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Delov Jávortól, a Random Trip dobosától és szer‐
zőjétől megtudtuk, az albumon ötven zenész műkö‐
dött közre. Különböző generációk – Tátrai Tibor, Dés
László, Szepesi Mátyás, Járai Márk – és más‐más stí‐
lusok: világzene, folk, hip‐hop és rock. „Egy CD‐be
zárt eszencia” – foglalta össze Delov Jávor, és hozzá‐
tette, azért is különösen találó a címe, mert a dalok
változatos zenei világát és az ötven zenészt egyfajta
zenehíd köti össze, így alkot egységet a különböző‐
ség. „Minden szám egy zenei kaland, olyan, mintha

A diákok bánatára, nagyon rövid
volt ebben a tanévben a téli szünet. A
legtöbb iskolában már szerdától meg‐
kezdődött a tanítás. A következő idő‐
szak aktívan telik majd, hiszen a tanu‐
lóknak lezárul az első félév, az általá‐
nos iskolások pedig a januári felvéte‐
lire készülhetnek. Horváth Péter, a Ré‐
vai Miklós Gimnázium igazgatója és a
Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a
Győr+ Televízió Híradójának elmond‐
ta, 2018‐ban remélhetőleg körvona‐
lazódik majd a Nemzeti alaptanterv. 

a téli szünet utáni 

A Random Trip és
a Margaret Island is 

IMÁDJA GYORT

Zenehíd címmel jelent meg a Random Trip legújabb al‐
buma, erre utolsóként került fel a Hajolj közel című dal,
a Margaret Island pedig egy Arany János‐vers feldolgo‐
zásával, A rab gólyával és a hozzá készített videoklippel
rukkolt elő nemrégiben – ezek apropójából látogatott
el Delov Jávor, Lábas Viki és Füstös Bálint a Győr+ Rádió
stúdiójába múlt év végén, ahol azt is elárulták: a győri
közönség előkelő helyen lopta be magát a szívükbe.

egy rádióadást hallgatnánk” – magyarázta Jávor. Az
albumon a decemberben elhunyt énekesnő, Fábián
Juli hangja is felcsendül, akiről Delov Jávor elérzéke‐
nyülve, mégis mosolygó szívvel emlékezett meg a
stúdiónkban, hiszen szerencsésnek érzi magát, hogy
ismerhette, ráadásul együtt is zenélhetett a mindig
vidám énekesnővel.

Az album egyébként nagyon lassan készült el, sok‐
szor hitték azt, hogy talán sosem lesz kész. A Hajolj
közel című szám – amelyet dalpremierre hoztak el

hozzánk – ötlete egy koncerten született, ezt vitte
tovább a próbaterembe a Margaret Island‐es Lábas
Viki, Járai Márkkal és Szepesi Mátyással kiegészülve,
majd Kiss Tibi, a Quimby frontembere, a Punnany
Massif Wolfie‐ja és Delov Jávor is írt hozzá szöveget. 

Azt is megtudtuk, a Random Tripet és a Marga‐
ret Islandet a legjobb élmények kötik Győrhöz. „A
város közönsége nagyszerű, a Rómer Ház az egyik
legjobb hely az országban” – hangzott el a rádió‐
beszélgetésen.
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Hoz‐
zátette, a
naptári évtől
azt is várják, ha az eredeti, 2014.
évi elképzelés szerint a pedagógu‐
sok bérének megállapításakor szor‐
zószámmal vennék figyelembe a
mindenkori minimálbér‐emelést, hi‐
szen a legutóbbi korrekciónak kö‐
szönhetően, a szakmunkás minimál‐
bér már majdnem eléri, vagy netán

meg is halad‐
ja egy pálya‐

kezdő, gyakor‐
nok fokozatba be‐

sorolt pedagógus bérét.
A középfokú oktatási intézmé‐

nyekbe felvételizők számára nem tör‐
tént jelentős változás, a jelentkezés
már december közepén lezárult, ja‐
nuár 20‐a környékén várhatók az
írásbeli felvételik, de lesznek olyan is‐
kolák, akik szóban is vizsgáztatnak
majd. „Ezeknek a teszteknek a tükré‐

ben tudnak leginkább segítséget kap‐
ni a gyerekek és a szüleik abban,
hogy február közepén melyik iskolát
jelöljék meg továbbtanulás céljából.
Továbbra is biztatok mindenkit arra,
hogy nézze meg az Oktatási Hivatal
honlapján a korábbi felvételi felada‐
tokat, hiszen ebben sem volt nagy
változás az utóbbi időszakban, nagy‐
jából fel lehet készülni, hogy milyen
feladatokra és pontozásra számíthat‐
nak a fiatalok” – hangsúlyozta Hor‐
váth Péter.

Tesztekkel is
készülhetnek a diákok

a felvételire 

Aktív lesz

IDOSZAK´́
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A kormány 2018‐ra 3 százalé‐
kos inflációt jelzett előre, s ehhez
igazította a nyugdíjemelés mérté‐
két. Időközben azonban a kabinet
2,7‐re csökkentette prognózisát, a
Magyar Nemzeti Bank pedig ennél
is derűlátóbb, csupán 2,5 százalé‐
kos inflációt jósol. A 3 százalékos
nyugdíjemelést viszont nem csök‐
kentették, így annak a mértéke
legalább 0,3, de ha a Magyar
Nemzeti Banknak lesz igaza, akkor
0,5 százalékkal nagyobb lesz, mint
amit a jogszabályok előírnak. 

Módosult az úgynevezett katás
vállalkozók nyugdíjjogosultsága. A
főállású kisadózó biztosítottnak
minősül, a törvényben meghatáro‐
zott ellátásra jogosultságot szerez‐
het, ennek számítási alapja pedig
94.400 forint, magasabb összegű
tételes adó fizetése esetén viszont
már 158.400 forint. 

Január elsejétől emelkedett a
gyermekgondozási díj, valamint a
diplomás gyed is, ez utóbbit már a
gyerek kétéves koráig igénybe lehet
venni. A gyermekgondozási díj a mi‐
nimálbér emelkedésének köszön‐
hetően nőtt. (A minimálbér össze‐
ge idén már bruttó 138 ezer forint,
vagyis 8 százalékkal emelkedett.) A
gyed maximális összege 2018‐ban
eléri a 193.200 forintot. Az alapkép‐
zésben részt vevő egyetemisták
esetében az összeg 96.600, míg a

Kedves Győriek!
KEDVEZNEK

az eltévedt

AUTÓSOKNAK 

Fotó: Marcali Gábor

Emelkedett a minimálbér, nőtt a gyed, és többet emeltek a nyug‐
díjon, mint amennyi a törvény szerint járna. Az idén januártól ér‐
vényes fontosabb változásokról adunk vázlatos áttekintést. 

mesterképzésben részt vevők
126.350 forintra számíthatnak.

Az internet áfája 18‐ról 5 száza‐
lékra csökkent 2018. január 1‐jé‐
től. A Nemzetgazdasági Miniszté‐
rium úgy számol, hogy a csökken‐
tésnek ez a mértéke csaknem 22
milliárd forintot hagy az emberek‐
nél és a vállalkozásoknál.

A Magyar Posta Zrt. engedéke‐
nyebbé vált, nem kell okmánya‐
inkat bemutatnunk neki, ha
csekkjeinket bankkártyával fi‐
zetjük be, illetve 300 ezer fo‐
rintig az áru, szolgáltatás el‐
lenértékének készpénzes
megfizetésekor is eltekinte‐
nek ettől a gyakorlattól.

Fontos változás, hogy a jo‐
gosítvány kiváltásakor vagy meg‐
hosszabbítása esetén szigorodtak
az egészségügyi feltételek. Az Euró‐
pai Unió tagországaiban ugyanis
2018. január 1‐jétől bizonyos fenn‐
álló szív‐ és érrendszeri betegségek
esetén a jogosítványt nem lehet ki‐
állítani vagy megújítani. 

Az autópályás díjfizetések is vál‐
toztak. A véletlenül díjköteles útsza‐
kaszra tévedő autósok az utazás
megkezdése után egy órán belül
még megvásárolhatják az e‐matri‐
cát. A D2 járműkategóriába tartozó
személygépkocsira regisztráció
után igénybe vehető kedvezmény
januártól már nemcsak a négy, ha‐

nem a három gyermeket nevelő
családok számára is elérhetővé
vált. A motorosok is vehetnek havi
matricát, az ára 2.500 forint. 

Fontos büntetőjogi szigorítás:
január 1‐jétől a 12 év alatti gyer‐

mekek sérelmére elkövetett szexu‐
ális bűncselekmények büntetési
tétele 10‐ről 20 évre emelkedett.

Nem adójogi vagy az okmánya‐
inkkal kapcsolatos változás, de fon‐
tossága miatt jelezzük: az Emberi
Erőforrások Minisztériuma a Ma‐
gyar Időkön keresztül azt ígéri a
betegeknek, hogy tovább rövidül‐
nek a várólisták, miután jogsza‐
bályba foglalják, hogy minden be‐
tegnek a lehető legkorábbi műtéti
időpontot kell felajánlani.

Mozgalmas, de rengeteg élménnyel
teli éven vagyunk túl! Közösen rendez‐
tük meg hazánk első olimpiai esemé‐
nyét, méghozzá nem is akármilyen si‐
kerrel: az Európai Olimpiai Bizottság
előjárói szerint az eddigi EYOF‐ok leg‐
jobbika volt a győri Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál. Erre büszkék lehe‐
tünk, hiszen a város szépségének, és
az itt élők vendégszeretetének hírét a
fiatalok Európa ötven országába vit‐
ték magukkal. Nekünk pedig itt ma‐
radtak azok a huszonegyedik századi
létesítmények, azok az infrastrukturá‐
lis fejlesztések, amelyek ugyan az
EYOF‐ra készültek el, de Győrt szolgál‐
ják hosszú távon is. A magyar állam
nem csak az EYOF‐ot segítette, de a
Modern Városok Program keretében
olyan fejlesztések támogatásáról is
döntött, amely a város következő 20‐
25 évére mutat fejlődési irányt. Tavaly
számos közlekedési fejlesztést hajtot‐
tunk végre, és a parkolási problémák
orvoslására is több beruházást készí‐
tettünk elő. A gazdasági élet szereplői ‐
vel, az egyetemmel, a turisztikai szek‐
tor szolgáltatóival 2017‐ben is gyü‐
mölcsözőnek bizonyult az együttmű‐
ködésünk, miközben kulturális intéz‐
ményeink és a győriek véleményét is
kikérve, készítettük el az Európa Kul‐
turális Fővárosa 2023. pályázatunkat,
amelyhez számos, nem győri kulturá‐
lis szereplő is csatlakozott. Meggyőző‐
désem, hogy Győr valóban olyan ér‐
tékeket rejt magában, amely érdemes
arra, hogy Európa még jobban megis‐
merje. Ezen meggyőződésünk miatt
pályázunk a címre.

Győrt tehát továbbra is a töretlen fej‐
lődés, a folyamatos gyarapodás jel‐
lemzi. S bár most átlépünk egy új esz‐
tendőbe, nekünk nem kell új lapot
nyitnunk, hiszen a munka folytatódik,
ezt az építkezést folytatjuk közösen
tovább. Erre az együttmunkálkodás‐
ra hívom Önöket 2018‐ban is, egy‐
ben kívánom, hogy legyen egészség‐
ben és eredményekben gazdag az új
esztendő mindnyájuknak, sikerüljön
mindazt elérniük, amit 2018‐ra ter‐
veztek maguknak!

Boldog új évet kívánok 
minden Győrinek!

Borkai Zsolt 
polgármester

Nôtt a gyed 
és a nyugdíj, 
emelkedett

a minimálbér
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Az első kérdés adja magát: Hogy
készült az ünnepekre?

Az adventi időszak mindig csodála‐
tos Győrben, és – bár már számos al‐
kalommal átéltem – még mindig ma‐
gával ragad az a hangulat, amit ilyen‐
kor a Belvárosban tapasztalhatunk.
Mint magánember azt mondhatom, a
legfontosabb az volt, hogy kellő időt
tölthessek a családommal, hogy a fe‐
leségem, a gyermekeim számára való‐
ban ünnep legyen az ünnep. De, hogy
polgármesterként is válaszoljak: Büsz‐
ke vagyok arra, ahogyan évről évre
Győrben készülünk az ünnepekre.
Büszke vagyok arra, hogy ma már or‐
szágos, sőt az országhatárt átlépő hírű
az Advent Győrben programsorozat. A
díszvilágítás, a korcsolyapálya a Duna‐
kapu téren, vagy a fényjáték mind‐
mind olyan élmény, amit a gyerekek,
de sokszor a felnőttek is tátott szájjal
csodálnak. Amikor a Győri Advent eré‐
nyeiről beszélek, nem csak látványos
attrakciókra gondolok, hanem a szak‐
rális jellegű, meghitt programokra is.
Ez az egyensúly az, amitől olyan sze‐
rethető városunk kínálata.

Szilveszter éjjelén sokan tesznek
újévi fogadalmat. Polgármester úr
fogadott meg valamit?

Nem vagyok híve az újévi fogadal ‐
maknak, mert úgy gondolom, ha meg‐
születik bennünk egy elhatározás,
hogy valamit meg szeretnénk valósíta‐
ni, vagy valamin változtatni szeretnénk,
azt nem azért kell betartani, mert az év
első órájában megfogadtuk, hanem
mert jónak, hasznosnak gondoljuk. Az
elhatározásaim nem újévi fogadalmak
mentén születnek, a nagyobb döntése‐
imet igyekszem magamban megala‐
pozni, körüljárni, mások véleményét ki‐
kérni, a kisebb ügyekben, minthogy
mondjuk ne egyek annyi édességet –
kivéve persze a gesztenyés sütit, ami‐
ből elég sokat fogyasztottam az ünne‐
pek alatt – szintén nem kell fogadal‐
makhoz kötnöm, sportolóként ennél
több önfegyelmet tanultam.

Ha már a döntéseknél tartunk:
utólag mennyire volt jó döntés,
hogy pályáztunk az EYOF rendezé‐
sére? Megérte?

