sopronban diadal-
maskodott, ami a Volt Fesztivál törté-
netének első himnusza. 2017-ben –
egyedülálló módon – még három díjat
begyűjtöttek a második Petőfi Zenei
Díjon, az év videoklipje és az év zene-

kara elismeréssel térhettek haza, a ze-
nekar frontemberét pedig az év férfi
előadójának választották. 

A Halott Pénz az ország egyik leg-
kedveltebb zenekara, akik folyamato-
san keresik az újat. 2018-as tavaszi
háromállomásos aréna-turnéjuk kere-
tében, Marsalkó Dávid elmondása sze-
rint is, az eddigi leglátványosabb szín-
padi produkciójukon dolgoznak, egy
igazi show-műsort mutatnak majd be,
melyet csak Győrben, Debrecenben
és Budapesten láthatnak a rajongók.

Jegyek kaphatók:
broadway.hu

2018. március 17. — Gyôr, Audi Aréna

Halott Pénz Aréna Show 2018

Az egyik díjazott, Otoltics Péter
dr. Somogyi Tivadar alpolgármesterrel
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Január 13-án az Egyetemi Csarnokban
ismét várja a farsangolni vágyókat a győ-
ri Médiabál. Sztráfellépőkkel, a Duna,
ami összeköt vezérmotívummal, az Audi,
a Leier és Győr város főtámogatásával,
Borkai Zsolt polgármester fővédnöksé-
gével rendezik az idei szezon első bálját,
a Mádiabál 2018-at, amely kerek évfor-
dulóhoz érkezett, immár tizenötödször
várja a szórakozni vágyókat.

„Győr megpályázza az Európa Kul-
turális Fővárosa címet, s mi ennek
egyik vezérmotívumát, a Duna, ami
összeköt gondolatot állítjuk a bál kö-
zéppontjába” – mondta el Fábián
György, az esemény ötletadója, a ren-
dezvény egyik főszervezője. 

A Duna, ami összeköt:
zenében és gasztronómiában

Médiabál tizenötödször

A Média 2003 Alapítvány és az X-
Meditor Kft. ismét színpompás ese-
ményt szervezett, amelyen a Duna ze-
nében éppúgy megjelenik majd, mint
gasztronómiában. A dunai dallamok-
ról a Győri Filharmonikus Zenekar, a
dunai ízekről pedig a LaMareda étte-
rem és a CulinArt gondoskodik. A bá-
lon a dunai ízek mellé a BorPont kíná-
latában többek között a Kancellár Bir-
tok borai is megkóstolhatók lesznek.

A nagyszabású rendezvényen ezút-
tal is számos sztár szórakoztatja a kö-
zönséget. Ott lesz Freddie, Bakonyi
Marcell, Rőser Orsolya Hajnalka és a
Mystery Gang. További fellépők a Győri
Filharmonikus Zenekar, a 64U Party

Band, a Kovács Zoltán trió, Csillag Júlia
és Stummer Márton. A bál házigazdái
Erős Antónia és Gönczi Gábor lesznek,
a nyitótáncot pedig a Magyar Tánccso-
port Szakszövetség adja elő. 

A Médiabálon a szerencsét is meg-
kísérthetik a résztvevők, a Casino Wien-
Győr ugyanis kitelepül a bálba. (x)

Jegyek korlátozott számban
igényelhetők a stolcz.zsaklin@
xmeditor.hu e-mail címen vagy
a 06-30/588-0087-es telefon-
számon. 

szerző: gy. p.
fotó: fehér alexandra

Gyermekoperát mutatott be múlt
szombaton a Győri Nemzeti Színház
társulata a Vill-Korr Sulibérlet kereté-
ben: a Pomádé király új ruhája című
rendhagyó előadást Gábor Sylvie ren-
dezte Ránki György operája és Hans
Christian Andersen meséje alapján.

Gábor Sylvie elmondta, az opera
konkrét időpont nélkül játszódik és osz-
tálykülönbségekről, sorsokról és a válto-
zásról való igényről mesél. Arról, ahogy
egy vezető félelemben és szegénység-
ben tartja népét, illetve a hiúságról és
azon magatartásról, amikor egzisztenci-
ális félelmében behódol az ember a ha-
talomnak. De szól a gyermeki ártatlan-
ságról is, amelyből fakadóan egy kis em-
berpalánta ki meri mondani a nyilvánva-
lót. Andersen története azt a kérdést is
felveti, hogy mennyire rendelheti magát
alá az ember a divatnak, valamint a te-
kintélyelvű hatalomnak. Megbízik-e az
egyén a saját ítélőképességében vagy
ilyen-olyan okból kifolyólag osztja in-
kább az általános közvéleményt?

Gyermekoperát mutatott be a teátrum

Hogy gyerekfejjel érthető legyen a
történet, a rendező visszakanyarodik  a
tényhez, hogy egy apró ember számára
vannak a jók és a rosszak, utóbbiak pe-
dig elnyerik méltó büntetésüket. Ezért
mese a mese. Éppen ezért kapott az
opera egy kis kerettörténetet, ami
egyébként hasonló Az éhezők viadala-
trilógiájának alaphangulatához: a sze-
gényeknek elegük van a nélkülözésből,
abból, hogy a birodalomban elfogyott a
hús, mert minden állatot az új ruhakol-
lekciók elkészítésére használnak fel.
Nem akarják tovább tűrni, hogy míg ne-

kik kilóg a gatyából a fenekük, addig a
király naponta varrat magának új ruhát.
Kinevezik ezért Danit és Bénit az ellen-
állás két alakjának, akik arra hivatottak,
hogy csellel, fifikával megleckéztessék
a királyt.

Zeneileg eklektikusság jellemzi az öt-
venes években keletkezett művet: ope-
rai hangvétele mellett megtalálható ben-
ne számos jellegzetes népzenei motí-
vum: hazai, közel-keleti, de a dzsessz is
megjelenik. Ez a zenei sokszínűség lpe-
dig ehetőséget ad egy lendületes víg-
operai hangulatra, sok-sok humorral.

Ilyen még nem volt!

Díjátadással kezdődött az Abigél ősbe-
mutatója december 9-én: a Szabó Mag-
da regényéből készült színmű premierje
előtt dr. Vasas Norbert, a Kardirex
Egészségügyi Központ centrumvezető
főorvosa idén is átadta a Kardirex-díjat.
Az idei kitüntetett az előadás Kőnig ta-
nár ura, Posonyi Takács László. A Kardi-
rex-díjat dr. Vasas István, a Kardirex fő-
igazgatója hívta életre 2014-ben.

A Szent István-díj is gazdára talált
a napokban: Járai Máté, Jászai Mari-
díjas színművész munkásságát ismer-
te el a Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetsége (KÉSZ). A kitüntető címet A
padlás című musical múlt vasárnap
esti előadása előtt vehette át Járai Má-
té Lanczendorfer Erzsébettől, a Győri
Nemzeti Színházért KÉSZ Alapítvány
kuratóriumi tagjától. A szövetség
1994-ben a jótékony célú KÉSZ hang-
versenybevételéből hozta létre a Győri
Nemzeti Színházért – KÉSZ Alapít-
ványt, melynek célja az alapító okirat
szerint a Győri Nemzeti Színházban
folyó alkotómunka során kiemelkedő
művészi teljesítményt nyújtó művé-
szek elismerése, díjazása. 

Színészeket
díjaztak

A főbb szerepekben: Pomádé király – Molnár
Erik, Dani – Klinga Péter,  Béni – Pörneczi Attila.
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Az adventi hanukai készülődés-
ben is együtt vannak az öt
templom utcájának gyülekeze-
tei, hetedik éve hívják egymást
és minden érdeklődőt vallási
alkalmaikra, szertartásaikra,
mert hisznek benne, hogy ün-
nepeik annál szebbek lesznek,
minél többen ünneplik együtt
azokat.

Az Öt Templom Advent programjai he-
tedik éve várják Újvárosba az ünnep-
várás igazi mélységét, a bensőséges
hangulatot, a szeretetben és egymás
társaságában megélt ünnepélyes per-
ceket keresőket.

Ilyen különleges, közösen megélt
ünnep volt idén is a Győri Zsidó Hit-
község hanuka ünnepe, aminek gyer-
tyáit az utcában működő keresztény
gyülekezetek vezetői gyújtották meg.
Az országhatáron túlról is érkező ven-
dégekkel zsúfolásig megtelt zsinagó-
gában az estét a Pressburger Klezmer
Band koncertje zárta.

A Budapest Bár és a Budapest Klez-
mer Band közös koncertje nem csak
az igazán ritka közös fellépéstől volt kü-
lönleges, de a szervezők igazi ünneppé
varázsolták az alkalmat Totha Péter Jo-
el főrabbi és Dévényi Dávid előimádko-
zó segítségével, akik az evangélikus
Öregtemplomban gyújtották meg
ezen az estén, zsidó szertartás szerint,
az első hanukai gyertyát. 

Titok nincs, nyitottság van és szeretet
Gyôr-Újváros templomai idén decemberben is együtt ünnepeltek

A fesztivál nem csak a közösen meg-
élt vallási ünnepekben, de programjai-
ban is tartogatott kivételes pillanatokat.
Még november végén lépett a közön-
ség elé Szabó Attila, a Csík zenekar prí-
mása családjával, folytatva a szervezők
adventi hagyományát.

A Menház kamaratermében idén a
magyar költők kerültek a válogatás kö-
zéppontjába. Jáger András, Álmom az
Isten című önálló estje nyitotta a sort,
Udvaros Dorottya és a Kamarás Iván–
Fenyő Iván páros előtt. Szintén magyar

költők karácsonyi verseivel köszöntöt-
ték az adventi időszakot az evangélikus
Öregtemplomban Csík János, Őze
Áron, Auksz Éva és zenésztársaik. Cseh
Tamás emlékét egykori zenésztársai
idézték fel egy bensőséges hangulatú,
vetítéssel kiegészített koncerttel. 

A programok sora nem ért véget,
a szervezők, az újvárosi keresztény
gyülekezetekkel december 26-ig
várnak mindenkit, vallási hovatarto-
zástól függetlenül a karácsonyi is-
tentiszteletekre és misékre is, amik-

nek pontos rendje a fesztivál műsor-
füzetében és az ottemplom.hu olda-
lon is megtalálható.

A szervezők azt mondják, nem számít
a vallások közötti különbözőség, nem

számítanak a városok közé húzott or-
szághatárok, ha az emberek elindulnak
egymás felé, akkor közelebb kerülnek
egymáshoz, és a szeretet fénye még a
legsötétebb sarkokba is bevilágít. (x) Fotó: Tolnay Imre
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SZILVESZTER HIRDETÉS

szerző: horváth-simon barbara
fotó: sajtófotó

Öt karakteres énekhang, egyedi hang-
zásvilág, magyar és külföldi slágerek
a '60-as évektől napjainkig – hogy
csak a legfontosabbakat említsük az
idei Szilveszteri Városi Vigasságok
sztárfellépőjéről, a 64U Party Bandről.
Szinte garantált, hogy a lábunk nem
marad mozdulatlan a dallamok halla-
tán, és fázni sem fogunk szilveszter éj-
szakáján, amennyiben velük bulizunk
a 21-től 2 óráig tartó koncerten. 

A zenekar dalai mind a műfajok –
jazz, rock, latin ritmusok, magyar és
nemzetközi party slágerek – mind pe-
dig a zenei időutazás tekintetében,
egyaránt szólnak a fiatalabb, illetve az
idősebb generációhoz.

A győrieknek már ismerősen cseng-
het a 64U Party Band zenekar neve, hi-
szen egy „Győrbe szokott zenekarról”
van szó, ahogy Horváth Krisztián, a ze-

A győri önkormányzat a Szilveszteri Vigas-
ságokon részt vevők be- és hazajutását in-
gyenes éjszakai járatokkal segíti:

901  DUNAKAPU TÉR–ÚJVÁROS–SZIGET–
PINNYÉD: • Pinnyéd, Új sortól indul a tűzijá-
tékra: 0:25 órakor. • Dunakapu térről indul
Pinnyédre: 1:35* órakor

907  DUNAKAPU TÉR–MALOM LIGET–MES-
TER UTCA–JANCSIFALU–SZABADHEGY–
KISMEGYER: • Kismegyer, Arató utcából indul
a tűzijátékra: 0:25 órakor • Dunakapu térről in-
dul Kismegyerre: 1:35* órakor

911  DUNAKAPU TÉR–RÉVFALU–KISBÁCSA–
BÁCSA, ERGÉNYI LAKÓTELEP–SÁRÁS–RÉV-
FALU–DUNAKAPU TÉR (KÖRJÁRAT): • Duna-
kapu térről indul: 0:15 és 1:35* órakor

917  DUNAKAPU TÉR–BARTÓK BÉLA ÚT–
ADYVÁROS–ZÖLD UTCA, SZŐNYI MÁRTON
UTCA: • Zöld utca, Szőnyi Márton utcától indul
a tűzijátékra: 0:25 órakor (előtte 0:23 órakor a
Jereváni út, postánál és 0:24 órakor a Zöld utca,
Jereváni útnál is fel lehet szállni) • Dunakapu
térről indul a Zöld utcába: 1:35* órakor

921  DUNAKAPU TÉR–KÁLVÁRIA UTCA–
MARCALVÁROS–MÉNFŐCSANAK–GYIR-
MÓT: • Gyirmót, Papréti úttól indul a tűzijá-
tékra: 0:10 órakor • Dunakapu térről indul
Gyirmótra: 1:35* órakor

922  DUNAKAPU TÉR–MARCALVÁROS: •
Marcalváros, Kovács Margit utcától indul a
tűzijátékra: 0:30 órakor • Dunakapu térről in-
dul Marcalvárosba: 1:35* órakor

931  DUNAKAPU TÉR–GYÁRVÁROS–LIKÓCS–
GYŐRSZENTIVÁN, HOMOKSOR–KÁL MÁN
IMRE ÚT: • Győrszentiván, Kálmán Imre útról in-
dul a tűzijátékra: 0:02 órakor (Figyelem! Likócson
az autóbusz a Dunakapu tér felé is a Pesti út ki-
felé irányú oldalán áll meg!) • Dunakapu térről in-
dul Győrszentivánra: 1:35* órakor

* A program esetleges csúszása esetén az autóbusz
is később indul, megvárva a tűzijáték végét! A fenti
autóbuszjáratok díjmentesen vehetők igénybe. Rész-
letes menetrend: www.enykk.hu

Érvényes: 2017. december 22-től 2018. január 3-ig. December
22. péntek iskolás munkanap, 23. szombat szabadnap, 24. vasárnap
munkaszüneti nap: A legtöbb vonalon 16 óráig közlekednek a helyi
járatok, az alábbi kivételekkel: 

– A 2-es vonalon a Révai Miklós utcából 16:50, 17:50, 18:50 órakor, a
Zöld utcából 16:06, 17:06, 18:06, 19:06 órakor is indul még járat.

