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„Vannak visszajáró vendégek és
vannak, akik első alkalommal ünne-
pelnek velünk. Itt olyan barátságok
szövődnek, melyek hosszú távon ki-
tarthatnak. Az ő életükben pedig ez
nagyon fontos” – mondta Tóth Já-
nosné, az É.S.S.E elnöke. Széles Sán-
dor kormánymegbízott az összefo-
gással kapcsolatban kifejtette, az
esemény példát mutathat mindenki
számára. Simon Róbert Balázs or-
szággyűlési képviselő már törzsven-
dégnek számít a sérült fiatalok ré-
szére szervezett ünnepségen. „Tíz
éve visszatérő vendég vagyok, és
azt gondolom, hogy nemcsak ezen
a napon, hanem egész évben oda
kell figyelnünk a fogyatékkal és sé-
rültséggel élőkre. Nagyon örülök,
hogy a győri önkormányzat is felka-
rolta ezt az ügyet, valamint a kor-

Reggelente az első értesítések kö-
zött van szinte mindenki okostelefon-
ján a legnépszerűbb közösségi oldal
jelzése arról, hogy milyen emlékeink
fűződnek az adott naphoz. Érdekes
végignézni azokon a bejegyzésein-
ken, amelyeket évekkel ezelőtt fon-
tosnak tartottunk annyira, hogy meg-
osszuk a követőinkkel. A napokban
egy olyan könyvet mutattunk be a
Győr+ Estében, amely hasonló tema-
tika szerint készült, de az ötlet sokkal
korábban megfogalmazódott már
győri Szoó Virágban, aki mindig is ru-
tinos naplóíró volt.

2017-ig. Fontos ez a dátum, hi-
szen ezután, egy tudatos döntés mi-
att véget értek a naplóbejegyzések,
a szerző más formáját keresi már
annak, hogy írni tudjon. A szerző

gyermekkorától írt naplót, kisebb-
nagyobb megszakításokkal. 2005-
ben fogalmazódott meg a nem min-
dennapi könyv felépítésének ötlete,
az élet azonban többször is lelassí-
totta a munkafolyamatot, mint utó-
lag kiderült, nem véletlenül. Így leg-

ket írt, és olyan is, hogy komplett
történeteket, élethelyzeteket fogal-
mazott meg.

A Pillanatnyilag című szellemi kira-
kós játék nemcsak a borítóján, ha-
nem a lapjain is használja a puzzle iz-
galmas eszközvilágát. Az oldalak sar-

kaiban megbúvó szavakból az olvasó
önmaga alkothat verseket, szabadon,
saját belátása szerint. A kötetben
nincs vége a történeteknek, hiszen
ez csupán az első része a műnek,
amely április és október közötti be-
jegyzéseket tartalmaz.

Szellemi kirakós játék

Szoó Virág tollából

alább a harmadik gyermek is beke-
rülhetett a naplóbejegyzésekbe –
emelte ki Virág. Az évek alatt más-
más intenzitással készültek a be-
jegyzések. Volt olyan év, amikor
szinte csak a napi menüből állt a
szerző naplója, akadt, amikor verse-

Az ÉFOÉSZ Értelmileg Sérültek és
Segítőik Győr-Moson-Sopron me-
gyei Egyesülete huszadik alkalom-
mal rendezte meg a Motoros Miku-
lást és Mikulás Discót, sérült fiata-
lok részére. Az esemény célja évről
évre, hogy a fiatalokat kimozdítsák
a mindennapi életből.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

mányzat is igyekszik megadni min-
den lehetőséget a sérültséggel élők-
nek” – tette hozzá a képviselő.

A mulatságra természetesen a
Mikulás is ellátogatott. Az Arrabona
Eagles MC Hungary Motorosok jó-
voltából hatszáz ajándékcsomag ki-

osztására kerülhetett sor. „Az
É.S.S.E egyesülettel 15 éves jó kap-
csolatot ápolunk, idén december-
ben a Mikulás Discót rendeztük
meg számukra. Az év minden nap-
ján szívünkön viseljük sorsukat,
ezért természetes részünkről ez a

fajta összefogás” – így fogalmazott
az Arrabona Eagles MC Hungary ve-
zetője. A Mikulás-napi program to-
vábbi részében a tánc vette át a fő-
szerepet, amelynek keretében a fia-
talok ez alkalommal is vidám órákat
tölthettek el társaik körében.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

ÖRÖMET HOZOTT a nagyszakállú
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A Bagolyvár Gyermekotthon lakói
részére küldött ajándékokat Borkai
Zsolt polgármester. Az évek óta ha-
gyományként megtartott ajándék-
osztás során a különböző korosztá -
lyoknak megfelelő készségfejlesztő
játékokat és sportszereket kaptak a
gyermekek, amelyekkel jó szabad-
idős programokat rendezhetnek, és
olyan fejlesztő játékok is voltak az
ajándékok között, amelyekkel a gyen-
gébb képességű vagy mozgásukban
korlátozott gyermekek fejlesztése is
könnyebbé válik.

A Nagy Imre úti gyermekotthon
1956 óta működik, először 0–3 éves
korú gyermekeket ellátó csecsemő-
otthonként, amely a gyermekkel ér-
kező anyákat is befogadta. 1998-tól
0–18 éves kiskorúak számára gyer-
mekotthonként funkcionáló intéz-
ménnyé alakult, mindvégig önálló lé-
tesítményként, majd 2016. július 1-
jétől a Győr-Moson-Sopron Megyei
Gyermekvédelmi Központ irányítása
alatt működik Bagolyvár Gyermekott-
hon néven. Jelenleg az otthonban 42
gyermek és fiatal él, életkorukat te-
kintve 3–24 éves korúak. Az intéz-
ményben elhelyezett gyermekek tel-

jes körű ellátása, gondozása, nevelé-
se, családi kapcsolatainak ápolása
mellett különösen figyelnek a testi,
lelki egészségükre, az értelmi, érzel-
mi és erkölcsi fejlődésükre.

Háromszéki Ildikó, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Gyermekvédelmi
Központ intézményvezetője szerint
kiemelt fontossággal bír az intéz-
mény életében a Mikulás és a kará-
csony, évről évre arra törekszenek,
hogy a gondjaikra bízott gyermekek
számára minél emlékezetesebbé te-
gyék az ünnepeket. „Borkai Zsolt pol-
gármester évek óta meglepi a nálunk
élő gyermekeket és nagy öröm szá-
munkra, hogy ezt a hagyományt az -
óta is tartja, hogy a Bagolyvár gyer-
mekotthon 2016 óta már nem a vá-
ros fenntartásában működik. Azon-
ban mi is hagyományt teremtettünk
azzal, hogy a nálunk élő gyermekek
minden évben műsorral készülnek,
amivel jelképesen megköszönik az
ajándékokat” – mondta az intéz-
ményvezető.

Az otthonban élő gyerekek számá-
ra az intézmény dolgozói nap mint
nap igyekeznek megteremteni a sze-
rető és elfogadó közösséget, és eh-

hez nagymértékben hozzájárulnak a
polgármester által küldött ajándé-
kok, amelyeket dr. Somogyi Tivadar
alpolgármester adott át a városveze-
tő nevében.

Az ajándékokat izgatottan bontoga-
tó gyerekektől az alpolgármester csak
annyit kérdezett: Szeretnétek felülni
egy hatalmas óriáskerékre?
Egyöntetű és ujjongó igen
volt a válasz minden
gyermek részéről,
és hogy a gyer-
mekek vágya
ne csak vágy
maradjon, dr.
Somogyi Ti-
vadar 55 da-
rab óriáske-
rékre szóló
jegyet is át-
adott az intéz-
ményvezetőnek.

Az ünnepi aján-
dékosztást mindig nagy
lelkesedés övezi a gyermekek ré-
széről, az általuk adott műsor meg-
szervezése pedig igazi csapatmunka,
az otthon apraját-nagyját sikerül be-
vonni az ünnepi készülődésbe.

„Elmondhatatlanul nagy az öröm,
amikor a gyerekek megkapják az
ajándékokat. Szülőként, nagyszülő-
ként mindig meghatódom, ahogy lá-
tom a csillogó tekinteteket, az őszin-
te örömöt, a várakozás izgalmát, és
úgy érzem, a gyermekotthonban élő
gyerekeknek újra igazi meglepetést

tudtunk adni, ami nekünk, aján-
dékozóknak is boldogsá-

got nyújt” – mondta
végezetül az alpol-

gármester. 
Nicolas Bar-

reau német
írónő szerint
van a kará-
csonyban va-
lami, ami új-

ra meg újra
visszaröpít ma-

gunkhoz, az em-
lékeinkhez, vágya-

inkhoz, egész gyer-
meki lényünkhöz, amely-

lyel még mindig tágra nyílt szem-
mel, ámuldozva várjuk a csodát a ti-
tokzatos ajtó mögött. Úgy, ahogy a
Bagolyvár Gyermekotthon lakói vár-
ták és élték át. 

Ragyogó tekintetű gyermekek adták elő saját karácsonyi műsorukat, majd iz-
gatottan gyűltek össze egy játszószobában. A helyszín különleges, a Bagolyvár
Gyermekotthonban jártunk, ahová Borkai Zsolt polgármester évek óta küld
ajándékokat a gyermekek számára. Könnyeket fakasztó őszinte örömöt és cso-
daváró, izgatott pillantásokat adtak a család nélkül itt élő gyerekek a hatalmas
kosarakban kapott játékokért. A boldogság pillanatai meglepetésként értek
mindenkit. Azonban nem mi ragadtuk meg őket, hanem azok minket.

Csillogó tekintetekben
a csodaváró boldogság

Az otthon
apraját-nagyját 
sikerül bevonni 

az ünnepi 
készülôdésbe

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: O. Jakócs Péter
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LAPTOPOKAT KAPTAK a tehetséges fiatalok

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

Húsz szociálisan rászoruló, jó
tanuló, tehetséges fiatal diák
tanulmányait támogatja az ön-
kormányzat a Delta Informati-
kai Zrt.-vel együttműködve. 

„A győri önkormányzat kiemelt fel-
adatának tekinti a szociálisan rászo-
rulók segítését, emellett pedig a te-
hetségek felkarolását is. Bízunk ben-
ne, hogy ezzel az ajándékkal a diákok
szép karácsonyához és további ered-
ményes tanulmányaihoz is hozzá tu-
dunk járulni” – fogalmazott Borkai
Zsolt polgármester, aki emlékezte-
tett a 2017-es Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztiválra (EYOF), amelynek szá-
mos pozitív hozadéka volt.

Páternoszter Piroska polgármeste-
ri biztos kifejtette, az EYOF-ot köve-
tően az önkormányzat az olimpiai fa-
luban található ágyakkal különböző
intézmények működését segítette, a
fennmaradókat pedig értékesítette.
A befolyt összegből ismét fordítottak
a szociálisan rászorulók javára, s en-
nek keretében ajándékozták meg a
jó tanuló fiatalokat.

Held Zsolt, az EYOF gyémánt fo-
kozatú támogatója, a Delta Infor-

matika Zrt. értékesítési menedzse-
re elmondta, szívesen vettek részt
a jótékony kezdeményezésben,
mert a cég szociálisan érzékeny, és
jó szívvel támogatják a tehetsége-
ket, akik – mint fogalmazott – akár
egyszer maguk is a Delta csapatát
erősíthetik majd.

A fiatalok nevében Papp Vivien
mondott köszönetet a karácsonyi
ajándékért, amely komoly segítséget
nyújt majd a tanuláshoz.

A több mint negyvenéves múltra
visszatekintő Bárczi Gusztáv Gyógype-
dagógiai Intézmény és Nevelőotthon-
ban közel 160 értelmileg sérült gyer-
mek iskolai nevelési és oktatási felada-
tait látják el. A szakemberek rengete-
get tesznek azért, hogy megfelelő tu-
dással felvértezzék tanulóikat és szeb-
bé tegyék mindennapjaikat. „Kará-
csonyhoz közeledve sokan észreveszik
az áldozatos munkát, amit a sérült, il-
letve a fogyatékkal élő gyermekekért
teszünk. Hálásak vagyunk a támogatá-
sért  – kezdte beszélgetésünket Bors-
fai László, az intézmény vezetője és
hozzátette, eredményeik szerényeb-
ben mérhetők az átlaggyerekekéhez
képest. Az óvodáskorú kicsiktől kezd-
ve a fiatal felnőtt korosztályig foglal-
koznak fiatalokkal, akik értelmükben
akadályozottak, középsúlyos fogyaték-
kal élők, de egyre több halmozottan
sérült gyermek is az iskola tanulója,
így minden segítség jól jön. Borsfai
László kiemelte, az intézmény egyik
célkitűzése többek között, hogy a té-
ma iránt érzékenyítsék a társadalmat. 

Ténykedésük rendszeresen meg-
mozdítja a jótékonykodókat, ezúttal az

Édes Otthon Ingatlaniroda  munkatár-
sait: a csapat november végén közös-
ségi oldalán tette közzé felhívását, mi-
szerint cipősdobozba zárt adományo-
kat várnak, legyen szó játékról, ruháról
vagy egy kis finomságról. „Régóta fog-
lalkoztatott bennünket, hogy segít-
sünk a rászorulókon, vagy olyan gyere-
keken, akik hátrányos helyzetűek.
Most pedig eljött a pillanat, és örü-
lünk, hogy ennyien csatlakoztak hoz-
zánk, rengeteg ajándék gyűlt össze” –
értékelte az akciót Búza Tímea, az iro-
da vezetője, aki azt is elárulta, a kam-
pány sikerén felbuzdulva elképzelhető,
hogy év közben is szerveznek hasonló
szívmelengető megmozdulásokat, de
azt garantálják, hogy jövő december-
ben is lesz karácsonyi jótékonykodás.

Az Édes Otthon idei gyűjtési akciója
egyébként olyannyira jól sikerült,
hogy kedden a vállalat színültig töl-
tötte a Győr+ Média autóját, kollégá-
ink pedig, mint négy keréken szágul-
dó angyalok, továbbították a szere-
tetcsomagokat a bárczis fiataloknak.
Mosolyuk és izgatottságuk bárkinek
biztosíték lehet, hogy adni jó, s per-
sze nem csak karácsonykor!

A győri Édes Otthon Ingatlaniroda mindennapi tevékenysége mel-
lett fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást, a segítség-
nyújtást, különösen az adventi időszakban, az ünnepekhez köze-
ledve. Éppen ezért a társaság egy különleges akció keretében idén
a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézménynek cipősdobozokat
nyújtott át, tele meglepetéssel és szeretettel.

SZERETET
DOBOZBA ZÁRT

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Marcali Gábor

KÖSZÖNJÜK, hogy 
2018-ban is minket olvastak!

A Győr+ Hetilap szerkesztősége 
áldott, boldog karácsonyt

és sikeres új évet kíván olvasóinak! 
A következő lapszámunk 2019. január 4-én jelenik meg.
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A rendhagyó, de hagyományteremtő ösz-
szefogás tavaly év végén indult. Az ötletgaz-
da Páternoszter Piroska polgármesteri biz-
tos az első ajándékozáskor úgy fogalmazott,
a cél az volt, hogy kifejezzék tiszteletüket és
gondoskodásukat azok irányába, akik példa-
ként szolgálhatnak másoknak, de az ünne-
pük szerényebb körülmények között telne.
A felajánlást ugyanis három különböző élet-
helyzetben lévő család kapta, köztük egy, a
gyermekeit egyedül nevelő édesanya, egy
hétgyermekes nagycsalád és egy fogyaték-
kal élő gyermeket nevelő család. 

A karácsonyi ételsor lefőzését idén is az Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) az
étkeztetés terén közreműködő cégek, köztük
a Pálffy étterem, az Ördögkonyha Kft. és a
Nyugatmagyarországi Kereskedelmi, Vendég-
látó és Szolgáltató Zrt. vállalták. A süteménye-
ket Borkai Zsolt polgármester felesége,
Borkai né Havassy Myrtill, dr. Somogyi Tivadar
alpolgármester felesége, dr. Somogyi Tivadar-
né, és dr. Fekete Dávid alpolgármester felesé-
ge, dr. Feketéné dr. Czakó Katalin készítette el
a családok számára.

Páternoszter Piroska köszönetet mon-
dott a vállalkozásoknak és a sütemények el-
készítőinek, egyben felkérte őket, hogy jö-
vőre is folytassák a hagyományt.

Tavaly indult a jótékonysági kezdeményezés, amelynek lényege, hogy komp-
lett karácsonyi menüt kap három győri család. Az idén is győri vendéglátó-
ipari cégek gondoskodtak a főfogásról, míg a polgármester és két alpolgár-
mester felesége a süteményeket készítette el.

Dr. Feketéné dr. Czakó Katalin a három
háziasszony nevében kívánt boldog kará-
csonyt a családoknak, s elmondta, nagy
örömmel vállalták idén is a süteménysü-
tést, hiszen ezzel nemcsak maguknak, de
mások családjainak is szebbé tudják tenni
az ünnepet. Ő egyébként Sacher-tortát,
kuglófot és kókuszgolyót készített.

„Én csupa olyan süteményt sütöttem,
amelyek hagyományosan otthon is az ün-
nepi asztalra kerülnek, és amiket az idén is
eszünk majd karácsonykor, köztük vaníliás
kiflit, linzerkarikát, csokiszalámit” – mond-
ta el kérdésünkre Borkainé Havassy Myrtill.
Dr. Somogyi Tivadarné sajtos pogácsával és
négyféle édes süteménnyel, püspökkenyér-
rel, kókuszkockával, vaníliás kiflivel és lon-
doni szelettel készült. 

A megajándékozott családok nevében
Bedő Hajnalka, gyermekeit egyedül nevelő
édesanya mondott köszönetet. Kifejtette,
ő maga még december 24-én is dolgozni
fog, ezért igazán nagy segítség ez a felaján-
lás, amely komoly anyagi terhet vesz le a
vállukról, és mindannyiuk számára emléke-
zetessé teszi az ünnepeket.

A családoknak végezetül Nagy Balázs
színművész kedveskedett egy kis karácso-
nyi műsorral.

kap három család
Ismét karácsonyi menüt

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

Egy hosszú, sok boldog pillanattal teli,
izgalmas év végére értünk. Az elmúlt he-
tekben a pezsgő életű városunkat az ün-
nep fényei ragyogták be, és mindenki a ka-
rácsonyra készülődött. Már csak néhány
nap, és a nyüzsgés csendre, nyugalomra,
meghittségre vált. Az év talán legszebb
időszaka áll előttünk, amikor egy kicsit ki-
lépünk a hétköznapi rohanásból, megál-
lunk, megpihenünk, és szeretteinkkel tölt-
jük a csodás napokat.

Kívánom minden győrinek, hogy le-
gyen alkalma erre a feltöltődésre, tudja-
nak minél több időt családtagjaikkal, ba-
rátaikkal tölteni, és legyen olyan szép a ka-
rácsonyuk, mint amilyennek eltervezték!

Kívánok mindnyájuknak áldott, békés
karácsonyi ünnepeket és boldog új esz-
tendőt!

Kedves Gyoriek!´́
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Elárulhatjuk az olvasóknak, hogy
nem mi kezdeményeztük a páros in-
terjút. Miért gondolták úgy, hogy
együtt szólalnak meg karácsony
előtt? 

Hortobágyi T. Cirill: A karácsony
minden hívő közös ünnepe. A külde-
tésünk pedig közös, ezért kézenfek-
vő, hogy az örömünkről, várakozá-
sunkról is együtt számoljunk be.