Abszolút és minden szempontból!
Már önmagában az eszmei értéke,
hogy olimpiai eseményt rendeztünk,

felbecsülhetetlen. Ha úgy tetszik,
sporttörténeti pillanat, amikor meg‐
gyújtottuk a fáklyát, és felhúztuk az
olimpiai zászlót. Ezenkívül a kézzelfog‐
ható hozadéka is óriási. Elég csak körül‐
nézni a városban. Huszonegyedik szá‐
zadi létesítmények épültek, utak újul‐
tak meg, közterek szépültek meg. Nem
csak sportközpont, de új kollégium is
épült, minderre húszmilliárdot megha‐
ladó állami támogatást kaptunk. Ezek
a fejlesztések itt maradtak nekünk,
győrieknek, és több száz fiatal birtokba
is vette az edzőpályákat, az egyetemen
az új kollégiumi szobákat. Ami különö‐
sen nagy öröm volt számomra, látni
azt a lelkesedést, ahogy a győriek hoz‐
záálltak a rendezvényhez. Magukénak
érezték, és vendégszeretetükről, szur‐
kolásukról a külföldi sportolók, sport‐
vezetők is nagyon elismerően nyilat‐
koztak. Köszönöm nekik, hogy ismét
bebizonyították, a győriek igazi közös‐
séget alkotnak!

Mi az, amit az EYOF‐on kívül ki ‐
emelne az elmúlt évből?

A miniszterelnök úrral kötött meg‐
állapodásunkat mindenképp kiemel‐
ném, hiszen a Modern Városok Prog‐
ram keretében újabb többmilliárdos
beruházások valósulhatnak meg a vá‐
rosban. Ezek a fejlesztések elsősorban
lakossági igényekre reflektálnak, de
erősítik gazdaságunkat, turisztikai
vonz erőnket, városunk élhetőségét is.
A teljesség igénye nélkül: az állatkert, a
strand, az egyetem fejlesztése, a men‐
tőállomás létesítése, a parkolási ne‐
hézségek enyhítése, a számos közleke‐

dési infrastruktúra‐fejlesztési elem,
vagy épp a kultúránkat tovább erősítő
színházfelújítás, a hangversenyterem
vagy a konferencia‐központ építése
hosszú távon jelöli ki a város fejlődésé‐
nek irányait. Kiemelném az Európa
Kulturális Fővárosa 2023‐as pályázat
elkészítésének folyamatát is, amelybe
sikerült bevonnunk a győrieket, közvé‐
lemény‐kutatás, kérdőívek, EKF‐nap
keretében. Mindeközben olyan part‐
nereket szereztünk, akik révén Győr
esetleges sikere az egész régió sikere
lehet Pannonhalmától Sopronig,
Nagycenktől Dunaszerdahelyig. Ezt
azért tartom nagyon fontosnak, mert
akár elnyerjük a rangos címet, akár
nem, mi olyan kulturális fejlesztése‐
ket és programokat szeretnénk meg‐
valósítani, amelyekre igénye van az
itt élőknek, s nem csak a győri, de
a minket körülvevő értékek is kö‐
zelebb kerülhetnek hozzánk.

Mit emelne ki az idei
évből?

Itt is hosszú lenne a lista,
ezért csak egy‐két jellemző
dolgot említenék. Elsősor‐
ban, hogy folytatjuk a köz‐
lekedési infrastruktúránk
fejlesztését, valamint a
parkolási gondok orvoslá‐
sát. Tudom, hogy a város‐
ban a legtöbb problé‐
mát egyre inkább a
csúcsidei közlekedési
nehézségek, valamint
a parkolóhelyek hiá‐
nya okozza. Amikor a

Az évkezdés alkalmából Győr polgármesterével ültünk asztalhoz. Szóba kerültek az ünnepek,
és természetesen a mögöttünk hagyott és az előttünk álló esztendőről is kérdeztük a városvezetőt.

Újévi beszélgetés Borkai Zsolttal

Nincs minden évben EYOF, de

a fejlodés
Papp Zsolt

´́
üteme megmarad
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szélünk, örömteli, hogy a Modern Vá‐
rosok Program lehetőséget kínál a vas‐
útállomás és a buszpályaudvar moder‐
nizálására is, hiszen ezeket a város fo‐
gadószobájának is tekinthetjük. Fon‐
tos az is, hogy a gazdasági környeze‐
tünk vonzó legyen a befektetők számá‐
ra. Ez a dinamikus fejlődés és a győri
munkaerő boldogulásának is a záloga.
Éppen ezért január 1‐jével már másod ‐
ízben csökkentettük az iparűzési adó
mértékét, először 2‐ről 1,8, most pe‐
dig 1,6 százalékra. A korábbi csökken‐
tés mutatta, hogy ez nem jelent ki ‐
esést az adóbevétel terén, s bízom
benne, hogy most is a befektetéseket,
a fejlesztéseket ösztönözzük a lépés‐
sel. Bízom abban is, hogy a vállalatok‐
nál maradó pénzből a munkaerő még
jobb megbecsülését is ki tudják fejez‐
ni, mert ezzel is tehetnek a munkaerő‐
hiány enyhítése érdekében. Folytatjuk
a különböző városfejlesztési beruházá‐
sokat, fesztiváljainkat és sportesemé‐
nyeinket is. Bár EYOF‐ot nem rende‐
zünk az idén, de például utánpótlás at‐
létika Eb‐t igen, szóval rangos nemzet‐
közi eseményből sem lesz hiány.

2018 és 2019 is választási év.
Mire számíthatunk?

Valóban, idén országgyűlési, jövő‐
re pedig önkormányzati választások

lesznek Magyarországon. Persze ál‐
szentség lenne azt mondani, hogy ez
nem befolyásolja az életünket, hiszen
nyilván minden párt és politikus

nyerni szeretne, ezért be szeretné
mutatni, hogy mit kínál a válasz‐

tóknak. Az elmúlt kampányok
alatt Győrben – néhány esettől
eltekintve – sikerült megtarta‐
ni a tisztességes hangnemet,
és bízom benne, hogy ezúttal
sem lesz ez másként.  De
akár kampányidőszakról
beszélünk, akár nem, a vá‐
ros fejlődése a legfonto‐
sabb, országgyűlési és
önkormányzati képvise‐
lőink és jómagam is
ezért dolgoztunk ed‐
dig is, és ezt tesszük
ezután is.

városi úthálózat java épült, nyilván
nem ekkora gépjárműállományra ter‐
vezték. Az utcák méretei behatárolják
a lehetőségeket, de komoly szakmai
munka folyik annak érdekében, hogy
javítsunk a helyzeten. A 2017 második
felében kialakult torlódások nagyrészt
szintén közlekedésfejlesztés miatti le‐
zárások következtében alakultak ki,
emiatt kérem is a győriek megértését
és türelmét. Az elmúlt években több
közlekedési tengely készült el, és a vá‐
ros tehermentesítését szolgálja a kele‐
ti elkerülő is. A 83‐as út bővítése, a
Radnóti utca kikötése az 1‐es útra szin‐
tén fontos fejlesztés, ahogyan a parko‐
lási gondok orvoslására a már elkez‐
dett Árpád úti parkolóház, illetve a Vá‐
sárcsarnokhoz és a kórházhoz terve‐

zett létesítmény is. S ha
már a közleke‐

d é s r ő l
b e ‐

Borkai Zsolt:
Gyôr sikere

az egész régió
sikere lehet
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Győrben nyitották meg 
a Szent László Évet
A lovagkirály trónra lépésének

940. és szentté avatásának 825. év‐
fordulója alkalmából hirdetett em ‐
lék évet a nemzetpolitikai államtit‐
kárság, amelynek megnyitóját Győr‐
ben tartották, de az év során szá‐
mos egyházi és világi programmal
emlékeztek a városban és ország‐
szerte Szent Lászlóra.

Megnyílt 
az Utazás 2017 kiállítás,
Győr a díszvendég
Március első hétvégéjén tartot‐

ták az ország legjelentősebb turisz‐
tikai seregszemléjét, a Hungexpo
Budapesti Vásárközpontban, ahol
23 országból több mint 300 kiállító
kínálatából válogathattak a látoga‐
tók. A győri stand fő témája a nyári
EYOF volt, és itt debütált a város új
arculata is.

Új Audi‐modell
sorozatgyártása
kezdődött Győrben
Legördült a gyártósorról az első

Audi RS3 Limousine, amelyet a tava‐
lyi párizsi autószalonon mutattak be,
ezzel fél évvel a TT RS Cupé és Road ‐
ster sorozatgyártásának megkezdése
után elkezdődött a harmadik ilyen
modell gyártása Győrben.

Megújult a Család‐
és Gyermekjóléti Központ
Lajta úti irodája
75 millió forintból újult meg a Laj‐

ta úti iroda az Európai Regionális Fej‐
lesztési Alap és a magyar állam társ‐
finanszírozásában.

Épül az újabb vágányszakasz
Tovább épül a Győri Nemzetközi

Ipari Park vasúti hálózata. A tervké‐
szítés, elfogadás, az engedélyek be‐
szerzése és a munkaterület átadása

után, február első felében indultak
meg az iparvágány‐bővítés kivitelezé‐
si munkái.

Letették a negyedik
győri Dana‐gyár alapkövét
A Dana 46 millió eurót – 14,5 mil‐

liárd forintot – fektet új győri gyárá‐
nak felépítésébe, a gyártás 2018 ele‐
jén kezdődik és a várakozások szerint
2020‐ra 200 magas hozzáadott érté‐
kű munkahelyet teremt. 

Épül a Győrt keletről 
elkerülő út
harmadik szakasza 
Látványosan és ütemterv szerint

halad a Győrt keletről elkerülő út
harmadik szakaszának építése – a
befejező 5,2 km hosszú harmadik
ütemben egy új, 395 méter hosszú
híd is épül a Mosoni‐Duna felett,
Győrszentiván‐Kertváros és Győr‐
Bácsa között.

VISSZAPILLANTÓ
Ez történt 2017-ben 

TAVASZ

Ismét rekordot döntött
a győri adóbevétel
Az előzetes számok alapján a 25

milliárd forintot is meghaladta a vá‐
ros 2016‐os adóbevétele. 55 milliárd
forintos főösszegű költségvetést fo‐
gadott el a februári közgyűlés, ami‐
nek mintegy egyharmadát szánták
fejlesztésekre.

Európa Kulturális Fővárosa:
Számítanak
a győriek javaslataira
Győr 2023‐ban Európa Kulturális

Fővárosa lenne. Februárban megala‐
kult az előkészítő bizottság, amely
számos módon be kívánja vonni a la‐
kosságot, a győriektől véleményeket,
javaslatokat vártak. Nagymintás köz‐
véleménykutatás, logó‐, illetve szlo‐
genpályázat is indult, amelyre több
mint kétszáz pályamű érkezett. 

Fotó: Marcali Gábor  /  O. Jakócs Péter

Az elmúlt évben vendégül láttuk Európát, s a győri szer‐
vezésű rendezvényt az eddigi legjobb EYOF‐nak tartják.
Eközben kulturális területen is felkészülés kezdődött, Győr
megpályázza a 2023‐as Európa Kulturális Fővárosa címet.
Több jelentős infrastrukturális fejlesztés valósult meg,
amelyek 2018‐ban folytatódnak. Idézzük fel együtt 2017.
legfontosabb eseményeit!
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Orbán Viktor Győrben: 
a város fontos bástyája 
a magyar gazdaság fejlődésének
Infrastrukturális, közlekedési és

kulturális fejlesztések is szerepelnek
az Orbán Viktor miniszterelnök és
Borkai Zsolt polgármester által a győ‐
ri Városháza dísztermében aláírt
megállapodásban. Színház és egye‐
temfejlesztés, infrastrukturális fej‐
lesztések, konferencia‐központ,
hangversenyterem, strand és állat‐
kert‐fejlesztés – csak néhány példa a
tervezett beruházásokból.

A magyar kultúra a közös nevező
A kultúra és a magyar értékek fű‐

zik egymásba azt a nyolc várost, köz‐
tük Győrt, amelyek a fővárosi Petőfi
Irodalmi Múzeumban írtak alá
együttműködési megállapodást. Így
került partnerségbe egymással Győr,
Balatonfüred, Debrecen, Kecs kemét,
Szolnok, Gyula, Komárom és Vác.

ezért
a templom fél évre bezárta kapuit a
hívek és a látogatók előtt.

Járható a Szövetség utca
kikötése a 14‐es útra 
Elkészült a Szövetség utca kiköté‐

se a 14‐es számú főútra, vagyis nyár‐
tól járhatóvá vált az új nyomvonal.

Megújult a Türr István Úti Bölcsőde
A teljes beruházás több mint 46

millió forintból, uniós támogatással
valósult meg.

Legyen Győr Európa
Kulturális Fővárosa!
Európa Kulturális Fővárosa Győr

2023 címmel nyílt napot ren‐
deztek a Széchenyi téren, ahol

bemutatkoztak a város kulturá‐
lis intézményei, voltak koncertek,

bábszínházi és színházi előadások,
táncbemutatók is.

Családbarát hellyé 
nyilvánították Győrt
Városunk a Három Királyfi, Három

Királylány Mozgalom sajtótájékozta‐
tóján kapta meg az elismerő címet.

Átadták a felújított Belvárosi
Rendőrirodát Győrben
A Bajcsy‐Zsilinszky úton található

rendőriroda ajtaját korábban majdnem
egy évre bezárták. Nyáron teljesen
megújulva nyitott ki újra az iroda.

Új kosárlabdapálya
Adyvárosban
A Móra‐iskola közelében hat pa‐

lánkkal készült el az új létesítmény.

Üzembe helyezték 
az új győri
szennyvízátemelőt 
és nyomóvezetéket
A három és fél kilométer

hosszú vezeték Újváros, Pinnyéd
és Sziget városrészek mellett Abda,
Börcs, Ikrény és Rábapatona szennyvi‐
zét, valamint csapadékvizeit vezeti el.

Díjazták a Rómer‐múzeumot
A Pulszky Társaság – Magyar Mú‐

zeumi Egyesület 1997 óta hirdeti
meg és szervezi Az év múzeuma pá‐
lyázatot. A bírálóbizottság különdíjjal
jutalmazta a győri Rómer Flóris Mű‐
vészeti és Történeti Múzeumot.

NYÁR

Elkezdődött a győri 
székesegyház felújítása
Megkezdődött a győri Nagybol‐

dogasszony‐székesegyház felújítása,

A tizedik
Gyôrkôcfesztiválon

több ezren játszottak
együtt
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Jól működött az időgép
a nyárnyitón!
Zoltán Erika, a V‐Tech, Dj. Domi ‐

nique, Patkó Béla, azaz Kiki (Első
Emelet), Betty Love, a Happy Gang,
Sub Bass Monster, Csordás Tibi (Fies‐
ta), a Splash és a Hip Hop Boyz is élő‐
ben zenélt Győrben, a koncerten
még lánykérés is volt.