– A 11-es vonalon Marcalvárosból 16:01, 17:01, 18:01 órakor, Bá-
csáról 16:25, 16:55, 17:55, 18:55 órakor is indul még járat.

– A 14–14B vonalcsoporton Marcalvárosból 16:12, 17:12, 18:12 órakor,
a Liget utcából 16:10, 16:30, 16:50, 17:50, 18:50 órakor is indul még járat.

– A 22–22B vonalcsoporton a Révai Miklós utcából 16:33, 17:33 (22B),
18:33 órakor, Ménfőcsanak, Győri út, körforgalomtól 16:04, 17:04, 18:04 óra-
kor, Ménfőcsanak, Győzelem utcából 16:10, 18:10 órakor is indul még járat.

– A 30–31 vonalcsoporton 16:15, 17:23, 18:20 órakor, Győrszent -
iván, Kálmán Imre útról 16:51, 17:50 órakor, Homoksorról 16:39,
18:03 órakor is indul még járat.

Éjszakai buszjáratok
szilveszterkor

Városi szilveszter: szóljon hangosan
az ének a '60-as évektôl napjainkig!

nekar vezetője fogalmaz. A Dunakapu
téren is többször felléptek már, illetve
legutóbb az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválon (EYOF) szórakoztatták zené-
jükkel a közönséget.

A hatfős zenekar tagjai közül – a do-
bos kivételével – mindenki, a maga
hangszere mellett még énekel is,
amennyiben az adott dal megkívánja.
Az egyedi hangzásvilágot pedig a hang-
szerek széles skálája adja: a női éneket
gitár, basszusgitár, szaxofon, dob és bil-
lentyűs hangszerek kísérik.   Arra a kér-
désünkre, hogy a helyiek milyen bulival

búcsúztathatják a Dunakapu téren a
2017-es évet, a zenekar vezetője így vá-
laszolt: „Elsősorban magyar slágerekkel
készülünk, nem előre összeírt listával ér-
kezünk, hanem rugalmasan, a közön-
ség igényeit szem előtt tartva alakítjuk
a dalok egymásutániságát. Meglátjuk,
mire buliznak jobban, és aszerint fokoz-
zuk majd tovább a hangulatot. Szilvesz-
terkor a rejtett érzelmeket is elő lehet
csalogatni, éppen ezért – a pörgősebb,
táncolhatóbb slágerek mellett – a lassú
dalok sem maradhatnak ki a repertoár-
ból” – árulta el a zenekarvezető.

Ünnepi menetrend
– A helyi utazásra is igénybe vehető integrált regionális járatok (10,

27, 32, 34, 36) üzemidő-korlátozás nélkül közlekednek.
A többi vonalon az utolsó járatok pontos indulási időpontja a hi-

vatalos menetrendben olvasható.
December 25. hétfő és 26. kedd munkaszüneti nap, 27. szerda,

28. csütörtök és 29. péntek tanszünetes munkanap, 30. szombat sza-
badnap, 31. vasárnap munkaszüneti nap:

19 óra után a 12, 24, 25, 38 vonalakon nem közlekednek az autó-
buszjáratok. A többi vonalon teljes üzemidőben, a normál munkaszü-
neti napi (vasárnapi) menetrend szerint közlekednek a helyi autóbusz-
járatok! Éjfél után díjmentesen igénybe vehető éjszakai különjáratok
indulnak a 901, 907, 911, 917, 921, 922, 931 vonalakon, melyek rész-
letes útvonalát és menetrendjét szintén ezen az oldalon találhatják
olvasóink.

Január 1. hétfő munkaszüneti nap, 2. kedd tanszünetes munka-
nap, 3. szerda iskolás munkanap.
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

WEIHNACHTSORGELKONZERT. Am
25. Dezember um 17 Uhr gibt in der Győrer
Heiligengeistkirche Bán István, der Orga-
nist der Budavárer Evangelischen Kirche
ein Oriatorenkonzert. Bei dem Konzert ertö-
nen beliebte Weihnachtsorgelwerke. 

TRADITIONELL GEBEN am 26. Dezem-
ber um 15 Uhr Verebics Ibolya und Ruppert
István in der Karmeliterkirche ein Konzert.
Bei dem Konzert ertönen beliebte Weih-
nachtsgesänge, -arien und -orgelwerke.

AM 5. JANUAR UM 19 UHR
gibt es in der Audi Arena eine
konzertartige Aufführung der
Opernarie „Bizet Carmen” zu hö-
ren. In einer Zusammenarbeit
des Győrer Philharmonie Orches-
ters mit dem Nationalen Ge-
sangschor wird eine Aufführung
realisiert, deren Hauptrollen Oley-
sa Petrova und Pataki Adorján
darstellen, es dirigiert Attilio To-
masello. Regie: Nina Dudek.

SZILVESZTERPARTY. Auch in diesem Jahr läd die Győrer
Selbstverwaltung alle Győrer am 31. Dezember zum Jahres -
abschied auf den Dunakapu-Platz. Die Besucher erwarten
am letzen Abend des Jahres ein Konzert, Musik und Feuer-
werk. Abends ab neun bis morgens um zwei musiziert die
Band 64U, um Mitternacht erklingt die Nationalhymne und
ab eins köbbeb sich die Feiernden am Feuerwerk erfreuen.

AM 26. DEZEMBER UM 13:30 UND 15:20 gibt es in der Pannonhalmer Basilika das Orgel-
konzert von Teleki Miklós zu hören. Auf dem Programm stehen: Johann Sebastian Bach: Prälu-
dium und Fuge in D-Dur, Cesar Franck: Präludium, Fuge und Variationen in H-Moll, Felix Men-
delssohn-Bartholdy: Sonate in B-Dur, Pikéthy Tibor: Pastorale, Charles-Marie Widor: 2 Posten
aus der 5. Orgelsymphonie (Allegro, Toccata).
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet  (Baross Gábor út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

PROGRAMajánló  

AZ ÉV ELSŐ HANGRA-
FORGÓ KLUBJA január 5-
én 17 órakor kezdődik A vég-
telen hajolt fölém címmel a
Központi Könyvtár klubhelyi-
ségében. A vendég Török Gá-
bor tervező grafikus lesz, aki-
vel az idő a versekben és a
képzőművészetben témáról
beszélgetnek, zenélnek.

A HAGYOMÁNYOK SZE-
RINT karácsonyi koncertet ad
Verebics Ibolya és Ruppert Ist-
ván december 26-án 15 órától, a
karmelita templomban. A hang-
versenyen népszerű karácsonyi
énekek, áriák és orgonaművek
csendülnek fel.

KARÁCSONY ELSŐ NAP-
JÁN, december 25-én 17
órakor a győri Szentlélek
templomban Bán István, a
budavári evangélikus temp-
lom orgonistájának ünnepi
hangversenyét hallhatják az
érdeklődők. A koncerten nép-
szerű karácsonyi orgonamű-
vek csendülnek fel.

AZ ÉV UTOLSÓ VÁROSNÉZŐ
SÉTÁJA december 31-én 11 óra-
kor indul a Hotel Rába City Center
bejáratától. Ez a program azoknak
szól, akik az év utolsó napját Győr-
ben töltik, és az esti bulizás vagy
csendesebb óévbúcsúztatás előtt
egy kis sétára indulnának, szívesen
ismernék meg a Belváros látnivalóit
idegenvezetővel.

A PANNONHALMI BAZILIKÁBAN december 26-án 13.30-kor és
15.30-kor Teleki Miklós orgonahangversenye hallható. Műsoron: Johann
Sebastian Bach: D-dúr prelúdium és fúga, Cesar Franck: H-moll prelúdi-
um, fúga és variáció, Felix Mendelssohn-Bartholdy: B-dúr szonáta, Pi-
kéthy Tibor: Pastorale, Charles-Marie Widor: 2 tétel az 5. orgonaszimfó-
niából (Allegro, Toccata).

HAGYOMÁNY MÁR, hogy ka-
rácsonykor ünnepi koncertet ad
Rákász Gergely Győrben. Ezúttal
december 26-án és 27-én 19
órától várja az érdeklődőket a
Kossuth utcai református temp-
lomba, Christmas lemezbemuta-
tó orgonahangversenyére.

ÜNNEPI SZENTMISÉT mutat
be Veres András győri megyés
püspök karácsony éjjelén. A meg-
újuló Nagyboldogasszony-székes-
egyházba december 24-én 24 órá-
ra várják a híveket az éjféli szentmi-
sére. Az újévi szentmise, melyet
szintén a győri megyés püspök
mutat be, január 1-jén 18 órakor
kezdődik a székesegyházban.

A FAILONI KAMARAZENEKAR karácsonyi templomi koncertje december 27-én 19 órakor kezdődik, a győri
székesegyházban. Műsoron: Torelli: Pastorale a szent karácsonyra, Albinoni: Adagio, Bach: É-dúr hegedűverseny,
Bach: Air, Vivaldi: A négy évszak – A tél, Corelli: Concerto karácsony estére.

DEMJÉN FERENC Magyaror-
szág talán legnépszerűbb és legter-
mékenyebb szerzője, szövegírója,
előadója december 27-én 19.30-
tól ad koncertet az Audi Arénában.





Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

Írja és szerkeszti: 
Nagy Viktor
Fotó: 
Marcali Gábor 
Nagy Viktor

gazfroccs.hu

facebook.com/gazfroccstv

viktornagy.net
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Gázfröccs tévémûsor Gázfröccs TV Vorschau

teto nélkül,
roncsautók,
a földeken

dachfrei, wracks,
im Gelände

´́

A Gázfröccs decemberi adásában visszatekintünk
az év naposabb pillanataira. A Győrben gyártott
Audi S3 Cabrio egy A3 alapú vászontetős, turbó-
motoros kompakt, amely nem csak teljesítményé-
vel (310 LE), hanem egy életérzéssel lepett meg
minket – amit akár egyszerre négy felnőtt is élvez-
het. Roncsokkal is lehet versenyezni? Igen, ha
roncsderbinek hívják! Megnéztük közelebbről ezt
az őrült autósportot.
Az adásban a szántóföldek urai is szerepelnek, egy
régi és egy új traktort próbáltunk ki.

In unserer Dezemberausgabe von Gázfröccs werfen wir ei-
nen Rückblick auf die sonnigsten Momente des Jahres.
Der in Győr gefertigte Audi S3 Caprio ist ein aif dem A3
basierender Kompaktwagenm mit Dachgerüst und Tur-
bormotor, der uns nicht nur mit seiner Leistung (310 PS),
sondern auch mit seinem Lebensgefühl überrascht hat –
das auch vier Erwachsene gleichzeitig genieesen können.
Kann man mit Wracks Rennen fahren? Ja, mann nennt
es dann Wrackderby! Wir haben uns diesen verrückten
Autosport näher angschaut.
In unserer Sendung spielt auch der Herr des Ackers eine Rolle
– wir haben einen alten und einen neuen Traktor getestet.
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A Gázfröccs adását keressék  a Győr+ Televízió műsorán,
valamint a tévé internetes oldalán.

Die Sendung des Gasspritzers suchen Sie im Programm des
Fern sehsenders Győr+, sowie auf der Internetseite des Fernsehens.
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Ez alkalommal is a motorosoké a leg-
népesebb kategória, 143-an vágnak
neki a közel 9 ezer kilométeres távnak.
Itt az élmezőny változatlan felállásban
nevezett. Ami a magyarokat illeti, Dési
János egy KTM nyergében, 69-es rajt-
számmal indul. Szintén az osztrák
márka gépével indul Horváth „Laller"
Lajos (139-es rajtszám). A szerbiai
Saghmeister Gábor (89-es rajtszám-
mal) is egy KTM-el szeretné teljesíteni
a távot.

A quadosok 50 fős mezőnyében, és
a tavaly életre hívott 'SUV' kategóriában
nem szurkolhatunk hazánk fiainak.
Utóbbi kategóriába 14-en neveztek.

dakar 2018
A 91 autós között egyetlen magyar-

ként a Szalay Balázs–Bunkoczi László
kettős található 367-es rajtszámmal.
Ők egy vadonatúj autóval, az Opel
Crossland X-szel indulnak. Mióta Sza-
lay Balázsnak Bunkoczi László diktálja
az itinert, minden alkalommal célba
értek a Dakaron. A cél a 2018-as ver-
senyre is ez. Szalayék ezúttal hátvéd
nélkül vágnak neki a sivatagi show-
nak, nem lesz versenybe nevezett ka-
mionjuk. A kamionos mezőnyt egyéb-
ként 45 egység alkotja.