Veres András: Bencés diák vol-
tam Győrött, számomra a bencés
atyákkal való találkozás, együttmű-
ködés fontos, és azt sem hallgatjuk
el, hogy mi, Cirill főapáttal katonák
is együtt voltunk Marcaliban, a ba-
rátságunk hosszú időre nyúlik visz-
sza. Így karácsony alkalmával az itt
lakó hívők és nem hívők számára is
fontos üzenet lehet, hogy a két
egyházmegye, közösség szorosan
együttműködik.

Azt tudjuk, hogy Cirill atyánál köz-
rejátszott a Pannonhalmi Bencés
Gimnázium, hogy aztán pap legyen.
Püspök úr, önre milyen hatással vol-
tak a bencésekkel eltöltött évek?

Veres András: Eleve úgy érkeztem
a bencés gimnáziumba, hogy pap
szeretnék lenni, úgy éreztem, hogy a
hivatásom, ami gyermekkorban je-
lentkezett, a Czuczor Gergely Bencés
Gimnáziumban megerősödhet. Falu-
helyen nőttem fel, vallásos család-
ban, de a hitem intellektuálisabbá,
megalapozottabbá itt vált, a bencé-
sek között.

Ma mindenki számára elérhető a
hittan. Böjte Csaba atya a minap úgy
fogalmazott: ha rendesen oktatnák a
Tízparancsolatot, akkor múzeummá
alakíthatnánk a börtönöket...

Veres András: Egy felmérésünk
szerint, míg országosan az általános
iskolás gyermekek létszáma 0,8 szá-
zalékkal csökkent az előző tanévhez
képest, addig a hitoktatásra beiratko-
zottak száma 0,5 százalékkal. Ahol a
szülők nem élnek vallásosan, ott a
gyermek sem fog tudni úgy élni. A ki-
hívás a miénk, papoké, hitoktatóké,
hogy a gyerekeket és a szüleiket a

A csendben megszólít
Interjú dr. Veres András gyori megyés püspökkel és Hortobágyi T. Cirill 

templomokba is el tudjuk hívni, ne
csak a hittanórára. A Böjte Csabától
idézett gondolat szenzációs, valóban,
a Tízparancsolat alapvető erkölcsi
törvény, az első hármat leszámítva
nem kell hívőnek, kereszténynek len-
ni sem ahhoz, hogy betartsuk.

Ferenc pápa egyik évben úgy nyilat-
kozott, a karácsony számára a remény
és a gyengédség. Mit jelent önöknek?

Veres András: Én egy más aspek-
tusból szeretnék most közelíteni.

A karácsony mindenki számára va-
lamiképpen családi ünnep. Jézus
születése, a Szent Család élő példá-
ja is mutatja, hogy a család egy Is-
tentől akart közösség. Olyan öröm-
től fosztja meg önmagát az az em-
ber, aki tudatosan nem családban
akar élni, amit más nem tud helyet-
tesíteni. Mindenkit arra szeretnék
ösztönözni, főként a fiatalokat,
hogy merjenek szakítani a trendi-
nek nevezett hullámmal, hogy
szingliként élnek a világban. Ez ön-

becsapás, soha nem fogják az élet-
nek azt a szépségét, örömét meg-
találni, mint amit a családban meg-
tapasztalhatnak. Lehet, hogy ez fur-
csán hangzik egy cölibátusban élő
embertől, de mi is családba szület-
tünk, családokkal foglalkozunk, ép-
pen ezért tudjuk, hogy mit jelent a
család. Ha sikerül karácsony kap-
csán jobban a szívekbe vésni, hogy
a családot keressék, ahol a boldog-
ságukat megtalálhatják, akkor már
elérte egyik célját az ünnep. Hiszen

A család, a megbékélés és a megértés fontosságát
hangsúlyozta karácsony alkalmából készült inter-
júnkban Győr és környékének két meghatározó
egyházi személyisége, dr. Veres András megyés
püspök és Hortobágyi T. Cirill, a Pannonhalmi Fő -
apátság idén megválasztott főapátja.

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: O. Jakócs Péter
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ne felejtsük el, hogy a Megváltó,
Jézus Krisztus születését is ünne-
peljük, aki minden ember számára
üdvösséget hozott és rajtunk mú-
lik, hogy elfogadjuk-e az ő ajándé-
kát vagy sem. Ez az ünnep legfőbb
üzenete.

Hortobágyi T. Cirill: Ferenc pápa
remény-gondolatatát nagyon aktu-
álisnak tartom, mai társadalmunk-
ban sok embert bedarálnak a min-
dennapok és feladják. Rengetegen
érzik úgy, hogy elakadtak az életükkel.

az Isten
pannonhalmi foapáttal

A karácsony alapvetően arról szól,
hogy az Isten számára nem mind-
egy az ember. És ez reményt kelt:
van kibe kapaszkodni, érdemes új-
rakezdeni, elgondolkodni, hol tart
az életünk. Nagyon fontos a mai
ember számára, hogy elgondolkod-
jon azon, hogy az Isten érte tett
meg egy nagy lépést: eljött közénk
és bátorságot adott az éle tünkhöz.
A reménytelenség egy lehúzó folya-
mat, amit meg kell törni. Mindenki
életében adódnak az örömre, bol-
dogságra, harmóniára lehetőségek,
pillanatok, amikbe jobban bele kell
kapaszkodni. Tudatosabban kell ke-
resni, hogy miként tudok haszno-
san szolgálatára lenni másoknak.
Önmagunknak kell kilépni a bezárt-
ságból ahhoz, hogy észrevegyük a
távlatot, a másik ember mosolyát
és segítségét.

Önök hogyan töltik
a karácsonyt?
Veres András: Igyekszem úgy

szervezni az ünnepet, hogy mások
életét is szebbé tudjuk tenni. Kará-
csony előtt mindig karitászcseleke-
deteket végzünk, és meglátoga-
tom a papi otthonban élő idős
paptestvéreket. Ugyanakkor a
fiatal papság is itt nevelődik a
szemináriumban. Őket szent -
este hívom meg, hogy jöjjenek
át a püspökségre, ünnepeljünk
együtt. Hat óra körül elimádkoz-
zuk az ünnepi vesperást, utána
együtt vagyunk a fenyőfa körül,
majd vacsorázunk, azután kicsit
visszahúzódunk egyéni imádságra,
hiszen az éjféli mise a pap számá-
ra szolgálatot jelent. Előtte a szé-
kesegyházban most is lesz énekes
áhítat, már fél órával éjfél előtt hí-
vom az embereket ünnepelni.
Másnap még tart az ünneplésünk,
hiszen 10 órakor is szentmisét
mondunk, ahol a kispapok asszisz-
tálnak, ezután köszönünk el egy-
mástól, ők hazautaznak a családja-
ikhoz, én pedig itthon, a közvetlen
munkatársaimmal töltöm a kará-
csony hátralevő részét, illetve én

is teszek családi látogatást az
enyéimnél.

Hortobágyi T. Cirill: Egy monos-
torban a karácsony családi ünnep,
hiszen mi többen élünk együtt, a
szerzetesközösség egy nagy család.
24-én este kezdődik nálunk is az el-
ső vesperás, ősi dallammal eléne-
keljük karácsony ünnepének meg-
hirdetését, a közös vacsorát köve-
tően pedig mi is a fa körül gyüleke-
zünk. Nálunk az a szokás, hogy ad-
vent elején mindenki kihúzza egy
kalapból egy másik rendtársának a
nevét és adventben angyalkázunk.
Két dolgot jelent ez: egyrészt job-
ban figyelünk rá, másrészt imádko-
zunk érte. Az ajándék az advent
napjaiban a másikért elmondott
imádságainkból valami, ami megfo-
galmazódik: idézet a Szentírásból,
egy imádság. Nálunk is sokan jár-
nak az éjféli misére, előtte vigíliát
énekelünk.

Idén a „kibékülés” gondolatát
járták körül Pannonhalmán. Milyen
tapasztalatokkal zárják 2018-at és
készülnek a csend évére?

Hortobágyi T. Cirill: Visszatekint-
ve, nagyon fontos téma a kibékü-
lés, a kiengesztelődés, hogy vala-
hogy tudatosítsuk mindannyiunk-
ban, hogy a rend, a béke, a harmó-

nia nem magától értetődő ado-
mány, hanem tenni kell érte. Szán-
dékot, elhatározást és tetteket kí-
ván, ha közelebb akarunk egymás-
hoz kerülni. A csend picit másról
szól. Rohanó életet élünk, alig ma-
rad idő arra, hogy megálljunk, ket-
tőt lépjünk hátra, és kívülről néz-
zük meg, hogy jó irányba megy-e
az életünk? Mi a célja a nagy tüs-
ténkedésnek, mi a hozadéka? Mit
áldozunk érte? A csend az önrefle-

xió lehetősége az egyik oldalról, de
van ennél fontosabb hozadéka is:
hagyjuk, hogy megszólítson az Is-
ten. A mély, őszinte vágyakat, amit
ő elültetett a szívünkbe, engedjük
a felszínre törni, hagyjuk, hogy a
lelkiismeretünk szaván keresztül
szóljon hozzánk. És indíttatást is ka-
punk ahhoz, hol kellene változni, el-
fogadni, korlátokat állítani, hitele-
sebben élni.

Szó esett jövőbe tekintésről, a
család, a közösség fontosságáról.
Mit gondolnak, az említetteken túl
miként tudunk közelebb kerülni
egymáshoz?

Veres András: Elhangzott, hogy
sokan nehezen szabadulnak ki a re-
ménytelenségből. Meggyőződé-
sem, hogy ez összefüggésben van
a kiengesztelődés hiányával. Azért
vagyunk sokszor reményvesztet-
tek, mert nem tudunk megbékélni
önmagunkkal, egymással, a világ-
gal. Valahol itt kell kezdeni, hogy a
másik felé nyitottabbá válunk. A
keserűség, a bűn mindig bezár. Vi-
szont a kiengesztelődés, a megbo-
csátás, a szeretet megnyitja a szí-
veket. Ennél jobb út nincsen, maga
az Istenfiú, Jézus is ezt ajánlotta
számunkra: szívből megbocsátani
egymásnak, ebből születik meg a
szerető közösség.

Hortobágyi T. Cirill: Sokszor
azért vannak ellentétek, mert nem
tudjuk megérteni egymást. A kará-

csonyi időszakban is előfordulhat-
nak családi feszültségek, mert
az élet sűrűjéből kikerülve az
emberek nem tudnak mit kez-
deni a sok szabadidővel. Azt ja-
vasolom, hadd mondja el a
másik a saját történetét és pró-

báljunk belehelyezkedni a hely-
zetébe. Ami elhatározást kíván:

úgy megyek bele a beszélgetésbe,
hogy szeretném megérteni a mási-
kat, és nem szólok közbe. Néha ar-
ra is szükség van, hogy úgy akarjak
a másik kedvében járni, ahogyan ő
szeretné. Ebben a nagyvonalúság-
ban tudunk közelebb kerülni egy-
máshoz. Egy kapcsolat akkor lesz ki-
egyensúlyozott, ha én akarok aján-
dékozni, valamit beletenni a kap-
csolatba, nem elvárni a másiktól,
hogy nekem jó legyen. Nagyobb
megértést, békességet, elfogadást,
több türelmet, szeretet, jóságot,
gyöngédséget kívánok karácsonyra
mindenkinek!

A
megbocsátásból

születik
a szeretô
közösség
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Az elmúlt hét Győrben, Debre-
cenben és Veszprémben is a 2023-
as Európa Kulturális Főváros pályá-
zat je gyé ben telt, hiszen a nemzet-
közi zsűri mindhárom városba ellá-
togatott, majd a városok prezentál-
tak Budapesten, hogy múlt péntek
délután megszülessen a döntés.

„Veszprém!” – mondta ki hosz-
szas várakozás után Aiva Rozenber-
ga, a független szakértői testület el-
nöke. Az eredményhirdetés előtt
Krucsainé Herter Anikó kulturális
ügyekért felelős helyettes államtit-
kár és Zupkó Gábor, az Európai Bi-
zottság Magyarországi Képviseleté-
nek vezetője is arról beszélt, hogy
a döntnököknek nagyon nehéz dol-
guk volt, hiszen mindhárom város
példaértékű munkát végzett, és
mindegyik megérdemelné a címet.
Végül a három város közül Veszp-
rém kapta a lehetőséget.

Ahogy a 2017-es, úgy a 2018-as
év is eseménydúsan zárult a Városi
Diák Fórum (VDF) számára. Az im-
már hagyományos csapatépítő tré-
ningeken, a Városi Tekergőn, a 24
órás Aludj Máskor! vetélkedőn és a
Sportolkozz! elnevezésű játékokon
kívül egy új esemény és számos új
program is beépült a VDF program -
elemei közé. A most készülő ifjúsági
koncepció elkészítésében is részt ve-
vő VDF rendszeresen látta vendégül
különböző szervezetek képviselőit –
Új Nemzedék, Leo Klub – és külföldi
cserediákokat is az üléseiken, akik ta-
pasztalataikat és tudásukat osztot-
ták meg. Ezek a találkozók lehetősé-
get adnak a kapcsolatépítésre, és új
lehetőségeket is nyithatnak a fiata-
lok számára.

Az új elnökséggel megkezdett
2018-as tanévben egy teljesen új
esemény is bekerült a programpalet-
tába. Az országon belüli kapcsolatépí-

„A hat éve elindított újvárosi re-
habilitáció a harmadik üteménél
tart – kezdte dr. Fekete Dávid alpol-
gármester. – A cél visszaadni az
egykor patinás városrész régi fé-
nyét. Jó úton haladunk, az elmúlt
években számos épület újult meg,
de a projekttől függetlenül is nagy
jelentőségű fejlesztések valósultak
meg a területen. Az épületfelújítá-
sok mellett fontos a városrészben
élő hátrányos helyzetűek felzárkóz-
tatása, az integráció” – fogalmazott
dr. Fekete Dávid.

A projekt harmadik ütemében a
Kossuth utca 36. szám alatti épület
felújítására kerül sor. A beruházás a
társasházi közös tulajdonú helyisé-
gek felújítását, az energetikai korsze-
rűsítéseket tartalmazza. A felújítással
tizenegy önkormányzati tulajdonú la-

Európa Kulturális Fovárosa, de

Múlt pénteken megszületett a döntés, a nemzetközi zsűri Veszp-
rémet javasolja Európa Kulturális Fővárosának 2023-ra, de vá-
rosunk is sokat profitálhat az elmúlt időszak eredményeiből.

„Győr így is nyertesnek érezheti
magát, hiszen egy nagyon fontos kul-
turális párbeszéd indult el, amely
előremutató ötleteket hozott, és az
elmúlt időszaknak komoly közösség -
építő ereje is volt” – fogalmazott a
bejelentést követően Borkai Zsolt
polgármester. Hozzátette, bár nem
leszünk Európa Kulturális Fővárosa
2023-ban, Győr így is a kultúra egyik
fővárosa, ezért szeretnék megvalósí-
tani a megszületett terveket, és to-
vábbra is azon dolgoznak, hogy mi-
nél többen ismerjék meg Győr érté-
keit. A polgármester köszönetet
mondott a pályázat összeállításában
résztvevőknek, a kulturális szakem-
bereknek és intézményeknek, a vá-
ros stratégiai partnereinek és min-
den győrinek, akik magukénak érez-
ték ezt a fontos küldetést. Végezetül
gratulált a nyertes városnak, és sok
sikert kívánt nekik 2023-ra.

tés céljából a győri középiskolák és
gimnáziumok diákjaiból összeállt csa-
pat a szolnoki 24 órás vetélkedőn
mérette meg magát. 

Idén decemberben rendezték
meg a Sportolkozz! 3. vetélkedőt,
aminek az Apor Vilmos Katolikus Is-
kolaközpont adott otthon. Az ügyes-
séget és leleményességet megkívá-
nó programon résztvevő húsz csapat
közül a Pálffy Miklós Kereskedelmi és
Logisztikai Szakgimnázium és Szakkö-
zépiskola vihette haza az első díjat. 

Az utolsó gyűlés keretén belül ke-
rült sor egy kis ünneplésre, melyen a
szervezet legaktívabb tagjai ajándé-
kot kaptak, melyet a győri önkor-
mányzat támogatott. A záróesemé-
nyen részt vett Radnóti Ákos alpol-
gármester is, aki megköszönte a fia-
talok aktív munkáját és elmondta,
hogy továbbra is számítanak a fiata-
lokra, ők pedig számíthatnak a város-
vezetésre.

Eredményes évet zárt A VDF

Veszprém lesz

A projekt alapvető célja az épített környezet gyors és tartós javítá-
sa, ami hozzájárul az ott élők társadalmi felzárkóztatásához is. 

kás újul meg, ezzel is kapcsolódva az
első két ütemhez. 

Az általános cél nem más, mint a
minőségi lakhatási feltételek megte-
remtése. A projekt megvalósításával
emelkedik a szegregátum bérlakásál-
lomány színvonala, amely szintén
előmozdítja a lakókörnyezet megóvá-
sa iránti igényt. A megújult környezet
és annak folyamatos fenntartása se-
gíti a családok integrációs esélyeit és
a folyamatos fejlődést, amely a kö-
zösségi és a kulturális életet is érinti. 

A „Szociális városrehabilitáció
Győr-Újváros területén III. ütem” cí-
mű projekt az Európai Regionális Fej-
lesztési Alapból és hazai központi
költségvetési előirányzatból valósul
meg. A megítélt támogatás összege
350 millió forint. A felújítás várható-
an 2021 márciusáig megtörténik.

A harmadik ütemmel folytatódik

Gyor-Újváros rehabilitációja´́
Fotó: O. Jakócs Péter

GYOR ÍGY IS NYERTES

Szerző: Papp Zsolt
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92018. december 21.Már az első héten bebizonyosodott, hogy óriási segítség a belvárosban
autóval közlekedőknek a múlt pénteken megnyílt Árpád út 44. szám
alatti, kétszázöt férőhelyes parkolóház. Borítékolható, hogy ez nem csak
az adventi időszakban lesz így.

„Gyorsan megtelt az új parkolóház, az
átadást követő első hétvégén telt házzal
üzemelt. Szívesen használják a győriek,
ez kiderült a napokban” – mondta el la-
punknak Ozsvárt Tamás, az üzemeltető
Győr-Szol Zrt. kommunikációs vezetője,
aki hozzátette: kezdetben kisebb hibák
akadtak a díjfizetési rendszerben, de a
szakemberek egyből orvosolták a hibát. 

Múlt pénteken az ünnepi átadót
követően déltől már üzemszerűen
működik a nyolcezer négyzetméte-
res épület. A létesítmény alapkövét
2017. november végén tették le, így
kicsit több mint egy év alatt készül-
tek el a kocsibeállók. Az épületben a
nyitott gépjárműtárolók mellett a
Győri Balett számára egy próbater-
met is kialakítottak, ezt várhatóan ta-
vasztól használhatják a táncosok.

„Az önkormányzat számos beruhá-
zással igyekszik segíteni a közleke-
dést, a megnövekedett győri gépjár-
műforgalom dinamikus levezetését.
Saját forrásból, állami támogatással
és az uniós pályázati lehetőségekkel
új utak, csomópontok épültek, és
parkolóhelyek létesülnek” – mondta
el a hivatalos átadón Borkai Zsolt pol-
gármester. Kiemelte, a parkolóház
adventi átadása azért is fontos, mert

ilyenkor még fokozottabb a parkolási
igény, de persze a 205 új parkolóhely
az év minden szakában nagy segítség
az itt élőknek, dolgozóknak, kereske-
dőknek, a belvárosba érkezőknek.