Új utcatáblák a Belvárosban
Nyáron mintegy kétszáz új utca‐

tábla került a sétálóövezetbe, de
más városrészekben is tervezik a táb‐
lák megújítását.

Csoda a Püspökvár alatt – 
átadták az új játszóteret
Teljesen megújult a Püspökvár

alatti sétány, térkőburkolatú séta ‐
utak, játszótér, padok, igényes zöld‐
terület szolgálja a pihenni, kikap‐
csolódni vágyó családok, fiatalok
igényeit.

Ünnepi misével és körmenettel
emlékeztünk Szent Lászlóra
A Szent László‐évben a misét a

szabadban, a Dunakapu téren Erdő
Péter bíboros, prímás, Esztergom–
budapesti érsek celebrálta, az ön‐
kormányzat díszközgyűléssel emlé‐
kezett.

Újabb elismerések Győrnek
168 európai „kulturális és kreatív

város” közé került Győr, miközben vá‐
rosunk lett a legjobb vidéki „busi‐
ness city” verseny közönségdíjasa is.

Beruházás a térség
gazdaságáért
A Felsőoktatási és Ipari

Együttműködési Központ
(FIEK) alapkövét ünne‐
pélyes keretek között
helyezték el a győri
Széchenyi István
Egyetem kampuszán,

amelyre az egyetem 6,4 milliárd fo‐
rintot nyert a Nemzeti Kutatási, Fej‐
lesztési és Innovációs Hivataltól. Ez a
központ ad majd helyet a győri egye‐
tem és az ipar közös munkáinak, ku‐
tatásoknak, valamint itt tudják telje‐
síteni az ipari megrendeléseket. 

Már működik a különleges
úszó szökőkút a Radó‐sziget
csúcsánál
Újabb látványos attrakcióval gaz‐

dagodott Győr, mégpedig a Rába és
a Mosoni‐Duna találkozásánál, mely‐
nek vízfüggönyére képeket, filmeket

is vetíteni
lehet.

Öt karika Győrben
Fergeteges megnyitóval vette

kezdetét hazánk első olimpiai ese‐
ménye, amelyet Borkai Zsolt pol‐
gármester, Janez Kocijancic az Eu‐
rópai Olimpiai Bizottság (EOC) elnö‐
ke és Seszták Miklós nemzeti fej‐
lesztési miniszter nyitott meg. A
lánggal több neves sportoló futott,
végül Egerszegi Krisztina úszólegen‐
da gyújtotta meg az olimpiai fák‐
lyát. Az ünnepségen számos hazai
és külföldi sztár mellett a város tár‐
sulatai is közreműködtek, így a Győ‐
ri Balett, a Győri Filharmonikus Ze‐
nekar, a Győri Nemzeti Színház és
a Vaskakas Bábszínház is részese
volt az eseménynek. A győri Euró‐
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált
(EYOF) tíz sportágban rendezték
meg városunkban. A 14–18 év kö‐
zötti fiatalok úszásban, atlétikában,
tornában, judóban, kerékpározás‐
ban, kézilabdában, röplabdában,

Fergeteges
megnyitóval kezdôdött

az olimpiai
esemény
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kosárlabdában, teniszben és kajak‐
kenuban mérték össze tudásukat.

A magyarok az éremtábla har‐
madik helyén zártak 13 arany, 14
ezüst és 14 bronzéremmel. A kül‐
földi delegációk elismerően szóltak
a rendezésről, az EOC előjárói egye‐
nesen minden idők eddigi legjobb
EYOF‐jának nevezték a győrit. Az
eseményre elkészült új létesítmé‐
nyek, mint az Olimpiai Sportpark
vagy az egyetemi új kollégium, a
kis olimpia után a győriek szolgála‐
tába állt.

Fesztiválok egymás után
A nyár ismét számos felejthetet‐

len pillanatot hozott. A XII. Magyar
Táncfesztivál, a Szent László Napok,
a nyáresti Punnany Massif‐koncert, a
Győrkőcfesztivál, a Barokk Esküvő és
a Bornapok is nagyszerű programo‐
kat hozott, a meleg évszakot pedig az
Alphavill búcsúztatta.

te ki. Az épület az EYOF‐on debütált,
ma már a hallgatók laknak benne.

Gyermeksürgősségi centrum
lesz Győrben
Összesen 14 milliárdos fejlesztés‐

sel megújul a gyermeksürgősségi és
baleseti ellátás országos hálózata. A
budapesti Heim Pál Gyermekkórház‐
zal együtt hat centrumban, köztük a
győri Petz Aladár Megyei Oktató Kór‐
házban is külön gyereksürgősségi
osztályt alakíthatnak ki.

Megújult a Szövetség utcai 
Bóbita Óvoda
Nem csak a felújítása, de bővítése

is elkészült a Szövetség utcai Bóbita
Tagóvodának. 

Bérlakás‐mintaprogram
a mobilitásért
A Széchenyi István Egyetem a győ‐

ri, Budai úti épületének és a Cuha ut‐

cai épületének bérbeadásával bein‐
dította az „Egyetem a gazdaságért –
mobilitást elősegítő bérlakás‐minta‐
programját”. 

Új vezető az Audi Hungaria élén
Achim Heinfling váltotta Peter Köss‐

lert az Audi Hungaria Zrt. igazgatóságá‐
nak élén október elsejével. Az eddigi
vezetőt, Peter Kösslert az Audi AG igaz‐
gatótanácsának termelésért és logisz‐
tikáért felelős tagjává nevezték ki. Eköz‐
ben elkészült az ötszázezredik Audi
Győrben, a teljes gyártási folyamatot
lefedő járműgyár 2013‐as indulása óta. 

Győri a legjobb vidéki 
középiskola
Vidéki iskolák közül a legjobb he‐

lyezést a Kazinczy Ferenc Gimnázium
érte el, összesítésben a kilencedik
helyen végzett. A vidéki iskolák rang‐
sorában a tizedik helyre a Révai Mik‐
lós Gimnáziumot sorolták.

ŐSZ

Turbókörforgalom épül Győrben
Ősztől épül a turbókörforgalom a

Praktiker Áruház mellett, a Szauter ut‐
caihoz hasonlóan turbósítják az úgy‐
nevezett Praktiker körforgalmat is.

Épül az új híd
Gőzerővel épül a Győrt keletről el‐

kerülő út harmadik szakasza, amely
magában foglal egy 5,2 kilométer
hosszú, kétszer egysávos utat, vala‐
mint egy új műtárgy, amely Magyar‐
ország hatodik leghosszabb hídja lesz.

Felavatták az új, multifunkciós
egyetemi épületet
Kilencmilliárdos beruházás való‐

sult meg, 550 új kollégiumi szobával
és 1.100 új kollégiumi férőhellyel. A
fejlesztést a magyar kormány hatmil‐
liárd forinttal támogatta, Győr városa
ezt hárommilliárd forinttal egészítet‐
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Lift és mozgólépcső is lesz 
az új Vásárcsarnokban
Lakossági fórumon mutatták be a

Zöld város projektet. A hárommilli‐
árd forintba kerülő program kereté‐
ben teljesen felújítják a Vásárcsarno‐
kot – amely mellé parkolólemez ke‐
rül, a Malom ligetet, az Adyparkot,
valamint a Vásárcsarnok és a Tesco
közötti teret.

Nyolcmilliárd forintból
fejlesztették a kikötőt Gönyűn
Nem sokkal azután, hogy átadták

a kikötőben a Wuppermann új gyárát,
immár a megújult kikötő avatására is
sor került, amely a Dunántúl egyik leg‐
nagyobb logisztikai központja lett.

Letették a 83‐as út kétszer 
kétsávosra bővítésének 
alapkövét
A Győrt Pápával összekötő út

hossza 36 kilométer lesz, jelentős ré‐

szében teljesen új nyomvonalon ha‐
lad. Hat különböző szintű csomó‐
pont, Győr térségében pedig két tur‐
bókörforgalom segíti a gyors, bizton‐
ságos haladást.

Újabb állomásokkal bővült
a GyőrBike közösségi 
kerékpárkölcsönző rendszer
Már az adyvárosi tónál és az Újváro‐

si Művelődési Központnál is bérelhet‐
nek kerékpárt a győriek és a turisták. 

Milliókra lehet pályázni
kulturális területen Győrben
750 millió forint pályázati forrás

nyílik meg kulturális és közösségi te‐
rek infrastrukturális fejlesztésére, va‐
lamint a helyi közösségek, progra‐
mok támogatására a városban.

Ezentúl ADYVÁROS‐sal is
szelfizhetünk
Újabb látványossággal gyarapo‐

dott Adyváros: a napjainkban nép‐
szerű, hatalmas, világító betűkön je‐
lenik meg a városrész neve a tó mel‐
lett.

Fejlesztik a Győr–Pér repülőteret
700 ezer euró értékben hét pol‐

gári és három katonai repülőtér
fejlesztésére kerül sor a közeljövő‐
ben, közöttük van a Győr–Pér repü‐
lőtér is.

Minőségi ugrás előtt 
a győri jégsport
Letették az új jégcsarnok alapkö‐

vét, amelyet a NEMAK TAO‐s támo‐
gatásával és önkormányzati forrással
építenek fel Kiskúton. A tervek sze‐
rint jövő télen már az új, modern lé‐
tesítményben korizhatunk.

Faültetéssel a jövőért
A faültetési program 2014‐ben in‐

dult, s azóta a kötelező fapótlásokon

túl is több ezer fát ültettek el váro‐
sunkban a Győr‐Szol Zrt. munkatár‐
sai. Az önkormányzati program kere‐
tében 2017‐ben közel kétezer nö‐
vény, 800 facsemete és 1.000 cserje
került a közterületekre.

Sikeres Könyvszalon
Idén is rengeteg embert vonzott az

irodalom győri ünnepe. Az alkotói dí‐
jat ezúttal Sándor György vehette át. 

205 hely és balett‐terem 
az új belvárosi parkolóházban
205 férőhelyes parkolóház épül

a Teleki utca–Árpád út csomópont‐
jában. Az épület, amely a Győri Ba‐
lett próbatermének is helyet ad,
jövő év decemberétől csillapíthat‐
ja a belvárosi forgalmat. Az 1,7 mil‐
liárd forint értékű beruházás  A Ke‐
rékpáros és parkolási infrastruktú‐
rafejlesztés Győrben című TOP‐os
projekt keretein belül, a West Hun‐
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podás a maradék négy százalékról is,
így 2018 májusában 100 százalékos
tulajdonos lesz a cég.

A kisolimpiára emlékeztünk
EYOF kiállítás nyílt az Olimpiai

Sportparkban, ahol Magyarország
első olimpiai eseményének fotóal‐
bumát is bemutatták, amely átfogó
és látványos képet ad a nyári ren‐
dezvényről.

Sokan szeretnék, hogy Győr
Európa Kulturális Fővárosa
legyen
Az egyetem, a kereskedelmi és ipar‐

kamara, a Pannonhalmi Főapátság, a
fertődi Esterházy‐kastély, a nagy‐
cenki Széchenyi‐kastély, a
Fertő‐Hanság Nemzeti
Park, a megyei önkor‐
mányzat, sőt Sopron
és Dunaszerdahely vá‐
rosa is Győr mellett áll

az Európa Kulturális Fővárosa 2023‐as
pályázatában! A város a december 20‐i
határidő előtt benyújtotta pályázatát.

Újabb rendelő újult meg
Modernizálták a Tihanyi úti ren‐

delőt. A közel 260 millió forintos tá‐
mogatást élvező programnak kö‐
szönhetően, a győriek huszonegye‐
dik századi körülmények között ve‐
hetik igénybe az egészségügyi szol‐
gáltatásokat.

Jól haladnak az útfejlesztések
Megkezdődött a Radnóti út „ki‐

kötése” az 1. számú főútra. A beru‐

házás révén a Radnóti utca közvet‐
len és gyors kapcsolatot teremt a
Bécset és Budapestet összekötő 1.
számú főút és a Szlovákia felé veze‐
tő 14. számú főút között. Megtör‐
tént az épülő új Mosoni‐Duna‐híd
próbaterhelése is, és még kará‐
csony előtt átadták a forgalomnak
a Metro csomópontot.

Az OSP lesz a színház
ideiglenes otthona
2019 őszétől a felújítás idejére, vagy ‐

is két évadra az Olimpiai Sportparkba
költözik a Győri Nemzeti Színház és a
Győri Balett társulata. A színház épüle‐
te és a II. János Pál tér a Modern Váro‐
sok Program keretében újul meg.

Viszlát, óév!
Sokan búcsúztatták együtt a Szil‐

veszteri Vigasságok keretében a
2017‐es esztendőt, és köszöntötték
az új évet a Belvárosban.

A korcsolyapálya
volt az egyik

legnépszerûbb adventi
attrakció

gária Bau és az Euro Generál alkot‐
ta konzorcium kivitelezésében va‐
lósul meg.

TÉL

Felgyúltak a fények
December 1‐jén megkezdődött

az Advent Győrben programsoro‐
zat. Dunakapu téri korcsolyapálya,
fényjáték, díszvilágítás, kisvasút,
körhinta, kézműves vásár, sült gesz‐
tenye és forralt bor – csak néhány
élmény a mögöttünk hagyott idő‐
szakból. Kinyitott a jótékonysági fa‐
ház is, amely az adakozókat várta a
Széchenyi téren.

Új tulajdonos az ETO‐nál
A Mányi József által tulajdonolt

Ker‐Gasztro Kft. 96 százalékos tulaj‐
donrészt szerzett az ETO Futball &
Futsal Sportszervező és Szolgáltató
Kft.‐ben, de megszületett a megálla‐
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ÁTTÁNCOLTUNK
O. Jakócs Péter képriportja az új évbe

Ígéretek, hamar elfelejtett fogadalmak, éjféli meghatódás, ölelések, aztán pezsgő, petárda,
pörgés, ameddig a lábunk és a torkunk bírja. Talpon a város, gyere, új év, mutasd magad,
szebb legyél minden elődödnél, hozz kalandokat nekünk, élményeket, biztonságot, munkát,
sok pénzért, ha lehet, hidegben meleg hajlékot, kánikulában árnyas fákat, pontos szavakat,
nyílt tekinteteket, jó szomszédot, megbecsült otthont, marasztaló várost, bajtalan napokat,
derűt – és fejfájástól mentes ébredést az új év minden napján! Boldog új évet, Győr!
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A KAMARA MINDENKIÉ

Sikeres új esztendôt
kívánunk

minden kedves
kamarai tagnak,
vállalkozónak,

vállalkozásnak és 
partnereinknek!