A Dakar 2018. január 6. és 20-a kö-
zött követhető nyomon a rallyfans.hu
oldalon.

Hírek

Mikulás-rallye, Veszprém

Fotó: Weisz Dávid

Ranga Péter és Szőke Tamás nagyon ráérzett a
Veszprém környéki murvára, hiszen a tavalyi Miku-
lás-rallye és az idei Veszprém Rallye után a 21. Ta-
xi4 Mikulás-rallye-t is megnyerték. Az utolsó sza-
kasz megnyerésével kapaszkodott fel a dobogó
középső fokára a Turán Frigyes–Bagaméri László
duó. A harmadik helyért járó kupákat a Bútor Ró-
bert–Tagai Róbert egység vehette át.

November utolsó hétvégéjén rendez-
ték a 8. Rally Show Santa Domenica-t.
A horvát versenyre 135 nevezés érke-
zett, melyből 47 magyar volt.

Tavaly éppen hogy lemaradt a győ-
zelemről a Ranga Péter–Szőke Tamás

Santa Domenica Rally-show
duó. Idén a Skoda Fabia R5-tel ver-
senyző páros a négy gyorsaságiból
háromszor bizonyult a leggyorsabb-
nak, és 14 másodperc előnnyel nyerte
a versenyt. A harmadik gyors után
harmadik helyről volt kénytelen kiállni
Ranga László, miután egy ugratás túl
nagyra sikeredett, és megsérült a há-
ta. Az orvosok a vizsgálat után nem
engedélyezték a verseny folytatását.
Ekkor jött fel a harmadik helyre a Ko-
vács Antal–Istovics Gergő páros, amit
a verseny végéig meg is őriztek. A ko-
rábbi N-csoportos világbajnok, And-
reas Aigner rögtön az első gyors ele-
jén megpördült, a következő szakaszt
azonban megnyerte, így végül az
ezüstös pozícióban zárta a Zágráb
melletti versenyt.

Az első tízbe a magyarok közül
még a Hideg–Kerék (4.), a Puskádi–
Gódor (5.), a Várkonyi–Makai (6.), a
Lukács–Pataki (9.) és a Maricsek–Bán
(10.) egységek fértek be.Fotó: Adorján Tamás
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A 2018-ban érkező új LS széria a Le-
xus számára mérföldkő. A ’89-ben
debütált első szériával indult a márka
élete, és 11 éve jelent meg a leköszö-
nő harmadik generáció. Ideje volt vál-
tani. A legújabb, legnagyobb (5,3 mé-
ter hosszú) luxuscirkáló mindent be-
vet, hogy ott legyen a nagyok között.
Először is a forma minden eddiginél
merészebb, sportosabb, impozán-
sabb lett. Méreteit kicsit talán titkolja
is a szép ívekkel, kupés tetővonallal.
Az orron az orsó hűtőmaszk do-
minál, és a keskenyre vágott, Z

alakú LED-lámpák. A kocsi sziluettje
hullámzó, a hátulnézetét a polipszerű
lámpatestek, illetve tartozékai (króm
díszek) teszik egyedivé.

Belül folytatódik az extravagáns
építkezés. Soha nem látott formák,
anyagok, részletek, és egy új stílus fo-
gadja a szerencséseket. Középen a ke-
vés gomb felett óriási képernyő trónol.
A sofőr előtt pedig retró stílusú egér-
mozi. A legfontosabb infók elférnek. A

luxus mindenhol látható: belső vissza-
pillantó, LCD-képernyő, 28 irányban ál-
líthatók az ülések; a hátsó sorba külön
képernyő, érintős vezérlőegység,
masszázsülések kérhetők. Olyat is tud
a légrugós LS, hogy beszálláskor fel-
emelkedik, hogy kényelmes legyen a
beszállás, majd indításkor visszasüly-
lyed, az ülés a helyére siklik, és az övet
előretolja a sofőrnek. Aztán már csak a
csend honol az utastérben. Ha van is

zavaró zaj, azt egy „kioltó” frek-
venciával a hifi rendszer ki-

zárja az utastérből.

Legyen LS500 vagy 500h, egy V6-os
motor az alap erőforrás. A dupla tur-
bós 415 lóerős motor 600 Nm nyoma-
tékával 4,5 mp alatt lövi százra a két-
tonnás monstrumot. A hibrid „csak”
300 lóerős, amit a villanymotor segít,
így 354 LE a maximális teljesítménye.
Ennek új fejlesztésű, Multi-Stage erő-
átviteli rendszere négy fokozatban
tudja módosítani az áttételezést, mi-
közben tíz fokozatot szimulál. De itt
úgyis a hangtalan suhanás a lényeg,
nem a technikai háttér. Egy Lexus LS
most is a kényelemről szól, amit min-
denekfelett biztosít utasainak.

lexus zászlóshajó

Hírek

kínai villany-SUV
A kínai autóipar mindig meg tudja mutatni, hogy igenis
van benne potenciál. A NextEV kisebb gyártó saját ter-
vezésű modellje akár borsot is törhet a nagy világmár-
kák orra alá. A NIO ES8 egy hétszemélyes SUV (akár egy
Tesla X), tisztán villanymotoros hajtású, mégis több mint
350 kilométeres a hatótávolsága. Ezt a 70 kWh-s akku-
pakknak köszönheti. A teljesítménye elképesztő, 643 ló-
erő, melyhez 840 Nm nyomaték társul és 4,4 mp 0–100
sprint. Ekkora kocsinál ez tisztességes adat. A külső és
a belső is jól sikerült formákkal dolgozik, egyedi és ízlé-
ses, akár a nagyoké. A műszerfalon az állított érintőkép -
ernyő dominál, a képek alapján az anyagválasztás is jól
sikerült. Az ázsiai országban ezért a tudásért 18 millió
forintnak megfelelő összeget kérnek – ami jóval az ame-
rikai konkurencia ára alatt marad.

Az egyik legnagyobb autógyártó, a ja-
pán Toyota rendelkezik a legnagyobb
hibrid és elektromos autós tapasztalat-
tal a világon. Ezért hinnünk kell a terve-
ikben, miszerint a következő évtized ko-
moly fejlődést hoz a területen. Már a To-
kiói Autószalonon megvillantották
2020-as modelljeiket, de a stratégiájuk
ennél is előremutatóbb. 2030-ra évi 4,5
millió hibrid és egymillió tisztán villa-
mos hajtású autó értékesítését terve-
zik, évente! Már 2025-ben nem lesz
olyan Toyota modell, melynek nem léte-
zik villanymotoros kivitele. Öt éven belül

több mint tíz, akkus típust mutatnak be,
és az üzemanyagcellás verziók is meg-
szaporodnak – ahol az infrastruktúra
adott. Ráadásul a tömegközlekedésre
és a haszonjárművek egyéb területeire
is kiterjesztik a fejlesztéseket. A szándé-

toyota e-tervek

kaik komolyságát a Panasonic akkumu-
látor üzletágával kötött megállapodá-
suk is jelzi, így várhatóan felpörögnek

az energiatárolókkal kapcsolatos kuta-
tások, és azok újrahasznosításának
megoldására is lesznek válaszok.
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szerző: gy. p.
fotó: gy. p.

„Sikeres volt a Soros-tervről szóló
nemzeti konzultáció. A részvétel min-
den eddigi rekordot megdöntött. Sze-
retnénk köszönetet mondani a Győr-

Moson-Sopron megyében élőknek” –
közölte Kara Ákos és Simon Róbert
Balázs fideszes országgyűlési képvi-
selő Győrben.

Elutasítják a Soros-tervet
a gyôri politikusok

Elhangzott, a kérdőívek feldolgozása
még tart, de az eddigiekből az látszik,
hogy a magyar emberek elsöprő több-
sége nemet mondott a Soros-tervre.

„Az elmúlt hetek újra megmutatták
azt is, hogy az ellenzékre nem lehet
számítani az illegális migráció elleni
küzdelemben. Az is világos, hogy So-
ros György személyesen is beszállt a
magyar választási kampányba. Neki
az az érdeke, hogy eltávolítsa a beván-
dorlásellenes Orbán-kormányt” – áll
a közleményben.

„A Soros-terv és az illegális beván-
dorlás veszélyezteti hazánkat, a ma-
gyarok jövőjét. Emiatt van nagy jelen-
tősége annak, hogy a magyarok több-
sége ellenzi a kötelező kvótát és a So-
ros-tervet.”

A képviselők elmondták, áldatlan
állapotok voltak Győrben, amikor ille-
gális bevándorlók ezrei lepték el a vá-
rosunkat. Kiemelték, hogy Soros
György pénzéből civil szervezeteken
keresztül bevándorlásszervező irodá-
kat nyitnának szerte az országban.
„Ezt Győrben a leghatározottabban el-
utasítjuk!” – közölték a képviselők.
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HIRDETÉS PORTRÉ

+36-96/769-196   •   +36-70/430-4082   •   www.rofe.hu

EGÉSZSÉGE FONTOS SZÁMUNKRA AZ ÚJ ÉVBEN IS. 
VÁRJUK SOK SZERETETTEL!

Egészség, szépség természetesen!

szerző: kaszás kornél
fotó: o. jakócs péter

Éppen húsz éve, hogy a zene szeretete és
az édesapjától „megörökölt” dobolás elin-
dította útján. Azóta a hangszert noteszre
és telefonra cserélte, a színpadról pedig a
színpad közelébe költözött. Horváth Gábor
számos koncertet és rendezvényt hívott
életre az elmúlt években, és vált a térség
egyik ismert és elismert rendezvényszer-
vezőjévé. 

A zenész és a rendezvényszervező párhuzam sem
lehet a véletlen műve. Hiszen ahogy dobosként be-
látta a teljes színpadot és adta az ütemet, úgy ren-
dezvényszervezőként is a háttérből irányít, és adja
a szervezés ritmusát. 

A beledi származású fiatalember, még 1997-
ben, néhány barátjával, Vásárosfaluban vágott bele
egy nyárbúcsúztató szervezésébe. A családias han-
gulatú rendezvény sorsa pedig három évvel később
fordulóponthoz érkezett. „Úgy döntöttünk, hogy
együtteseket is meghívunk a bulinkra. Leültünk egy
szobában, hogy megbeszéljük a részleteket, és köz-
ben kiosztottuk a feladatokat. Te rendezed a büfét,
tiéd a technika, te pedig, Gábor, szervezd le a zene-
karokat” – mesél Horváth Gábor a kezdetekről, a
Rómer Ház irodájában. Így 2000-ben már hivatalo-
san is megszületett a Vé Feszt, amire a mai napig
nagyon büszke minden Vásárosfalun élő. „Tompa
Krisztián barátommal szerveztük két évtizeden ke-
resztül, idén pedig az utolsó Vé Fesztet is tető alá
hoztuk. Az évek alatt a családias hangulatú rendez-
vényünk kétezer fős fesztivállá duzzadt, mindezt
egy száznegyven lakost számláló településen értük
el” – mondja Horváth Gábor, majd még egyszer
nyomatékosítja, hogy ezek az évek alapoztak meg
mindent, és nagy örömmel emlékszik vissza rájuk.
„Idén egy pár a fesztiválon tartotta a lakodalmát,
mert tíz éve ott ismerkedtek meg” – teszi hozzá mo-
solyogva. 

A Vé Fesztnek köszönhetően, számos zenésszel
alakított ki jó kapcsolatot, ami a mai napig nagy se-
gítséget jelent a koncertek lebonyolításában. A Vé

Köztünk élnek

A háttérbôl adja a rendezvények ritmusát 
Feszten ismerkedett meg Soproni Barnával is, egy
kultikus kapuvári klub tulajdonosával, aki támogatta
a rendezvényt. „Később Barna megkért, hogy segít-
sek neki a fellépő zenekarok kiválasztásában, én pe-
dig örömmel mondtam igent. Kapuváron tanultam
meg, hogy miként kell hétről hétre felépíteni a prog-
ramokat” – meséli Horváth Gábor, aki 2010 óta Ka-
puváron is dolgozik mint rendezvényszervező. 

Gaben, ahogy a zenei körökben ismerik, vagy
Gabó, ahogy a győriek hívják, 2005-ben költözött a
megyeszékhelyre. Kezdetben hirdetésszervezőként
dolgozott, és bár szabadidejében továbbra is rock-
zenét hallgatott, csak ritkán akadt olyan koncert,
amire szívesen ellátogatott volna. „Az első általam
szervezett győri buliban kemény hardcore zene
szólt, a hely pedig zsúfolásig megtelt. A visszajelzé-
sek rákényszerítettek arra, hogy folytassam, én pe-
dig Érsek Gábor barátommal alapítottam egy cé-
get, és egyre több koncertet szerveztünk” – mondja
Horváth Gábor. 

Bár alkalmanként, a régi Rómer Háznak is szer-
vezett koncerteket, a „rómeres” korszaka akkor kez-
dődött el igazán, amikor Szilágyi Norberttel, mű-
vésznevén Sikztah-val, útjára indította a RómerKvel-
lét. „Amikor a Rómer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeumhoz került a Rómer Ház, akkor Grászli Ber-
nadett igazgatónő engedélyezte, hogy megszervez-
zünk egy zenei rendezvényt. Utána pedig nem volt
megállás és egy új korszak kezdődött el.” 