„Folyamatosak a fejlesztések Győr-
ben, minden városrész fejlődik és fej-
lődni is fog a jövőben” – mutatott rá Ka-
ra Ákos államtitkár, országgyűlési képvi-
selő. Simon Róbert Balázs országgyűlé-
si képviselő hozzátette, tel-
jesen megoldani nem
tudja, de enyhíteni
fogja az új parko-
lóház a belváro-
si parkolási
gondokat.

„ H i á n y -
pótló beru-
házás való-
sult meg a
belvárosban,
hiszen 205 új
parkolóhelyet ad-
hatunk át a győriek-
nek. Fontos volt számunk-
ra, hogy adventre elkészüljön és
ezzel is segítsük a belvárosi közleke-
dést” – mondta el Sági Géza, a Győr-
Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója. Hozzá-
tette, tavasztól az elektromos töltőállo-

másokat is használatba vehetik az au-
tósok. Az épület felső szintjén lévő zöld-
tetőn ötezer növényt ültettek el. 

A nyolcezer négyzetméteres parkoló-
házba mindkét csatlakozó utcáról adott
a behajtási lehetőség a földszinten, kijá-
rata pedig az Árpád utca felé nyílik. Az
épületet gyalogosan az Árpád úti olda-
lon lehet megközelíteni, két felvonóval
és egy lépcsőházon keresztül érhetők el

a különböző szintek. A föld-
szinten kapott helyet öt,

mozgáskorlátozot-
tak számára fenn-

tartott parkoló-
hely, számukra
külön gyalo-
gos útvonalat
biztosítottak,
amit kék szí-
nűre festettek. 

A parkoló-
ház főbejárata az

Árpád út felől talál-
ható ki- és bejárati le-

hetőséggel. A parkolóház-
ból kikanyarodni az Árpád útra

jobbra (az Árkád felé) és balra (a Teleki
út felé) egyaránt lehet. A parkolóháznak
van egy, a főbejárattól különválasztott
bejárata is, ez a Teleki út felőli homlok-

zatnál található, mely a Szent István út
felől közlekedők számára áll rendelke-
zésre, így nem kell a Teleki út–Árpád úti
jelzőlámpát igénybe venni a behajtás al-
kalmával. A házban a parkolás az ünne-
pi időszakban óránként száz, míg január
2-ától kétszáz forint lesz.

A projekt részeként átalakították a
Teleki utca–Árpád út kereszteződésé-
ben lévő jelzőlámpás csomópontot.
Így lehetővé vált a Teleki utcában a
színház épülete felől érkezők számára
a balra kanyarodás az Árpád út felé. A
Szent István útról érkezők a Teleki ut-
cáról – ahogyan eddig – jobbra, kis ív-
ben bekanyarodhatnak az Árpád útra. 

A parkolóház üzemszerű működése-
kor a behajtásnál a sorompók melletti
automatából jegyet kell húznia az autó-
soknak. A parkolóházban rendszámfel-
ismerő rendszer működik, a díjfizetés
után kihajtáskor a sorompó automati-
kusan felemelkedik. Ha ez nem történik
meg, a járművezető a sorompó mellet-
ti automatába csúsztatja a jegyet és a
sorompó kinyílik.

A fejlesztés kétmilliárd forintos pá-
lyázati támogatással valósult meg, a
balett-terem építéséhez az önkor-
mányzat 186 millió forintos önrészt biz-
tosított.

Mindkét
csatlakozó utcáról
adott a behajtási

lehetôség

A belvárosi parkolási gondokat enyhíti az Árpád parkolóház
Szerző: Győr+  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Szinte rögtön betelt a  KÉTSZÁZÖT férohely ´́
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Az idén először nyerte meg a
győri egyesület a 111 éves Magyar
Úszó Szövetség összetett csapatbaj-
nokságát. Ön, aki tagja a Magyar
Úszó Szövetség elnökségének, s a
győri egyesületnek egyaránt, elége-
dett ezzel a tempóval?

Az idei év a győri úszás aranyéve. A
legnagyobb budapesti klubokat is meg
tudtuk előzni. Úszóink 106 országos
bajnoki érmet szereztek, 43 bajnoki
cím mellett 31 ezüst és 22 bronz jutott
a győri úszósportnak. A nemzetközi vi-
zeken is sikerrel mutatkoztunk be. Ja-
kabos Zsuzsanna 6 ezüst- és 2 bronzér-
met ért el a világkupa-sorozatban. Az
idei Európa-bajnokságon, Glasgow-
ban döntős, pontszerző helyen vég-
zett Jakabos Zsuzsanna, Lobanovszkij
Maxim és Balog Gábor is. Hímer Krisz-
tofer és Gyurinovics Fanni éremmel
tért haza a Helsinkiben megrendezett
junior Európa-bajnokságról. Nyolc
olyan versenyzővel rendelkezünk, akik
eséllyel pályáznak a 2020-as tokiói
olimpián való részvételre. Győr a nem-
zetközi vérkeringésbe is bekapcsoló-
dott, az Aqua Sportközpont 2014 de -
cemberi megnyitása óta Zürichből, Mi-
amiból, Moszkvából költöztek Győrbe
úszók, nemcsak a kiváló csapat miatt,
hanem mert vonzó, élhető a város. Itt
kell megjegyeznem, hogy a városi ön-
kormányzat s Borkai Zsolt polgármes-
ter támogatása nélkül ezek az eredmé-
nyek nem születtek volna meg.

A csillagok milyen együttállása kel-
lett ahhoz, hogy Győrben ennyire att -
raktív, sikeres úszóélet jöjjön létre?

A városban mintegy öt évvel ez-
előtt kezdtük az úszást igazán komo-
lyan venni, tudatosan kialakítani a
feltételeket. Szerencsés pillanat volt

„Az életben mindig az a szerencsés,
aki elébe megy a szerencsének” –
mondja dr. Rákosfalvy Zoltán
ügyvéd, az idén a Magyar Úszó Szö-
vetség összetett csapatbajnokságá-
ban győztes győri úszás „háttérmo-
torja és szürke eminenciása”, két
kaszinó koncessziójának sikeres tu-
lajdonosa, aki szerint, ha végigte-
kint élete eddigi állomásain, sze-
rencsésnek tarthatja magát. Persze
a szerencse olyan, mint a nő, kíván-
ni kell, idézi Rákosfalvy doktor az
Émile Ajar néven is publikáló író,
filmrendező elhíresült hasonlatát.

ez Győr életében. Van egy sportot
kedvelő, értő polgármester, itt dolgo-
zik az úszás doayenje, az édesapám,
akinek akkor volt már egy alapjára-
ton működtetett egyesülete, Győrbe
érkezett egy tehetséges szakember,
edző, Petrov Iván, s én, aki az úszás-
nak köszönhetem a kitartásomat, az
egészségemet, az állóképességemet,
a monotóniatűrésemet, szintén úgy
gondoltam: vissza kell adni valamit a
győri sportnak ebből a kivételes ado-
mányból. Tudja, 55 évesen eljut az
ember odáig, hogy életében az ed-
digieknél is fontosabb lesz a társa-
dalmi felelősségvállalás.

Hogy áll a győri úszóakadé-
mia ügye?

Magyarországon mi hozzuk lét-
re az első úszóakadémiát. Már
vannak olyan tanulóink, akik önálló
tanrenddel tanulnak a Bercsényi-kö-
zépiskolában. Ezt a gyakorlatot kiter-
jesztjük majd az általános iskolára –
sokak számára bentlakásos formá-
ban –, s a Széchenyi István Egyetem-
mel együtt a helyi továbbtanulásukat
is lehetővé tesszük. Most dolgozom

azon, hogy ez az alapsejtjeiben már
működő gyakorlat intézményes for-
mát kapjon.

Nemrég egyhangúlag újraválasz-
tották a győri egyesület elnökségi
tagjait. Egy új szakembert is meg-
nyertek Győrnek, nem is akárkit, ha-
nem dr. Merkely Béla nemzetközi

szinten jegyzett kardiológust, a SOTE
rektorát, az úszó világszövetség, a FI-
NA orvosi bizottságának a tagját.

Megtisztelő, hogy a világ úszósport-
ját, annak szereplőit napi szinten ismerő
Merkely professzor vállalta a felkérésün-
ket. Ő az orvosbizottság tagjaként min-
den világversenyen részt vesz, nagy tu-
dással és kapcsolatrendszerrel rendel-
kezik. Győri jelenléte, munkája a győri
képzés minőségét segíti, jelzi és garan-
tálja. Rajta kívül Petrov Iván vezetőedző,
utánpótlás szövetségi kapitány, a FINA
edzőbizottságának tagja, a győri egyete-
men tanító dr. Gyömörei Tamás és én
kaptam bizalmat. Örökös elnöknek pe-

dig az édesapámat választották meg.

Ön sokoldalú ember, szinte
felsorolhatatlanul sok funkció-
ja, munkája, hobbija van. Ho-
gyan bírja?

Ettől teljes az életem. Minde-
nekelőtt azonban ügyvéd vagyok –

voltam és leszek –, ezt a munkát szí-
vesen csinálom, s akkor sem érzem
tehernek, ha naponta késő este vég-
zek az irodámban, ahol már tizenket-
ten dolgozunk. Ennek a piramisnak a
tetején ülök. Az okiratokat már nem
én szerkesztem, de a felelős döntése-
ket én hozom, a munkatársaim által

Az ember 
életében

az eddigieknél is
fontosabb lesz
a társadalmi
felelôsség-
vállalás

Az ügyvéd, aki nem csak a szerencsében úszik

így teljes 
az életem

Dr. Rákosfalvy Zoltán: 

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor
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előkészített ügyekben én választom
ki a stratégiát. Hatalmas tapasztalat
gyűlt fel az irodában, és a speciális tu-
dás is rendelkezésünkre áll, amelyre
szükség van például a magyar állam
vagy a győri önkormányzat képvisele-
te során. A térség meghatározó gaz-
dasági szereplőit is mi képviseljük, de
a titoktartás miatt konkrét példákat,
ügyeket nem mondhatok.  Nem hi-
szek az előzetes mediálásokban, igaz-
ságot szükség esetén a bíróság szol-
gáltat. Ha két hozzáértő ügyvéd leül
megbeszélni a konkrét ügyet, az min-
dig előbbre visz mindenféle mediáci-
ós próbálkozásnál. Szükség van a ko-
moly, naprakész jogismeretre, a jog-
szabályok folytonosan változnak.
Nemrég változott meg a Polgári Per-
rendtartás, a Polgári Törvénykönyv, a
Büntető Törvénykönyv, valamint a
Büntető eljárásjogi törvény, hogy
csak a nagyobb változásokat említ-
sem. Nem elég követni ezeket a mó-
dosításokat, hanem szakmai műhe-
lyekben értelmezni, alkalmazni kell.
Ilyen szakmai műhely az ügyvédi iro-
dám, ahol a nagy létszám miatt már
szakosodásra is lehetőség nyílik.

Hogyan lett ön ügyvédként a gaz-
daság tulajdonos szereplője is?

Az ügyvéd együtt él a gazdasággal,
rálát a működésére. Én is több társa-
ságban voltam s vagyok tag – ügyve-
zető nem lehettem, ezt az ügyvéd-
ség kizárja –, korábban az Eurovegas
kaszinó pereit én vittem, beleláttam
ebbe a világba. Sikerült koncessziót
szereznem a győri, a pécsi és a mis-
kolci kaszinó működtetésére. Az ope-
ratív munkában nem veszek részt,
azt hozzáértő, tapasztalt, évtizedek
óta a kaszinóiparban dolgozó szak-
emberek végzik.

Mennyire hozzák a kaszinók az
üzleti tervek számait?

A győri most volt kétéves, ez
már hozza az üzleti számokat. A pé-
csi alapterületben, a gépek számá-
ban éppen fele a győrinek, ott még
keményen küzdeni kell az eredmé-
nyekért. Sajátos iparág ez, a kaszi-
nóban nemcsak a vendég, de a ka-
szinó is játszik. A szerencsét pedig
nem lehet tervezni, csak a többi üz-
leti paramétert.

Mekkora volt a győri játékosok
legnagyobb nyeresége?

Valaki nem egészen fél óra alatt
több mint 20 millió forintot vitt el
tőlünk.

Ön szerencsés ember?
Ha végignézem életem állomásait,

azt mondhatom, igen. Fiatal korom-
ban válogatott sportoló voltam, szép
eredményekkel – szerencsésnek
éreztem magam. Bejutottam az ELTE
jogi karára, ahol színjelenesen végez-
tem – szerencsésnek éreztem ma-
gam. Ügyvéd lehettem, elindult a pá-
lyám, ismert ügyvéd vagyok – szeren-
csésnek érezhetem magam. Azt sze-
retném, ha a gyermekeim is ilyen
szerencsések volnának.

A gyerekek is elébe mennek a
szerencsének?

Ikreim vannak, egy fiú, egy lány.
Még csak 14 és fél évesek, szeret-
nek a katolikus iskolába járni, jó
sportolók. A fiam kicsit kacsintgat
az én szakmámra. A kislányom jó
érzésű, értelmes gyerek, neki még
meg kell találnia azt a szakmát,
amit szívesen választ. Szeretném,
ha mindketten valamelyik tradicio-
nális egyetemet végeznék el, hogy
minden szellemi muníciót megkap-
janak a saját szerencséjükhöz.

„A győriekre jellemző a lokálpatri-
otizmus, amely az erős helyi közösség
alapja – kezdte „A helyi identitás és
kohézió erősítése Győr városában” cí-
mű projekttel kapcsolatban dr. Feke-
te Dávid alpolgármester. – Fontos,
hogy ezt a helyi identitást ápoljuk, fej-
lesszük, és továbbadjuk a fiataloknak
is. Ehhez elengedhetetlen történel-
münk, kultúránk, értékeink ismerete,
valamint az egymással való együtt-
működés és a közös élmények átélé-
se a közösségi programok által. A pro-
jekt segítségével nemcsak a város, de
a városrészek közösségeinek erősíté-
se is előtérbe kerül egy aktív, cselekvő
és egymást segítő helyi társadalom
működésének érdekében” – zárta az
alpolgármester.

A projekt átfogó célja a városban
kijelölt tizenegy célterületen a helyi
közösségek identitásának, kohéziójá-
nak, Győrhöz, illetve az adott város-
részhez való kötődésének erősítése.
Az 540 millió forintból megvalósuló
projekt további célja a közösségi élet
fellendítése, minőségi javítása, a kö-
zösségi szerepvállalás erősítése és a
városrészek élhetőbbé tétele. 

A projekt részcélja olyan közös-
ségfejlesztési folyamatok kezdemé-
nyezése és megvalósítása – valamint

a folyamatokat támogató szervezeti,
technikai, módszertani és humáne-
rőforrás-fejlesztés –, melyek eredmé-
nyeként fejlődik a közösség tagjainak
egymás iránti felelősségtudata, segíti
a helyi közösségi konfliktusok megol-
dását és az önálló cselekvési képes-
ségek erősítését. Emellett kialakul-
nak, illetve megerősödnek a szüksé-
ges kompetenciák, az önkéntesség,
a helyi identitás, valamint a telepü-
léshez, térséghez való kötődés. Erő-
södik a társadalmi aktivitás, a közös-
ségi együttműködés. Az aktivizálás-
sal növekedhet a lakosság döntések-
ben, életüket meghatározó kérdé-
sekben és azok megoldásában való
részvétele. Így felszínre kerülhetnek
a már meglévő humán erőforrások,
valamint együttműködések is. Ehhez
szükségesek olyan vezéregyéniségek,
akik fő kezdeményezőként végigkísé-
rik a projektet, illetve utána is bizto-
sítják a közösség fennmaradását, a
fejlődés töretlenségét.  

A projekt konzorciumi formában
valósul meg, mely két tagból áll: a győ-
ri önkormányzat, továbbá a Dr. Kovács
Pál Könyvtár és Közösségi Tér kötött
megállapodást az együttműködésre
2022 novemberéig. A program 540
millió forintból valósul meg.

Gyoriek a gyoriekért´́ ´́

Hangsúlyt kap 
az összetartozás 
és a lokálpatriotizmus
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I. Folyó feletti hidak

Rába-hidak / Ifjúság hídja 
A Radó-sziget (korábban Séta tér vagy Rába-sziget) északi
csücskén eredetileg fahíd volt, de az 1964-es jeges árvíz
rongálása után újra kellett építeni a gyalogoshidat. Uszo-
dai hídnak is emlegetik a győriek.

Rába-kettős híd 
A Radó-sziget a Rába folyót, mielőtt a Dunába veszne,
kettéválasztja. A Rába főágán és a mellékágán átívelő
hidak a belvárost Szigettel, illetve Újvárossal kötik össze.

Petőfi híd, a gyalogos-közmű híddal 
A híd önmagában egy koremlék, hiszen a Rába-gyár ter-
vezte, építette Közép-Európa első hegesztett technoló-
giával készült hídját. Mellette a közművek átvezetését
szolgáló, gyalogos forgalomra alkalmas keskeny híd is
található. A belvárost Újvárossal és Szigettel köti össze.
Petőfi Sándor (1823–1849) a magyar költészet egyik leg-
ismertebb és legkiemelkedőbb alakja.

Béke-híd
A városon átvezető 1. sz. út (Szent István út) hídja a
folyó felett. Gyalogos forgalomra csak a híd déli olda-
lán van lehetőség.

M1 autópálya felüljáróhídja
A 83-as–M1 csomópontja után Abda felé, a Rába fo-
lyó és ártere felett ível át.

Holt-Rábca-hidak / Pinnyédi híd 
A híd eredetileg nem ide épült, hanem a mai Híd utca
helyén állt, az akkor még ott folyó Rábca felett, ami
Szigetet kötötte össze Újvárossal. Innen szállították el
mai helyére, a Holt-Rábcához. Sajnos rossz állapota
miatt a forgalom elől már évek óta lezárt. 

Olimpia híd
A pinnyédi híd fiatal, pár éves „testvére”, pótlója ez a
híd, ami Szigetet köti össze Pinnyéddel.

Holt-Marcal  
M1 autópálya felüljáróhídja
A 83-as–M1 csomópontja után Abda felé, a Holt-Mar-
cal feletti híd.

Az önkormányzat ingyenes éjszakai járatokkal segíti az újévi
tűzijátékra érkezők be- és hazajutását.  2019. január 1-jén díj-
mentesen igénybe vehető különjáratok indulnak az alábbi
útvonalakon és időpontokban.