Gyôr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

elnökség

Az év utolsó közgyűlésén Borkai Zsolt pol‐
gármester adta át a Győr Megyei Jogú Város
„Nemzetiségekért” díjakat egy személy és két
közösség részére.

Magyar Józsefné a lengyel nyelvi kultúra
és hagyományok ápolása terén kifejtett
több évtizedes kiemelkedő tevékenysége,
valamint a győri lengyel közösség érdeké‐
ben végzett aktív munkája elismeréseként
vehette át a díjat. A Forte Modern Kereske‐

Az ünnepi időszakban bejött
a papírforma, vízcsőtörés alig
volt, csatornadugulás viszont
annál több Győrben, és egyet‐
len útfelbontásra sem volt szük‐
ség.  Télen az útfelbontások he‐
lyét egyébként ideiglenesen ál‐
l í t‐

juk helyre, zúzottkő burkolattal
vagy ideiglenes betonnal. A for‐
galmasabb helyeken fagyálló
betonburkolatot készítünk.

Győrben 2017‐ben a legke‐
vesebb ivóvíz karácsony más‐

ÁTADTÁK
delmi és Szolgáltató Kft. az örmény nem‐
zetiségi önkormányzat munkájának és ren‐
dezvényeinek támogatásáért, míg a ma‐
gyarországi németek Győr és környéke ér‐
dekképviselete és kulturális egyesületé‐
nek Hazai Dallamok Kórusa a német nem‐
zetiség kultúrájának és hagyományainak
megőrzése érdekében végzett értékterem‐
tő és közösségépítő munkája elismerése‐
ként vehette át a díjat.

a „Nemzetiségekért” DÍJAKAT

napján fogyott, aznap a vízfo‐
gyasztás alig haladta meg a har‐
mincezer köbmétert. A kis fo‐
gyasztásnak köszönhetően, a
győrieket megkímélték a csőtö‐
rések. Csatornadugulásra és
szennyvízátemelő szivattyúdu‐

gulásra összesen 72 esetben
vonultak ki ügyeletese‐

ink. A lefolyó az ün‐
nepek alatt sem tu‐
dott elnyelni min‐
dent, ami belefért. A
december 28‐i ki ‐
adós eső miatt a zá‐

porkiömlőkre is szük‐
ség volt.  Látványos felvé‐

telek születtek a Kodály Zoltán
utcai áruház parkolójában kiala‐
kult hatalmas tócsáról. A parko‐
ló közepén húzódó folyókának
kellett volna elnyelni a vizet, de
tele lett földdel és falevelekkel.
A nagyáruházak parkolóinak

vízelvezetését nem a Pannon‐
Víz üzemelteti, az áruház üze‐
meltetőinek kell gondoskodni a
vízelvezetők tisztán tartásáról. 

A tél eddig elkényeztetett
bennünket, jelenleg Győrben
öt elfagyott vízmérőről tudunk.
Kérjük, ezután is legalább úgy
figyeljenek a szigetelésekre,
mint eddig. Ha mégis megtör‐
ténne a baj – de még nem re‐
pedt el a vízmérő üvege –, ak‐
kor a kisebb jégdugók óvato‐
san házilag is kimelegíthetők.
Ha elpattanna a vízmérő üve‐
ge, akkor cseréltetni kell. A cse‐
re a 96/311‐753 telefonszá‐
mon rendelhető meg. A fa‐
gyott mérő cseréje húszezer
forintos kiadást jelent.

Béres Márton marcalvárosi
víztoronyból készített felvéte‐
lével kívánunk minden fo‐
gyasztónknak boldog új évet!

KARÁCSONYKOR
FOGYOTT A LEGKEVESEBB VÍZ

Csôtörés
alig volt, viszont
csatornadugulás

annál több

Szöveg és fotó: Pannon-Víz
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Második előadásához érkezett a Győri Filharmonikus Ze‐
nekar új, 17:18‐ra keresztelt délutáni hangversenysoro‐
zata. Az első, nagysikerű koncert után egy újabb nagy‐
szerű programmal várja közönségét az együttes. A hang‐
versenyen a bécsi klasszikus zene nagymestereinek,
Haydnnak és Mozartnak egy‐egy remekműve csendül
fel, a Salzburgban, Mozart szülővárosában élő és dolgo‐
zó Bényi Tibor dirigálása mellett. A koncert szólistája, az
Angliában élő kiváló zongoraművész Nagy Ervin lesz, aki

„VIENNA”
„Éppen idoben”´́

újból fellép szülővárosa közönsége előtt. Természetesen
újból megnyitja kapuit a „Richter‐ovi” is, ahol kellemes
környezetben, szakavatott pedagógusok vigyáznak azok‐
ra a gyermekekre, akiknek a szülei az előadást hallgatják.
Érdemes lesz a Győri Filharmonikus Zenekarral tartani
ezen a délutánon is!

Jegyek kaphatók a Richter Terem jegypénztárában és a
Jegymester hálózatában. Nagy szeretettel várjuk! (x)

17:18-as hangversenysorozat
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Borlap
A GYÔRI BORKULTÚRA LAPJA

A
Gyôr, Pálffy u. 3. • www.borhalo.com/gyorII. évfolyam 1. szám

Szentpéteri Néró Rosé

KURUCZ KINGA
gyor@borhalo.com

2.290 Ft/1,5 Magnum
1.527 Ft/liter

Manapság olyan természetes, hogy
január 1-je az új év kezdete, hogy nem
is hinnénk, a történelmünk során sokkal
hosszabb volt az az időszak, amikor a
naptárak évkezdete még tavaszra esett.
A régi római naptár szerint március 1.
volt az év első napja, és sokáig a földmű-
velő népeknél a téli, fagyos és a mező-
gazdaság szempontjából holt hónapok
még nevet sem kaptak. A keresztény vi-
lágban az új esztendő januári kezdete
csupán 1582 után, a Gergely pápa nap-
tárreformját követően lett elfogadott,
nálunk pedig csak a 18. század elejétől
vált általánossá. Mindezek ellenére, „Ja-
nuárius” hava bővelkedik időjárásra és a
következő esztendő mindennapjaira,
életünk minden elemére vonatkozó hie-
delemmel, babonával, fogadalommal és
persze jóslattal. Mint minden kezdőnap,
ez is igazi szerencse és gonoszűző nap
lett mulatozással, evés-ivással és újévi jó-
kívánságokkal.

Ürítsük poharunkat az új esztendôre!
Szemezgessünk kicsit:
• Ha nincs fagy januárban, meghozza

azt március és április. • Az első újévi láto-
gató lesz a lány férje, vagy amivel először
foglalkozik az ember, azt fogja egész év-
ben csinálni. • Ha újév napja világos: a ter-
més nem lesz hiányos. • Ha a nap bíbor-
vörös felhők között kel fel, úgy szelek és
zivatarok lesznek. • Ha tiszta és fényes a
nap, akkor sok lesz a gyümölcs és a bor-
termés. • Ha újév reggelén hideg északi
szél fúj, hosszú, kemény tél várható. • Ha
csillagos az ég, rövid lesz a tél. • Ha olvad
a hó, sok bor terem majd.

Álljon itt még személyes
kedvencünk:
• Amelyik leánynak először viszi el a ku-

tya a kocsonyacsontját, az megy leghama-
rabb férjhez.

Érdekes még, hogy mit nem szabad
tenni az első napokban:

• Tilos a mosás, a teregetés, a varrás, és
nem ajánlatos kivinni a szemetet sem, mert a
szerencsét is kiönthetjük a házból. • Nem sza-
bad pénzt kölcsönadni, orvost hívni vagy or-
voshoz menni, mert akkor egész évben bete-
geskedhetünk. • Baromfit nem lehet enni,
mert hátrakaparja a szerencsét. • Halat sem
ajánlatos enni, mert elúszik a szerencsénk.

Mivel a tiltások közt abszolút hiányzik
a bor fogyasztása, ezt bátran megtehetjük,
s érdemes az új esztendőre az új borokkal
koccintani és áldomást inni, régi magyar
szokás szerint. Ha igaz, hogy amit első nap
teszünk, azt egész évben mívelni fogjuk,
nem is mondhatunk mást:

Egészségünkre!

A Csábori Kétsor legjobb termőhelyén terem, fiatal ültetvényről származik a Néró Rosé
2017-es válogatás. Csak az ép, legszebb és legérettebb fürtöket szüretelték augusztus
8-án. Nagyon jó évjárat, rendkívül jó, fajtára jellemző illatok és nagyon harmonikus savak
jellemzik a bort. A szeder és a piros ribizli komplex illatvilága és egyedi megjelenés jel-
lemzi ezt a különleges tételt. A parfümös illat és a vibráló gyümölcsösség egyszerre sze-
rethetővé teszi a bort, könnyedsége és vitalitása miatt vidám társaságok kísérője.
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Előfordul, hogy az ember hibás árut fog ki. Ez alól sajnos a bor sem kivétel. Lehet,
hogy még a pincénél siklott ki egy borkészítési folyamat, a szakszerűtlen szállítás
is tönkreteheti a bort, esetleg a tárolás során esik baja a raktárban, üzletben vagy
akár otthon. Vannak olyan hibák, amik nem feltétlenül végzetesek. Mielőtt fájdal-
mas „inkább a vérem folyna!" felkiáltással a lefolyóba öntöd, adj még egy esélyt
ezeknek a boroknak! Ha az alábbi hibákat tapasztalod, van rá némi esély, hogy
megmentheted őket.

„Amikor azt is elmondod, amit másnak
és máskor nem...” A bizalom, az oda -
adás, az őszinte, mélyen megélt beszél-
getések bora. Dúsan friss gyümölcsös,
érett, erős és oltalmazó. Bízd rá magad.
Komplex, erdei gyümölcsös aromák,
bársonyos tanninok, végtelenbe nyúló
lecsengés. A legendává vált Legendári-
um új évjárata merlot barrique alapra
épül, melyet a cabernet franc és sauvig-
non tesz nagyobb formátumúvá. Kizá-
rólag nekünk készült házasítás, min-
denkinek meg kell kóstolnia! Szőke
Mátyás 2013-as bordeaux-i cuvée bora
évek óta lenyűgöz bennünket. A pazar
2012-es után itt az izgalmas 2013-as
évjárat is, amely könnyedebb, bárso-
nyosabb, mégis komoly karaktereket
adott a vörösboroknak. A merlot ko-
moly beltartalma és a finom barrique
érlelés remek alapot adott, amelyhez a
franc férfias erőt, a sauvignon gyümöl-
csös eleganciát adott hozzá. Igazán
harmonikus bor, hosszú lecsengéssel,
szép savakkal. Fűszeres ételekhez, saj-
tokhoz kiváló választás.

SZTANITY SZILÁRD
sztanity.szilard@borhalo.com

Szôke Mátyás —
Legendárium

Szőke Mátyás jelmondata: „A bor olyan, mint egy igazi nő. Hagyni kell, hogy ő is akarja."
Általában kétéves bornál fiatalabb bort nem ad kereskedelmi forgalomba, kivéve, ha a
frissességet kívánja hangsúlyozni, kizárólag az illatos fajták esetében. Szőke Mátyás enyhe
hordós érleléssel komponálta meg a Bianco-t, kizárólag a Borhálónak. Ezt a szép cuvée-t
úgy alkotta meg, hogy a mátrai izgalmas savak, ásványos karakterek és a borász filozó-
fiája egyszerre jelenjen meg a borban. Mindehhez kevés hordós érlelést adott, s a Király-
leányka virgoncsága, a Zengő barackos gyümölcsössége és a Szürkebarát kedves elegan-
ciája remekül ötvöződik. Sertéshúsos ételekhez, fűszeresebb szárnyasokhoz remekül pasz-
szol, de egy hangulatos eseti beszélgetéshez is jó társ lehet.

1.500 Ft/
1,5 l Magnum

1.000 Ft/liter

Szôke Mátyás — Bianco

HORVÁTH BENCE
horvath.bence@borhalo.com

Kénes

Minden bor kénes, csak nem
mindegy, hogy mennyire. Sajnos a

kénhasználat el-
kerülhetetlen a
borkészítés so-
rán. Ez az
anyag óvja meg
a bort az oxidá-
ciótól, egyúttal
megakadályoz-
za a nemkívána-
tos mikroorga-
nizmusok sza-

porodását is. Ha túl sok kén kerül
a borba, kellemetlen szúrós szaga
lesz, ami természetesen hibának
számít.

A jó hír, hogy a borban találha-
tó kén az idő múlásával elreagál, in-
aktívvá válik. Ha ez lezajlott, már
nincs hatással az emberi szervezet-
re, és az íze sem érezhető. Ha több
palackod is van egy borból, amit
túl kénesnek éreztél, tedd el a bon-
tatlanokat pár hónapra! Könnyen
lehet, hogy legközelebb már hibát-
lan bort töltesz ki a poharadba!

Ha csak egy palack borról van
szó, és nem akarsz vele várni, pró-
báld meg egyszerűen kiszellőztetni
a kénszagot! Ezt megteheted úgy,
hogy a poharadban hagyod állni
pár percig. Még jobb, ha közben
mozgatod, pörgeted is. A palack
tartalmának fennmaradó részét
töltsd ki egy dekantáló edénybe
vagy kancsóba! Lehet, hogy elég
neki 10 perc, előfordulhat, hogy
másnapra összeszedi magát, és saj-

nos olyan is van, amin nem segít az
idő. Utóbbi esetben tényleg szaba-
dulj meg tőle!

Üledékes

Egyértelműen hibának tűnik, ha
a palack alján valami szilárd anyag
gyűlt össze, ugye? Pedig nem min-
dig az! Ha ilyet tapasztalsz, vedd
szemügyre alaposabban az üledé-
ket!

A legvalószínűbb, hogy a palack
alján homokszerű kristályokat látsz.
Ez egy ártatlan borkőkiválás, ami
nem befolyásolja a bor minőségét.
A szőlőből származó gyümölcssa-
vak egy része képes kikristályosod-
ni, ennyi az egész. Nyugodtan fo-
gyaszd el a bort! Vagy ne, ahogy
jólesik!