Mára már kialakult egy jelentős létszámú „róme-
res” kemény mag, akik nem csak a hétvégi koncer-
teken, hanem a hétköznapokon rendezett kiállítás-
megnyitókon vagy mozielőadásokon is éppúgy
részt vesznek. A múzeumban egyre több fiatalt látni
a tárlatokon, a koncerteken pedig az idősebb kor-
osztály képviselői is önfeledten táncolnak. Hatal-
mas siker az újragondolt Múzeumok Éjszakája,
amely idén mintegy tizenötezer látogatót vonzott.
Ráadásul ebben az esztendőben, ahogy Horváth
Gábor fogalmaz, ráültették a Food Truck Show-t,
ami további vendégeket csábított Győr Belvárosá-
ba. És csábít jövőre is, hiszen jövőre is lesz Food
Truck Show Győrben. Sőt, a Magyar Street Food
Egyesület támogatásával, Gabó ötlete nyomán és
koordinálásában, Sopronba, valamint Szombathely-
re is elviszik a rendezvényt. 

„Mindig van bennem feszültség az egyes rendez-
vények alatt. Legyen szó a Wellhello és a Halott
Pénz Dunakapu téren megrendezett koncertjéről,
vagy egy, a Rómer Házba szervezett klubkoncertről.
Igyekszem mindig a színpad közelében lenni, ahol
ugrásra készen állok. Persze rendezvényt szervezni
egyedül képtelenség, ez csak csapatban működik.
Nálunk pedig nagyon jó csapat állt össze, és élvez-
zük az igazgatónőnk, valamint az önkormányzat tá-
mogatását” – teszi hozzá Horváth Gábor, aki hét-
köznaponként egy győri cégnél dolgozik, mint PR
munkatárs. Aztán, ha az irodát elhagyja, leveszi az
inget, kényelmes pólóba bújik és visszatér az anda-
lító dallamok és húzós gitár riffek világába. „Aki ren-
dezvényszervező szeretne lenni, annak nagyon sok
dologról le kell mondania. Az egyik ilyen a szabad-
idő, hiszen én szinte egész évben dolgozom. De a
csapat, a közönség és egy jól sikerült esemény min-
denért kárpótol.”
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POMPÁS KARÁCSONY

Nagy Eszter Creative Chef elegáns ünnepi étkeket hozott olvasóinknak, s akár egy-egy receptet is
beilleszthetünk a karácsonyi menübe. Az adás premierjét pénteken, 20:30-kor láthatják, amit ké-
sôbb a www.tv.gyorplusz.hu weboldalon is visszanézhetnek.

LIBAMÁJ BRULÉE
GRÁNÁTALMÁVAL

5 db tojássárgája • 5 dl habtejszín •
0,5 dl tokaji aszú • só, bors • 25-30
dkg libamáj • barna cukor tálaláshoz
• 1 db gránátalma

A tojássárgájákat a habtejszínnel és a borral alaposan ösz-
szekeverjük és gôz fölött krémmé fôzzük. A libamájat szitán
átpasszírozzuk, majd a májat is a tojásos krémhez adjuk,
sózzuk, borsozzuk és a krémet hôálló edénykékbe töltjük.
Minden tálkát egy tepsire helyezünk és a tepsibe vizet enge-
dünk úgy, hogy az körülbelül a tálkák feléig érjen. A tepsit
mintegy 1,5 órára 140 fokos sütôbe tesszük. A kész brulée-
ket hidegen, a barna cukorral karamellizálva, gránátalma
magokkal a tetején tálaljuk, és pirított kalácsot adunk mellé.

„WELLINGTON PITE”
(BÉLSZÍN UTÁN SZABADON)

1 csomag leveles tészta (400 g) • 500
g darált (szürke marha) felsál • 500 g
csiperkegomba • 2 gerezd fokhagyma
• 1 db lila hagyma • 1 cs. metélôhagy-
ma • 15 dkg sonka • só, bors

A leveles tésztát kinyújtjuk, majd két egy-
forma (a piteformával megegyezô nagy-
ságú) kört vágunk belôle. A lila hagymát,
zúzott fokhagymát és a gombát aprítjuk,
lepirítjuk és péppé fôzzük, majd az egyik
formába bélelt tésztára kenjük. A darált
húst sóval és borssal, aprított metélô-
hagymával összedolgozzuk és óvatosan
a pépre nyomkodjuk. A sonkaszeleteket
a darált húsra rakjuk, majd a másik tész-
tát a húsra helyezzük és villával megszur-
káljuk. 180 fokos sütôben készre sütjük.
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Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

A fenti tabletták nem helyettesítik az orvosok által elôírt gyógyszeres kezelést!

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

„Az én orvosom is
ezeket ajánlotta.
Nekem bevált!”

KARÁCSONYI ISCHLER

A lisztbôl, vajból, cukorból, dióból és a tojásból
linzertésztát gyúrunk és körülbelül fél centiméter
vastag korongokat szaggatunk belôle. 180 fo-
kos sütôben 7-8 percig sütjük ôket. Amikor
kihûltek, akkor fahéjjal kikevert narancslekvárral
összeragasztjuk, majd olvasztott csokoládéval
mindegyiket bevonjuk.

200 g liszt • 120 g kockákra vágott hi-
deg vaj• 70 g darált dió • 60 g porcu-
kor • csipet só • 1 db tojás • narancs-
lekvár • fahéj • 200 g étcsokoládé
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nivalók mellett robogunk el, mint az
Aurelianus császár által épített vá-
rosfalak, grandiózus pápai bazilikák
és barokk templomok, valamint
nyüzsgő, forgalmas, lüktető utcák
és terek. 

Hiba lenne azonban azt gondolni,
hogy ezzel láttunk is mindent, amit
Rómából látni kell. Az örök város
ugyanis számlálatlanul kínálja a neve-
zetességeket. 

Rómának, jelen idő szerint, csak
két metróvonala van, jó hír viszont,
hogy nemrégiben összeért az „A” vo-
nal régi és új szakasza, tehát már nem
kell feljönni a föld alól, és autó- vagy
lábbusszal tenni meg a hiányzó „egy-
megállónyi” részt. A földalatti vasút
szerelvényei ráadásul a látnivalók köz-
vetlen közelében haladnak el, melyet
jól jeleznek az olyan állomásnevek,
mint a Basilica San Paolo, a Piramido,
a Circo Massimo vagy a Colosseo.

A metró helyett választhatjuk a
buszt is, ezt azonban Rómában
ugyanúgy le kell inteni, mint nálunk a
taxit. Máskülönben nem áll meg. Ha
erre nem vállalkozunk, akkor üljünk in-
kább villamosra, ami lassabb ugyan
valamivel, de nagyon hangulatos, és
útközben ráérősen nézelődhetünk.

A Rómában a legtöbbet használt
közlekedési eszköz viszont minden bi-
zonnyal a két lábunk lesz, hiszen a vá-
ros fő nevezetességei viszonylag kis
területen helyezkednek el. Komoly
gócpontnak számít például a grandi-
ózus II. Viktor Emánuel-emlékmű, hi-
szen a közvetlen közelben találjuk a Pi-
azza Veneziát és a Traianus-oszlopot,
a Forum Romanumot és a császári fó-
rumokat, illetve a Capitolium-dombot,
a Palatinust és a Colosseumot.

De ugyanúgy felfűzhető egyetlen
kiadós sétára a Popolo-tér, a Spa-
nyol-lépcső, a Trevi-kút, a Pantheon
és a Piazza Navona is. Útközben pe-
dig olyan művészóriások alkotásai-
ban gyönyörködhetünk, mint Bernini,
Caravaggio vagy Michelangelo. Utá-
na pedig irány a folyó túloldala, a
Trastevere-negyed, az Igazság Szájá-
nak elnevezett hatalmas kőarccal,
meg persze Vatikán Várossal, ami ön-
magában megér egy misét. Akarom
mondani egy teljes napot. 

Elő tehát a kényelmes túracipőkkel,
és római vakációzásra fel!

OLASZ 
3 az 1-ben,

Szöveg, fotók: KISTÉ

ÉTEL, ITAL
„A népszerűségnek ára van”,
tartja a mondás, és ezt, kis csa-
varral, elmondhatjuk a római
vendéglátóhelyekről is. A felka-
pott látnivalók tőszomszédsá-
gában ugyanis vastagon meg-
kérik az árát még egy csésze
eszpresszónak is. Érdemes te-
hát pár sarokkal arrébb körül-
nézni. Hangulatos, jó áron dol-
gozó trattoriák működnek pél-
dául a Pantheon és a Hadrianus-
templom között, félúton.

TIME TRAVEL UTAZÁSI IRODA
MOBIL: +36-30/831-0824

info@timetravelutazas.hu •  MKEH: U-001741

9021 GYÔR, Kisfaludy u. 12. Telefon: + 36 96 209 392
9400 SOPRON, Várkerület 25. Telefon: + 36 99 510 755
9330 KAPUVÁR, Deák F. u. 2. Telefon: + 36 96 209 203

MEGJELENT 2018-AS PROGRAMFÜZETÜNK!

Keressék irodáinkban és használják ki az elôfoglalási kedvezményeket!

Ízelítô kínálatunkból:
2018.04.18—24. Közép-Itália rejtett kincsei: 179.000 Ft/fô
2018.05.17—22. Róma busszal: 143.000 Ft/fô
2018.04.06—09. és 10.12—15.
Róma repülôvel: 109.000 Ft/fô + repülôjegy

Felszállási helyek: Gyôr—Csorna—Kapuvár—Fertôszentmiklós—Sopron

További egy- és többnapos autóbuszos és repülôs utazásunkat
elérik weboldalunkon: www.timetravelutazas.hu

módra

Tudják miben hasonlít az olasz
főváros a népszerű 3 az 1-ben
instant kávéra? Hát abban,
hogy Róma sem csupán egy, ha-
nem egyszerre rögtön három úti
cél: ókori birodalmi központ, a
katolikus egyház székhelye és
mellé még a modern Olaszor-
szág fővárosa. Ebben az érte-
lemben tehát nagyon időtaka-
rékos és nagyon költséghaté-
kony úti cél. De könyörgöm, ne
ezért látogassanak el ide! Ha-
nem azért, mert Róma egyedül -
álló, utánozhatatlan és nagyon
különleges.

A római vakáció azonnal kezdetét
veszi, mihelyt a reptéri transzferjá-
rat vagy a légkondicionált turista-
busz átlépi a város közigazgatási ha-
tárait. A „centro”, azaz a városköz-
pont felé haladva ugyanis olyan lát-
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FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodája szavazatszámláló bizottsági
feladatokat vállaló, győri lakóhelyű választópolgárok jelentkezését várja vá-
lasztott tagként Győr területén működő szavazatszámláló bizottságokba,
mely munkájukért 

ANYAGI JUTTATÁSBAN RÉSZESÜLNEK.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény vonatkozó rendelke-
zései alapján a szavazatszámláló bizottságok három tagját és a szükséges
számú póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete, Győr Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése választja meg az ország-
gyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően. 

Szavazatszámláló bizottság tagja NEM LEHET: köztársasági elnök, háznagy,
képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási
iroda tagja, Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, jelölt,
párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választó-
kerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről,
valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti
központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi terü-
letén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgá-
lati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban
álló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető.

A 2018. évben megválasztandó új szavazatszámláló bizottsági tagok meg-
bízatása az országgyűlési képviselők (2018. április–május), az Európai Parla-
ment tagjainak (2019. május–június 25.), a helyi önkormányzati képviselők

és polgármesterek (2019. október), a nemzetiségi önkormányzati képviselők
(2019. október, egy időben a helyi önkormányzati képviselők és polgármes-
terek választásával) általános választására, valamint az általános választáso-
kat követő időközi választásokra is érvényes. 

A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások napján – mely minden
esetben vasárnapra esik – folyamatos, egész napos elfoglaltságot jelentenek,
reggel 5 órától este 22, esetenként 24 óráig. A közgyűlési döntést követően,
a választásokat megelőzően, a Helyi Választási Iroda által szervezett eskü-
tételen és felkészítő oktatáson kell részt venni.

A 2014. évben megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megbíza-
tása a következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló bi-
zottságok alakuló üléséig tart, azaz megbízatásuk a 2018. évben kezdődő
új ciklusra érvényét veszti. 

Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni kizárólag az erre
a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos kitöltésével
lehet. A jelentkezési lap beszerezhető Győr Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala Városház tér 1. szám alatti épületének földszinti portaszolgála-
tánál vagy letölthető a www.gyor.hu honlapról a választások címszó alatt. 
A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2018. január 19-ig kell eljuttatni
levélben Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának címezve a
9021 Győr, Városház tér 1. szám alatti címre, vagy személyesen ugyancsak
2018. január 19-ig munkaidőben, a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, Városház tér 1. szám alatti épületének földszinti portaszolgálatánál
elhelyezett gyűjtőládába.

Felhívás a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására

szöveg és fotó: pannon-víz

Jól összeszokott csapattal kezdjük
az ünnepi időszakot, mindent
megteszünk, hogy most is zökke-
nőmentesen működjön a vízi-köz-
mű szolgáltatás – tájékoztatta la-
punkat Tóth László, a Pannon-Víz
Zrt. diszpécserszolgálatának ve-
zetője. A papírforma szerint keve-
sebb csőtörésre, de annál több
csatornadugulásra számíthatunk.