901  DUNAKAPU TÉR – ÚJVÁROS – SZIGET – PINNYÉD
Pinnyéd, Új sortól indul a Dunakapu térre: 0.25 órakor
Dunakapu térről indul Pinnyédre: 1.35 órakor

907  DUNAKAPU TÉR – MALOM LIGET – MESTER UTCA
– JANCSIFALU – SZABADHEGY – KISMEGYER
Kismegyer, Arató utcából indul a Dunakapu térre: 0.25 órakor
Dunakapu térről indul Kismegyerre: 1.35 órakor

911  DUNAKAPU TÉR – RÉVFALU – KISBÁCSA – BÁCSA, ER-
GÉNYI-LAKÓTELEP – SÁRÁS – RÉVFALU – DUNAKAPU TÉR
(körjárat)
Dunakapu térről indul: 0.15 és 1.35 órakor

917  DUNAKAPU TÉR – BARTÓK BÉLA ÚT – ADYVÁROS
– ZÖLD UTCA, SZŐNYI MÁRTON UTCA
Zöld utca, Szőnyi Márton utcától indul a Dunakapu térre:
0.25 órakor (előtte 0.23 órakor a Jereváni út, postánál és
0.24 órakor a Zöld utca, Jereváni útnál is fel lehet szállni),
Dunakapu térről indul a Zöld utcába: 1.35 órakor

921  DUNAKAPU TÉR – KÁLVÁRIA UTCA – MARCALVÁ-
ROS – MÉNFŐCSANAK – GYIRMÓT
Gyirmót, Papréti úttól indul a Dunakapu térre: 0.10 órakor
Dunakapu térről indul Gyirmótra: 1.35 órakor

922  DUNAKAPU TÉR – MARCALVÁROS
Marcalváros, Kovács Margit utcától indul a Dunakapu
térre: 0.30 órakor
Dunakapu térről indul Marcalvárosba: 1.35 órakor

931  DUNAKAPU TÉR – GYÁRVÁROS – LIKÓCS – GYŐR-
SZENTIVÁN, HOMOKSOR – KÁLMÁN IMRE ÚT
Győrszentiván, Kálmán Imre útról indul a Dunakapu tér-
re: 0.02 órakor (Figyelem! Likócson az autóbusz a Duna-
kapu tér felé is a Pesti út kifelé irányú oldalán áll meg!)
Dunakapu térről indul Győrszentivánra: 1.35 órakor

Ünnepi menetrend
Az ÉNYKK Zrt. tájékoztatása szerint december 24-én

a helyi autóbuszvonalak többségén a járatok jellemzően
16 óráig közlekednek, szabadnapi (szombati) menet-
rend szerint. Az utolsó járatok indulását az egyes vona-
lak részletes menetrendje tartalmazza. A 2-es, 11-es,
14-14B, 22-22B, 30-31 és a 10, 27, 32, 34, 36 vonalakon
különböző ideig 16 óra után is biztosított marad a kö-
zösségi közlekedés. December 27-én és 28-án a normál
munkanapi forgalomnál jelentősen kisebb utazási igé-
nyek miatt a helyi autóbuszjáratok alapvetően szabad-
napi (szombati) menetrend szerint közlekednek, kivéve
a 10, 27, 32, 34, 36 jelzésű, helyi utazásra is igénybe ve-
hető regionális autóbuszjáratokat, amelyek tanszünetes
munkanapi menetrend szerint közlekednek, illetve a
900-as jelzésű járat nem közlekedik. A munkába járás
elősegítése érdekében pluszjáratok is közlekednek. De -
cember 31-én (szilveszter este és éjszaka) az autóbusz-
járatok többsége korlátozás nélkül közlekedik, néhány
kivétellel (részletek: enykk.hu)

Éjszakai járatokHÍDJAIGYOR ´́

Holt-Marcal gyalogos híd 
Gyirmót északi részén, festői környezetben fekszik ez
az acéltartókkal megerősített fahíd, Gyirmót és a Csi-
kóréten átvezető tanösvény között. 

Mosoni-Duna hidak / Jedlik Ányos híd
A 2010-ben épült híd Révfalut köti össze Szigettel, il-
letve Újvárossal. A híd „elődje” a Vásárhelyi Pál gya-
logos híd volt (korábban fahíd), ami a budapesti Er-
zsébet híd építésekor megmaradt elemekből épült.
Emlékét a Jedlik Ányos híd révfalui hídfője mellett el-
helyezett pilonja őrzi. Jedlik Ányos (1800–1895) ben-
cés szerzetes, természettudós, oktató és feltaláló. Vá-
sárhelyi Pál (1795–1846) vízépítő mérnök, a Tisza sza-
bályozásának mérnöke.

Kossuth híd
A város talán egyik legszebb hídja. Belváros és Sziget
között ível át a Mosoni-Duna felett. Kossuth Lajos
(1809–1894) politikus, magyar államférfi, a Bat -
thyány-kormány pénzügyminisztere, a Honvédelmi Bi-
zottmány elnöke, Magyarország kormányzó-elnöke.

Széchenyi híd
A város leghosszabb hídja belváros és Révfalu között.
Belvárosi oldalán indul a 14. sz. út is Szlovákia felé.
Széchenyi István (1791–1860) a legnagyobb magyar-
ként számon tartott politikus, író, közgazdász, a Bat -
thyány-kormány közlekedési minisztere.

Klatsmányi Tibor híd
Legfiatalabb és talán legkecsesebb hidunkat 2018-
ban adták át a 813-as számú út részeként. Formája
hasonlít a Duna felett 2007-ben épült Pentele hídra,
amit alakja után Kosárhídként is emlegetnek. Klats-
mányi Tibor (1933–1986) hidász, hídépítő mérnök,
főiskolai tanár, a győri Közlekedési és Műszaki Főis-
kola (mai Széchenyi István Egyetem) tanszékvezetője,
a KTMF Közlekedésépítési Intézetének igazgatója.

Iparcsatorna-hidak /  Likócsi híd
A Pesti út hídja az Iparcsatorna felett.

Kiskúti híd
A Mártírok útja, azaz az 1. sz. főút hídja.

Karácsonyi és újévi számainkban egy kis kitérőt teszünk, és városunk hídjait mutatjuk be.
Győrt többek között a hidak városaként is emlegetik. Jogosan, hiszen ha a folyók városa
vagyunk, ebből következik az előbbi jelző is.

Szerző: Czvikovszky Tamás
Fotó: Marcali Gábor
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A termékenységi elemzések szinte
kizárólag a nőkre koncentrálnak, az
utóbbi időben azonban a demográfia
egyre behatóbban kezdett el foglalkoz-
ni a férfiak gyermekvállalásával és az
apai szerepek változásával. Ennek oka,
hogy a párkapcsolatok nagyobb bom-
lékonysága következtében egyre gyak-
rabban válnak ketté a női és férfi élet-
utak, és a nők termékenységének
elemzése kevésbé ad hiteles képet az
apák gyermekvállalásáról – olvasható
a Demográfiai portré 2018 kiadvány
Apaság: A férfiak gyermekvállalása és
családi szerepei cikkében. 

Ebből az is kiderült: a férfiak teljes
termékenységi arányszáma 2016-ban
1,36 (becsült adat) volt. A gyermekek
több mint fele házasságba születik, a
gyermekek másik felét házasságot nem
kötött szülők vállalják. A házasságon kí-
vül született gyermekek apjának apai el-
ismerő nyilatkozatot kell tennie. Ameny-
nyiben az apaság nincs megállapítva a
születéskor, anyakönyvezésekor az apa
adatait nem rögzítik: az apa hivatalosan
ismeretlen. A rendszerváltáskor a gyer-
mekek mintegy 8 százaléka született így,
ez az arány aztán növekedett,
2000-ben érte el csúcs-
pontját. 2016-ban a
gyermekek 10,6
százalékának
nem volt hiva-
talosan is-
mert az apja
a születése-
kor. Az ilyen
születések
legnagyobb
része a nők fia-
talabb életkorá-
ban fordul elő, az is
megállapítható, hogy
jellemzően alacsony iskolá-

Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: O. Jakócs Péter

zottságúak, és gyakrabban élnek elma-
radott régióban az érintett anyák.

Az ezredforduló óta a férfiak eseté-
ben is későbbre tolódott a gyermekvál-
lalás. Míg 2000-ben a legfőbb gyer-
mekvállalási életkor a 28. életév volt,
most ez a 32. életévre tehető. 2016-
ban a születések 45 százalékánál 35
évesek vagy idősebbek voltak az apák.

A kiadványban vizsgálták, hogyan
alakultak át a férfiakkal szembeni el-

várások. Kiderült, még ma is
erőteljes a „kenyérkere-

ső férfi” szerepmo-
dellje a társadal-

munkban. Esze-
rint a férfi leg-
fontosabb fel-
adata a biz-
tonság meg-
teremtése,
az anyagi biz-

tonság szava-
tolása. Egyértel-

mű jelei vannak
ugyanakkor a csa-

ládcentrikus, résztvevő
apai szerep támogatottsá-

gának is. Sokan teszik le voksukat
amellett is, hogy a férfinak mindkét
területen helyt kell állnia. A férfiak ön-
maguktól, a nők pedig partnerüktől
várják el, hogy egyszerre biztosítsák
az anyagiakat, és a mindennapokban
aktívan részt vevő apák legyenek.

Noha a népesség jelentős része
támogatja az új szerepeket, a csalá-
dokban mégis jellemzőbb, hogy ha-
gyományosan oszlanak meg a felada-
tok, a háztartás vezetése terén a nők
tehervállalása jóval magasabb. Még
a gyermektelen háztartásban élő pár
esetén sem oszlanak meg egyenlően
a munkák. Azokban a családokban,
ahol nagyobb gyermekeket nevelnek
és az anya dolgozik, a nők otthoni fel-
adatokban való részvállalása na-
gyobb. Ezt azzal magyarázzák, hogy
a gyermekgondozás idején bevált
háztartási munkamegosztás rögzül.
Kivételt a ház körüli szerelések, javí-

tások elvégzése jelent, mely szinte ki-
zárólagosan a férfiak feladata.

A gyermekek életkorával nő an-
nak az esélye, hogy szüleik párkap-
csolata felbomlik. Az apjuktól külön
élő, 19 év alatti gyermekek több
mint fele hetente találkozik apjával,
9 százalékuk azonban sosem találko-
zik vele. A különválás óta eltelt idő,
valamint az apa lakhelyének közelsé-
ge számottevően befolyásolja a talál-
kozások gyakoriságát.

Arra is keresték a választ, hogy az
apák mennyire elégedettek a külön
élő gyermekükkel való kapcsolatukkal.
Aki hetente találkozik gyermekével, az
az esetek 80 százalékában elégedett a
vele való kapcsolattal. Bizonyosan ál-
lítható, hogy az apa–gyermek kapcso-
lat nemcsak a gyermek fejlődése
szempontjából, hanem az apa élettel
való elégedettsége szempontjából is
kiemelt jelentőséggel bír.

A társadalom jelentős hányada kettős elvárást fogal-
maz meg a férfiak családi szerepeit illetően: rendelkez-
zen a férfi a „kenyérkereső” apai szereppel, illetve le-
gyen a család életében aktívan résztvevő, gyermekei-
vel törődő – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal De-
mográfiai portré 2018 kiadványából.

A legtöbb
családban

hagyományos 
a feladat-
megosztás

EGY APA
legyen kenyérkereso
és családcentrikus is

´́
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A darab októberi olvasópróbáján
Egressy Zoltán elárulta, néhány éve
találkozott Fenyő Miklóssal, s felve-
tette neki a musical ötletét. Az éne-
kes először nem értette, miért pont
az Aréna című lemez dalait használ-
ná fel, de aztán az író meggyőzte, Eg-
ressynek ugyanis régi kedvencei ezek
a dalok.

Itt volt a győri teátrumban Fenyő
Miklós is, mi pedig megírtuk: a
Rock and Roll Party és a Hotel
Menthol lemezek megjelenése
után Hungária-lázban égett az or-
szág. A jampilázt hozták el Ameriká-
ból, ezzel szemben az Arénát a ma-
gyar viszonyok ihlették. Az akkori
művészek körében ez volt a legnép-
szerűbb Hungária-lemez.

A szerzőtársak sokat beszélgettek
arról a korról, körülményekről, ami-

kor a lemez megjelent, így született
meg a szövegkönyv. A díszlet vidám,
pop-art, ugyanakkor kicsit mélabús.

A darab rendezője, For-
gács Péter elmondta,
meghagyták a buda-
pesti helyszíneket,
de tulajdonkép-
pen bárhol ját-
szódhatna a
könnyed, poé-
nokkal teli törté-
net. „Fenyő egyéni
stílusát nagyon nehéz utá-
nozni, a színészek rengeteget táncol-
nak is, de úgy érzem, jól teljesítették
a kihívást” – tette hozzá.

Az Aréna című lemez írói szem-
pontból erős világgal rendelkezik, a
dalok konkrét figurákról szólnak,
mindegyiknek megvan a saját törté-

A rock and roll stílus hazai megteremtője, Fenyő Miklós három
musicaljét mutatta be eddig nagy sikerrel a Győri Nemzeti Színház:
tarolt a Hotel Menthol 2000-ben, a Made in Hungária 2008-ban
és az Aranycsapat is 2012-ben. Idén Fenyő Miklóshoz csatlakozott
a kultikus darab, a Portugál szerzője, Egressy Zoltán József Attila-
díjas író, Novai Gábor zenei producer, Forgács Péter igazgató, ren-
dező és Kováts Gergely Csanád koreográfus. December 15-re pe-
dig megszületett az Aréna, az országos ősbemutató.

n e t e .
Az album

egyfajta kor-
lenyomat, s bár az

ötvenes éveket idézi meg, Egressy
története a hatvanas évek elején, a
„tranzisztor-kor hajnalán” játszódik.
Illegális rádióadás-kísérlet, a világ el-
ső jampista pártjának szervezése,
sok-sok humor és szerelmi kavarodá-
sok tarkítják a darabot.

Az Aréna nem egy amerikai, akro-
batikus rock and roll musical lett, an-
nál jóval kifinomultabb: ízében, za-
matában hordozza azt az angol hu-
mort, ami a színház Beatles.hu elő-
adását jellemezte. Forgács Péter ál-
landó alkotótársa, Kováts Gergely
Csanád 18 dalkoreográfiával készült.

A darabról a Győr+ Televízió mű-
sorában, január 7-én 19.30-kor lát-
hatnak részletes beszámolót.

Az országos ősbemutató díját -
adással kezdődött. Hagyomány
már, hogy a színházi évad ki -
emelt produkciója előtt átadják
a Kardirex Művészeti Díjat.
Csankó Zoltán, Járai Máté, Tö-
reky Zsuzsa és Posonyi Takács
László után idén Nagy Balázs ve-
hette át a kitüntető elismerést
dr. Vasas Norberttől, a Kardirex
centrum vezető főorvosától.

MUSICAL a tranzisztor-kor hajnalán 

Szerző: Győr+
Fotó: O. Jakócs Péter

Ízében, zamatában 
hordozza

az angol humort



16 2018. december 21.

Szeretettel, meghittséggel és kö-
zös élményekkel teli időszak végéhez
közelednek a karácsonyi csoda betel-
jesedésével az öt templom utcájá-
ban. November végén, dr. Somogyi
Tivadar alpolgármester és Jossy Am-
rani, Izrael Állam magyarországi
nagykövetének köszöntőjével kezdő-
dött idén az Öt Templom Advent. A
hanuka és az advent közös ünnepi
időszakában számos koncerttel, szín-
házi előadással és a gyülekezetek ün-
nepi alkalmaival telt szinte minden
este. Köztük olyan kuriózumokkal,
mint a Makám Sík Sándor-estje, a
Moszkvai Patriarchátus Ortodox Kó-
rusa, vagy a magyar költők verseit fel-
vonultató ENEMVÉ. Itt debütált vidé-
ken a Szent Efrém Férfikar Orientale
Lumen koncertsorozata, és indult el
idén a győri Zsidó és Izraeli Filmna-
pok. A színházkedvelők Farkas Fran-
ciska, Kamarás Iván, Fenyő Iván, Csá-
kányi Eszter és Földesi Eszter játékát
élvezhették.

A Győri Zsidó Hitközség hanuka
ünnepét idén a hagyományos gyer-
tyagyújtáson túl a zsinagóga új dísz-
kivilágításának felavatása tette emlé-
kezetessé. Ahogy dr. Fekete Dávid al-
polgármester köszöntőjében el-
mondta, mostantól mind az öt újvá-
rosi templom fénybe borul estén-
ként, ezzel is kiemelve Győr különle-
ges, európai szinten is egyedülálló
adottságát.

Az öt templom utcájának keresz-
tény gyülekezetei a karácsonyi ün-
nep alatt is várnak mindenkit, vallási
hovatartozástól függetlenül! (x)

Évek óta hagyomány, hogy
az Öt Templom Advent
programjaival közösen vár-
ják a fény születését decem-
berben az újvárosi templo-
mok gyülekezetei.

az Öt Templom
utcájában

Egy hónapnyi szeretet
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Verebics Ibolya operaénekesnő
ha csak teheti, iskolai szünetekben
és szabadidejében rendszeresen ha-
zalátogat családjával a Rába-parti
szülővárosába, mert imádja Győrt.
Szülei is itt élnek, rengeteg barát és
ismerős köszönti őt, ha sétára indul-
nak férjével a barokk belvárosban.
Évek óta kedvenc kikapcsolódási he-
lye az ikrényi strand és a győri termál.
„Simogat az itteni strand vize és gyó-
gyít a termálé” – vallja a művésznő.
Zenetanár német férje ma már nyug-
díjas, így Ibolya énekiskolájának szü-
neteiben látogatják meg a várost,
ahol egyetemista fia is otthon érzi
magát. 

Stuttgartban gyerekek, fiatalok és
idősebbek is tanulnak énekelni az
operaénekesnőtől, aki nem csupán
énektanáruk, hanem „pszichoterape-
utájuk” is egyben. „Nem mindenki-
nek van jó énekhangja, és akinek
van, annak sem biztos,
hogy van jó hallása
hozzá. E kettő kell
ahhoz, és persze
rengeteg gyakor-
lás, hogy valaki-
ből jó énekes
váljék. Ezt már
a meghallgatá-
son tisztázni
kell, mert nem
szeretném, ha
hamis álmokat ker-
getne az énekesje-
lölt. Volt egy kedves, 74
éves hölgy jelentkezőm, aki
szopránként érkezett, és be kellett
látnia, hogy valójában alt hangja
volt” – mondja a művésznő. „A hét-
köznapokban pedig mindenkinek

Verebics Ibolya Stuttgartban
élő Bartók- és Liszt-díjas ope-
raénekesnő minden évszak-
ban hazalátogat szülővárosá-
ba, mert közel harminc év
után is vágyakozik Győr illatá-
ra, amihez szerinte semmi
sem hasonlít a világon. Már
készül a hagyományos decem-
ber végi ünnepi koncertjére a
karmelita templomban, ahol
csodálatos Bach-, Händel-,
Puccini-, Mozart- és Verdi-da-
lokkal ajándékozza meg a győ-
ri közönséget.

vannak jó és kevésbé jó napjai, a ta-
nítványaimnak is, ilyenkor kicsit be-

szélgetünk, lelkizünk, és utá-
na könnyebben megy

az éneklés, ami
meg is gyógyít-

ja a lelket.” 
Verebics

Ibolya mé-
lyen hívő
e m b e r ,
akinek a
hite segí-

tett és se-
gít a mai na-

pig a fellépé -
seken és a mun-

kájában is. „Énekel-
ni csakis hittel lehet –

vallja –, Jézus nevében mentem és
megyek a színpadra, tőle kaptam és
kapom az erőmet, hogy énekemmel
az embereket szolgáljam. Isten elé vi-

szem a tudásomat és hiszem, hogy a
dalokkal örömet adok a hallgatósá-
gomnak.”