Öregebb vörösborokkal előfor-
dulhat, hogy a színanyag egy része

kiül a palack falára. Ezt onnan is-
merheted fel, hogy olyan lemeze-
sen töredező bevonatot képez az
üvegen, mint a fekete tea a bög-
rén. Ez természetes dolog, nem
kell miatta aggódnod. Érdemes a
bort áttölteni egy dekantáló edény-
be úgy, hogy a palack alját már
nem öntöd át. Így az üledéktől is
megszabadulsz, és ez a bor ízének
is jót tesz.

Ha a borodban finom, púder-
szerű szemcsék úsznak, amik nem
is nagyon akarnak lesüllyedni, légy
óvatos! Ez valamilyen mikrobioló-
giai aktivitás jele. Még mindig nem
biztos, hogy ihatatlan bor van a pa-
lackban, de jó eséllyel igen. Ha
szénsavas is, akkor biztos. Ilyenkor
nincs mese, mehet a csapba!

Dugós

A leghíresebb pincészetek leg-
jobb borával is előfordulhat, hogy
véletlenül épp egy hibás parafa du-
góval zárják le. A bor ilyenkor átve-
szi a dugó szagát, ennek következ-
tében korhadt fa, ázott kartonpa-
pír kellemetlen szagát árasztja.

A dugós bort sajnos nem lehet
helyrehozni, kicserélni viszont igen.
Mivel az ilyen esetek csak egy-egy
palackot érintenek és nem az
egész tételt, egész nyugodtan vidd
vissza a boltba a palackot, és kérj
egy másikat helyette! Ezt étterem-
ben is megteheted, nálunk az üz-
letben pedig annál inkább, hiszen
100 százalékos garanciát vállalunk
a borainkra!

NAGY RÓBERT
gyor@borhalo.com

2.690 Ft/
1,5 l Magnum 

1.793 Ft/liter

Forrás: highlandsselfstorage.com

Borhibák, amikor még van remény
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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!”

Wer auf eine kürzere Version des Konzerts neugierig ist, hat am Don‐
nerstag, den 11. Januar um 17 Uhr 18 im Rahmen des 17:18 Konzert ‐
abonements Gelegenheit das Konzert „Wien” zu hören.

A mellékletet a Hatos és Társa Nyelviskola Kft. fordította

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

PROGRAMM angebot

Abendbaden, zum spät ‐
abendlichen Planschen und
zur Saunaseance heisst sauna
das Rába Quelle Heil‐, Ther‐
mal und Erlebnisbad am Frei ‐
tag, 12. Januar ab 21 Uhr bis
Mitternacht alle Interessier‐
ten willkommen. 

Quintette. Im Rahmen des Flesch Károly Konzertabonements gibt es am
Sonntag, den 14. Januar ab 16 Uhr in der Győri Synagoge (Kossuth Lajos
u. 5.) das Konzert „Quintette” von Mozart in einer Aufführug des Győrer
Symphonieorchesters zu hören. Auf dem Programm stehen: W. A. Mo‐
zart: Pianoquintett in Es‐Dur, F. Danzi: Flötenquintett in G‐Dur, Csemiczky
M.: Capriccios, Epitaphs und Choral.

Wien. Bényi Tibor diri ‐
giert das Győrer Philhar‐
monieorchester am Frei‐
tag, den 12. Januar um 19
Uhr im Richter‐Saal (Aradi
vértanúk útja 16.)  Auf
dem Programm stehen: J.
Haydn: Divertimento in D‐
Dur, W. A. Mozart: Klavier‐
konzert in C‐Dur, F. Schu‐
bert: „Die Tragische” IV.
Symphonie. Auf dem Kla‐
vier spielt Nagy Ervin. 

Am Samstag, 6. Januar um 18 Uhr wird die Ausstellung des
Győrer Fotokünstlers Szíjártó Ernő eröffnet, dies im VOKE
Arany János Bildungshaus (Révai utca 5.). Die Sammlung wird
vom Schriftsteller Hámor Vilmos eröffnet, unter Mitwirkung
des Hangraforgó Ensembles.

Ausstellungen. Nur noch bis
14. Januar läuft die Ausstel‐
lung der Győrer Goldschmied‐
kunst‐Sammlung von Schima
Bandi in der Magyar Ispita (Ne‐
felejcs köz 3.), sowie die selb ‐
ständige Ausstellung des Győ‐
rer Malers Radosza Attila im
Esterházy‐Palast (Király u. 17.).
Die Ausstellungen können täg‐
lich ausser montags von 10 bis
18 Uhr besucht werden.



192018. január 5.

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

Összeállította:  Földvári Gabriella

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!

PROGRAM AJÁNLÓ  

A MintaPinty Zenekar ad gyermekkoncertet a
Kisfaludy Károly Könyvtárban Kész MintaCirkusz
címmel január 12‐én, pénteken 16.30‐kor. 

Már csak január 14‐ig látogatható Schima
Bandi gyűjteményes kiállítása a Magyar Is‐
pitában (Nefelejcs köz 3.), valamint Rado‐
sza Attila győri festőművész önálló tárlata
az Esterházy‐palotában (Király u. 17.). A ki‐
állítások hétfő kivételével naponta 10 és
18 óra között tekinthetők meg.

Szabó Béla fotóművész tart vetítéses
előadást a Kisfaludy Károly Könyvtárban
(Baross Gábor út 4.) január 10‐én 17 órá‐
tól. Rómer Flóris bencés szerzetes 1859‐
ben átbarangolta a Bakonyt, és elkészí‐
tette első tudományos leírását A Bakony
– Természetrajzi és régészeti vázlatok
címmel, amely Győrben jelent meg. A
könyv nyomán Szabó Béla fotóművész
végigjárta azt az utat, amit egykoron a tu‐
dós szerzetes, és élményeit könyvben
örökítette meg.

Szíjártó Ernő győri fotóművész tárlata nyílik január 6‐án 18
órakor a VOKE Arany János Művelődési házban (Révai utca
5.). A tárlatot Hámor Vilmos író nyitja meg, közreműködik a
Hangraforgó Együttes.

A Jöjj el napfény című francia romantikus vígjátékot
január 11‐én 17.30‐tól, míg a Django című feliratos
francia életrajzi filmet 19.30‐tól vetítik a Rómer Ház‐
ban (Teleki L. u. 21.). 

A Vaskakas Bábszínházban (Czuczor
Gergely u. 17.) január 6‐án 10 órától és
11‐től a legkisebbeknek szóló Aprók
Színházában a Síppal‐dobbal című elő‐
adást, míg január 7‐én 11 órától  Csalá‐
di matiné keretében Misi Mókus ka‐
landjait láthatják a gyerekek.

Bényi Tibor vezényli a Győri Filharmonikus Zenekart a 17:18
Hangversenybérlet keretében január 11‐én, csütörtökön 17
óra 18 perckor, a Richter Teremben (Aradi vértanúk útja 16.)
Műsoron : J. Haydn: D‐dúr Divertimento, W. A. Mozart: C‐dúr
zongoraverseny. Zongorán közreműködik Nagy Ervin. 

Carmen – az opera koncertszerű előadását hall‐
gathatják meg az érdeklődők január 5‐én 19 órá‐
tól az Audi Arénában, a Győri Filharmonikus Ze‐
nekar előadásában. Vezényel: Attilio Tomasello,
a főbb szerepekben: Olesya Petrova, Pataki Ador‐
ján, közreműködika Nemzeti Énekkar (karigazga‐
tó: Somos Csaba), rendező: Nina Dudek.

Éjszakai fürdőzésre, késő esti csobbanás‐
ra és szaunaszeánszra várja az érdeklődő‐
ket a Rába Quelle Gyógy‐, Termál és Él‐
ményfürdő január 12‐én 21 órától éjfélig. 
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Elhallgatott a zene, kiürültek a pezsgőspo‐
harak, az utolsó tűzijátékot is fellőtték. Meg‐
ettük a bőséghozó lencsét is, hogy ne legyen
gondunk az új esztendőben. Merthogy eljött
ez is. Akinek letelt a szabadsága, és felvette

a munkát, talán már néhányszor a lap aljára
kanyarintotta: 2018. Ha lehunyom a szemem,

még magam előtt látom karácsony csodás fé‐
nyeit, még szinte érzem megnyugtató csendjét,
hallom az apró talpak neszezését, ahogy az ün‐
nep másnapján már hajnalban a fához sietnek.
Érzem az ízeket a számban és az illatokat az or‐
romban. Gondolatban még ott ülök én is a fa
alatt, és együtt nevetünk a gyerekekkel egy vidám
történeten, amit a frissen kapott mesekönyvből

olvasok nekik. Aztán kinyitom a szemem és látom,
hogy a gyerekek már nem a fa körül játszanak, ha‐
nem óvodába, iskolába készülődnek. Letelt, elmúlt,
elszaladt. Nem csak az ünnep, de az egész 2017‐es
esztendő. Sok szépet hozott, és kiosztott néhány
csattanós pofont is. Olykor nagy lendülettel, olykor
fáradt szemekkel, de lépdeltünk előre, ahogyan a
napok is egyre fogytak a naptárban. Nevettünk, sze‐
rettünk, sírtunk, olykor haragudtunk, összevesztünk

és kibékültünk. És voltak napok, amiket úgy, de úgy
vártunk, mint a vakációt a gyerekek. Ahogy a Kis
Herceg mondja: „Ha például délután négykor érke‐
zel majd, én már háromkor elkezdek örülni. Minél

előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek.
Négykor már tele leszek izgalommal és ag‐

godalommal; fölfedezem, hogy mi‐
lyen drága kincs a boldogság. De ha
csak úgy, akármikor jössz, sosem fo‐
gom tudni, hány órára öltöztessem

díszbe szívemet… Szükség van bizonyos szertartá‐
sokra.” Valóban szükség van rájuk, mert az ember
számára a legfontosabb a biztonság, hogy legyenek
az életben kapaszkodók, hogy ne legyen úrrá a ki‐
számíthatatlanság. Elég csak a kisbabákra gondolni,
akik a szertartások révén ismerik meg a világot, az
etetés, az altatás, a játék és a fürdetés szertartásá‐
nak meghatározott rend szerinti egymásutánisága
nyújt nekik biztonságot. Nekünk, felnőtteknek sincs
sokkal többre szükségünk a boldogsághoz, mint a
kisbabáknak, vagy épp a Kis Hercegnek: szeretetre,
biztonságra, kiszámíthatóságra és békére vágyunk.
Talán ez az, amit kívánnék mindnyájunknak az új
esztendőre. De persze kívánok jó értelemben vett
izgalmakat, pezsgést és bizsergést, lüktetést és ne‐
vetést, és kívánok olyan gyermeki várakozást, ami‐
lyenről a Kis Herceg mesél. Bár közhelyes, de az
újév kezdete mindig egy kicsit újrakezdés is. Valami
újat remélünk, újévi fogadalmat teszünk, szinte ne‐
kiveselkedünk az előttünk álló naptári évnek. Pedig
– ha belegondolunk – nem történt más, csak követ‐
ték egymást a napok – mint rendesen –, és egyszer
csak december 31. után január 1‐je következett. Mi
mégis új lapot nyitunk, új fejezetet kezdünk, új dol‐

gokat várunk az új évtől. Mi, emberek már
csak ilyenek vagyunk, de azt hiszem, rendjén
is van ez így, mert az óvodába, iskolába ké‐
szülődő gyermekeim is nagyon élvezték az
itthon töltött napokat, a nyugalmat, a matek‐
lecke‐nélküliséget, most mégis szívesen in‐
dulnak újra csatába. A nagyobbik szívesen
nyitja majd ki az olvasókönyvet, míg a kiseb‐
bek szívesen tanulnak majd tavaszhozó dalo‐
kat. Pihentek, feltöltődtek, és most újra éhe‐
sek a kihívásokra! Gyerekek? Inkább kicsi fel‐
nőttek. Mert ilyenek vagyunk mi is. Csodála‐
tos volt a mögöttünk hagyott időszak, feltöl‐
tődés volt a családi körben eltöltött ünnep,

de a napok elteltek, és ma már 2018‐at írunk. Talán
észrevették, hogy mi is megújultunk, a Győr+ Heti‐
lap is egy kicsit más lett. Egy dolog azonban nem
változik: Mi önöket, győrieket szeretnénk tájékoz‐
tatni, információkkal ellátni, szórakoztatni és elgon‐
dolkodtatni.

A zene elhallgatott, a pezsgőspoharak is kiürül‐
tek, az utolsó tűzijáték is alászállt, úgyhogy nincs
más hátra, vágjunk bele! Boldog új évet kíván min‐
den olvasójának a Győr+ Média Zrt.!

Életünk nem mindennapi ízei

Pezsgo

ELOTT
pezsgésUTÁN,

´́

´́ Papp Zsolt
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FELNÔTTEKNEK
Társastánc 01.18. csütörtök 19:00
Társastánc 02.07 szerda 20:15
Latin 4 ladies 01.09 kedd 17:45
Latin 4 ladies 01.10 szerda 19:00
Bachata 01.17 szerda 19:00
Salsa lastyle 01.17 szerda 19:00
Balett 01.14 vasárnap 18:30
Argentin tangó    01.28-tól 2 hetente
Glotz Máriával vasárnap 15:00

TANULÓKNAK
Társastánc           01.18 csütörtök 15:00

GYEREKEKNEK
Társastánc            01.15 hétfo 16:30
Latin 4 girls           01.17 szerda 16:30

ÓVODÁSOKNAK
Balett péntekenként 15:15
Táncelokészíto keddenként 15:30´́ ´́

´́

Barabás László azt mondja, a könyv nem életmű‐
bemutatás, hanem az elmúlt húsz év termésének
legjavát tárja a közönség elé. Művészetét ezúttal képi
üzenetként osztja meg a nagyközönséggel. 83 éve‐
sen maga fotózta a könyvben szereplő 70 alkotást,
és tette nyomdakésszé a képeket. A könyv tematiká‐
jában a természet és az ember alkotta környezet, a
megélt életút élményanyaga, az érzelmek és az in‐
tellektus által is motivált filozofikus témák, mitológiai
motívumok és dekoratív kompozíciók sorakoznak.
Nyitottság és az új iránt való érzékenység jellemzi
Barabás László festői világát. „Az élet teljes spektru‐
mának a festői átfogalmazásával foglalkozom, nem
naturális, fotószerű képeket készítek, hanem át‐
transzportálom a festészet nyelvére úgy, ahogy én
látom a világot. A belső érzelmeim diktálnak, és ami‐
lyen impulzusok érnek, azokat dolgozom fel modern
formában a festészetemben” – fejti ki az alkotó.