Az ember hajlamos azt gondolni,
hogy ami eltűnt a lefolyón, attól egy-
szer s mindenkorra megszabadult.
Ám ez egyáltalán nem így van. Egy
csatornadugulás sok kellemetlenség-
gel jár, az ünnepek alatt pedig még
többel. Az utcai csatornadugulások el-
hárítására bevált csapatunk van, éjjel-
nappali ügyelettel. A csatornatisztító
kocsi 120 bar nyomású vízsugárral
hamar rendet tesz a csatornában, sőt
ha kell, szippantókocsit is tudunk a
helyszínre küldeni. Ha viszont épüle-
ten belül, a házi szennyvízhálózaton
akad meg a felmosórongy, papírpe-
lenka, vagy feltorlódnak a popsiken-
dők, akkor duguláselhárító szakem-
bert kell hívni. Mesterembert hétköz-

FELHÍVÁS PANNON-VÍZ

Karácsonykor még kellemetlenebb a csatornadugulás
nap is nehéz találni, karácsonykor sok-
kal nehezebb és drágább. Célszerű te-
hát jobban vigyázni arra, hogy ne ke-
rüljenek olyan anyagok a lefolyóba,
melyek dugulást okozhatnak. 

Vízcsőtörést nehezebb jósolni. Né-
hány éve az Isaszeg, előtte pedig a Cso-
konai utcában volt karácsonyi csőtörés.
Néhány ott lakó még teával is megkínál-
ta ott dolgozó szerelőinket. A szolgálta-

táskieséssel járó hibák javítását egyéb-
ként a lehető legrövidebb időn belül
megkezdjük. Szükség esetén szippan-
tókocsit, darus autót, vagy ivóvizes tar-
tálykocsit küldünk a helyszínre. Hibabe-
jelentéseiket a 06-80/20-40-86-os
zöld számon éjjel-nappal fogadjuk. 

Az útfelbontások helyreállításához
türelmet szeretnénk kérni. Az ünnepi
időszakban az aszfalt- és a betonkeve-

rő telepek leállnak, így az útfelbontá-
sok helyszíneit ideiglenesen zúzottkő-
vel tudjuk helyreállítani. Reméljük,
ilyenből idén sem lesz sok.

Győrben a Jókai Parkolóházban, az
önkormányzati közös ügyfélszolgálati
irodában és a telefonos ügyfélszolgála-
tunkon a 06-96/522-630-as telefon-
számon a két ünnep között is ügyfeleink
rendelkezésére állunk. Az irodák ünnepi
nyitvatartása a www.pannon-viz.hu
weblapon található. 

A Pannon-Víz Zrt. Karácsonyi
Víz-Kvíz játékának megfejtései: 
Vízóráinkat télen mindenkép-
pen szigeteljük, a pannon-vizes
csapvíz nem tartalmaz klórt, az
ecet kitűnő környezetbarát taka-
rítószer, a vezetékes víz környe-
zetbarát választás. A helyes vá-
laszok betűjelei tehát: C, C, C, B.

*    *    *
A szódagépet Takács Józsefné,
Budai úti fogyasztónk nyerte. 

*    *    *
Boldog karácsonyt és sikeres új
esztendőt kívánunk!

Fotó: Béres Márton
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HÁZKÖZPONT KFT. • 9025 Gyôr, Semmelweis u. 8. • www.hazkozpont.hu • info@hazkozpont.hu

A Belvárosban újonnan épülô társas-
házban befektetésnek ideális méretû
lakások (38 nm) már 13.900.000 Ft-tól
elérhetôk. Továbbá itt nappali + 2,3,4
szobás lakások és penthouse-ok is
vásárolhatók. Liftes ház, zárt udvar,
mélygarázs-beálló, modern tervezés.

Szabadhegy központi részén, új
építésû, sorház jellegû lakások már
leköthetôk. A lakásokhoz belsô gép-
kocsibeálló vásárolható, 600 E Ft-ért.
Ez a lakás 99,41 nm alapterületû,
17,07 nm-es terasz és 141 nm-es
kertkapcsolat tartozik hozzá.

Fûtéskész ár: 34 M Ft. 
Tóth Gyöngyi: +36-70/554-0263

Gyôr központjától 3 km-re újonnan
épülô, modern, eltolt szintes, gondos
tervezésû társasházban nagy tera-
szos és kertkapcsolatos lakások már
vásárolhatók. Továbbá garázs és fe-
dett beállók, tárolók is kialakításra ke-
rülnek. Méretek: 52—108 nm-ig.

Fehér Ferenc: +36-30/520-8021

Gyôrújbarát központjában, 22 la-
kásos, új építésû társasházban már
csak 6 szabad lakás maradt. Szer-
kezetkészen már birtokba vehetô.
Földszinti, 63,49 nm-es, kertkapcso-
latos, 9,64 nm terasszal rendelkezô,
új építésû lakás eladó.

Fûtéskész ár: 20.493.000 Ft.  
Idei Attila: +36-70/451-9127

Jövô évi átadással, Gyôr Belvárosá-
ban, liftes társasházban kínálunk el-
adásra új építésû lakásokat és üzlethe-
lyiséget már 17.244.000 Ft-tól. A társas-
ház alatt mélygarázs található. A laká -
sokhoz erkély, a penthouse-okhoz tetô-
terasz tartozik. Méretek: 42—115 nm-ig. 

Török Tamás: +36-70/626-5309

Belvárostól pár perce, Gyôrújfalun
garzontól a 3 szoba + nappalisig, új
építésû, erkélyes és kertkapcsolatos
lakások eladók. Modern lakókörnye-
zet, zárt udvar, lift. 

Idei Attila: +36-70/451-9127 

Gyôr-Kismegyer zöldövezeti részén,
a Belvárostól pár percre új építésû la-
kások megvásárolhatók. A lakások 45
nm-tôl 72 nm-ig elérhetôk. A zárt ud-
varon belül 33 térkövezett gépkocsibe-
állót, az alagsorban 12 garázst és 28
tárolót alakítanak ki. Ízelítô: 45,90 nm
alapterületû, elsô emeleti lakás 3,20
nm-es erkéllyel.

Az ingatlan ára: 14.915.500 Ft. 
Tóth Gyöngyi: +36-70/554-0263

Gyôr-Révfaluban, nettó 97,34 nm-es,
3 szoba + nappalis, 2 fürdôszobás +
22 nm terasszal rendelkezô penthouse
lakást kínálunk eladásra. Az ingatlan
teljes berendezéssel, magas mi nô sé -
gû, gépesített konyhával együtt eladó.
Azonnal birtokba vehetô!

Kulcsrakész ár: 43,9 M Ft. 
Földszinti, 25 nm-es garázs:
3.850.000 Ft.
Idei Attila: +36-70/451-9127

Gyôr-Bácsa mellett közvetlenül, újon-
nan kialakított részen 44,5—73 nm mé-
retben, kertkapcsolatos, földszinti és er-
kélyes, emeleti lakások eladók. Most
akciósan 14.490.000 Ft-tól vásárolhat!

Török Attila: +36-20/959-6368

Nádorváros közelében, Szabad-
hegy csendes zsákutcájában, 9 la-
kásos társasházban kínálunk ma-
gas mûszaki tartalommal épülô la-
kásokat, 75 nm-tôl. Kertkapcsolat,
nagy erkély tartozik a lakásokhoz.

Török Attila: +36-20/959-6368

Szabadhegy csendes utcájában
közvetlenül a beruházótól modern
kivitelezésû nappali + 3 szobás, 2 für-
dôszobás, saját kertkapcsolatos és
tetôteraszos ikerházak külön privát
bejáratokkal most akciósan eladók.

Török Attila: +36-20/959-6368

Szabadhegy zöldövezeti részén,
padlófûtéses, 49—117 nm-es laká -
sok, 2017-es szerzôdéskötéssel,
335 E Ft/nm áron! Átadás 2018 ta-
vaszán. 

Fehér Ferenc:+36-30/520-8021

A
 k

ép
 il

lu
sz

tr
ác

ió



A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelen-
tő vonala a 96/50-50-55-ös telefon-
számon minden nap 0–24 óráig hív-
ható. A Győr-Szol Zrt. és a GYHG
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodái-
nak nyitvatartása és a telefonos
ügyfélszolgálat elérhetősége: de -
cember 21-én 8–15 óráig, 22-én 8–
12 óráig, 27-én és 28-án 8–14 óráig,
29-én pedig 8–12 óráig. A Jókai és a
Révai parkolóházban, valamint a Du-
nakapu mélygarázsban folyamato-
san a szokásos, érvényben lévő díja-
kért lehet parkolni. Győrben a felszíni
fizetőparkoló hálózat beállói decem-
ber 24-én, 25-én és 26-án díjfizetés
nélkül, december 27. és 30. között
rendes díjszabás szerint, december
31-én és január 1-jén díjfizetés nél-
kül vehetőek igénybe. A győri Vásár-

Tájékoztató szolgáltatásokról és nyitvatartásokról
csarnok december 25-én és 26-án,
valamint január 1-jén zárva lesz. A
Tarcsay úti piacon december 23-án
és 30-án a rendes nyitvatartás sze-
rint lesz kereskedés. A Magyar Vil-
mos Uszoda december 24-én, 25-
én, 26-án, 31-én és január 1-jén zár-
va lesz. A Barátság Sportpark de -
cember 24-én, 25-én, 26-án, 31-én
és január 1-jén korlátozott nyitvatar-
tással üzemel. A műfüves pályák, a ki-
szolgáló létesítmény a fenti napokon
zárva lesznek, míg a játszótér, a futó-
pálya és a park további sporteszközei
használhatóak. A Győr-Szol Zrt. üze-
meltetésében lévő szabadhegyi, ná-
dorvárosi, révfalui, újvárosi, Sugár úti,
Templom úti, Malomsori és a Koron-
cói úti köztemetők egységesen 8 és
17 óra között lesznek nyitva.

A GYHG Nonprofit Kft. hulladék-
szállítási működési területén a lakos-
sági és közületi hulladékszállítás a hul-
ladéknaptárnak megfelelően, decem-
ber 25-én és január 1-jén nem műkö-
dik. A hulladékszállításban érintett cí-
meken december 25. helyett decem-
ber 24-én, január 1. helyett december
31-én érkezik a hulladékgyűjtő autó.
Mindkét módosított napon a megszo-
kottak szerint reggel 6 óráig kell kiten-
ni a kukákat a házak és telephelyek
elé. A GYHG Nonprofit Kft. üzemelte-
tésében lévő győri hulladékudvarok
december 25-én, december 26-án és
január 1-jén zárva lesznek. A többi na-
pon a megyeszékhely hulladékudva-
rai a rendes nyitvatartás szerint mű-
ködnek. A vidéki hulladékudvarok zár-
va vannak.

Kiadó
A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra
kínálja saját tulajdonában lévő
Győr, Semmelweis u. 8. szám
alatti iroda célú földszinti 131
m2-es helyiségcsoportját, janu-
ári bérbeadással.

A bérbeadással kapcsolatos
további felvilágosítás személyesen
(idŐpont-egyeztetést követŐen) 
vagy telefonon kérhetŐ:
GyŐr-Szol Zrt.
Vagyonkezelési Üzletág
Tel.: 96/505-053
E-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu
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A Győr-Szol Zrt. a karácsonyi ünnepeket
követően kijelöli a közterületi fenyőgyűj-
tő helyeket. A gyűjtőhelyek listája a tava-
lyihoz képest egy révfalui helyszínnel, a
Kenus utca–Vidra utca kereszteződése
melletti területtel bővült, így összesen
95 fenyőgyűjtő depó lesz Győrben.

A gyűjtőhelyek pontos listája a
www.gyorszol.hu weboldalon olvasható.
A fenyőfák újrahasznosíthatósága érde-
kében kéri a szolgáltató, hogy a volt kará-
csonyfáról kidobás előtt mindenki szedje
le a díszeket és a dekorációt. Ugyancsak
fontos, hogy a fenyőfák a kijelölt helyekre
kerüljenek, illetve hogy a depókba más
hulladékot ne rakjon senki.

2018. január 2-vel kezdődően új utca-
szakaszokkal bővül Győrben a fizető-
parkoló-hálózat.

Parkolójegyet kell váltani a jövő évben
Nádorvárosban az Eszperantó út, a Kál-
vária utca–Zrínyi utca közötti szakaszán,
a Honvéd utcában, a Kálvária utca, az
Eszperantó út és a Lahner György utca
között, a Kálvária utcai szervizút, a Hunya-
di utca és a Lahner György utca között, a
Lahner György utcában, valamint a Bem
tér északi oldalán. Sziget városrészben a
Semmelweis utca válik fizetőssé.

Az említett fizető parkolóhelyek III.
övezeti díjszabással (100 Ft/óra), hét-
főtől péntekig 8 és 18 óra között csak

A január a lakossági parkolóbérletek
megújításának, illetve megvásárlásá-
nak időszaka az arra jogosult győriek
körében. Mint ismeretes, a 2017-es
lakossági parkolóbérletek 2018. janu-
ár 31-ig érvényesek. A Győr-Szol Zrt.
az elmúlt évben több újdonságot is
bevezetett ezen a területen, annak ér-
dekében, hogy – a vonatkozó szabá-
lyok keretein belül – minél egyszerűb-
ben, a lehető legkevesebb sorban ál-
lással történjen ennek kiváltása.

A tavaly már sikeresen alkalmazott
egyik legfontosabb könnyítés, hogy
azok a jogosultak, akik az előző évben
rendelkeztek lakossági parkolóbérlet-
tel, és a korábbiakhoz képest semmi-
lyen, a bérletet érintő változás nem
történt az adataikban, tehát változat-
lan a lakcímük, a jármű rendszáma

Postán is érkezhet a lakossági parkolóbérlet
stb., az új bérletet postai kézbesítés-
sel is kérhetik. Erről a lehetőségről
mindazok levelet kaptak, akik decem-
ber 31-ig érvényes lakossági parkoló-
bérlettel rendelkeznek. 