Az operaénekesnő énekiskolájá-
ban igazi demokrácia uralkodik, a nö-
vendékek szabadon választhatnak,
milyen műfajban szeretnék tökélete-
síteni tudásukat. Évente több jóté-
konysági koncertet adnak egy gyö-
nyörű templomban. „A koncert előtt
mindig gyakorlunk a helyszínen is,
mert a templomi akusztika három-
szorosan adja vissza a szép, de a ha-
mis hangokat is. A koncerteken is se-
gítem őket, mivel én kísérem az elő-
adókat orgonán, zongorán. Hangkép-
zést is oktatok kórusoknak, mert fon-
tos, hogy megtanulják a másik szóla-
mot is, a duetténeklésnél pedig elen-
gedhetetlen, hogy megtanuljuk alá-
rendelni magunkat a másik szólamá-
nak. Nagyon szeretem a tanítást,
mert ahogy telnek az évek, egyre in-

kább szeretném továbbadni a tudá -
somat. De az éneklés és orgonálás a
mindennapjaim része marad, mert
sokszor hívnak előadni esküvőkre,
ünnepségekre, istentiszteletekre” –
mesél a művésznő a stuttgarti életé -
ről, aki nem tett le arról a vágyáról,
hogy egyszer hazaköltöznek férjével
Győrbe, és a városunkban nyit ének-
iskolát. Addig is tartja a több mint tíz -
 éves hagyományt, december 30-án
ismét várja barátait, ismerőseit és a
dalokat szerető közönséget a karme-
lita templomban tartandó ünnepi
koncertjére, ahol Ruppert István or-
gonakíséretében Bach-, Händel -, Puc-
cini-, Mozart- és Verdi-dalok csendül-
nek fel. A győri közönséggel való vi-
szontlátásról Jézus szavait idézi legked-
vesebb művéből, Brahms Német Rek-
viemjéből: „Ismét meglátlak majd tite-
ket, és örülni fog a ti szívetek, és senki
el nem veszi tőletek a ti örömeteket.”

„Senki ne vehesse el az örömötöket”

AZ ÉNEKLÉS

Énekelni csakis
hittel lehet

gyógyír a léleknek Szerző: Szabó Csilla
Fotó: O. Jakócs Péter



We i h n a c ht s  -
orgelkonzert in der Szent Már-

ton Bazilika der Pannonhalmer Abtei
am 26. Dezember um 15.30 und um

17.30. Es tritt auf: die Organistin Kály-Kul-
lai Rita. Auf dem Programm stehen Werke
von Bach, Vivaldi und Pikéthy. 

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM
Ruppert István gibt am 25. Dezem-
ber um 17 Uhr in der Heiligengeist-
kirche (Szentlélek tér), ein Weih-
nachtsorgelkonzert bei dem Weih-
nachtslieder ertönen werden.

Der Széchenyi-
Platz wird der Schauplatz der
diesjährigen Győrer Silvester-
Stadtfeierlichkeiten, welche am
31. Dezember um 21 Uhr begin-
nen. Im Laufe des Abends treten
auf: die Gruppe Starmachine, ih-
nen schliessen sich an die Band
Club 54, sowie Vastag Tamás. Um
Mitternacht wird die Natio-
nalhymne erklingen, um ein
Uhr beginnt dann ein wildes

Feuerwerk.

„Die sich verändernden Räume – Das
Gebiet entlang der Duna in historischen

Landkarten, 1650–1800” – Ausstellung in der
Kisfaludy Károly Bibliothek (Baross u. 4.). Die

wunderbaren, handgefertigten historischen
Meisterwerke können bis 15. Januar be-

sichtigt werden.

„LV – Rückblick” – Die Retrospektive
des Fotographen Szabó Béla ist bis
31. Dezember in der  Magyar Ispita
(Nefelejcs köz 3.) zu sehen.

18 2018. december 21.
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross Gábor út 21., 96/311-771, 336-817,
gyor@tourinform.hu). A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

„Bolyongok a város
peremén” címmel Tru-
bin László gitáros-éne-
kes, győri vendéglátó
zenész lesz a Hangra-
forgó Klub vendége ja-
nuár 4-én 17 órakor a
Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi
Térben (Győr, Herman
O. u. 22.).  

Minden esetben érdemes gondoskodnunk a megfe-
lelô biztosításról, amellyel komoly összeget spórolha-
tunk, legyen szó az autónkról, utazásról, téli sportok-
ról, vagy épp a nyugdíjas éveinkrôl. A kedvezô lehe-
tôségekrôl Varga László, a Meg-
oldások Fiókja Kft. ügyvezetô-
je beszélt a Gyôr+ Rádióban.

Varga László elmondta, már azok-
nak az embereknek is jelentôs
adókedvezménnyel — százharminc -
ezer forinttal — támogatott nyugdíjbizto-
sítást tudnak kínálni, akik öt-tíz éven belül nyugdíjba mennek.

Az ügyvezetô felhívta a figyelmet az utasbiztosítás fontosságára
a síszezon kezdetén, hisz egy baleset komoly költségekkel jár-
hat! „Nem titok, hogy például Ausztriában egy-egy helikopte-
res mentés milliós költségekkel jár” — melyet a biztosító meg-
felelô szintû konstrukció keretében megtérít!

A Megoldások Fiókja Kft. ügyvezetôje a KGFB-vel — kö-
telezô felelôsségbiztosítás — kapcsolatosan jelezte, hogy
az elmúlt években fokozatosan megszûnt a január elsejei
évforduló jelentôsége, már a forgalomba helyezés dátu-
ma a mérvadó! Ezen idôszakban az alkuszok által ger-
jesztett, médiában megjelenô „sok százezer autós válthat
biztosítót” hírekkel ellentétben mindenkinek javasolja,
hogy nézze meg az eddigi biztosítója ajánlatát, kedvez-
ményeit, különbözô kiegészítô konstrukcióit, nagy eséllyel
jól fog járni, aki szán erre idôt!

Az év végére tekintettel pedig békés karácsonyt,
boldog és kármentes 2019-es évet kívánnak

Varga László és kollégái!

PÉNZTÁRCAKÍMÉLÔ
BIZTOSÍTÁSOK

Biztosításról tabuk nélkül 
a Megoldások Fiókja Kft., a Generali
hivatalos partnere támogatásával.

www.vlaci61-generalibiztosito.com
Keresse a Megoldások Fiókját

a Facebookon is!

A biztosítási szakma iránt érdeklôdôket
Varga Lászó ügyvezetô

szívesen látja egy kötetlen beszélgetésre!

Hívjon: 30/936-1957

Próbálja ki magát nálunk és
legyen egy sikeres csapat tagja!

Gyôr, Bajcsy-Zs. út 44.

Ruppert István ad
karácsonyi orgona-
hangversenyt de -
cem ber 25-én 17
órakor a Szentlélek-
templomban, a mű-
soron Corelli, Vivaldi
és Michel Corrette
karácsonyi orgona-
művei szerepelnek.

A Széchenyi téri óriás adventi ko-
szorún a negyedik gyertyát de -
cember 23-án 17 órakor dr. Veres
András győri megyés püspök
gyújtja meg. Köszöntőt mond Bor-
kai Zsolt polgármester. A műsor-
ban fellépnek a győri Kossuth La-
jos Általános Iskola diákjai.

A gyárvárosi Jézus Szíve-templomban (Mátyás tér) december 24-én 15 órától
pásztorjátékot adnak elő az egyházközség fiataljai és barátaik. 23.30-tól ünnepi
muzsika csendül fel a templom kórusa előadásában, majd 24 órakor szentmise
kezdődik. December 25-én és 26-án 7, 9 és 11 órakor kezdődnek a szentmisék.
Karácsonyi áhítatot tartanak a győri székesegyházban december 24-én 23.30-
tól. Közreműködik a győri székesegyház énekkara, valamint Pődör Lea orgonán.
Vezényel: Vántusné Gaál Zsófia. Éjfélkor szentmise várja a híveket. A Szent Im-
re-plébániatemplomban december 24-én 6 és 22 órakor, valamint éjfélkor
lesz szentmise. A 16 órakor kezdődő pásztorjátékban több mint harminc mi-
nistráns szerepel. A Szent Ignác bencés templomban december 24-én 22.45-
kor Vigília – Izajás jövendölései és Nagy Szent Leó pápa beszéde hangzik fel
énekelve, majd éjfélkor szentmise lesz. A kisbácsai Nagyboldogasszony-temp-
lomban december 24-én 11 órakor pásztorjáték kezdődik a hittanos gyerme -
kek előadásában, éjfélkor szentmisére várják a városrész lakóit.  

A Manógyár című
családi matinéra vár-
ja az érdeklődőket a
Vaskakas Bábszínház
december 30-án 10
órától hangoló játé-
kokkal, majd 11 órá-
tól az előadással.

Karácsonyi orgonahangversenyt
rendeznek a Pannonhalmi Fő -
apátság Szent Márton-bazilikájá-
ban december 26-án 15.30-tól
és 17.30-tól. Fellép Kály-Kullai Ri-
ta orgonaművész. A műsorban
Bach, Vivaldi és Pikéthy művei
csendülnek fel. 

Illúziók címmel Simon Bence
ütőhangszeres művész újévi
hangversenyt tart január 4-én
18 órakor az egyetemi hangver-
senyteremben (Kossuth L. út 5.).

Nádler István Soha
nem szűnő című grafi-
kai retrospektív kiállítá-
sa látható az Esterházy-
palotában (Király u.
17.) január 13-ig hétfő
kivételével naponta 10
és 18 óra között.
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Írja és szerkeszti: Nagy Viktor
Fotó: Marcali Gábor, Nagy Viktor

viktornagy.netgazfroccs.hu facebook.com/gazfroccstv

Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

HÍREK

A McLaren 720s egy hihe-
tetlen sportautó. Azonban
vannak, akiknek nem elég,
hogy a világ egyik leggyorsabb
autójában ülnek, nekik a sza-
badság totális érzése kell.
Ezért készítették el a szuper -
sportautó nyitott változatát.
Fontos tudni, hogy egy road -
ster vagy kabrió fejlesztése
mindig kompromisszumokkal
jár. A karosszéria merevségé-
nek megtartása komolyabb
merevítőket, több anyagot
igényel, emiatt a tömegük
minden esetben megnő. 

A legújabb hipersportautó, az Aston Mar-
tin Valkyre minden szempontból az élre sze-
retne törni. A 6,5 literes, V12 erőforrással sze-
relt, 1130 kilogrammos mérnöki csoda egy
130 lóerős villanymotort is felhasznál a hajtás-
hoz. A benzinmotor nem kapott feltöltést,
mégis 1000 lóerőt képes kifejteni, mégpedig
10.500-as fordulatszámon. Ehhez képest a
740 Nm kész csoda. A 40 legnagyobb litertel-
jesítményű motor sorába bekerült erőforrás

NYITOTT McLaren
A kérdés, mennyire sikerül

optimalizálni az átalakítást, és
tudnak spórolni a kilókon. A
Spider néven érkező, nyitható
tetejű kocsi csupán 49 kilog-
rammal lett nehezebb, össze-
sen 1332 kg. Ezzel kicsit ugyan
nehezebb a Ferrari 488 Spi-
dernél, de még így is gyors.
7,9 másodperc alatt van 200-
on és akár 50 km/h-ig nyitha-
tó vagy csukható az üvegtető.
Egyedül az ára nem barátsá-
gos a varázslatos száguldónak,
hiszen közel 85 millió forint áll
az árcédulán.

Százezer kilométeres
ÉLETTARTAM

tartóssága nem kérdés, hiszen általában egy
garázsban lapulnak a hasonló járgányok. De
most a gyártó elárulta, hogy 100.000 kilomé-
ternél van egy nagyszerviz, amikor teljes szét-
szereléskor megállapítják, hogy csak a dugaty-
tyúkat és szelepeket vagy a komplett motort
építik újra a britek. Ha ez a hír valakit nem za-
var, és megtetszett a csodaautó, ne siessen,
mert már mind a 150 példány elkelt, nettó 1
milliárd forintos áron.

2018. december 21.
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TECHNIKA

A részletek
A turbó, a kompresszor vagy a töl-

tőlevegő-hűtő ördögtől való dolog –
gondolják sokan. Igaz, hogy egy fel-
töltött motor – ahol a beszívott leve-
gő felgyorsítása, oxigéndússá tétele
miatt szupergyors lapátkereket alkal-
maznak – bonyolultabb felépítésű
egy nyolcszelepes atmoszférikus,
vagy más néven szívómotornál. De
ne feledjük, hogy egy korszerű, válto-
zó szelepvezérlésesé, ne adj Isten
közvetlen befecskendezésű konstruk-
ció is lehet költségesen fenntartható
– ha nem bánnak jól vele. Egyébként
vannak nagyfordulatú japán moto-
rok a kilencvenes évekből, amik az
örökkévalóságnak készültek (pl. Hon-
da 1,6 Vti), és turbós benzinfalók a
múlt évezredből, akár Svédországból
(például Volvo 940 Turbo). 

Egy biztos, minél egyszerűbb egy
belsőégésű motor felépítése, annál
tovább, és kevesebb hibával üzemel-
het. De természeteresen a rendsze-
res karbantartás elengedhetetlen, ki-
emelten kezelve az olajcseréket, ve-
zérléscserét. És bizony azt is be kell
látnunk, hogy a turbósított „utcakép-
ben” lassan elveszik az ember egy

Amikor tíz éve elkezdődött a „downsizing”, azaz a csökkentett lökettérfogatú motorok térhódítása, nem gondoltuk, hogy 2018-ban már
nagyítóval kell keresni olyan erőforrást, ami nem turbós. Ha jobban körbenézünk az autópiacon, kiderül, elég szemüveget vennünk, és
még bőven válogathatunk a klasszikus konstrukciójú benzinesek közül.

A szívómotor él
lomha autóval, így mindig mérlegel-
jük a tömeg–teljesítmény arányokat
vásárlás előtt.

A kínálat
Szóval van bőven miből válogatni,

ha például nem a VW konszern típu-
sait néztük ki. Ott még elvétve előfor-
dul egy szinte vállalhatatlan 1 literes,
háromhengeres nem turbós, de azt
inkább felejtsük el. A nagy konkurens
Fordnál még a Ka és a Fiesta küzd a
kis alapmotorokkal, de többségében
az ECOboost turbósok vették át a sta-
fétabotot. Az Opelnél van még ész-
szerű 1,4 literes négyhengeres és
egy-egy 1,6-os, a kisebbeket (1,2 lite-
res) maximum egy kisautóba – mint
a Corsa – ajánljuk. Az immáron kon-
szerntársakká vált Citroën és Peugeot
háza táján egy városi menetre még
vállalható 1,2 literes blokk felbukkan
az árlistákon. A másik francia család,
a Renault már csak egy harmatgyen-
ge egyliterest futtat olyan kisebb mo-
dellekben, mint a Clio vagy a Dacia
Logan/Sandero. Tisztességes kínálat-
tal rendelkeznek ezzel szemben a ko-
reai gyártók. A Hyundai–Kia kötelék-
ben az i10/Picanto, i20/Rio és a Kia

Stonic 1,25 és 1,4 lite-
res, jól pörgő és ta-
karékos moto-
rokkal indul
versenybe a
vevők kegye-
iért. Az
i30/Ceed pá-
ros pedig be-
lépőmodell-
ként az egyné-
gyes százlovas-
sal hasít, nem is
rosszul.

Végül a japánok ma-
radtak, akik a legnagyobb
részt hozzák a szívó palettából. A
Mazda eltökélten fejleszti Skyactive
motorcsaládját, ennek megfelelően
1,5–2,5 literes konstrukciói vannak,
mind négy hengerrel 75–194 lóerőig.
Itt kiemelem, hogy a lépést úgy tud-
ják tartani, hogy a kisebb modellek-
be (pl. Mazda3 vagy CX3) is kétliteres
motorokat tesznek, így minimum
120, de inkább 165 lóerővel gazdál-
kodnak a tulajok. Ráadásul ehhez
mérten nem is nyomatékszegények.
A Toyota is ad minden kategóriában
turbó nélküli motorokat, így az Aygo,
a Yaris és a Corolla is elérhető 1–1,6
literes motorokkal. Itt felbukkan né-

hány kakukktojás is,
hiszen a hibrid haj-

tásláncokba –
benzin-elektro-
mos soros-
párhuzamos
rendszere –
szintén szívó-
motort épí-
tenek, ugyan-

akkor a konst-
rukció egésze

nyilván lényege-
sen bonyolultabb,

mint egy Lada.
A Honda párhuzamosan

fenntartja szívó és turbós erőforrásait,
a Jazz vállalja is ezt, sőt az 1,5 literes
már sportos hatást kelt. Aztán ott van
a Mitsubishi és a Subaru, ahol még bő-
vel válogathatunk az atmoszférikus
egységek közül. Végül pedig a Fiat,
aminél az 1 literes az 500-asban, az
1,4 blokk a Tipóban, Puntóban, 500L-
ben, az 1,6 literes pedig a Doblóban
és az 500X-ben szolgál. Majdnem ki-
hagytam a Suzukit, pedig agilis 1,2 li-
teres négyhengeresével kiemelkedik a
sorból, ám csak a kisautó kategóriá-
ban, hiszen már csak a Swift, Ignis és
a Baleno kapja meg, a Vitara és az S-
Cross a korábbi egyhatost nem.

A rendszeres 
karbantartás 

elengedhetetlen,
kiemelten kezelve
az olajcseréket,
vezérléscserét

2018. december 21.
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Az Audinál megszokott, hogy pré-
mium autóit prémium környezetben
prezentálja. Ezúttal az Egyesült Arab
Emirátusokba szólt a meghívó, annak
is a fővárosába, Abu Dhabiba. A de -
cemberi nyárban hamar otthon érez-
tük magunkat, a Győrből érkező új -
ság író pedig különösen, mert az ott-
honában készült e-motorokkal sze-
relt autó volánja mögé ülhetett.

Az első meglepetés akkor érte,
amikor a visszapillantó tükröt sze-
rette volna a saját méretéhez iga-
zítani. Tükör helyett kamerát talált
az autó oldalsó szélvédői helyén. A
kamera képét az ajtóba beépített
érintőképernyő jelenítette meg,
ennek segítségével tudtuk a nem
lézető tükröt beállítani. A második
művelet a légkondi aktiválása volt.
A 28 fokos melegben az utastér
igencsak átmelegedett. A klíma
gombját is hiába kerestük, a kívánt
hőfokot ugyanis egy másik érintő-
képernyő segítségével tudtuk sza-
bályozni. Vagyis, ha a digitális cock-
pitot is hozzávesszük, legalább öt
darab képernyőt számoltunk össze
az e-tronban.

Tablet az egész világ, az autó pe-
dig mozgó számítógép lett – e jelszó
jegyében nekivágtunk az Emirátusok-
nak, hogy felfedezzük az autót, s per-
sze az országot is. Nehéz eldönteni,
melyik rejtett több titkot és varázst,
mindenesetre az biztos, az Audi

Közel harminc fok, kék ég, sárga homok, arab karácsonyfa és egy  

e-tron és az Emirátusok a különleges
világban igen előkelő helyet foglal-
nak el.

Maradjuk egyelőre az autónál.
Az elektromos motorok hangtala-
nul dolgoznak, amikor a gázra lé-
pek. Az autó villámgyors, a százas
tempót 5,7 másodperc alatt éri el,
s pillanatok alatt 180 közelében a
sebesség. A mögöttem ülő audis
kolléga rám is szól, radar. Ez lesz a
tesztvezetés szava, gyakran elhang-
zik. Az e-tron ugyanis olyan gyors,
hogy pillanatok alatt elérné végse-
bességét, a kétszázat. Az Emirátu-
sokban autópályán 140 km/óra a
megengedett sebesség. 

Nemcsak hangtalanul, rázkódás-
mentesen is autózunk. Ez közösen
köszönhető az Audinak és az Emi -
rátusoknak. Előbbi kifogástalan fu-
tóművel, utóbbi kifogástalan úthá-
lózattal járul hozzá ahhoz, hogy

Három hónappal azután, hogy az USA-ban bemutat-
kozott az Audi első tisztán elektromos városi terep-
járója, az e-tron, tesztvezetésen is kipróbálhatta a
nemzetközi média, milyen a Győrben készülő elekt-
romos motorokkal szerelt luxusautó.

az Audi e-tron
Abu Dhabiban jelesre vizsgázott 

úgy érezzük, mintha lebegne az au-
tó, s nem betonon száguldanának
a kerekek.