„Barabás László művészetére a kezdetektől fog‐
va jellemző volt, hogy az absztrakciót addig a ha‐

tárig vitte el, amíg még valami tapinthatóan em‐
berit tudott vele mondani úgy, hogy közben a ter‐
mészet adta látvány élménye is megmaradt” – fo‐
galmaz Borbély Károly, a Széchenyi István Egye‐
tem Vizuális Nevelési Tanszék vezetője.

Több mint hatvanévnyi alkotómunkával a háta
mögött, képei nagyobb hányada derűt sugároz.

Motívumait a való élet, az utazási élményei, a ter‐
mészeti jelenségek, az emlékek, az olvasmányok
és a szűkebb környezete, a megélt pillanatok ad‐
ják. „Általában szűkszavúság, tömörítő akarat jel‐
lemzi művészetét. Egy‐egy képen csak néhány ele‐
met használ, de ezek nemcsak képalkotók, egy‐
szersmind jelképhordozó funkciót is betöltenek

„A belső érzelmeim diktálnak, és amilyen impulzusok érnek, azokat dolgo‐
zom fel modern formában a festészetemben” – árulja el Barabás László győ‐
ri festőművész, aki képzőművészeti albummal örvendeztette meg rajongóit,
tisztelőit, barátait az új év alkalmából. 

„AHOGY ÉN 
életművében” – jellemzi munkásságát Salamon
Nándor művészettörténész. 

A művész 12 hónap című, öt négyzetméteres al‐
kotását a városnak ajándékozta, amelyet a Győri
Nemzetközi Ipari Parkban lévő Innonet Innovációs
és Technológiai Központban helyeztek el, ahol azt
Barabás több más festményével együtt állandó kiál‐
lítás formájában láthatják az érdeklődők. A festőmű‐
vész kiemelkedő művészi munkásságáért 2014‐ben
a Győr Városháza Ezüst Emlékérmét vehette át.  

Nyugalmazott főiskolai docensként minden
nap fest és tanít. A Barabás Rajzstúdió és Festőkör
húsz éve működik, ahol sokféle korú és foglalkozá‐
sú művészetkedvelő győri megfordul és próbálja
ellesni a mestertől a festészet mesterségét.

Barabás László tárlatra készül, legközelebb az
egyetemen láthatjuk munkáit, és szeretne egy élet‐
mű‐kiállítást is összeállítani az Esterházy‐palotában.

LÁTTAM”
Barabás László muvészeti albuma

Földvári Gabriella

´́
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„Egy negatív énképű ember minden esetben
szeretetért kiált. Ne üvöltsünk vissza, hanem pró‐
báljuk megölelni, és elmondani neki, mennyire
szeretjük, megértjük őt” – hangsúlyozta Szeretet‐
re éhezve – Az agresszió és a szorongás lélektana
című, Győrben tartott előadásán Licskainé Stipko‐
vits Erika szakpszichológus, és rögtön leszögezte:
az ingerültség gyökereit kell megkeresnünk.

A definíció szerint agresszió az, amikor szándé‐
kosan sérelmet okozunk másoknak. Nem csupán

AGRESSZIÓ 
Horváth-Simon Barbara
Fotó: pixabay.com

AZ 

SZERETETÉRT KIÁLT

a testi bántalmazás, a szexuális abúzus, hanem a
verbális sértések, akár már a pletykálkodás is ide
sorolható, hiszen ezekkel megalázó helyzetbe ho‐
zunk másokat.

Az agresszió tulajdonképpen egy fejletlen meg‐
küzdési forma: nem érett személyiséget, hanem
egy magában bizonytalan, pozitív önképpel nem
rendelkező, szeretetre vágyó embert jellemez.

Az agressziónak három fő típusára hívta fel a fi‐
gyelmet Licskainé Stipkovits Erika, elsősorban a

gyermekek viselkedését szem előtt tartva, megkü‐
lönböztetünk rangsorképző, antiszociális, illetve kö‐

tekedő agressziót. A rangsorképzőt a természe‐
tesnek mondható testvérharcokban a legköny‐
nyebb felismerni, amikor a csemeték megküz‐
denek a szülők szeretetéért, illetve harcolnak
egy‐egy játékért. Az azonos korosztályú gyer‐
mekek egészséges versenyszelleme is ide so‐

rolható. Az effajta viselkedésnek kiemelt szere‐
pe van az identitás kialakulásában, ezért a szülők‐

nek sem beavatkozniuk, sem szakértőhöz fordulniuk
nem kell. Az antiszociális agresszióval más a helyzet.
A gyerek szemén ilyenkor látni, hogy gyűlöletből
bántja a társát, és a bűntudat legkisebb jelét sem
mutatja. Ezt sem a szülő, sem a pedagógus egyedül
nem tudja kezelni, a háttérben meghúzódó mély ér‐
zelmi zavar miatt szakembert kell felkeresni. A köte‐
kedő agressziót megélő személy figyelemre és ha‐
talomra vágyik, ezért tesz olyan megjegyzéseket,
amelyekről tudja, hogy a másiknak fájnak. Amennyi‐
ben lehetőség van rá, adjuk meg a kért figyelmet
számára, és amiben lehet, a döntés hatalmát is,
hogy érezhesse a törődést. A szakember kitért még
a passzív agresszióra is: ezt akkor működtetjük, ami‐
kor megsértődünk, egymás megértése helyett pe‐
dig duzzogásba és hallgatásba burkolózunk.

Az elődáson védőfaktorokat is ismertetett a
szakpszichológus, amelyek hozzájárulhatnak a har‐
monikusabb mindennapokhoz. Az önbizalom‐, il‐
letve a személyiségfejlesztés a kihívások vállalásá‐
ban visznek előre bennünket, a kölcsönös megér‐
tés és a jóvátételi lehetőségek biztosítása pedig
társas kapcsolatainkat erősítik. Váltsunk pozitív
szemléletmódra, mondjuk ki bátran érzéseinket,
és akkor feszültségmentesebben vághatunk neki
a hétköznapoknak.

A kölcsönös
megértés erôsíti
kapcsolatainkat

A kínai kalendárium szerint az új év
csak februárban kezdődik, de a keleti
tanítások a nyugati emberek számára
is hasznos tanácsokkal szolgálnak,
már januárban is – mondta Kerecsé‐
nyi Éva feng shui szakértő, aki kiemel‐
te: fontos, hogy időt szakítsunk arra,
hogy tudatosabban éljük meg a jelent
az új év kezdetekor. Érdemes ilyenkor
mérlegelni, hogy mit szeretnénk meg‐
valósítani annak érdekében, hogy si‐
keres, jó évünk legyen. Sokat tehe‐
tünk, hogy az életünk jobban, gördü‐
lékenyebben működjön. A rendrakás,
tértisztítás segít, hogy könnyebben in‐
duljunk el az új évben. Tiszta energi‐
ákkal, rendezett környezetben jobban
tudunk gondolkodni, átlátjuk a hely‐
zetünket. Fontos körülnézni minden
életterületen, és megszabadulni a fe‐
lesleges, régóta ide‐oda rakosgatott
„majd csak jó lesz valamire” holmiktól,
hisz ezek a tárgyak a belső félelmein‐
ket is szimbolizálják és rontják az
adott terület energiáját. A lomtalaní‐

tással lehetőséget teremtünk az új
dolgoknak, hogy kitölthessék a felsza‐
baduló helyet, s az új energiák bein‐
dulhassanak. Ha új munkahelyet kere‐
sünk, akkor a hírnév, (D) karrier (É), il‐
letve a segítő emberek (ÉNY) élette‐
rületekre érdemes fokozottabb figyel‐
met fordítani.  Ha a párkapcsolatunk‐
kal vannak problémáink, vagy társat
keresünk, akkor a szerelem területén
fontosabb a rendrakás (DNY). Egész‐
séggel kapcsolatos gondok, betegség
esetén, életmódváltás tervezésénél
az egészség‐család terület (K) legyen
a leghangsúlyosabb.   

A bőség érdekében készíthetünk
egy tálat piros díszekből, földimogyo‐
róból, narancsból. Egyébként is szo‐
kás narancsot, mandarint ajándékoz‐
ni a sikeres új esztendő, a gazdagság
érdekében. A piros a bőség, a szeren‐
cse, a gazdagság színe, ezért is piros
az alapszíne minden újévi díszítés‐
nek, hogy biztosítsák a család gyara‐
podását.

FENG 

SHUI
Földvári Gabriella

a piros szín 
boséget hoz´́

Holgyvilág..
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Nagy Eszter Creative Chef egy újragondolt magyar klasszi‐
kussal és egy könnyű desszert receptjével kezdi az évet heti‐
lapunkban, az egyszerűség jegyében – felpaprikázva.

PAPRIKÁZVAFEL

CSOKIMOUSSE
Két deciliter tejszínben feloldjuk a darabolt csokoládét és
belemorzsoljuk a chilit. A zselatinlapokat jeges vízben ki‐
áztatjuk, majd miután alaposan kicsavartuk, feloldjuk a
forró csokoládéban. A maradék tejszínt habbá verjük és
miután kihűlt a csokis krém, óvatosan összeforgatjuk, po‐
harakba töltjük, végül pedig hűtőben megdermesztjük.

20 dkg étcsokoládé (min. 70 százalékos) 
4 dl habtejszín egy csomag lapzselatin

chili

Chilis 

A csirke bőrét leszedjük és két darab sütőpapír, illetve
két tepsi között lesúlyozva, 180 fokon 15–18 perc alatt
chipses állagúra sütjük. A csontról lefejtjük a húst és
félretesszük. A hagymából és a paprikákból lecsószerű
alapot készítünk, hozzáadjuk az aprított csontokat, sóz‐
zuk, borsozzuk. Mikor átpirult, hozzáadjuk a reszelt fok‐
hagymát, a pirospaprikákat és kevés vízzel felengedjük,
hogy a csontok íze belefőhessen az alapba. Mikor a víz
elfőtt, a csontokat kiszedjük és az alapot krémesre tur‐
mixoljuk. A burgonyákat megfőzzük, majd a burgonya‐
nyomón áttörjük, hozzáadjuk a lisztet, az élesztőt, fél
evőkanál sót, a tojást és a tejet. Összekeverjük és nagy‐
jából fél órát állni hagyjuk. Miután ez letelt, egy kanalat
forró olajba belemártunk, kiszaggatjuk a fánkocskákat,
s pár percig sütjük őket. A csirkemellet besózzuk és
mindkét oldalát kevés olajon, tűzforró serpenyőben
5–5 percig sütjük. (A húsokat felvágás előtt legalább
5 percig pihentetjük.) Tejföllel tálaljuk.

1 db bőrös‐csontos csirkemell, 400 g TV‐paprika,
400 g kápia paprika, 1 nagy fej vöröshagyma,

néhány gerezd fokhagyma, 1 nagy ek. őrölt piros‐
paprika, 1 nagy ek. füstölt pirospaprika, 1 pohár

tejföl, 500 g burgonya, 500 g liszt, 1 db tojás,
5 dkg élesztő, kb. 1–1,5 dl tej, olaj

CSIRKE 
PAPRIKÁS 

burgonyafánkkal 
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A játék örömén túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét szerdájáig el‐
juttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtő Hegedűs Péter–Szabó Zoltán: Vaskakas is talál szelet című könyvét
kapja. A nyeremény a Győr+ Média székházában vehető át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Előző heti rejtvényünk nyertese: Osán László.
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A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval rendelkezô
IMPERIAL Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai központjában, 
a megnövekedett feladatok, újabb projektek minôségi kiszolgálása
érdekében

BETANÍTOTT MUNKATÁRSAKAT és PÁLYAKEZDÔKET
keres TARGONCAVEZETÔI TANFOLYAM indításához
azonnali kezdéssel

Az álláshoz és a tanfolyamhoz
tartozó elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• 18 év feletti életkor
• Tanulmányi szerzôdés megkötése
• Erkölcsi bizonyítvány
• Terhelhetôség, pontos, precíz munkavégzés

és megbízhatóság
• Jó problémamegoldó képesség
• Elôny: logisztikai szolgáltatónál szerzett

tapasztalat

Amit kínálunk:
• Nemzetközi környezet
• Erôsödô innovatív szervezeti kultúra
• Hosszú távú munkalehetôség
• Határozatlan idejû munkaviszony
• Versenyképes fizetés
• Munkába járás támogatása vidéki

munkavállalóknak 93%-ban térítve
• Teljesítmény utáni prémium (15%)
• Cafeteria már próbaidô alatt is
• Munkaidô alatti OKJ-s tanfolyam elvégzése
• Három típusra történô jogosítvány megszerzése

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,

ÉPÍTS KARRIERT AZ IMPERIAL Logistics Kft.-nél!
Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Jelentkezéseket a következô telefonszámon 96/900-169 illetve
a palyazat@imperial-international.com e-mail címre várjuk.

Hölgyek

jelentkezését

is várjuk a

tanfolyamra!

Ha izgalmas kalandra vágyna az ünnepek után, a téli
időszakban is szeretettel hívjuk a győri Füles Bástyába,
ahol új lakókkal várjuk az akvarisztika szerelmeseit, érde‐
mes tehát a fagyos téli napokon is ellátogatni a karnyújtás‐
nyira lévő belvárosi trópusra. Méltóságteljes mozgású vi‐
torláshalak vették birtokba ugyanis az egyik óriási meden‐
cét, melyeket méltán neveznek az akváriumok királyainak
is. A leggyakoribb színük az ezüst a fekete keresztsávokkal,
de rengeteg, érdekes színváltozatot is kitenyésztettek már,
például feketét, füstszínűt, márványosat, zebra‐,  illetve le‐
opárdmintásat vagy éppen aranyat, ha már „uralkodókról”
van szó. Rajban szeretnek élni, megfelelő körülmények kö‐
zött akár 10 évig is gyönyörködtethetnek minket. A „bás‐
tyás” vitorlásaink még kis serdülők, de felnőtt korukra, 15
centiméteresre is megnőhetnek.