Ez a levél tartalmaz egy igénylőla-
pot is. Aki a bérlet postai kézbesítését
kéri, annak ezt az adatlapot kell aláír-
nia, majd visszajuttatni a Győr-Szol
Zrt.-hez. Ez történhet postai úton, a
Győr-Szol Zrt. 9024 Győr, Orgona ut-
ca 10. szám alatti székhelyére címez-
ve, vagy személyesen leadható a szol-
gáltató ügyfélszolgálati irodáiban
(Győr, Jókai utca 7–9. vagy Orgona ut-
ca 10.). Az ügyfélszolgálati irodákban,
illetve az irodák külső homlokzatán er-
re a célra kihelyezett gyűjtőládák áll-
nak rendelkezésre, az igénylőlapokat
csak be kell dobni ezekbe. Fontos tud-

nivaló, hogy a postai kézbesítés díja
1.500 forint, melyet a bérlet átvétele-
kor annak árával együtt kell megfizet-
ni. Az éves lakossági parkolóbérlet dí-
ja változatlanul. 3.900 forint.

Természetesen, aki az utánvéttel já-
ró plusz költséget megfizetni nem kí-
vánja, az személyesen is jogosult a
bérlet kiváltására. Ebben az esetben
sem kell a korábban bemutatott iga-
zolásokat újra benyújtani azoknak,
akiknek adataiban változás nem tör-
tént, csak az aláírt igénylőlappal kell
személyesen a Győr-Szol Zrt. ügyfél-
szolgálatainak valamelyikébe, a pénz-
tári nyitvatartási időben befáradni.

Azoknak, akik nem rendelkeztek en-
gedéllyel, vagy időközben valamely ada-
tuk – akár személyes, akár gépkocsira
vonatkozó – megváltozott, továbbra is

Fenyôgyûjtés
A GYHG Győri Hulladékgazdálko-

dási Nonprofit Kft. közszolgáltatási
hulladékszállítási működési területén
a családi házas övezetekben, illetve a
bio hulladékgyűjtővel rendelkező in-
gatlanok esetében a díszek nélküli fe-
nyőfa, apróra aprítva, a barna fedeles
kukában is elhelyezhető. A volt kará-
csonyfák a díszek nélkül, a jogosult-
ság igazolása után a hulladékudvarok-
ba is beszállíthatóak. A győri hulladék-
udvarok nyitvatartása a www.gyhg.hu
weboldalon olvasható. A vidéki hulla-
dékudvarok jelenleg zárva tartanak, a
nyitásuk időpontjait a közszolgáltató
január 10-ig közzéteszi.

Új fizetô parkolóhelyek januártól

csak személyesen intézhetik az éves la-
kossági bérlet kiváltását, a szükséges
igazolások bemutatását követően.

A személyes ügyintézés gyorsítása
érdekében, idén januártól megnyílt a
lehetőség az ügyfélszolgálati irodák-
ban a bankkártyás fizetésre az ügyin-
tézőknél is. Tehát a pénztári befizeté-
sen kívül a Jókai utcában plusz három
terminál, míg az Orgona utcában
plusz egy terminál áll az ügyfelek ren-
delkezésére. Már az Orgona utcai
ügyfélszolgálaton is van lehetőség a
parkolóbérletekkel kapcsolatos teljes
körű ügyintézésre.

A 2018. évre érvényes lakossági
parkolóbérletek január 2-től váltható-
ak. A bérletkiváltás pontos feltételeiről
a www.gyorszol.hu oldalon található
részletes tájékoztató.

díjfizetés ellenében, illetve érvényes
parkolási bérlettel vehetők igénybe.

Nádorvárosban, az Eszperantó út–
Vasutas utca–Honvéd utca–Kálvária
utca–Lahner György utca–Bem tér–
Wesselényi utca–Buda utca–Tihanyi
Árpád út által határolt területen lakó-
hellyel rendelkezők lakossági parkolá-
si bérletet válthatnak, a bérletigénylés
feltételeinek teljesítése esetén.

További változás, hogy Újvárosban,
a Burcsellás köz–Rába utca–Petőfi
tér–Kossuth Lajos utca által határolt
területen lakóhellyel rendelkezők is jo-
gosulttá válnak lakossági parkolási
bérlet váltására.



ÁLLÁS

A Vaskakas Bábszínház
díszletező (fizikai munka) mun-
kást és hangosító munkatársat
keres! Érdeklődni és jelentkezni a
Vaskakas Bábszínház műszaki ve-
zetőjénél, Horváth Bálintnál lehet,
a balintvaskakas@gmail.com
email címen.

SZOLGÁLTATÁS

Mindennemű kárpi-
tozást, javítást vállalok in-
gyenes felméréssel, vidéken
is. Nagy szövetválasztékkal.
Tel.: 06-20/239-9198.

Villanyszerelés és tanács -
adás, Győr és környékén. Tel.: 06-
20/402-6657.

Redőny-, szúnyogháló- 
szerelés, gurtnicsere,

rövid határidővel. 
Tel.: 06-20/246-5724.

Áruszállítást, fuvarozást,
költöztetést vállalunk, 3,5–
8 tonnás teherautóval. Tel.: 06-
20/254-8082.

Villanyszerelést és
villanybojlerek javítását vál-
lalom Győrben és környé-
kén. Telefonszám: 06-
70/384-6557.

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok javítása,

áthúzása, anyagválasztással. 
Ingyenes felmérés – szállítás.
Autók, robogók kárpitjainak

javítása, áthúzása. 
06-70/884-6838

EGYÉB

Eladó 9 W-os új kandalló,
jótállási jeggyel. 50.000 Ft.
06-20/594-4804

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort,

festményt, herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, kristályokat,

ezüst tárgyakat, ékszert, 
régi órákat, könyveket,

dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101 

Kérésre díjtalanul 
házhoz megyünk!

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása, beváltása.
Nádorvárosban garázst vennék. 06-
70/564-2280

INGATLAN

Adyvárosban, 1+2 szobás, 53
nm-es felújított panellakás eladó.
14,5 M Ft. Telefonszám: 06-20/419-
3782

Győr-Belvárosban, 76 nm-
es, 3 szobás, felújított, gáz-cirkó fű-
téses lakás eladó. 23.900.000 Ft.
06-70/633-5250

Győr-Nádorvárosban, 66
nm-es, 2 szobás, erkélyes téglalakás,
garázzsal eladó. 20.990.000 Ft. 06-
70/940-4046

Nádorvárosban, hőszigetelt
téglalakás, garázs kiadó, Bükfürdői
Apartmanhotelben apartman kia-
dó, eladó. Telefonszám: 06-
30/302-6149.

LAKÁSCSERE

06-96/505-000

Belvárosi, 2 szobás, 63 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne belváro-
si, gyárvárosi, nádorvárosi, 2-3 szo-
bás, határozatlan idejű bérleményre,
Újváros, Sziget kizárva. (Hirdeté s -
szám: 634.)

Szabadhegyi, 2 szobás, 49 nm-
es, összkomfortos, távfűtéses, hatá-
rozatlan idejű bérleti szerződéses la-
kást cserélne hőszigetelt épületben,
erkélyes, 3 szobás, 55–69 nm-es,
határozatlan szerződéses bérlemény-
re. (Hirdetésszám: 428.)

Belvárosi, 1 szobás, 27 nm-es,
egyedi gázfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 3-4 szo-

bás, belvárosi, révfalui, nádorvárosi,
határozott-határozatlan idejű bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 430.) 

Nádorvárosi, 1 szobás, 35 nm-
es, komfortos, egyedi gázfűtéses,
teljesen felújított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne na-
gyobb, határozott idejű bérlemény-
re. Kossuth utca kizárva. (Hirdeté s -
szám: 431.) 

Jancsifalui, 1 szobás, 38 nm-
es, komfortos, egyedi gázfűtéses,
határozott idejű bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 36–50 nm-es,
2 szobás, komfortos-összkomfor-
tos, határozott-határozatlan idejű
bérleményre. Sziget, Újváros, Bán
Aladár utca kizárva. (Hirdetés -
szám: 432.) 

ÉPÍTŐANYAG
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APRÓ HIRDETÉS

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda: 
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu

Ablakok bukó-nyíló Winkhaus vasalattal, 1 kW üveggel

600x600 mm:
900x600 mm:
900x1500 mm:
1200x1500 mm:
1500x1500 mm:

br. 12.870 Ft
br. 18.500 Ft
br. 27.500 Ft
br. 31.000 Ft
br. 34.900 Ft

PASSZÍV HÁZNAK MEGFELELÔ ABLAKOK IS!
Bejárati ajtó 5 pontos zárral 59.000 Ft-tól!

Gyôr, Richter J. u. 9. • Vámosszabadi, Jedlik Á. u. 10. • ckvablak@gmail.com

Nyitva: h.-p. 8-16 h • Tel.: 30/902-8391 • 96/950-938

www.ablakkell.com

ABLAK-AJTÓ
Nem kell hónapokat várnia

CSONTSÛRÛSÉG-VIZSGÁLATRA
tudjon meg többet csontjai állapotáról. 
Elôzze meg a csonttörését!

A vizsgálat 3 különbözô szerkezetû csonton
történik és beutaló nem szügséges!

Bejelentkezés: 96/827-744, 30/860-5329
Cím: Gyôr, Bem tér 14/B Szent György Egészségcentrum.

Kérjük, küldje el fényképes szakmai önéletrajzát 2018. január 5-ig az allas@somogyi.hu címre vagy a 9027 Gyôr, Gesztenyefa u. 3. alá.

A gyôri székhelyû Somogyi Elektronic® Kft.
folyamatos fejlôdésének biztosítása céljából,
marketing csapata bôvítéséhez keres

TERMÉKMANAGER munkatársat
Feladatok: • Elektronikai termékek felkutatása, meglévő termékportfólió kezelése • Jelenlegi és új beszállítók
árajánlatainak folyamatos nyomon követése • A piaci trendeknek megfelelő új termékek bevezetése, életpálya
követése • Új termékek csomagolása, a hozzá kapcsolódó dokumentumok teljes körű előkészítése a jogszabá-
lyoknak megfelelően • Megfelelőségi nyilatkozatok, egyéb háttér-dokumentáció elkészítése • Szakmai támogatás
és együttműködés a vállalat többi osztályával

Elvárások: • Legalább középfokú mûszaki végzettség • Közép- vagy felsőfokú angol nyelvtudás • Stratégiai
gondolkodás • Kreativitás, csapatszemlélet, önálló munkavégzés

Előnyt jelent: • Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat • Elektronikai termékek szerelésében és
javításában szerzett gyakorlat • Német nyelvtudás

Amit kínálunk: • Versenyképes bérezés és kafeteria • Karrierlehetőség

Autóban az emberAutóban az ember

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

ÁLDOTT KARÁCSONYT
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!
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Elérhetőségek: www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem 9024 Győr, Hunyadi utca 2. 06-96/550-240

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

KÖZLEMÉNY

Lakossági fórumról, 
a településrendezési eszközök módosítása kapcsán:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Fő-
osztály http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítások
és partnerségi egyeztetés címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési
eszközök módosítását, ezért kérjük az érdeklődőket, hogy a honlapot folyama-
tosan kísérjék figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Fő-
osztály lakossági fórum keretében bemutatja:
Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési
tervének módosítására irányuló:

SZTM 2017-080 Győr, Nádorvárosi villaövezetek kijelölése
SZTM 2017-081 Győr – Révfalu, Damjanich u. villaövezetek kijelölése
37.§ szerinti előzetes tájékoztatási szakasz tervanyagát.

SZTM 2017-051 Győr-Marcalváros, Mécs L. utca 00416 sz. övezet beépítés
és építésihely-korrekció 

SZTM 2017-060 Győr, Nádorváros – TELEKOM székház 00746
és 04358 sz. övezetek módosítása (telekkiegészítés)

SZTM 2017-075 Győr – Révfalu, 01071 és 01073 sz. övezetek módosítása
SZTM 2017-079 Győri Építési Szabályzat egyes normatív szabályozásainak

korrekciója 
(GYÉSZ 56.§, 82. §, 100. §, 101. §, 119/A. § és az 1. sz. melléklet telelkkihasz-
náltsági mutató fogalom meghatározásának módosítása)
41.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

SZTM 2017-040 Győr-Szabadhegy 00603 és 00601 sz. övezet módosítása
SZTM 2017-041 Győr-Szabadhegy 00161, 00162 és 00962, 00963 sz.

övezet módosítása
41.§ szerinti újra (2.) véleményezési szakasz tervanyagát.

TSZTM 2016-037, SZTM 2016-037 Győr – Pinnyéd, 02454, 02341,
02361, 04150 sz. övezetek beépítési
jellegének módosítása Új sor út

TSZTM 2017-070, SZTM 2017-070 Győr – Góré-dűlő, 04037 sz. Mk övezetbe
sorolása a 20073/2 hrsz.-ú útnak

38.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

A lakossági fórum időpontja: 2018. január 8. (hétfő) 9 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem

A lakossági fórumon való részvétel előtt kérjük a város internetes oldalán a
„http:\\www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\partnerségi egyeztetés” alatt
„A partnerségi egyeztetés általános tudnivalói”  címszóban foglaltakat meg-
ismerni szíveskedjenek (különös tekintettel az adatlap és magatartási szabá-
lyok tekintetében).

A módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2017. december 20-tól 2018. január 16-ig a
város internetes oldalán: „http:\\www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\partnerségi
egyeztetés” címszó alatt. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehe-
tŐek, a kitöltött és aláírt adatlapnak az alábbi címek valamelyikére történŐ eljuttatá-
sával: Postacím: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 GyŐr, Városház
tér 1. E-mail cím: partnerseg@gyor-ph.hu

Településrendezési eszközök módosításának
véleményezése kapcsán:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály
http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/Rendezésiterv-módosítási eljárások és Partner-
ségi egyeztetés címszavak alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módo-
sítását, ezért kérjük az Érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék  figyelemmel!
Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemu-
tatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervé-
nek: A településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes telepü-
lésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a település-
rendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló:  

SZTM 2017-080 Győr, Nádorvárosi villaövezetek kijelölése
SZTM 2017-081 Győr – Révfalu, Damjanich u. villaövezetek kijelölése
37.§ szerinti előzetes tájékoztatási szakasz tervanyagát.

TSZTM 2016-037, SZTM 2016-037 Győr – Pinnyéd, 02454, 02341, 02361,
04150 sz. övezetek beépítési jellegének
módosítása, Új sor út

TSZTM 2017-070, SZTM 2017-070 Győr – Góré-dűlő, 04037 sz. Mk övezetbe
sorolása a 20073/2 hrsz.-ú útnak

38.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

SZTM 2017-051 Győr-Marcalváros, Mécs L. utca 00416 sz. övezet
beépítés és építésihely-korrekció 

SZTM 2017-060 Győr, Nádorváros – TELEKOM székház 00746 és 04358 sz.
övezetek módosítása (telekkiegészítés)

SZTM 2017-075 Győr – Révfalu, 01071 és 01073 sz. övezetek módosítása
SZTM 2017-079 Győri Építési Szabályzat egyes normatív szabályozásainak korrekciója 
(GYÉSZ 56.§, 82. §, 100. §, 101. §, 119/A. § és az 1. sz. melléklet telelkkihasználtsági
mutató fogalom meghatározásának módosítása) 41.§ szerinti véleményezési szakasz
tervanyagát.

SZTM 2017-040 Győr-Szabadhegy 00603 és 00601 sz. övezet módosítása
SZTM 2017-041 Győr-Szabadhegy 00161, 00162 és 00962, 00963 sz.

övezet módosítása
41.§ szerinti újra (2.) véleményezési szakasz tervanyagát.

SZTM 2017-082 Győr – Győrszentiván, 41458 hrsz.-ú ingatlan új építési
telkének 01690 sz. övezetbe sorolása

SZTM 2017-084 Győr-Révfalu 01084 sz. övezet övezethatár és szab.
vonal-korrekció

SZTM 2017-085 Győr-Szabadhegy 1619/8 és 1619/9 hrsz. Építési hely kijelölés
42/A.§ szerinti állami főépítészi eljárás_partnerségi egyeztetési szakasz

SZTM 2017-073 Győr-Bácsa, 02268 Ksp és 04242 sz. Z terület cseréje
(Üstökös FC nagybácsai pálya)

40.§ szerinti záró szakmai véleményezés.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 
2017. december 20-tól 2018. január 16-ig.

A rendezési tervi módosítások elérése: a város internetes oldalán:
http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások és partnerségi
egyeztetés címszavak alatt. (Személyesen: 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában,
a 231-es szobában megtekinthetŐ.) A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban is te-
hetŐk az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.
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Január 6-án ismét elindul a Cut-
ler Fitness Életmód Klubja: akik
belevágnak a 12 hetes program-
ba,  teljes körű segítséget kap-
nak, hogy egészségesen és fit-
ten élhessenek. Aznap nyílt
napra is várnak mindenkit a
győri ETO Parkba, ünnep lesz a
Cutlerben, nyílik ugyanis a női
és a cross terem is.

Egy éve indult el először a Cutler Élet-
mód Klubja, s december elején már a
harmadik „turnus” ért véget. Ha csak
a fogyást nézzük, mínusz öt tonnát te-
gyünk a képzeletbeli mérlegre – ennyi
zsírtól, szabadultak meg az eddigi
résztvevők, 45 millió kalóriát égettek
el, akik elhatározták, hogy végigcsi-
nálják a heti 3-4 edzéssel felturbózott
fehérjediétát. Freimann Sándor, a győ-
ri Cutler szakmai vezetője elmondta,
szeptemberben 11 városban indult el

Vágj bele te is!

Öt tonna zsírtól szabadultak
meg az Életmód Klub
résztvevôi

a program, januárban 14-ben folytat-
ják, és olyan gyorsan fejlődnek, bővül-
nek, hogy nem elképzelhetetlen, hogy
jövőre az ország összes 30 ezer fő fö -
lötti városában lesz Életmód Klub.
„Szeretnénk bekerülni a Guinness Re-
kordok Könyvébe, a zsír leadásának
legjobb módszere címet kívánjuk bir-
tokolni. A legfőbb cél azonban, hogy
egészségesebb nemzetet neveljünk”
– hangsúlyozta Freimann Sándor.

Január 6-án tehát egészségnapra
várnak minden érdeklődőt a Cutler
Fitnessbe, itt lehet 14 órakor regiszt-
rálni az Életmód Klubba, melyhez
csatlakozik MediFitness Orvos- és
Sporttudományi Központ, melynek
missziója, hogy az orvosi felügyeletet
igénylő személyek is biztonságos kö-
rülmények között tudjanak edzeni,
fogyni és szépülni. Ezen a napon nyílik
meg a Cutler két új részlege, a női és
a cross terem is. (x)
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szerző: nagy roland
fotó: rob sharp, jesse peters

Poór Brigitta eddigi pályafutá-
sa bővelkedik sikeres években,
2017 mégis különleges számára.
Ez az idény felülmúlta minden
várakozását, és olyan eredmé-
nyeket hozott, amelyek után
nyugodtan kijelenthetjük, a
győri sportoló a világ egyik leg-
jobb tereptriatlonosa. A Széche-
nyi István Egyetem SE 28 éves
versenyzőjével kutyasétáltatás
közben beszélgettünk.

Ez már a megérdemelt év végi pihe-
nő egyik programja?

Dehogy, a lazításon már túl vagyok,
újra elkezdtük a felkészülést, nem sza-
bad sokat kihagyni. Most az úszáson,
futáson van a hangsúly, de persze
bringára is ülök közben, és a kondi-
zást sem szabad hanyagolni. Az októ-
beri világbajnokság után kaptam há-
rom hetet, azt maximálisan kihasznál-
tam. Olyankor jólesik az otthon, ágy-
ban fetrengés, lustálkodás, de azt
úgysem bírom sokáig. Járom a termé-
szetet, hosszú sétákra megyünk a ku-
tyussal. Az év minden egyes napján
vagy versenyzem, edzésen vagyok,
vagy pedig utazom, szükség van
olyan időszakra, amikor nincs sport.

Összeszámoltad valaha, hogy
mennyit vagy úton versenyek miatt
egy évben?

Ez még nem jutott eszembe, de
szerintem időben és megtett kilomé-
terben is elképesztően nagy szám jön-
ne ki. Év elején úgy terveztük, hogy
egy spanyolországi edzőtábor után
hazai megmérettetéseken, és tíz euró-
pai Világkupa-futamon indulok, eh-
hez jött még a marosvásárhelyi konti-
nensbajnokság, a dániai XTerra Eb,

Hawaii-tól Dániáig: Poór Brigitta különleges éve
méter várt ránk, ahol 400 méter szint-
különbséggel is meg kellett küzdeni.
Az óceánban úszás örök élmény ma-
rad, már csak azért is, mert tényleg
úgy éreztem, hogy az életemért tem-
pózok. Sokszor úszunk viharos ten-
gerben, de ez teljesen más kávéház.
Megúsztuk a rossz időjárást, de így is
jöttek a 3-4 méteres hullámok, és ek-
kor jön rá az ember, hogy milyen ereje
van a víznek. Megtapasztaltam, hogy
azokban a pillanatokban csak egy kis
porszem voltam.

A szervezés mennyire volt külön-
leges Hawaii-on? A sportág szülő-
hazájában, igazi otthonában sztár-
ként kezelik a versenyzőket?

Az tény, hogy sok más országban
ismertebbek vagyunk, mint itthon.
Egy-egy franciaországi, németországi
vagy belga versenyen csak rólunk szól
az a pár nap, a nézők képben vannak,
ki honnan jött, milyen eredményeket
ért el. A hawaii verseny persze túltett
mindenen. Olyan felvezetést kapott,
hogy csak ámultam. Óriási volt a mé-
diaérdeklődés, sajtótájékoztatókon,
fotózásokon kellett részt vennünk, volt
közönségtalálkozó, ahol sportolók is
kérdeztek tőlünk. Ők főleg a felkészü-
lésre, szakmai titkokra voltak kíváncsi-
ak. Érdekes volt olyan dolgokról be-
szélni, hogy hogyan táplálkozunk,
vagy hogy a különböző terepeken mi-
lyen guminyomással megyünk.

Lehet ennél több versenyt nyerni
egy évben?

Ha maximalista vagy, nem nehéz
elképzelni, de azon túl, hogy anyagi
korlátai is vannak a sok versenyzés-
nek, úgy érzem, ennél többet fizikai-
lag sem bírnék. A Világkupa tizenöt
európai futamából tízen álltam rajt-
hoz, hatszor győztem, és háromszor
lettem második, egy versenyem volt
Svájcban, ami nem sikerült túl jól, itt
a hatodik helyen végeztem. Összesí-
tésben ez a második helyre volt elég.
Az erdélyi Tereptriatlon Európa-baj-
nokságot és a dániai XTerra Európa-
bajnokságot sikerült megnyernem.
Előbbit nagyon élveztem, rengete-
gen szurkoltak nekem, ez sokat se-
gített. Nagyon szeretem a dániai ver-
senyt is, itt iszonyat nehéz az úszás
utáni meredek lépcsőn feljutni.
Ezek mellett a győzelmek mellett az
országos bajnokságon is enyém lett
az első hely.

Az eredményeid alapján kijelent-
hetjük, hogy az egyik legjobb női te-
reptriatlonos vagy a világon. Mi mo-
tivál még, mire készülsz a következő
évben?

Az első Világkupa-futam áprilisban
lesz, addig gőzerővel készülünk, nem
tartunk egy nap pihenőt sem. Szeret-
nék legalább annyi versenyen elindul-
ni, mint 2017-ben. Edzőmmel, Schu-
macher Ákossal nagyon tudatos mun-
kát végzünk most már három éve. En-
nek köszönhető a folyamatos fejlődés,
aminek, bízom benne, hogy idén is lát-
szik majd az eredménye.

valamint összejött az indulás a legis-
mertebb tereptriatlon-versenyen, a
Maui szigetén, Hawaii-on rendezett vi-
lágbajnokságon. Így utólag átgondol-
va, szinte állandóan úton voltam.

Mesélj a hawaii viadalról, hiszen
ezen a versenyen már elindulni is
óriási eredmény, te pedig a hihetet-
lenül erős mezőnyben a negyedik
helyig jutottál.

Napokon keresztül ítéletidő volt,
de a versenyen már jobb körülmények
vártak minket. Az 1.500 méter óceáni
úszással kezdtünk, aztán jött a 30 ki-
lométeres kerékpáros szakasz 1.200
méter szintemelkedéssel, hegyikerék-
páros pályán. A terepfutáson 10 kilo-
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Ajándékozzon
egészséget szeretteinek

karácsonyra!

A bérletek és a belépôk megvásárolhatók a Rába
Quelle pénztárában (Gyôr, Fürdô tér 1.), és felhasználhatók
2018. június 30-ig. Ha további kérdése volna,
érdeklôdjön a Rába Quelle recepcióján: 96/514-900

A gyôri  Rába Quelle Gyógy-,
Termál- és Élményfürdô ajánlata:

• 10+1 alkalomra szóló EGÉSZ NAPOS
FELNÔTT  bérlet: 33.500 Ft

• 10+1 alkalomra szóló EGÉSZ NAPOS
FELNÔTT  bérlet  szaunakert
használattal: 56.500 Ft 

• 10+1 alkalomra szóló EGÉSZ NAPOS 
NYUGDÍJAS/ DIÁK bérlet: 27.000 Ft

• 10+1 alkalomra szóló EGÉSZ NAPOS
GYERMEK bérlet: 22.500 Ft

• 5 alkalomra szóló EGÉSZ NAPOS
FELNÔTT bérlet: 16.500 Ft

• WELLNESS NAPI JEGY: 
fürdô-  és szaunakert belépô,
50 perces vitalizáló masszázs: 9.900 Ft

• Ajándékutalvány 5000 Ft 
és 10.000 Ft értékben a MI fürdônk!

Rába Quelle —
a TE álmod,

Péntektől kapható a Baross úti Láto-
gatóközpontban a győri Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivált (EYOF) vissza-
idéző exkluzív album. Ahogy arról már
a múlt héten is hírt adtunk, a 240 ol-
dalas kiadványban a nyári esemény
legnagyobb élményeit idézik fel ren-
geteg fotóval az album készítői.

Már kapható az
EYOF-album!Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál

(EYOF) győri sportolóit és edzőit kö-
szöntötte Borkai Zsolt polgármester
és az önkormányzat az év utolsó köz-
gyűlésén, csütörtökön.