A homoksivatag kellős közepén
egy fotózásra kiválóan alkalmas he-
lyen állunk meg. Körbejárjuk alapo-
san az autót. Az Audi e-tron hatal-
mas méreteivel is feltűnést kelt.
Hossza kis híján öt méter. A kocsi bő-
séges helyet kínál öt személynek és
csomagjaiknak. A csomagtér 660 li-
ter, ami az e-tront hosszú utazásokra
is alkalmassá teszi.

A szervezők jóvoltából azt is kipró-
bálhatjuk, hogyan viselkedik az autó
terepen. A homoksivatagból kősiva-
tagba irányít az autó navigációja. A
kijelölt pálya igazi vesekövet kirázó
szakasz. Óriási hepe-hupák között ha-
ladunk, az e-tron előtt azonban nincs
leküzdhetetlen akadály. Egy újabb in-
novatív megoldással szembesülhe-
tünk: a műutaktól távol az Audi

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Audi
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A szokásosnál nagyobb léptékű fejlesztéseket jelentett
be a SZEnergy: öt év után vettek egy nagy levegőt és a
nulláról alkották újra a versenyautójukat, amelyet ön-
vezető képességekkel is felruháztak.

Teljesen új
versenyautót épít

a SZEnergy

Mindez azt jelenti, hogy az idei
Shell-Eco Marathon versenyen az
energiahatékonysági mellett az au-
tonóm jármű kategóriában is sze-
retnék megmérettetni magukat. A
legfontosabb, hogy idén egy másfél
éves folyamat végére érnek azzal,
hogy be tudják mutatni az új autó-
jukat. Az utóbbi években a 2013-as
modellt fejlesztették, most azon-
ban egy merőben más koncepció-
val kísérleteznek. Ennek leglátvá-
nyosabb eleme a csepp formára
emlékeztető, áramvonalas, minimá-
lis légellenállásra optimalizált, car-
bon-monocoque karosszéria. A
megoldást önhordónak neve-
zik: nem szükséges hozzá al-
váz, a karosszéria tehervi-
selő elemként viselkedve
kiváltja azt. Hasonló meg-
oldással az autósport felső
kategóriájában találkozha-
tunk, például a Forma–1-es au-
tók karosszériája is ilyen. Nagy elő-
nye, hogy sok tömeget takarítanak
meg az előző konstrukcióhoz ké-
pest. A kerekeket is elburkolták, így
a forgó légáramok nem csökkentik
az autó hatékonyságát. Az apróléko-
san formatervezett külső mellett a
belső ergonómiára is figyeltek: állít-
ható pedálbox és ülés gondoskodik
arról, hogy akár egy 185 cm magas
pilóta is elfér az autóban.

Az autó a „kaszni” alatt is renge-
teget változik. Megújul a komplett
hajtáslánc és az autó teljes elektro-
nikai rendszere finomodik és leegy-

szerűsödik, mindamellett, hogy ki-
szolgálja az új hajtásrendszert. Leg -
inkább a kormánymű alakult át, hi-
szen autonóm kategóriában is in-
dulnak, ezért a kormánynak önve-
zető módban is működnie kell.

Míg a hagyományos energiaha-
tékonysági kategóriában a cél minél
kisebb fogyasztással abszolválni a
pályát, az önvezető kategóriában
feladatokat kell teljesítenie az autó-
nak. Ilyen például egy versenypá-
lyán való végigvezetés, bóják kikerü-

lése, manőverek elvégzése (kanya-
rodás, parkolás, előzés) vagy éppen
egy akadálypályán való áthaladás. A
járműnek fel kell ismernie a pálya
szélét, az akadályokat, a start és a fi-
nish vonalat. Mindehhez egy lézer -
szkenner és egy fejlesztés alatt álló
kamerarendszer lesz segítségükre.
A legnagyobb nehézséget utóbbi je-
lenti: egy olyan neurális hálót kell
fejleszteniük hozzá, amely képes a
kamerán kapott kép azonnali elem-
zésére és értelmezésére. Ez még a
hátralévő pár hónap feladata lesz.

innovatív autó

e-tron szabad magassága gombnyo-
másra 50 milliméterrel megemelke-
dik, míg az autópályákon a karosszé-
ria magassága akár 26 milliméterrel
is lejjebb kerülhet.

A velőt rázó szakasz után újra au-
tópályán autózunk. Sötétedik már,
amikor fénybe borul a pálya. Az Em-
irátusokban kivilágítják az autópályá-
kat, van olaj, van pénz,
van energia.

Útközben meg-
állunk egy ben-
z i n k ú t n á l .
Nem csak pi-
henni, kíván-
csiak va-
gyunk, meny-
nyibe kerül
ott a benzin,
ahol hatalmas
mennyiségű fo-
lyékony aranyat

rejt a föld. Két dirham, fél euró, azaz
körülbelül 160 forint. A benzinkúton
van egy imahely is, cipők sorakoznak
előtte, jelzik, hogy a belépők előtte
lábat mostak. Allahhoz imádkoznak,
talán azért is, hogy ilyen olcsó a ben-
zin náluk.

Az e-tront feltöltött állapotban
vette használatba a média. A
gyorstöltő oszlopoknál akár 150
kW egyenárammal is tölthető. Ez
gyakorlatilag harmincperces tölté-
si időnek felel meg. Otthon, saját
garázsban is tölthető az autó. Az
alapfelszereltség részét képezi a
mobil töltőrendszer, amely 230
voltos háztartási dugaszolóaljzaton
és 400 voltos háromfázisú aljzaton
egyaránt használható. 

És volt-e karácsonyi hangulat Abu
Dhabiban? Ott, ahol Jézus születése
nem sokat mond. A szállodában,
ahol laktunk, hatalmas karácsonyfa
állt, ember nagyságú karácsonyi dísz-
szel, jászollal. Arabok éppúgy fotóz-
ták, mint az európaiak. A főváros
amúgy lenyűgöző üzleteiben sem
volt fehér holló a karácsonyi dekorá-
ció. Hogy mindez a biznisz része vagy
az idelátogató turisták miatt van-e,
nehéz eldönteni. 

Ami viszont tény: Abu Dhabi
minden épülete, üzlete, szállodája
arról árulkodik, az olajnak köszön-
hetően hatalmas pénzek vannak
errefelé. Csillogás, villogás, ékszer-
üzletek tucatjai, a legújabb luxus-
autók az utcákon.

Allah nem kedveli az alkoholt ivó
embereket. Egy élelmiszerüzletben
járva kizárólag dobozos sört láttunk,
azt is csak a hűtőpultban. A szállodák
bárjaiban azonban a világ teljes ital-
készlete fellelhető, fogyasztható, sőt
még dohányozni is lehet.

Abu Dhabi utcaképéhez hozzátar-
toznak a sejkek. Mind a hét. Hét

emírség hozta létre 47
éve az országot, ha-

talmas fotóik szin-
te minden utca-

sarkon megta-
lálhatók. A
tomboló sze-
mélyi kul-
tusz mellett
az elképzel-

hetetlen gaz-
dagság jól

m e g f é r n e k
együtt.

Tablet
az egész

világ

Az autonóm jármû
kategóriában is

indulnak



Az angolok híres fogadók, az Egye-
sült Királyságban pedig majdhogy-
nem bármire lehet fogadni. Így töb-
bek között arra is, hogy az adott év-
ben fehér lesz-e a karácsony vagy
sem. Az esélyek pedig jók: cirka het-
ven százalék körüliek. De azért ne
örüljünk túl korán! A fogadóirodák
értelmezésében ugyanis fehér kará-

csonynak számít az is, ha december
25-én egyetlen hópehely leesik bár-
hol a szigetállam területén.

Londonba tehát semmiképp ne
havat nézni menjünk, hanem azért,
mert a karácsony kiemelt esemény a
britek életében is. Még ha kicsit más-
képp is ünneplik, mint mi. Az ajándé-
kokat errefelé Father Christmas
csempészi a fa alá, kinek neve ma-
gyarul annyit tesz: Télapó. Az apróbb
meglepetések pedig a kandalló elé
kiakasztott zoknikba érkeznek meg,
valamikor 24-én éjszaka. Ennek meg-
felelően az ünnep fénypontja sem a
mi szentestei vacsoránk, hanem a
másnapi, 25-i ebéd.

Mit nézzünk meg?
Londoni karácsonyi városnézésün-

ket érdemes a legnépszerűbb bevá-

sárlóutcán, az Oxford Streeten kezde-
nünk. A Hyde Parknál induló ikonikus
sugárút olyan nagyáruházak és világ-
márkák otthona, mint a Selfridges, a
Marks and Spencer, a Dior vagy a ná-
lunk is népszerű Zara. Az itt sorakozó
boltok pedig kiemelt figyelmet fordí-
tanak arra, hogy a karácsonyi kiraka-
tuk igényes, különleges, figyelemfel-
keltő legyen. Az üzletek fölött pazar
díszkivilágítás teszi még hangulato-

sabbá az ünnepvárást, az utca
nagy részén pedig napközben
csak piros emeletes buszok
és fekete taxik közlekedhet-
nek. Így az Oxford Street mint -
egy esszenciája a városnak,

és pont olyan hangulatos, mint
ahogy az a filmeken is látható.
Ha már a környéken vagyunk, ak-

kor mindenképp nézzük meg a Bond
Street és a Regent Street fényeit is,
majd szálljunk metróra és vegyük az
irányt a Knightsbridge állomás felé. A
Harrods díszkivilágítása minden év-

szakban hangulatos, karácsony előtt
azonban szinte új életre kel a nagy-
áruház. Az sem baj, ha nem veszünk
semmit, csak menjünk be és néz-
zünk körül a pazarul berendezett osz-
tályokon.

Ezután pedig vegyük célba Lon-
don egyik legnépszerűbb látványos-
ságát, a kontinens legnagyobb óriás-
kerekét. A 2000-ben felállított Lon-
don Eye 135 méter, vagy stílszerűb-
ben: 443 láb magasra viszi fel az ér-
deklődőt, innen pedig igazán lenyű-
göző kilátás nyílik a főváros esti és ün-
nepi fényeire.

Mit vegyünk?
A brit karácsonyi asztalról nem

hiányozhat két különlegesség: a
mince pie és a christmas pudding.
A két desszert közös vonása az,
hogy eredetileg mindkettő marha-
faggyúval készült, ami a magyar fül-
nek (és gyomornak) kissé szokatlan
lehet. Míg azonban az utóbbit ma

@napolytoldelre

is a tradicionális recept szerint ké-
szítik, addig a mince pie-ba ma már
ritkán kerül állati zsiradék, a bogyós
gyümölcsös pite tehát bátran meg-
kóstolható.

Ha viszont kevésbé vagyunk ka-
landvágyók, akkor rakjunk inkább a
bevásárlókosarunkba egy doboz
christmas crackert (lásd keretes írá-
sunkat)!

Karácsony Londonban
Szerző: Kisté

Emlékeznek még a Bridget Jones zárójelenetére? Amikor a lengén öl-
tözött címszereplő havas londoni utcákon fut a jóképű főhős után?
Nos, mindez nem lehetetlen, de azért elég valószínűtlen. Már ami a
csapadékhelyzetet illeti. Londonban ugyanis ritkán marad meg a hó.
Ha esik, akkor inkább január végén, február elején. És jellemzően el is
olvad azonnal, vagy pár napon belül.
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Fotó: Wikimedia Commons: Kyle Taylor, Cgros841; pexels.com

Egy óriás szaloncukor
A britek körében nagyon népsze-
rű christmas cracker méretes sza-
loncukorhoz hasonlít és papírból
készül, a belseje pedig egy pat-
ront rejt, ami hangosan pukkan,
amikor a vendégek a két végén
megragadják, majd kétfelé tépik
a papírcsövet. A szétnyíló cracker
hagyományosan valami apró
ajándékot, egy viccet, illetve egy
színes papírkoronát rejt. Ez utób-
bit a vendégek végig a fejükön vi-
selik az ünnepi étkezés során.

Emeletes buszok,
fekete taxik és 

fények, fények, fények
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#szarkazsófi

Elkészítés
1. Amennyiben első alkalommal főzünk

kocsonyát, akkor a hentestől bátran kér-
jünk segítséget és ezeket az alapanyagokat,
mert pontosan tudni fogja, mit adjon!

2. A csülköt, ha túl sötét színű, forral-
juk fel egy fazék vízben, öntsük le róla ezt
a vizet és így kezdjünk hozzá a „nagy fő-
zéshez”!

3. A húsokat és a fűszereket feltesszük
főni (NEM sózunk!), eldarabolva, ha nem
fér bele, de ehhez a mennyiséghez szüksé-
günk van minimum nyolcliteres fazékra. Mi-
után felforrt, leszedjük szűrővel a habot és
tovább főzzük egy órán át.

4. Ezt követően beletesszük a zöldsége-
ket, majd újabb másfél órán át főzzük. Az

Kocsonya

Füstölt csülökkel, sovány hús-
sal és egy kis csontos finom-
sággal készül, amit friss bors-
sal, fűszerpaprikával, ecetes
hagymával és kenyércsücsök-
kel tálalunk.

KARÁCSONYI ELOÉTEL: ´́

Sokan ódzkodnak az ínyencségtől,
de az alábbi recepttel sokukat meggyőz-
tem már. Ezért ajánlom és részletesen
leírom a hetilap olvasóinak is, hogy ne
hagyják ki ennek a kocsonyának a kós-
tolását, amit nem kell okvetlenül súlyos
bőrökkel, sertésfejjel díszíteni, ha nem
szeretjük, csupán olyan  finomságokkal,
amiket szívesen fogyaszt a család.

A magyar verzió nálunk a legnépsze-
rűbb, bár sok változata ismert különbö-
ző országokban, mint ahogy Németor-
szágban Sulze, azaz gesultzt, kocsonyá-
sított, Szerbiában, Horvátországban Pih-

tijának nevezik, ahol a fűszerezése adja
a sajátosságát, Franciaországban Eufs
en gelée, az ő kocsonyájuk hasonlít leg-
jobban a mi verziónkra, nem úgy, mint
a P'tcha, ami az askenáz zsidó konyha
kocsonyája, amiben csirkebőrtől zselé-
sedik a húslé. A mi verziónk 1544-ből
való, amikor elkezdték készíteni Miskolc
környékén a kocsonyát és a hideg kam-
rák mélyén tárolták 3-4 napig. Azóta is
az egyik legnépszerűbb étel, most már
nemcsak Miskolc vidékén.

Az ünnep során alkalmunk nyílhat,
hogy feltálaljuk, hiszen a kocsonyá-
hoz két dolog szükséges: hideg és
elegendő éhes száj, hiszen ebből
nem lehet keveset készíteni. Az egyik
leggusztusosabb formája, ha egy kis
üvegben tálaljuk és előtelként kínál-
juk, akár szenteste. Próbáljuk ki, igazi
különlegesség vagy nosztalgia!

Hozzávalók öt mélytányérhoz 
és nyolc üvegcséhez
400 g sovány sertéshús,
comb, 1‐1,5 kg füstölt csülök, csánk
0,5 kg bőrke, 1 nagy sertésköröm
3 szál sárgarépa, 1 fej fokhagyma,
1 közepes fej hagyma, 2 szál petrezselyemgyökér,
15 szem feketebors, 3 db szegfűbors

ideális főzési idő három óra, de ebből négy
óra is lehet. Szépen lassan, gyöngyözve, fe-
dés nélkül. 

5. Mikor elkészült, egy evőkanállal a te-
tejéről leszedjük a látható zsiradékot. Kirak-
juk a tányérokat, üvegeket, egy nagy tálcá-
ra pedig kiszedjük a húsokat, zöldségeket
és arányosan elosztjuk a tálakban.

6. Amikor minden finomságból minden
tányérba jutott, akkor leöntjük őket lével,
hogy éppen ellepje. Alufóliával, folpackkal
lefedjük és hűvös helyen 5-6 órán át der-
mesztjük.

7. Érdemes este készíteni, ezért másnap
friss kenyérrel, friss borssal és ecetes hagy-
mával (2 fej lila hagyma, 1 dl ecet, 2 dl
víz+só) és pirospaprikával tálaljuk.



272018. december 21.



SZERKESZTI: NAGY FERENC 

m a g a z i n

HÁZIKEDVENCEK KARÁCSONYA

A Zooo+ Magazin hatodik évadának karácsonyi műsora került adásba a Győr+ Televí-
zióban ezen a héten. Ki gondolta volna a kezdeteknél, hogy közel kétszáz állat- és nö-
vényfajt fogunk bemutatni önöknek a televízióban, és ezek nyomtatott sajtós válto-
zatát a Győr+ Hetilapban, valamint az online felületünkön. Napjainkban már kialakult
stílusa van ismeretterjesztő műsorunknak, és speciális grafikai megoldásainkkal, va-
lamint figyelemfelkeltő írásainkkal segítjük elő a kulturált állattartás megismerését
és alkalmazását a hétköznapjainkban.

GAZDÁTLAN
Azonban most

ünnepi időszak kö-
vetkezik. Ilyenkor
van időnk arra,
hogy több figyel-
met fordítsunk
embertársainkra,
barátainkra és a
családra is. Az

elesettek, magá-
nyosak segítése emberi

kötelességünk, azonban ne feledkez-
zünk meg a társállatainkról sem. Kap-
janak elegendő figyelmet tőlünk, hi-
szen ők is családtagok! Kutyák, cicák,
papagájok, kaméleonok, és ki tudja
még, miféle sokszínű állatsereglet az,
ami színesíti mindennapjainkat szere-
tetével, érdekes viselkedésével. Azon-
ban van egy sötét oldala is az állattar-
tásnak: amikor elhagyják vagy szívte-
lenül kidobják a megunt kedvencet.

állat nem karácsonyi ajándék! Sajnos
sokéves tapasztalat, hogy az így el-
ajándékozott állatoknak nagy részét
visszahozzák az ünnepek után. Ezért,
ha valakiben elhatározás érlelődött,
hogy szert tegyen egy ilyen új család-
tagra, keresse fel a menhelyet janu-
árban! Kollégáink személyesen is
részt vesznek az állatok gondozásá-
ban, elsősorban a sétáltatásukban.
Egy szép verssel szeretnénk elköszön-
ni az óévtől és köszönteni az új esz-
tendőt, valamint boldog karácsonyt
kívánunk minden nézőnknek, olva-
sónknak!

Ne
feledkezzünk meg

róluk sem!
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A felhasznált képek
csak illusztrációk

Weöres Sándor:
SZÁNCSENGŐ
Éj-mélyből fölzengő
- Csing-ling-ling - száncsengő.
Száncsengő - csing-ling-ling -
Tél öblén halkan ring.

Földobban két nagy ló
- Kop-kop-kop - nyolc patkó.
Nyolc patkó - kop-kop-kop -
Csönd-zsákból hangot lop.

Szétmálló hangerdő
- Csing-ling-ling - száncsengő.
Száncsengő - csing-ling-ling -
Tél öblén halkan ring.