Kicsiknek és nagyoknak egyaránt nagy élményt jelent,
ha néhány olyan állatot foghatnak a kezükbe, melyekkel
nem találkoznak gyakran a hétköznapokban. A Füles Bás‐
tyában királypiton, madagaszkári bütykös csótány és még
szakállas agáma simogatására is lehetőség nyílik. Ez a prog‐
ram is kiváló alkalom arra, hogy azok az emberek is, akik
ezeket az állatokat eddig nem kedvelték, most megbarát‐
kozzanak velük és leküzdjék félelmeiket. A Füles Bástya
várja önöket a hét minden napján 10–19 óráig!

További információ: www.fulesbastya.hu

A győri állatkert munkatársai és lakói boldog új évet
kívánnak mindenkinek!

A FÜLES 

BÁSTYAÚj
lakókkal

vár 
Szöveg és fotó: Xantus-állatkert



26 2018. január 5.

A Győr‐Szol Zrt. kijelölte a közterületi
fenyőgyűjtő helyeket, melyek listája a ta‐
valyihoz képest egy révfalui helyszínnel, a
Kenus utca–Vidra utca kereszteződése
melletti területtel bővült, így összesen 95
fenyőgyűjtő depó van Győrben.  A gyűjtő‐
helyek pontos listája a www.gyorszol.hu
weboldalon olvasható. A fenyőfák újra‐
hasznosíthatósága érdekében kéri a szol‐
gáltató, hogy a fenyőfáról kidobás előtt
mindenki szedje le a dekorációt. Ugyan‐
csak fontos, hogy a fenyőfák a kijelölt he‐
lyekre kerüljenek, illetve hogy a depókba
más hulladékot ne rakjon senki.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. közszolgáltatási hulladék‐
szállítási működési területén a családi
házas övezetekben, illetve a bio hulla‐
dékgyűjtővel rendelkező ingatlanok
esetében a díszek nélküli fenyőfa apró‐
ra vágva a barna fedeles kukában is el‐
helyezhető. A volt karácsonyfák a díszek
nélkül, a jogosultság igazolása után a
hulladékudvarokba is beszállíthatóak. 

Ahogy legutóbbi lapszámunkban is hírt
adtunk róla, a január a lakossági parkolóbér‐
letek megújításának, illetve megvásárlásá‐
nak időszaka az arra jogosult győriek köré‐
ben, hiszen a 2017‐es bérletek 2018. január
31‐ig érvényesek. A Győr‐Szol Zrt. az elmúlt
évben több újdonságot is bevezetett, hogy
minél egyszerűbben, a lehető legkevesebb
sorban állással történjen ennek kiváltása.
Az egyik legfontosabb könnyítés, hogy azok
a jogosultak, akik az előző évben rendelkez‐
tek lakossági parkolóbérlettel, és a korábbi‐
akhoz képest semmilyen, a bérletet érintő
változás nem történt az adataikban, az újat
postai kézbesítéssel is kérhetik. Erről a lehe‐
tőségről levelet kaptak, akik december 31‐
ig érvényes lakossági parkolóbérlettel ren‐
delkeznek. Ez a levél tartalmaz egy igénylő‐
lapot is. Aki a bérlet postai kézbesítését kéri,
annak ezt az adatlapot kell aláírnia, majd
visszajuttatni a Győr‐Szol Zrt.‐hez postán
a 9024 Győr, Orgona utca 10. számra, vagy
személyesen leadható a szolgáltató ügyfél‐
szolgálati irodáiban (Győr, Jókai utca 7–9.
vagy Orgona utca 10.) kihelyezett gyűjtő‐
ládákba.

A postai kézbesítés díja 1.500 forint, me‐
lyet a bérlet átvételekor annak árával együtt
kell megfizetni. Az éves lakossági parkoló‐
bérlet díja változatlanul 3.900 forint.

Természetesen, aki az utánvéttel járó plusz ‐
költséget megfizetni nem kívánja, az szemé‐
lyesen is jogosult a bérlet kiváltására, az aláírt
igénylőlappal kell személyesen a Győr‐Szol
Zrt. ügyfélszolgálatainak valamelyikébe, a
pénztári nyitvatartási időben befáradni. Azok,
akik nem rendelkeztek engedéllyel, vagy idő‐
közben valamely adatuk – akár személyes,
akár gépkocsira vonatkozó – megváltozott, to‐
vábbra is csak személyesen intézhetik az éves
lakossági bérlet kiváltását.

A bérletkiváltás pontos feltételeiről a
www.gyorszol.hu oldalon található részle‐
tes tájékoztató.

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:
Álláshirdetés

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

Önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@ gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá,
illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör megnevezését.

kézi parkgondozó, gépi parkgondozó, kézi úttisztító, bádogos (tetofedo), villanyszereló́´́ ´́

Postán is érkezhet 

A LAKOSSÁGI 

PARKOLÓBÉRLET

TAKARÍTÁS
Szilveszter utáni 

A szilveszteri mulatságokat követően, a Győr‐
Szol Zrt. elvégezte a belvárosi rendezvények helyszí‐
nein a szükséges takarítást. A munka, amelyben ösz‐
szesen harminc ember vett részt, a tűzijátékot kö‐
vetően kezdődött. Jelentős mennyiségű hulladékot
kellett összegyűjteni a sétálóutcákból és a terekről:
többek között műanyag poharak, üvegek, szerpen‐

tinek, trombiták voltak a mintegy 30 köbméter sze‐
métben. A munka hatékonyságának fokozására a
szolgáltató seprőgépeket is a Belvárosba vezényelt.
A Belváros mellett természetesen a lakótelepeken
is ünnepeltek az emberek. Az ezeken a zöldterüle‐
teken eldobált hulladékok összegyűjtésére a Győr‐
Szol Zrt. külön programot indított.

FENYOGYUJTÉS´́´́



határidővel. Tel.: 06‐20/402‐
6657.

Redőny‐, szúnyogháló‐szerelés,
gurtnicsere, rövid határidővel.
Tel.: 06‐20/246‐5724.

Villanyszerelést és villanybojlerek ja‐
vítását vállalom Győrben és környé‐
kén. Telefonszám: 06‐70/384‐6557.

KÁRPITOZÁS. Ülő, fekvő bútorok
javítása, áthúzása, anyagválasztás‐
sal. Ingyenes felmérés – szállítás.
Autók, robogók kárpitjainak javítá‐
sa, áthúzása. 06‐70/884‐6838

EGYÉB

Fotós tanfolyam! Január 28‐tól, ha jó
fotókat akarsz, hívj! 06‐70/286‐3665

3 részes bőr ülőgarnitúra megkí‐
mélt állapotban eladó. 95.000
Ft. Tel.: 06‐20/325‐4156.

KÉSZPÉNZÉRT magas áron antik
bútort, festményt, herendi porce‐
lánt, eozinos Zsolnayt, kristályo‐
kat, ezüst tárgyakat, ékszert,  régi
órákat, könyveket, dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. Hívjon bi‐
zalommal! 06‐70/640‐5101  Ké‐
résre díjtalanul házhoz megyünk!

SZÉP‐KÁRTYA, Erzsébet‐utalvány el‐
fogadása, beváltása. Nádorvárosban
garázst vennék. 06‐70/564‐2280

INGATLAN

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

Győr‐Belvárosban, 76 nm‐es, 3
szobás, felújított, gáz‐cirkó fűté‐
ses lakás eladó. 23.900.000 Ft.
0670/633‐52‐50

Gyárváros elején 49 nm‐es, 2 szo‐
bás, 2. emeleti téglalakás eladó.
14.200.000 Ft. 06‐70/940‐4046

LAKÁSCSERE

06-96/505-000

Szigeti, 1 szobás, 36 nm‐es, kom‐
fortos, egyedi gázfűtéses, mű‐
anyag ablakos, járólapos, lami‐
nált parkettás, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne, 60
nm‐es, 3 szobás, határozott‐hatá‐
rozatlan idejű bérleti szerződé‐
ses lakásra. Gyárváros, kizárva.
Tartozás átvállalása lehetséges.
(Hirdetésszám: 434.) 

Belvárosi, 2 szobás, 48 nm‐es, kom‐
fortos, egyedi gázfűtéses, határo‐
zatlan idejű bérleti szerződéses la‐
kást cserélne 1 szobás, 30–44 nm‐
es, komfortos‐összkomfortos bérle‐
ményre. Újváros, Bán Aladár u. ki‐
zárva. (Hirdetésszám: 435.) 

Nádorvárosi, 1 szobás, 30 nm‐es,
összkomfortos, távfűtéses, telje‐
sen felújított, járólapos, klímás,
szigetelt, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne na‐
gyobb, 45–60 nm‐es, határozat‐
lan, 2‐3 szobás bérleményre. Szi‐
get, Újváros, Bán Aladár utca ki‐
zárva. (Hirdetésszám: 436.) 
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

ÁLLÁS

Targoncavezetőt, gépkezelőket kere‐
sünk – hengerfejek megmunkálásá‐
ra szériagyártásba, valamint CNC‐
marós szakembereket kiemelt bére‐
zéssel – egyedi gyártásban szerzett
tapasztalattal. Érdeklődés: 96/511‐
003, 06‐30/266‐4549 (ingyenes).

Konyhai kisegítőt keresünk a Mar‐
cal étterembe, 4 órás munkára. Je‐
lentkezni lehet személyesen vagy a
96/431‐330‐as telefonszámon.

SZOLGÁLTATÁS

Tetőfedést, tetőjavítást, bádogozást,
lapostető‐szigetelést, falak javítását,
festését, garanciával, engedmény‐
nyel vállalom. Tel.: 06‐30/376‐2712.

Győrben idősgondozást, gyer‐
mekfelügyeletet vállalok. Tel.:
0630/976‐66‐88 

Sírkőtisztítás, felújítás Győr és von‐
záskörzetében. Nyugdíjasoknak
kedvezmény. 06‐70/343‐6345

Lomtalanítást és költöztetést vállalok
igény szerint. Tel.: 06‐20/325‐4156

Áruszállítást, fuvarozást, költözte‐
tést vállalunk, 3,5–8 tonnás teher‐
autóval. Tel.: 06‐20/254‐8082.

Mindennemű kárpitozást, javí‐
tást vállalok ingyenes felmérés‐
sel, vidéken is. Nagy szövetvá‐
lasztékkal. Tel.: 06‐20/239‐9198.

Villanyszerelés és tanács‐adás,
Győrben és környékén, rövid

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

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás az étteremben, vagy a 96/431-330-as telefonszámon!
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

Sok szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket!

JEGYVÁSÁRLÁSI AKCIÓ:
január 9-10-11., 16-17-18-án!

10+1,
20+3!

Keddi napokon ÚJRA NYITVA!

ZENÉS-TÁNCOS EST
január 13-án, szombaton 18 órától

Fellép: Loyd zenekar1800 Ft/fő

Belépő ára

vacsorával együtt:

2800 Ft/fő helyett 

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

2018. január 15-tôl a győri uszodákban minden
korosztálynak (bébi, óvodás, gyermek, diák, felnőtt,
vízi torna) kezdőknek és haladóknak.

Az úszófoglalkozások a győri Aqua-, Magyar
Vilmos-, Móra- és Sátoros Uszodában zajlanak.
Hétfőtől péntekig 16–20 óra között uszodánként
különböző beosztásban. 

Beiratkozás: 2018. január 12-én pénteken 
a Sátoros Uszodában 15–18 óra között.

Bébiúszás: Kárpáti Marianna 20/350-9392
Vízi torna: Tóth Mónika 30/627-8722

Érdeklődés, jelentkezés: 
Kovács Aliz 70/947-9409
Rákosfalvy Ferenc 30/272-2064

Szeretettel várjuk minden régi és új tanítványunkat!

Úszás: erő, egészség, edzettség

www.vidrauszoiskola.hu

Sikeres új év úszással 
a Vidra Úszóiskolában!

Első 
alkalommal 
mindenki 

a 
vendégünk!

Belvárosi, 1 szobás, 30 nm‐es, felújí‐
tott, új konyhabútoros, műanyag nyí‐
lászárós, határozott bérleti szerződé‐
ses lakást cserélne 42–55 nm‐es, 2
szobás, határozott‐határozatlan bérle‐
ményre. Sziget, Újváros, Bán Aladár
utca kizárva. (Hirdetésszám: 438.) 

Gyárvárosi, 3 szobás, 52 nm‐es,
komfortos, egyedi gázfűtésű,
részben felújított, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserél‐
ne 30–44 nm‐es, 1‐2 szobás, ha‐
tározott‐határozatlan idejű bérle‐
ményre. Bán Aladár utca kizárva.
Két kisebb lakásért adna nagyob‐
bat. (Hirdetésszám: 440.) 

Szigeti, 3 szobás, 71 nm‐es, össz‐
komfortos, távfűtéses, parkettás,
járólapos, határozott bérleti szer‐
ződéses lakást cserélne, 40‐50
nm‐es, 1 vagy 1+ fél szobás, ha‐
tározott‐határozatlan idejű, szi‐
geti, újvárosi bérleti szerződéses
lakásra. (Hirdetésszám: 441.)

ÉPÍTŐANYAG

A hetilapban feladott hirdetése már 
a gyorplusz.hu oldalon is megjelenik!

Apróhirdetések
MÁR ONLINE IS! 
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JANUÁR

Tizenötödik alkalommal rendez‐
ték meg az Alcufer Kupát a Magvas‐
sy Mihály Sportcsarnokban. A Hor‐
váth Ferencnek is emléket állító te‐
remfoci tornán a megyei bajnoksá‐
gokban induló kluboktól az akkor
még élvonalbeli Gyirmótig az ama‐
tőr és a profi futballt is képviselték
csapatok. A győztes végül a Lipót
együttese lett. Horváth Dénes veze‐
tőedző együttese a fináléban a Gyir‐
mótot győzte le. A legjobb mezőny‐
játékos a mosonmagyaróvári Laki
Balázs, a legjobb kapus a lipóti Ta‐
kács Norbert, a gólkirály pedig a
gyirmóti Vass Patrik lett. 