Borkai Zsolt köszönetet mondott a
győrieknek azért, hogy barátságos
otthont adtak az eseménynek. A kül-
földi sportolók, hozzátartozóik, és az
érdeklődők nagy elismeréssel szóltak
a fogadtatásról, még ma is több pozi-
tív visszajelzés érkezik. Hozzátette,
egy hazai esemény akkor jó igazán, ha
sikeresen szerepelnek a helyi sporto-
lók, ez pedig itt megtörtént, nem csak
a magyar csapat, de azon belül a győri
versenyzők is kiemelkedően teljesítet-
tek. Arról is beszámolt, hogy az Euró-
pai Olimpiai Bizottság közgyűlésén a
győri eseményt mint minden idők leg-
jobb EYOF-ját emlegették.

A közgyűlés elején levetítették az
eseményt felidéző filmet, majd követke-
zett a sportolók köszöntése. Az atlétiká-
ban elért kiváló eredményéért Lendvai
Luca és Simon Virág Anna, a cselgán-
csozók közül kimagasló teljesítményé-
ért Sipőcz Richárd és Vida András ré-
szesült elismerésben. Díjazták a kerék-
pározó Bajorfi Esztert, ahogy a kézilab-
datornát megnyerő női csapat győri

Díjazták az EYOF gyôri résztvevôit

tagjait, Afentáler Sárát, Gerháth Kin-
csőt és Pál Tamarát is. Teniszezőként
Jánosi Lucának gratuláltak, a tor-
nasportból Mészáros Krisztofert kö-
szöntötték. Az úszósportban végzett ki-
tűnő munkájáért Pózvai Kiara kapott
ajándékot. Kiváló sportvezetői munká-
ért elismerést kaptak a jelenlévő edzők,
szakosztályvezetők: Gálos László, Gyi-
mes Nikolett, Hatos Zsuzsanna, Petrov
Iván, Soós Szabolcs és Szűcs Róbert.

Bár nem tudott jelen lenni, de elisme-
résben részesült a cselgáncsozó Kar-
dos Tímea, a kézilabdázó Szilovics Fan-
ni és Varga Emőke, a kosárlabdázó Szi-
rony Dorina, a teniszező Drahota-Sza-
bó Dorka és Fajta Péter, valamint a tor-
nász Fehér Nóra is. A sportvezetők kö-
zül nem volt ott a közgyűlésen, de elis-
merésben részesült Bognár Róbert,
Búza László, Draskóczy Imre, Kun Atti-
la, Magyar László és Szalóki Richárd.



38 / + / 2017. december 22.

SPORT MOZAIK

A férfi kézilabda NB I/B Nyugati csoportjában az idény
felénél tartanak a csapatok, az Agrofeed-ETO-SZESE a
tabella 2. helyéről várhatja a februári folytatást. A győri-
ek az év utolsó bajnoki találkozóján, a 13. fordulóban az
Ajka együttesét fogadták, és 12–12-es félidő után 28–
21-re győztek.

December 27-én, szerdán
rendezi a 25 éves Győri Ko-
sárlabda Club, valamint a
Széchenyi Kosárlabda
Akadémia a Győri Inter-
sport Teremkosárlabda
Fesztivált az Egyetemi
Csarnokban. 

A téli fesztivál évek óta hagyo-
mány a városban, volt ugyan né-
hány év, amikor elmaradt, de a
legtöbbször nagy sikere volt a
rendezvénynek, erre számíta-
nak idén is a szervezők. Nevezni
hét kategóriában lehet: a hely-
színen, az esemény Facebook-
oldalán, az info@gyorkosar.hu
e-mail címen, valamint az Inter-
sport Áruházban. A nevezéshez
szükség van a csapat nevére, a
tagok névsorára, a csapatveze-
tő telefonszámára, és meg kell
jelölni a kategóriát is.

„Az Egyetemi Csarnok már
szerda 6 órától nyitva lesz, ké-
szülünk a kezdésre, lesz tehát
idő a mérkőzések előtt is a ne-
vezésre, illetve a sorsolásra
7.30-tól 8.30-ig. A mérkőzések
9 órakor kezdődnek. Nyolc pá-
lyát építünk fel, így minden gör-
dülékenyen megy majd. Az
már az előnevezésekből is lát-
szik, hogy sok csapat lesz,
nem csak Magyarországról, de
a szomszédos országokból is”
– mondta Csaplár-Nagy Ervin,
az Agrofeed-Széchenyi Egye-
tem GYKC klubvezetője. A
mérkőzéseket a streetball sza-
bályai szerint rendezik, 3+1 fős
csapatokkal, a játékidő 12
perc, vagy az elért 21 pont. A
csoportmérkőzések után egye-
nes kieséses rendszerben ját-
szanak a csapatok a döntőig.
Valamennyi korosztályban ve-
gyes csapatok is indulhatnak,
lány és fiú tagokkal. A mérkő-
zésre labdát biztosítanak a
szervezők, de kérik, hogy a be-
melegítéshez minden csapat
saját labdát vigyen magával.

Várják
a csapatokat
az év végi
kosár-
fesztiválra

A második helyrôl folytatják
„Pozitívumként csak a győzelmet tudom említeni,

egyébként gyengén játszottunk. Akartunk, küzdöttünk,
eléggé görcsösen játszottunk, de azért csak behúztuk a
kötelező két pontot. Edzünk tovább a bajnoki szünetben
is, hogy bírjuk majd erővel a tavaszt” – mondta a találkozó
után az ETO átlövője, Kőhalmi Dániel. A Győr 21 ponttal a
tabella második helyén zárta az évet a 24 pontos Vecsés
mögött, a harmadik pozícióban a PLER-nek 20 pontja van.

Az ETO-SZESE egy NEKA elleni idegenbeli vereséggel
kezdte a szezont, majd következett zsinórban nyolc győ-
zelem. A 10. fordulóban kikapott a csapat az éllovas Ve-
cséstől, majd döntetlenre végzett Veszprémben. A bajnok-
ság őszi felét két nyert meccsel zárták a zöld-fehérek.

„Volt egy-két szerencsés győzelmünk, gondolok itt első-
sorban a felsőőrsi mérkőzésre, ahol egy betegségtől legyen-
gült, tartalékos csapattal álltunk ki, az ellenfél végig vezetett,
mégis nyertünk egyetlen góllal. Van öt olyan elvesztett pon-
tunk, ami nagyon fájó, és biztosan hiányozni fog a végén. A
Veszprém fiataljai ellen csak egy döntetlenre futotta úgy,
hogy őket szinte mindenki megverte rajtunk kívül. A Vecsés
ellen ugyanolyan hitehagyottan játszottunk, mint az utolsó
mérkőzésen, természetesen vereség lett a vége. A NEKA-tól
pedig úgy kaptunk ki, hogy nyernünk kellett volna úgy is,
hogy pénteken munka után utaztunk a találkozóra. Összes-
ségében sokkal jobb teljesítményt nyújtottunk, mint az előző
idény ezen szakaszában, jobb helyen is állunk, de nem va-
gyok elégedett. Az edzések folytatódnak az ünnepek között
is, kevés pihenőt kapnak a fiúk. Feltöltjük az elemeket, aztán
irány a folytatás” – értékelte a bajnokság első felét Deáki Ist-
ván, az Agrofeed-ETO-SZESE vezetőedzője.

Idén hatvanadik alkalommal választja
meg a Magyar Sportújságíró Szövet-
ség az év sportolóit, csapatait és ed-
zőit. A díjakat január 11-én a Nemzeti
Színházban adják át. A sportújságírók
összesen tizenegy kategóriában vá-
lasztják meg a legjobbakat. A jelöltek
névsorát már nyilvánosságra hozták. A
legjobb női sportolók között várja a
szavazatokat Görbicz Anita, a Bajno-
kok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC
csapatkapitánya, aki a világbajnokság
után visszavonult a válogatottságtól.
Ugyancsak sikeres évet zárt, és ott van
a jelöltek között a győri kajakos világ-
bajnok Takács Tamara, aki jelenleg a
Vasas versenyzője. A csapatok mező-
nyében akár a Rába ETO futsalcsapa-
ta is elhódíthatja az elismerést. A zöld-
fehérek a hazai sikerek mellett a sport-
ág történetének első magyar klubja-
ként bejutottak a Bajnokok Ligája né-
gyes döntőjébe. Szintén a csapatok
között szavazhatnak az újságírók az
ötezer méteren világbajnok női kajak
négyesre, amelynek a Graboplast VSE

olimpiai bajnoka, Fazekas-Zur Kriszti-
na is tagja volt. A listán szerepel az Eb-
re kijutott női kosárlabda-válogatott is,
amelyen a győri kosarasok közül Si-
mon Zsófia, Varga Zsófia és Krivacevic
Tijana is szerepelt. Az edzők kategóri-
ájában Ambros Martín, az Audi ETO
mestere is esélyes a díj elnyerésére. 

Egy másik szavazáson már a győz-
teseket is kihirdették. A Magyar Távirati
Iroda (MTI) Sportszerkesztőségének
felkérésére a hazai sportági szövetsé-
gek 1964 óta minden esztendőben el-
döntik: kik sportágukban az év leg-
jobbjai. Idén 56 sportág szövetsége vá-
lasztott. A voksolás történetében az
abszolút csúcstartó Portisch Lajos
sakknagymester, aki huszonhárom-

szor lett első 1964 és 1994 között. Az
idei győztesek közül kiemelkedik a fal-
labdázó Krajcsák Márk és a búvárúszó
Balázs Péter, mindketten tizenharma-
dik alkalommal lettek a legjobbak. A
tornász Berki Krisztián tizenegyedszer,
az úszó Cseh László és a szörfös Gá-
dorfalvi Áron pedig egyformán tized-
szer érdemelte ki szövetsége elismeré-
sét. Idén a jégkorongozók inline szak -
ágában az ETO HC sportolója, Du -
schek Dávid győzött. A férfi kajakban
Horváth Bence, a Győri Graboplast VSE
versenyzője lett a legjobb, míg a női ke-
nusoknál klubtársa, Devecseriné Takács
Kincső nyert. A kendósok a Szigetközi
Junior Kendo Klubból Babos Gábort vá-
lasztották meg az év legjobbjának.

Gyôriek az év
legjobbjai között

Devecseriné
Takács Kincső
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Amit nyújtunk:
• Tervezés
• Felelôs

mûszaki vezetés
• E-napló vezetése
• Teljes körû kivitelezés
• Felújítás
• Utólagos hôszigetelés

Saját gépparkkal,
állványzattal, szerszám- 
és eszközállománnyal
rendelkezünk.

Kohlberger Bau
www.kohlberger.hu

Alapozzon ránk!
CSALÁDI HÁZAK
TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE

Kohlberger Zoltán
Telefon: +36-20/254-8082
E-mail: kohlbergerkft@gmail.com

Tizenegy ország 75 klubjának csak-
nem 800 versenyzője állt rajtkőre Győr-
ben, Európa legnagyobb cikluszáró
úszóversenyén, a VIII. Scitec Győr Ope-
nen múlt hétvégén. A viadal idén egy
időben volt a koppenhágai rövidpályás
Európa-bajnoksággal, így a legjobbak

közül többen hiányoztak. Mindezek el-
lenére komoly mezőny várta a futamo-
kat ezúttal is az Aqua Sportközpont-
ban. Itt volt többek között két junior vi-
lágbajnok, Rasovszky Kristóf és Már-
ton Richárd, Sztankovics Anna ifjúsági
olimpiai bronzérmes, Zombori Gábor
EYOF-aranyérmes, valamint a hazaiak

Európa egyik legjobb versenye lett
közül Dobos Dorottya junior Eb-ezüst -
érmes és Pózvai Kiara EYOF ezüst- és
bronzérmes.

„Nyugodtan mondhatom, hogy a
kontinensen az egyik legjobb versennyé
nőtte ki magát a győri, ahova még Indiá-
ból is érkeztek indulók. Tavaly többek kö-

zött Verrasztó Evelyn és Kapás Boglárka
is részt vett a SCITEC Openen. Idén ők
az Európa-bajnokságot választották, az
utánpótlás számára azonban most is ki-
váló lehetőség volt a verseny arra, hogy
megméressék magukat a többek között
Dániából, Lengyelországból, Romániá-
ból és Svájcból érkező riválisokkal szem-

ben” – mondta Petrov Iván, a Győri Úszó
SE vezetőedzője.

Az éremtáblázat élén a rendező klub
végzett 35 arany, 28 ezüst és 27 bronz -
éremmel. A Győri Úszó SE legjobb fel-
nőtt versenyzői közben a rövidpályás
Európa-bajnokságon vettek részt. „A
magyar csapatból hiányzott az előzete-
sen több számban is éremesélyesnek
tartott Jakabos Zsuzsanna, kisebb sé-
rülés miatt inkább nem kockáztatta a
részvételt. Akik viszont ott voltak, nem
jöttek haza egyéni vagy országos csúcs
nélkül. Sebestyén Dalma egyéni csú-
csot ért el 50 méteres mellúszásban,
Gyurinovics Fanni két korosztályos és
egy országos rekordot úszott, a négy-
szer ötvenes gyorsváltóval hetedik lett.
Lobanovszkij Maxim országos csúcsok
mellett egy 5. és egy 9. helyezést ért el.
Szentes Bence 100 háton egyéni leg-
jobbját teljesítette. Gyárfás Bence és Ta-
kács Krisztián ötödik lett a négyszer öt-
venes gyorsváltó tagjaként – összegez-
te röviden a győriek Eb-szereplését Pet-
rov Iván, aki utánpótlás szövetségi kapi-
tányként volt a csapattal Dániában. A
Győri Úszó SE-ből két edző, Sebestyén
Balázs és Gyertyánffy Tamás, valamint
Devecseri Ádám gyúró is tagja volt a
magyar küldöttségnek.
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