Nagy Ferenc
és a Zooo+ Magazin

szerkesztőgárdája

Iszonyú fizikai és érzelmi nyomás alá
kerülnek ezek a szerencsétlen kis jó-
szágok, nem beszélve az éhezésről
vagy a stresszhelyzet miatt kialakuló
betegségekről. Szerencsére vannak
elhivatott emberek, akik heroikus
munkájukkal próbálják pótolni a pó-
tolhatatlant. Menhelyi dolgozók és ci-
vil segítőik, állatorvosok, vagy éppen
a Győr+ Média dolgozói. Kollégáink
brandje, a „Mancsok” segítséget
nyújt ezeknek a csodálatos kis jószá-
goknak. Bodrogi Sára vezetésével a
médiafelületeinken keresztül rend-
szeresen számot adunk az aktuális ál-
latmenhelyi helyzetről: melyek az
örökbe fogadható állatok, esetleg mi-
lyen közvetlen segítségre van szüksé-
ge a szakembereknek ebben a rend-
kívül nehéz munkában. Jelenleg a lé-
tesítmény nem ad örökbe, mert a kis
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Két ünnep között sem kell lemonda-
ni az állatkerti élményekről és szórako-
zásról, hiszen december 28–30-ig ismét
családi délutánokat tartunk a Xantus Já-
nos Állatkert belvárosi terráriumházá-
ban!  Várunk minden családot, kicsiket
és nagyokat a „Legyél te is GondoZoo”
rendezvényünkre, ahol a gyerekek ki-
próbálhatják, milyen gondozónak lenni,
valamint sok izgalmas és érdekes prog-
rammal készültünk a látogatóinknak.

A karácsonyi időszakban jellemzően úgy tekinte-
nek a kutyákra és cicákra, mint húsvétkor a nyulakra.
Az örökbe fogadott állatok kilencven százaléka kerül
vissza a menhelyre az ünnepek után – tudtuk meg
Horváth Patríciától, aki jelenleg önkéntesként tevé-
kenykedik a menhelyen. Éppen ezért ilyenkor szü-
netel az örökbefogadás, karácsony előtt egy héttel
már a Győri Állatmenhelyről sem vihetnek haza
négylábút. Ezzel is próbálják felhívni az emberek fi-
gyelmét arra, hogy az állat nem ajándéktárgy, ha-
nem érző lény, és megfontolt döntést kell hoznunk,
hiszen az állattartás hosszú távú elköteleződést je-
lent a gazdik számára. Akit azonban nem az ünnepi
láz, hanem valós, átgondolt szándék vezérel arra,
hogy családját négylábúval bővítse, azt januártól
várják a menhelyen.

Aki pedig nem teheti meg, hogy örökbe fogadjon,
csupán az állatok közelségére vágyik, annak a két ün-
nep között is lesz lehetősége, hogy kilátogasson a
Győri Állatmenhelyre. Nagy Péter, a menhely vezető-
je elmondta, megváltozott, délelőtti nyitvatartással
ugyan, de várják a lelkes sétáltatókat. Karácsonykor a
menhely zárva lesz, december 27-én, 28-án, 29-én
és 30-án azonban 9 órától 12 óráig látogathatnak ki
hozzájuk az állatbarátok. Természetesen szilveszter-
kor is számíthatunk a menhely segítségére, önkéntes
csapatokba szerveződve mentik majd a jellemzően
tűzijátékoktól megriadt, elkóborolt állatokat. 

Vigyázzunk kedvenceinkre az ünnepek alatt is!

Családi napok programja
11 órakor a tengerimalac-vona-

tunk indulásával kezdődik a
program

12–12.30-ig ételek elkészítése, va-
lamint látványetetés
Aki részt vesz ezen a progra-
mon, mint egy kis gondozó,
ügyes kézzel apríthat, szele-
telhet és összekészítheti né-
hány dzsungellakónk cseme-

géjét, majd minden kis állat
megkapja a közösen elkészí-
tett napi menüjét.

13 órakor mindhárom nap más-
más állat látványetetését te-
kinthetik meg

14 órától kézműves foglalkozás és
színezők várják a gyerkőcöket

15 órától közvetlen közelről talál-
kozhatnak a bástya néhány
különleges lakójával

16 órakor állatbemutató – a bás-
tya állatai érkeznek hozzánk
sok új érdekes látnivalóval 

17.30 órától megtekinthetik a kaj-
mánok etetését 

Fehér tigrises lehet az ünnep! Idén
nagy örömet szerezhet szeretteinek,
ha karácsonyi ajándéknak egy évre
szóló bérletünket szánja. Sőt, csak
most a bérlettel rendelkező látogató-
ink életre szóló élményként decem-
ber, január hónapokban a négy fehér
kistigrist is megtekinthetik. Vegyenek
meglepetésnek bérletet, és találkoz-
zanak a kölykökkel! Négy rosszcsont
kistigris tréningjét és közös játékát lát-
hatják közvetlen közelről. Ne marad-
janak le erről a látványról!

A bérleteket keressék a jegypénz-
tárunkban.

Figyeljék honlapunkat és a Füles
Bástya honlapját a további részletes
információkért!

www.zoogyor.com
www.fulesbastya.hu

A Xantus János Állatkert munka‐
társai és lakói kellemes karácsonyi
ünnepeket és békés, boldog új évet
kívánnak mindenkinek!

Az ünnepek között is vár az állatkert

CSALÁDI NAP 
a Füles Bástyában

A Győri Állatmenhely karácsonykor zárva tart,
és nem ad örökbe négylábút a fa alá, a két ün-
nep között viszont várják az önkéntes sétálta-
tókat, akik szeretnének örömet szerezni man-
csos kis barátaiknak.

Az árva állatok
Szerző: Bodrogi Sára  /  Fotó: Marcali Gábor

a két ünnep között is

várnak minket

Szöveg és fotó: Xantus-állatkert
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ÁLLÁSHIRDETÉS

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

UDVARI MUNKÁS

Feltétel: min. 8 általános iskolai végzettség
Elônyt jelent: nem dohányzó 
Munkavégzés helye:
9028 Gyôr, Külsô Fehérvári út 1. 
Bérezés: munkabérrôl és juttatásokról személyes
elbeszélgetés során adunk tájékoztatást

Önéletrajzát a következô címre várjuk: GYHG Gyôri Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit Kft. 9028 Gyôr (Sashegy), Külsô
Fehérvári út 1., vagy munkaugy@gyhg.hu. A borítékra kérjük,
írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör
megnevezését.

Álláshirdetés

TAKARÍTÓNO

A Győr-Szol Zrt. takarítási csoportja felvételt hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

´́

Feladat: 
A Győr-Szol Zrt. és a Győri Polgármesteri Hivatal tulajdoná-
ban lévő épületek takarítása 8 órás munkaidőben.

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.

Álláshirdetés

A Győr-Szol Zrt. takarítási csoportja felvételt hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Feladat: A Győr-Szol Zrt. takarítási csoportjában dolgozó
munkavállalók munkájának koordinálása 8 órás munkaidő-
ben. Feltétel: érettségi • B kategóriás jogosítvány, vezetési
gyakorlattal • felhasználói szintű számítógépes ismeret
(Word, Excel stb.)

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 tárgyá-
ban tüntesse fel a munkakör megnevezését.

Azok a jogosultak, akik az előző évben
rendelkeztek lakossági parkolóbérlettel, és
a korábbiakhoz képest semmilyen változás
nem történt az adataikban, az új bérletet
postai kézbesítéssel is kérhetik. 

Erről a lehetőségről mindazok levelet
kapnak, akik 2018. december 31-ig érvé-
nyes lakossági parkolóbérlettel rendel-
keznek.

Ez a levél tartalmaz egy igénylőlapot
is. Aki a bérlet postai kézbesítését kéri,
annak ezt a kitöltött adatlapot kell aláír-
nia, majd visszajuttatni a Győr-Szol Zrt.-
hez. Ez történhet postai úton a Győr-Szol
Zrt. 9024 Győr, Orgona utca 10. szám
alatti székhelyére címezve, vagy szemé-
lyesen leadható a szolgáltató ügyfélszol-
gálati irodáiban (Győr, Jókai utca 7–9.
vagy Győr, Orgona utca 10.). Az ügyfél-
szolgálati irodák külső homlokzatán erre
a célra kihelyezett postaládák állnak ren-
delkezésre, az igénylőlapokat csak be kell
dobni ezekbe. 

A postai kézbesítés díja 1500 forint, me-
lyet a bérlet átvételekor a bérlet árával

TAKARÍTÁSI CSOPORTVEZETÓ́

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési igazgatósá-
ga nagy figyelmet fordított a közterületi szökőkutak téliesítésére.
Lezárták a vízi gépészeti berendezéseket és befedték a vizes al-
kotások medencéit. Újdonság idén, hogy néhány szökőkút olyan
burkolatot kapott télre, amelyen látható a szökőkút és annak
vízképe – erről Radnóti Ákos alpolgármester számolt be még a
tél kezdetén, a szódásüveget formázó Jedlik-csobogó lefedése-
kor. Ugyancsak dekorált burkolat került a Megyeháza téri szökő-
kútra, ezen a medencetestet és a szökőkutat jelenítették meg.

A Rába hotel előtti zöldterületen található, Ölelkező formák
elnevezésű vizes alkotásra is felkerült a szobor és csobogó élet-
hű mintázata.

Radnóti Ákos elmondta, hogy mindegyik  említett szökőkutat
felújították és üzemképessé tették, ezért döntöttek az igényes
eltakarásról, s jövőre már csak néhány szökőkút vár felújításra,
illetve hasonló befedésre, ezáltal a mostani városvezetés ciklu-
sa alatt közel 20 szökőkút és csobogó vált újra üzemképessé és
városunk díszévé.

PARKOLÓBÉRLET

A január a lakossági parkolóbérletek megújításának, illetve megvásárlásának idő-
szaka az arra jogosult győriek körében. A Győr-Szol Zrt. szeretné, ha ennek lebo-
nyolítása – a vonatkozó szabályok keretein belül – minél egyszerűbben történne.

együtt kell megfizetni. Az éves lakossági
parkolóbérlet díja változatlan.

Aki az utánvéttel járó pluszköltséget
megfizetni nem kívánja, ő személyesen jo-
gosult a bérlet kiváltására. Ebben az eset-
ben sem kell a korábban bemutatott igazo-
lásokat újra benyújtani azoknak, akiknek
adataiban változás nem történt, csak az alá-
írt igénylőlappal kell személyesen a Győr-
Szol Zrt. ügyfélszolgálatának valamelyikébe
pénztári nyitvatartási időben befáradni.

Azok, akik nem rendelkeztek lakossági
parkolóbérlettel, vagy időközben valamely
adatukban változás történt, továbbra is
csak személyesen intézhetik a kiváltást, a
szükséges igazolások bemutatásával. A bér-
letigényléssel kapcsolatos részletes infor-
mációk megtalálhatóak a www. gyorszol.hu
internetes oldalon.

A személyes ügyintézés gyorsítása ér-
dekében a Jókai utcában minden ügyinté-
zői ablaknál lehetőség lesz a bankkártyás
fizetésre.

A 2019-es évre érvényes lakossági par-
kolóbérletek január 2-ától igényelhetőek.

Télen is látható

SZÖKOKUTAK´́ Postai kézbesítéssel is igényelheto a lakossági´́



gyujtik a fenyoket´́ ´́
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A Győr-Szol Zrt. a karácsonyt
követően kijelöli a fenyőgyűjtő
helyeket, amik listája a tavalyi-
hoz képest az igényeknek meg-
felelően nyolc új helyszínnel bő-
vült, összesen 102 fenyőgyűjtő
depó lesz Győrben. Új helyszí-
nek: Tárogató u. – Nyerges u. sa-
rok a garázsoknál, az Arató úti
emlékparknál, a Winter Ernő u.
– Katód u. sarok a szelektív szi-
gettel szemben az új parkolónál,
Kálvária u. – Hunyadi u. sarok a
szelektív sziget előtti zöldterüle-
ten, Bartók Béla út 42. szám mö-
gött a Herman Ottó u. zöldterü-
let, Mester u. 28–30. sz. előtt,
Szabolcska u. – Török István u.
sarok, Törökverő u. – Homoksori
út sarok a szelektív sziget mel-
lett. A gyűjtőhelyek teljes listája
a gyorszol.hu-n olvasható.

A fenyőfák újrahasznosítha-
tósága érdekében kéri a szol-
gáltató, hogy a volt karácsony-

A Győr-Szol Zrt. a hatékonyabb üzemeltetés ér-
dekében, a használati szokások figyelembevételével
január 2-ától egységesíti a Magyar Vilmos Uszodá-
ban a medencetér és a szauna nyitvatartását. Ez azt
jelenti, hogy a medencetér és szauna hétfőn 6 és

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

osztályon...

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vo-
nala a 96/50-50-55-ös telefonszámon min-
den naptári napon 0–24 órában hívható. A
Győr-Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálati irodáinak nyitvatartása és a
telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: de -
cember 20-án 8 és 15 óra között, 21-én 8
és 12 óra között, 27-én 8 és 14 óra között,
28-án 8 és 12 óra között. A Jókai, a Révai és
az Árpád parkolóházban, valamint a Duna-
kapu mélygarázsban folyamatosan a min-
denkor érvényben lévő díjakért lehet par-
kolni. Győrben a felszíni fizetőparkoló-háló-
zat beállói december 24-én a szombati, 25-
én és 26-án díjfizetés nélkül, 27. és 30. kö-
zött rendes díjszabás szerint, 31-én szom-
bati, január 1-jén díjfizetés nélkül vehetőek
igénybe. December 24-én, 29-én és 31-én
a szombati rend szerint az I. és a II. övezet-
ben 8 és 14 óra között díjköteles a parkolás,
a III. övezetben díjmentes. A Bartók Béla út
és a Szigethy Attila út sarkán kialakított ide-
iglenes piac december 24-én, 25-én és 26-
án, valamint január 1-jén zárva tart. A Tar-
csay úti piac 26-án zárva lesz. Ugyanitt 22-
én és 29-én a rendes nyitva tartás szerint
lesz kereskedés. A Magyar Vilmos Uszoda

VÁLTOZIK
19 óra között, kedden 6 és 21 óra között, szerdán 6
és 19 óra között, csütörtökön 6 és 21 óra között,
pénteken 6 és 19 óra között, szombaton 8 és 19 óra
között, vasárnap 8 és 19 óra között használható. A
pénztár mindennap egy órával hamarabb zár.

a Magyar Vilmos Uszoda nyitvatartása

ÜNNEPI
24-én, 25-én, 26-án, 31-én és január 1-jén
zárva lesz. A Barátság Sportpark 24-én, 25-
én, 26-án, 31-én és január 1-jén korlátozott
nyitva tartással üzemel. A műfüves pályák,
a kiszolgáló létesítmény a fenti napokon zár-
va lesznek, míg a játszótér, a futópálya és a
park további sporteszközei használhatóak.
A szabadhegyi, nádorvárosi, révfalui, újvá-
rosi, Sugár úti, Templom úti, Malomsori és
a Koroncói úti köztemetők egységesen 8 és
17 óra között lesznek nyitva. 

A GYHG Nonprofit Kft. hulladékszállítási
működési területén december 25-én és ja-
nuár 1-jén nem lesz lakossági hulladékszállí-
tás. A hulladékszállításban érintett címeken
25-e helyett 23-án, január 1-je helyett de -
cember 30-án érkezik a hulladékgyűjtő autó.
Mindkét módosított napon a megszokottak
szerint reggel 6 órára kérjük kitenni a kukákat
a házak elé. A többi napon a hulladéknaptár-
ral összhangban nincsen változás. A GYHG
Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő győri
hulladékudvarok december 24-én, 25-én,
26-án, 31-én és január 1-jén zárva lesznek.
A többi napon a megyeszékhely hulladékud-
varai a rendes nyitvatartás szerint működnek.
A vidéki hulladékudvarok zárva vannak.

információk

fáról kidobás előtt szedjük le a
díszeket és a dekorációt.
Ugyancsak fontos, hogy a fe-
nyőfák a kijelölt helyekre ke-
rüljenek, illetve hogy a depók-
ba más hulladékot ne rakjunk.

A GYHG Győri Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. köz-
szolgáltatási hulladékszállítási
működési területén a családi
házas övezetekben, illetve a
bio hulladékgyűjtővel rendelke-
ző ingatlanok esetében a dí -
szek nélküli fenyőfa apróra ap-
rítva a barna fedeles kukában
is elhelyezhető. A volt kará-
csonyfák a díszek nélkül, a jo-
gosultság igazolása után a hul-
ladékudvarokba is beszállítha-
tóak. A győri hulladékudvarok
nyitvatartása a gyhg.hu-n ol-
vasható. A vidéki hulladékudva-
rok jelenleg zárva tartanak, a
nyitásuk időpontjait a közszol-
gáltató január 17-ig közzéteszi.

Karácsony után 



Áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket kívánunk!

A Rofé Naturale csapata

Tel.: +36-96/769-196
www.rofe.hu

Ajándékozz sportot!

1.000 Ft/órától
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TENISZBÉRLET
gyermekeknek és felnőtteknek 

LAKÁSCSERE

96/505-050

Belvárosi, 2 szobás, 44 nm-es, komfortos,
határozatlan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 45–68 nm-es, 3 szobás, határozatlan
idejű bérleményre. Újváros, Sziget, Gyárvá-
ros, Bán A. u. kizárva. (Hirdetésszám: 669) 

Gyárvárosi, 2 szobás, 44 nm-es, komfortos,
határozott, teljesen felújítás alatt lévő lakást
cserélne 44–64 nm-es, 2-3 szobás, határo-
zott-határozatlan idejű bérleményre. Gyár-
város, Újváros kizárva. (Hirdetésszám: 575) 

Belvárosi, 2 szobás, 50 nm-es, komfortos,
határozott bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 2-3 szobás, belvárosi, szigeti, nádorváro-
si, 50-55 nm-es, 2-3 szobás, határozott-ha-

ÁLLÁS

Cégünk keres győri munkahelyre villany-
szerelőket és CNC-gépkezelőket. Ki -
emelt kereseti lehetőség (nettó 2000–
2100 Ft/óra). Utazás biztosított. Érdek-
lődni: 06-70/206-2621 és 06-20/265-
2969 telefonszámokon.

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést és villanybojlerek javítá-
sát vállalom Győrben és környékén. Tel.:
06-70/384-6557.

Elektroszmogmérés, tanácsadás! Védje
lakását, családját az egészségromboló
sugárözön ellen! 06-30/403-6810;
96/826-322

Vízvezeték-szerelést, radiátorok cseré-
jét, társasházakban alapvezeték, stran-
gok teljes körű felújítását vállalom Győr-
ben és környékén. Tel.: 06-30/520-8875

Szobafestést, mázolást, tapétázást, fotóta-
péták felragasztását, laminált padlók lera-
kását vállaljuk. Tel.: 06-70/245-8931.

Villanyszerelés + tanácsadás Győrben
és környékén. Rövid határidővel. Tel.:
06-20/402-6657.

Redőny, gurtnicsere, szúnyogháló, relu-
xa, szalagfüggöny rövid határidővel. In-
gyenes felmérés! 06-70/233-9213

Kárpitozás! Ülő-, fekvőbútorok javítása,
áthúzása anyagválasztással. Ingyenes
felmérés – szállítás. Autók, robogók kár-
pitjainak javítása, áthúzása. Érdeklődni
lehet telefonon: 06-70/884-6838

Lomtalanítást vállalnék, lakások, pincék
ürítését, takarítását, megegyezés sze-
rint. Telefonszám: 06-70/675-0654

tározatlan idejű bérleményre. Földszinti és
panellakás kizárva. (Hirdetésszám: 576) 

Adyvárosi, 3 szobás, 55 nm-es, össz-
komfortos, teljesen felújított, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cserélne
60–100 nm-es, 4 szobás, határozott-ha-
tározatlan idejű bérleményre. Újváros
és tartozás kizárva. (Hirdetésszám: 577) 

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm-es, összkomfor-
tos, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne szigeti, 35-45 nm-es, 1+fél szobás,
határozott-határozatlan idejű bérleményre.
Tartozás kizárva. (Hirdetésszám: 579)

Újvárosi, 1+fél szobás, udvari, 41 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne szigeti, belvárosi, újvárosi,
41-50 nm-es, 2 szobás, határozott-határozat-
lan idejű bérleményre. Földszinti, liftes ház-
ban a 3. emeletig. (Hirdetésszám: 580)

2018. december 21.32

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

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

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata
A Gyôri Ipari Park bôvítési területén,

a Tatai u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel
szemben 3.000 nm és 50.000 nm között

igény szerinti nagyságú telkeket ajánlunk.
A telkeket teljes közmû ellá tás sal,

aszfaltburkolatú utakkal és köz  világítással 
értékesítjük. 