FEBRUÁR

Az önkormányzat és a Győri Sport‐
csillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány
hagyományos gálaestjén ismét díjaz‐
ták a város legjobb sportolóit, az elő‐
ző évi eredmények alapján. A höl‐
gyek között Fazekas‐Zur Krisztina lett
az első. A Graboplast VSE klasszisa

2016‐ban megvédte londoni olim‐
piai bajnoki címét azzal, hogy ismét
tagja volt a győztes kajak négyesnek.
A szavazás második helyén az Euró‐
pa‐bajnokságon is sikeres, és riói
részvételével már négyszeres olimpi‐
kon Jakabos Zsuzsanna végzett, a
harmadik hely pedig Csay Renátáé
lett, aki 2016‐ban megszerezte tizen‐
nyolcadik világbajnoki címét a kaja‐
kozók maratoni szakágában. A férfiak
között a Győri Lövész Klub sportoló‐
ját, Sike Józsefet választották a leg‐
jobbnak. Sike a győri Európa‐bajnok‐
ságon egyéniben és a csapattal is do‐
bogóra állhatott, és a vb‐n is remekül
szerepelt. A szavazáson a Győri Úszó
SE olimpikonja, Balog Gá‐
bor végzett a máso‐
dik, a sportlövő
Boros László
pedig a har‐
madik he‐
lyen. A leg‐
jobb csa‐
pat kate‐
góriában
a bajnok

és Magyar Kupa‐győztes, 2016‐ban
Bajnokok Ligája ezüstérmes Audi
ETO‐t válaszották a legjobbnak. A ké‐
zilabdás lányok mögött az NB I‐ben
ezüstérmet szerzett CMB Cargo‐UNI
Győr női kosárlabdacsapata lett a
második, a Gyirmót labdarúgói pedig
a harmadik helynek örülhettek. Az
edzők közül az olimpiai bajnok Faze‐
kas‐Zur Krisztina férje, Rami Zur ér‐
demelte ki a legjobbnak járó elisme‐
rést, megelőzve az úszóedző Petrov
Ivánt, és a kézilabdázók mesterét,
Ambros Martínt. Az év felfedezettje
a későbbi EYOF‐aranyérmes cselgán‐
csozó Sipőcz Richárd lett, Győr pol‐
gármesterének különdíját, a város

ezüst emlékérmét Zakari‐
ás Géza, a Széchenyi

István Egyetem
tanára vehette

át. A Magyar
Sportújság ‐
író Szövet‐
ség külön‐
díja Nycke
Grooté, az
ETO kézi‐

labdázójáé lett, aki a klubsikerek mel‐
lett a holland válogatottal Európa‐
bajnoki ezüstérmet szerzett, és ott
volt a riói olimpián is. Az életmű‐díjat
Hollósi László atlétaedző vehette át.

A címvédő Rába ETO futsalcsapata
megnyerte a Magyar Kupát. A veszpré‐
mi fináléban a győriek a Haladást győz‐
ték le 5–4‐re, így az ETO hetedik alka‐
lommal nyerte meg a sorozatot. 

A Graboplast Győri VSE legendá‐
ját, a tizennyolcszoros vb‐aranyér‐
mes kajakost választották meg a
sportágban a világ legjobbjának. 

Története során negyedszer ün‐
nepelhetett Magyar Kupa‐győzel‐
met az Alba Fehérvár férfi kosárlab‐
dacsapata. A nyolcas döntőnek a
győri Audi Aréna adott otthont,
ahol a fináléban a székesfehérvári
együttes a Szolnokot verte izgalmas
meccsen 59–58‐ra.

MÁRCIUS

Bemutatták a júliusi győri Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) ér‐
meit, és a sportágak nagyköveteit,

Olimpiai bajnok
az év sportolói

között

EYOF és BL-gyozelem

KIEMELKEDO
sportév

´́
´́
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valamint a rendezvény hivatalos da‐
lát is a The Biebers zenekartól. Az
EYOF‐ra 915 érem készült, 295 arany,
295 ezüst, és 325 bronz. Az EYOF
sportági nagykövetei között Pars
Krisztián és Lendvai Luca az atlétákat,
Karakas Hedvig és Sipőcz Richárd a
judósokat, Borissza Johanna Kitti és
Füri Márton a kerékpárosokat, Lak‐
lóth Anna és Szirony Dorina a kosár‐
labdázókat, Jakabos Zsuzsanna és
Varga Bence az úszókat, Görbicz Ani‐
ta és Pál Tamara a kézilabdázókat, Kö‐
tél Zsanett és Kotormán Réka a röp‐
labdázókat, Gálfi Dalma és Valkusz
Máté a teniszezőket, Berki Krisztián
és Mészáros Krisztofer pedig a torná‐
szokat képviselte.

Két Győri ETO‐játékossal, Kovács
Krisztiánnal és Mocsi Attilával a sorai ‐
ban kijutott a horvátországi Európa‐
bajnokságra a magyar U17‐es labda‐
rúgó‐válogatott. 

ÁPRILIS

Bronzérmet szerzett a női kosár‐
labda Magyar Kupában a CMB Cargo‐

UNI Győr. A zöld‐fehérek a harmadik
helyért lejátszott meccsen a PEAC‐
Pécset győzték le 71–66‐ra. 

A korábbi évek aranykorszaka
után a második helyen végzett a női
kézilabda Magyar Kupában az Audi
ETO KC. A győriek a fináléban hete‐
sekkel kaptak ki a Ferencvárostól.

A megyei első osztályban szerep‐
lő Győr‐Ménfőcsanak együttese nyer‐
te az amatőr csapatok számára kiírt ku‐
pát, miután a budapesti fináléban 2–0‐
ra győzött a Baktalórántháza ellen.

MÁJUS

Megérkezett Győrbe az EYOF láng‐
ja, amelyet a Városháza előtt rende‐
zett ünnepségen fogadtak. A fáklya
nem sokkal később útjára indult, és
körbejárta az országot, így népszerű‐
sítette a júliusi rendezvényt.

A győri lányok a negyedik helyen zár‐
ták a kosárlabda‐bajnokságot. A bronz ‐
éremről döntő párharcban a Cegléd el‐
len maradt alul Völgyi Péter együttese.

A kupadöntős vereség után a baj‐
nokságban aranyéremmel vigasztaló‐

dott
a Győri
Audi ETO KC. A csapat nem sokkal ké‐
sőbb még nagyobb sikert ért el, hi‐
szen ebben a hónapban megnyerte
a Bajnokok Ligáját is. A budapesti né‐
gyes döntőben az ETO és a Vardar
Szkopje került a fináléba. Görbiczék
egy utolsó pillanatokig izgalmas talál‐
kozón 31–30‐ra verték riválisukat. 

Története során hetedik alkalom‐
mal lett bajnok a Rába ETO fut‐
salcsapata, közben a klub labdarú‐
gói bajnoki címet ünnepelhettek az
NB III‐ban, így feljutottak a másod‐
osztályba. 

JÚNIUS

Tíz ország csaknem háromszáz
versenyzőjének részvételével ren‐
dezték Győrben a Magvassy‐csar‐
nokban a X. Serdülő Judo Európa‐
kupát. A megmérettetés teljes
magyar sikerrel zárult, hiszen a tíz

fiú és nyolc lány súlycsoportban
egy kivételével magyar versenyzők

állhattak a dobogó tetejére.
Győri aranyérmekkel zárult a 122.

Atlétikai Magyar Bajnokság Székesfe‐
hérváron. Sorok Kaludia nyerte a 100
méteres síkfutás döntőjét. A GYAC 19
éves sprintere esélyesebb ellenfeleket
győzött le. Sorok 1000 méter gáton
második, a 4x400‐as váltóval harma‐
dik lett. Ebben a győri csapatban Ré‐
pássy Hanna, Kószás Kriszta és Takács
Eliza futott még. A GYAC‐ból Kószás
Kriszta 800 méteren bronzérmes lett. 

A csehországi női kosárlabda Eu‐
rópa‐bajnokságon szereplő magyar
válogatottban három győri játékos,
Krivacevic Tijana, Simon Zsófia és
Varga Zsófia kapott helyet. A csapat
a nyolcaddöntőig jutott.

Világsztárok
népszerûsítették

az EYOF-ot
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JÚLIUS

Látványos megnyitóval kezdődött
és soha nem látott magyar sikerekkel
végződött a nyári EYOF. „Büszkén
mondhatom, hogy Győr min‐
den idők legjobb Euró‐
pai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválját ren‐
dezte meg” –
hangsúlyozta
az esemény
záró sajtótájé‐
koztató ján
Borkai Zsolt
polgármester.
Az EYOF‐on öt‐
ven ország közel
2.500 sportolója
küzdött a helyezése‐
kért tíz sportágban. A
magyar küldöttség 41 érmet
szerzett, ebből 13 lett arany, 14 ezüst
és 14 bronz. Magyarország az érem‐
táblázaton a harmadik helyen zárt. A
legtöbb medált az úszók gyűjtötték:
négy első, öt második és hat harmadik
hely volt a mérlegük. Kajak‐kenuban
négy arany, négy ezüst, és két bronz,
cselgáncsban három arany, két ezüst
és öt bronzérem lett a magyaroké. At‐
létáink egy első, két második és egy

harmadik helyezéssel zárták az EYOF‐
ot, míg lány kézilabdázóink elsők, a ko‐
saras hölgyek pedig másodikok lettek.
A győriek közül aranyérmet szerzett a
cselgáncsozó Sipőcz Richárd, valamint

a kézilabdázó Pál Tamara, Szi‐
lovics Fanni, Afentáler

Sára, Gerháth Kin‐
cső és Varga

Emőke. Ketten
ö r ü l h e t t e k
ezüstérem‐
nek, a kosár‐
labdázó Szi‐
rony Dorina
és a judós

Kardos Tímea.
A cselgáncsozó

Vida András, az
úszó Pózvai Kiara

csapatban, illetve a vál‐
tóban bronzérmes lett.

Csay Renáta egyesben és párosban
is Európa‐bajnok lett a maratoni kajako‐
zók kontinensviadalán Portugáliában. 

A Győri Úszó SE tehetsége, Do‐
bos Dorottya ezüstérmet szerzett a
4x100 méteres gyorsváltó tagjaként
a Netanjában rendezett junior Eb‐n.

A plovdivi kajak‐kenu Európa‐bajnok‐
ságon a győri kenu páros Devecseriné
Takács Kincső és Balla Virág első, a kajak

négyesek 500 méteres távján Mozgi Mi‐
lán szintén első helyen végzett. A kaja‐
kos Horváth Bence és kenu egyesben
Devecseriné Takács Kincső ezüstérmes
lett. Szintén a második helyen zárt kenu
egyes 5000 méteren Varga Dávid.

AUGUSZTUS

Tíz érmet, öt aranyat, három ezüstöt,
és két bronzot szerzett a magyar váloga‐
tott a racicei kajak‐kenu világbajnoksá‐
gon. A győri versenyzőknek egy első, két
második és egy harmadik hely jutott. 

SZEPTEMBER

Huszonkét év után jutott újra a vi‐
lágcsoportba a magyar férfi teniszvá‐
logatott. A csapat tagja volt a GYAC
teniszezője, Balázs Attila is. 

Egy ezüst‐ és egy bronzérmet
nyertek a GYAC evezősei a lengyelor‐
szági U23‐as Európa‐bajnokságon.

OKTÓBER

A kormányos kettesek mezőnyében
világbajnoki címet szerzett a Simon Bé‐
la, Juhász Adrián páros, a kormányos
Kolláth Vandával kiegészülve az Egye‐
sült Államokban rendezett evezős vb‐n.

A győri egyetemisták óriásit hajrázva
győzték le az ausztrál egységet.

NOVEMBER

A győri Poór Brigitta az Európa‐baj‐
noki cím után negyedik helyen végzett
a legismertebb tereptriatlon verse‐
nyen a hawaii Xterra világbajnokságon. 

A Graboplast Győri VSE versenyző‐
jét, Horváth Bencét választották az
év férfi kajakosának. 

Sporttörténelmet írt a Rába ETO
futsalcsapata. A zöld‐fehérek első ma‐
gyar csapatként bejutottak az UEFA
Futsal Cup zaragozai négyesdöntőjébe. 

DECEMBER

Ismét Győr rendezte a Mesterfokú
Tornászbajnokságot és a Gerevich‐Ko‐
vács–Kárpáti kard világkupát.

Új tulajdonosa lett a Győri ETO FC‐
nek. A Ker‐Gasztro Kft. 94 százalékos
tulajdonrészt szerzett a klubot addig
működtető kft.‐ben. 

A kézilabda világbajnokság végén
Görbicz Anita bejelentette, hogy visz‐
szavonul a válogatottságtól. Az Audi
ETO világklasszisa 232 alkalommal
játszott a nemzeti csapatban és 111
gólt szerzett.

A kézis lányok
és Sipôcz Richárd
is aranyat nyertek

Gyôrnek
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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

„Bízom benne, hogy idén elke‐
rülnek a sérülések, és a legutóbbi
szezonhoz hasonló remek eredmé‐
nyekkel zárjuk a jelenlegi kézilab‐
dás idényt is. Még az óévben visz‐
szatértem a pályára, aminek na‐
gyon örültem, s remélem, 2018‐ra
is át tudom vinni magam és az
egész csapat is azt a töretlen len‐
dületet és energiát, ami mindig is
jellemzett bennünket” – mondta
Tomori Zsuzsanna.

Nehéz lesz a Győri Audi ETO KC csapatának túlszárnyalnia
az elmúlt év sikereit, legalább olyan eredményeket vár a
játékosoktól mindenki, mint 2017‐ben. Néhányukat meg‐
kérdeztük, pontosan mit is kívánnak az új esztendőtől.

„Ebben az évben a felnőttek kö‐
zött szeretnék minél nagyobb segít‐
ség lenni, és meghatározó játékossá
válni” – vette át a szót Pál Tamara,
aki tavaly nyáron az EYOF‐on is bizo‐
nyította kivételes tehetségét. „Sze‐
retnék továbbá minden címet meg‐
nyerni utánpótlásban: az ifjúsági baj‐
nokságot behúzni és a felnőtt NB I/B‐
ben a legjobb öt csapat között lenni.”

„Remélem, idén is egy sikeres
évet zárunk és a belefektetett mun‐

ka meghozza az eredményét” – vá‐
laszolta Kiss Éva, aki 2017‐ben is
magabiztosan őrizte az ETO kapu‐
ját, sok bravúros védést mutatott
be. „Konkrétumokat nem szeretek
előre megfogalmazni, de mindent
megteszek azért, hogy minél több
védéssel tudjam segíteni a csapa‐
tot. Kívánom, hogy mindenkinek
sok örömöt hozzon a 2018.”

„Bízom benne, hogy a sérülések
elkerülnek” – fogalmazta meg re‐
ményeit a csapat fiatal tehetsége,
Puhalák Szidónia (fotónkon). „Igyek‐
szem minden pályán töltött percet
arra használni, hogy bizonyítsak!” –
ígérte végül.

A KÉZIS LÁNYOK
Így tervezik az új évet 
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