Várjuk szíves érdeklôdésüket elérhetôségeinken:
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. 9027 Gyôr, Gesztenyefa u. 4.
Tel.: +36-96/506-978 vagy +36-30/948-4701 • E-mail: info@ipgyor.hu

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

OKTATÁS

Matematika-érettségire felkészítés és
korrepetálás kis létszámú csoportokban.
www.gordiuszmatek.hu

EGYÉB

Készpénzért magas áron antik bútort, fest-
ményt, herendi porcelánt, eozinos Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat, ékszert, régi
órákat, könyveket, dísztárgyakat, hagyaté-
kot vásárolunk. Hívjon bizalommal! Érdeklő-
dés az alábbi telefonszámon: 06-70/640-
5101. Kérésre díjtalanul házhoz megyünk!

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utalvány elfoga-
dása, beváltás. Nádorvárosban garázst
vennék. Telefonszám: 06-70/564-2280

KIADÓ

Győrben felújított, 2 szobás, bútorozott,
egyéni fűtéses lakás kiadó. 06-30/413-3477

A Győri 
Ipari Parkba

KERESÜNK
1 mûszakba

komissiózó,
csomagoló 

munkára 
munkatársakat.

Várjuk önéletrajzát: 
logisztika.iparipark@

gmail.com

Infó: 96/510-915
(8–10 óra között)

• 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!
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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
eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtő nyereménye egy Kreatívan magyarosan – ahogy én szeretem című
szakácskönyv Nagy Esztertől. 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 rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.

Az ember hajlamos azt gondolni,
hogy ami eltűnt a lefolyón, attól min-
denkorra megszabadult. Ez egyálta-
lán nem igaz. Ha nem folyik le a vécé,
vagy nem lehet mosogatni, az min-
dig kellemetlen. Az ünnepek alatt pe-
dig különösen az. Az utcai csatorna-
dugulások elhárítására bevált csapa-
tunk van, éjjel-nappali ügyelettel.

Csatornatisztító kocsit, és ha kell,
szippantókocsit is tudunk küldeni. Ha
viszont épületen belül, a házi szenny-
vízhálózaton akadnak meg a popsi-
kendők vagy pelenkák, akkor dugu-
láselhárító szakembert kell hívni.
Mesterembert pedig karácsonykor
szinte lehetetlen találni. Célszerű
lesz tehát most is vigyázni arra, hogy

ne kerüljenek olyan anyagok a lefo-
lyóba, melyek dugulást okozhatnak. 

Vízcsőtörést nehezebb jósolni. Né-
hány éve az Isaszeg, előtte pedig a Cso-
konai utcában volt karácsonyi csőtörés.

A szolgáltatáskieséssel járó hibák
javítását a lehető legrövidebb időn
belül megkezdjük. Szükség esetén
darus autót vagy ivóvizes tartályko-

csit küldünk a helyszínre. Hibabeje-
lentéseiket a 06-80/20-40-86-os zöld
számon éjjel-nappal fogadjuk. 

Az útfelbontások helyreállításá-
hoz türelmet szeretnénk kérni. Az ün-
nepi időszakban az aszfalt és a beton-
keverő telepek leállnak, így az útfel-
bontások helyszíneit ideiglenesen zú-
zott kővel tudjuk helyreállítani. Re-
méljük, ilyenből idén sem lesz sok. 

Győrben a Jókai utcai parkolóház-
ban, az önkormányzati közös ügyfélszol-
gálati irodában, és a telefonos ügyfél-
szolgálatunkon (96/522-630) a két ün-
nep közti munkanapokon (december
27-én és 28-án) ügyfeleink rendelkezé-
sére állunk. Hibabejelentést a 06-80/20-
40-86-os telefonszámon tehetnek. 

Az ünnepi nyitvatartás a www.
pannon-viz.hu weblapon található.

Mindent megtesz a Pannon-Víz Zrt., hogy az év végi ünne-
pek idején is zökkenőmentes legyen a víziközmű-szolgál-
tatás – tájékoztatta lapunkat Tóth László, a diszpécserszol-
gálat vezetője. A papírforma szerint kevesebb csőtörésre,
de annál több csatornadugulásra számíthatunk.

A múlt heti számunkban felaján-
lott szódagépet Jánoki Istvánné,
Kodály Zoltán utcai fogyasztónk
nyerte, gratulálunk!

Minden ügyfelének áldott kará-
csonyt és sikeres új esztendőt kí-
ván a Pannon-Víz Zrt.!

KARÁCSONYKOR 
még kellemetlenebb a csatornadugulás
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A labdarúgó NB II-ben úgy vonul-
nak téli szünetre a csapatok, hogy
a tabellát a Gyirmót FC Győr vezeti,
és a tavaszi folytatás óriási harcot
ígér majd a bajnoki címért, hiszen
az aranyéremre több csapat is esé-
lyes még. A Szepessy László irányí-
totta együttes az élvonalba jutást
tűzte ki célul az idény kezdete előtt,
és 21 fordulót követően vezeti is a
mezőnyt, 14 győzelemmel, 1 dön-
tetlennel és 6 vereséggel. A Gyir-
mót 43 pontot gyűjtött eddig, rivá-
lisai közül a Zalaegerszeg és a Ka-
posvár is 2-2 ponttal
szerzett kevesebbet,
míg a negyedik
helyezett Bé-
késcsaba 9
pont hát-
r á n y b a n
van az éllo-
vas mögött.
A gyirmóti-
ak gólkü-
lönbsége a
legjobb az NB
II-ben, ők vették
be legtöbbször az
ellenfelek kapuját, 46
alkalommal, és kapták a legke-
vesebb gólt, mindössze huszonhár-
mat. Az együttes házi góllövőlistá-
ját Szarka Ákos vezeti 12 találattal,
Nagy Dominik tizenegyszer volt ed-
dig eredményes.

„Úgy gondolom, hogy a céloknak
megfelelően haladunk, az őszi sze-
zonban összeállt egy olyan csapat,
amely megmutatta már a tudását,
de még nem képes arra, hogy elsza-
kadjon a mezőnytől. A rivális csapa-
tok ellen lejátszott meccsek közül

nem mindegyiken diadalmaskod-
tunk, de versenyben vagyunk, és
megalapoztuk a jövő évi munkát” –
mondta Szepessy László, a Gyirmót
FC Győr vezetőedzője, aki egyetért
a klub filozófiájával, hogy tehetséges
magyar játékosokkal képzelik el a jö-
vőt. „Abszolút magyarjátékos-párti
vagyok, nyilván vannak minőségi kü-
lönbségek a külföldiektől, de nem
itt, a magyar bajnokságban. Jelenleg
a Gyirmót a legjobb győri csapat, és
csak rajtunk múlik, hogy visszakerü-
lünk-e az NB I-be.”

Az ETO FC Győr elma-
radva a várakozások-

tól a középme-
zőnyben „telel”.

A zöld-fehé-
rek túlvan-
nak egy ed-
zőváltáson
és több já-
tékossal is
szerződést

bontott a ve-
zetőség, a fel-

jutásra pedig
csak matematikai

esélye van a csapatnak.
Az ETO 27 pontjával a 10. he-

lyet foglalja el a tabellán, 7 győze-
lemmel, 6 döntetlennel és 8 vere-
séggel, 30–27-es gólaránnyal. A kö-
zéppályás Jakab Dávidnak 4 találat
is elég volt ahhoz, hogy az együttes
legjobb góllövője legyen.

A bajnokság a tervek szerint feb-
ruár elején folytatódik, a listavezető
hazai pályán játszik a Balmazújvá-
rossal, míg az ETO FC Győr a Zala -
egerszeg vendégeként lép pályára
az első tavaszi körben.

Jó úton
az élvonal felé,
elso helyen telel a Gyirmót´́

A Gyirmóté
a legtöbb rúgott
és a legkevesebb

kapott gól
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Az Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vál (E YOF) évében, 2017-ben jelentet-
te be Borkai Zsolt polgármester, hogy
a város 2018-ban megrendezi az első
Győri Sportbált, hazánk első olimpiai
eseményének központi helyszínén, az
Olimpiai Sportparkban. A polgármes-
ter akkor úgy fogalmazott, a város ma-
gas színvonalú sportélete, kitűnő spor-
tolói, nagyszerű egyesületei és nem-
zetközi versenyei, röviden Győr sport-

Az idei, első alkalommal megrendezett városi sportbál sikerén
felbuzdulva 2019 februárjában ismét együtt táncolhatunk a
sportcsillagokkal. A báli szezon egyik legkiemelkedőbb társa-
sági eseményén találkozhatunk többek között Emiliával, Liptai
Claudiával és Till Attilával is.

Jövore is lesz 
Gyori Sportbál

´́
´́

A belépőjegy ára 25 ezer
forint/fő. A jegyek nem vissza-
válthatók. A jegyár tartalmazza a
vacsora és a welcome drink költ-
ségét, a további italfogyasztást
nem. Ültetés tízfős asztaloknál.
Jegyek asztalonként válthatók, il-
letve korlátozott számban az elő-
re kijelölt asztaloknál lehetőség
van egyéni jegyek váltására is.
Asztalfoglalás: hétfőtől pénte-
kig a sportbal@gyorprojekt.hu
e-mail címen.

Egyéni helyek foglalása 
Látogatóközpont/Tourinform
nyitvatartási időben:
Nyitvatartás advent idején:
h.–sz: 9–18, v.: 9–14 óráig,
december 27-től: h.–p.: 9–17;
sz.: 9–14 óráig.

A lefoglalt és kifizetett jegyek
2019. január 28-tól a Látogató-
központban nyitvatartási időben
vehetők át.

A második Győri Sportbál ki -
emelt támogatója az Audi Hun-
garia Zrt., az Adidas Budapest
Kft., Alcufer Kft., a Delta Informa-
tika Zrt., a My House Építőipari
Kft., az OTP Bank Nyrt. , a Scitec
Ipari és Kereskedelmi Kft., a Vill-
Korr Hungária Kft. Médiapartne-
re a Győr+ Média Zrt.

ja megérdemli, hogy egy ilyen rangos
eseményen ünnepeljük legjobbjain-
kat. Városunkban hagyományosan
februárban köszöntik a sportcsillago-
kat, és díjazzák az előző év legeredmé-
nyesebb egyéni sportolóit, csapatait,
edzőit. A díjátadást tehát idén először
rendezték a bál keretein belül, és
2019-ben is hasonlóképp, látványos
keretek között vehetik át az év legjobb-
jai az elismeréseket.

Az idén nagy sikerrel zárult tár-
sasági esemény folytatódik, 2019.
február 16-án ismét a legjobb
győri sportolókkal mulathatunk,
miközben finom étkeket ehetünk
és kitűnő zenére táncolhatunk.
Talán elég csak annyit mondani,
hogy az est sztárfellépője Emilia,
a Big Big World című világsláger
előadója lesz. A vendégeknek la-
tinos hangulatban is lehet részük,
a báli zenéről a Star Jam Band
gondoskodik Bársony Bálint veze-
tésével, és DJ Metzker Viktória is
megpörgeti majd a hangulatot.
Az est házigazdáiként Liptai Clau-
dia és Till Attila várja majd a ven-
dégeket.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

Jegyinformációk: 
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Az elmúlt idényben mindent meg-
nyert az Audi ETO, amit klubszinten
csak lehet. Mi volt ennek a szezon-
nak a legfelemelőbb pillanata?

Május elején negyedszer hódítottuk
el a Bajnokok Ligája-trófeát, nem akár-
milyen menetelés és izgalmak után. Ezt
lehetett még fokozni, hiszen a bajnoki
aranyérem sorsáról olyan versenyfutás
döntött, amire még nem volt példa, és
azt hiszem, az elkövetkező húsz-har-
minc évben nem is lesz sehol a világon.
Az utolsó másodpercekben dőlt el a
bajnoki cím sorsa, úgy, hogy gólará-
nyon és egyetlenegy találaton múlt,
hogy Győrbe került az aranyérem és
nem a Fradihoz. A klub történelmének
legemlékezetesebb pillanatai között
mindig ott lesz az az utolsó, Békéscsaba
elleni mérkőzés és az a katarzis, amikor
megjött a hír a riválisunk meccséről.

Ekkor még Ambros Martín, az
ETO történelmének legsikeresebb
edzője ült a kispadon. A spanyol
szakembert szerették a nézők, a vi-
lág legjobb csapatát irányította, mi-
ért döntött úgy, hogy távozik?

Ambros egy nagyon pozitív és cél-
tudatos ember, megtervezi, hogy a
karrierjében mi a következő lépés,
mikor mit szeretne elérni. Szerintem
ő már korábban eldöntötte, hogy új
kihívást keres, és februárra győzte
meg saját magát arról, hogy tovább
kell állnia. Úgy gondolhatta, hogy az
edzői karrierje a távozással  újulhat
meg. Hat évet volt a spanyol Itxakó-
nál, hat évet itt, szeretett volna vál-
tani. Biztos vagyok benne, hogy nem
a pénz, avagy a jobb feltételek moti-
válták abban, hogy Rosztovba ment.
Vannak rövid és hosszú távú céljai,
akár klubszinten, akár a román válo-
gatottal, vagy éppen a férfi kézilabdá-
ban. Kíváncsi vagyok, hogy marad-e
Oroszországban az idény befejezté-
vel, hiszen hallani pletykákat arról,
hogy újabb váltás következik. Mi

Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter

egyébként saját magunkra koncent-
rálunk, van egy remek szakmai stá-
bunk, és a lehető legjobb választás
volt Danyi Gábor Ambros utódjának.
Vele sem változtak a célok, meg sze-
retnénk védeni a címeinket.

Világklasszisokat felvonultató
csapatok léteznek az ETO-n kívül is,
mitől lesz mégis időről időre a Győr
a legjobb?

A miénk egy igazi csapat. Ha itt ki -
esik egy játékos, nem az történik, hogy
feltesszük a kezünket és belenyugszunk,
hogy ez a hajó elment, hanem össze-
szorított fogakkal küzdünk egymásért.
Az előző idényben nem volt olyan hét,
amelyen ne történt volna valami nega-
tív dolog, kisebb-nagyobb sérülés és
egyebek. Kulcsjátékosok estek ki hosz-
szú időre a keretből. Ez azonban nem
lerombolta, hanem sokkal erősebbé
tette a csapategységet. Én a Final4
előtt is ezt éreztem, rájuk néztem és
tudtam, hogy sújthat minket bármi,
megnyerjük a BL-t.

Bajnokok Ligáját nyerni csak kül-
földiekkel lehet?

Ez rendkívül összetett dolog, nehéz
pár mondatban válaszolni rá. Magyar já-
tékost igazolni nehéz, jó magyar kézilab-
dázót idehozni még nehezebb, a klasz-
szis külföldiek pedig örömmel jönnek,

mert az ETO-ban játszani a legnagyobb
sztároknak is kuriózum. Igaz, hogy az
utánpótlásunk egyedülálló a világon, a
korosztályos válogatottak a győriekre
épülnek, és ezek a tehetségek kapnak
lehetőséget a játékra az első csapatban
is, ám óriási a különbség az ifibajnokság
csapatai és egy BL-győztes együttes kö-
zött. A fiataljainknak rengeteget kell
még tanulni, hogy elérjék Nycke Groot,
Eduarda Amorim, Görbicz Anita, Stine
Oftedal szintjét. Ez azonban nagyrészt
rajtuk múlik, a lehetőségek ugyanis
adottak számukra. Meggyőződésem,
hogy csak kizárólag magyar játékosok-
kal ezeket az eredményeket nem lehet-
ne elérni, de ugyanezt nem tudná telje-
síteni csak saját nemzetbeli játékosokkal
egyik ország bajnoka sem. 

A Bajnokok Ligája vonzza a néző-
ket, de érdekes lehet-e hosszú tá-
von az a magyar bajnokság, amely-
ben tíz-húsz góllal veri ellenfeleit az
ETO?

Sokan mondják, hogy a magyar
bajnokság a legerősebb Európában.
Én nem feltétlenül értek egyet ezzel.
Azért nem, mert látva a dán vagy a
francia, norvég bajnokságot, az EHF-
kupában szereplő csapataik sokkal
jobb eredményeket érnek el, mint a
mieink. Jogos felvetés, hogy mennyi-
re élvezhetőek az Audi ETO és a baj-

nokság alsó harmadában szereplő
gárdák meccsei. Én azt szoktam mon-
dani, hogy azon a meccsen is a világ
legjobbjai játszanak a Győrben, és a
nézőknek ez a legfontosabb. Az ellen-
felet azzal tiszteljük meg, ha a maxi-
mumot nyújtjuk ezeken a meccseken
is, a sztárok nem szeretnek a padon
ülni, ők azért vannak itt, mert játsza-
ni és nyerni akarnak.

A következő évet egy jótékonysá-
gi akció első állomásával kezdi a klub.
Miről szól ez a kezdeményezés?

A január 2-i, Ferencváros elleni
rang adóra időzítettük az akciósoroza-
tunk kezdetét, olyan felajánlásokat vá-
runk, amelyekkel a győri gyermekott-
honok lakóit segíthetjük. Ez nem kizá-
rólag anyagi, pénzbeli segítséget je-
lent, minden olyan adományt foga-
dunk majd az Audi Arénában kihelye-
zett gyűjtőpontokon, ami hasznos le-
het a fiataloknak. A csapat honlapján
az összes információ megtalálható a
„Jó cselekedet a gyermekekért” kezde-
ményezésről. A játékosok, a klub dol-
gozói szeretnének élen járni a gyűjtés-
ben, közösen ajánlunk fel pénzt és
egyéb ajándékokat, emellett az él-
mény sem marad el, vendégül látjuk
őket a mérkőzésen. Természetesen ez
a kezdeményezés nem egy alkalomról
szól, folytatódik a későbbiekben is.

Dr. Bartha Csaba:
BL-t nyerni kizárólag magyar
játékosokkal nem lehet

Milyen volt az előző idény? Le-
het-e BL-t nyerni csak magyar já-
tékosokkal? Elég érdekes-e a
magyar bajnokság? Miről szól a
klub jótékonysági akciója? Ezek-
ről is szó esett a Győr+ Rádió
egyik reggeli műsorában, amely-
nek vendége dr. Bartha Csaba, a
négyszeres Bajnokok Ligája-
győztes Győri Audi ETO női kézi-
labdacsapatának elnöke volt. 
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Akció: augusztus 17—23.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Steffl dobozos sör
4,2%-os, 0,5 l,

318 Ft/l

Kartonos ár

159 Ft/db

Sertéslapocka

Mesés tejföl
20%-os, 330 g,
633,33 Ft/kg

209 Ft/db

CBA vegyes vágott
savanyúság

380 g, 523,68 Ft/kg

199 Ft/db

850 Ft/kg

Lecsónak való paprika
08. 17.—08. 19.

199 Ft/kg

CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Akció: december 21—31.

899 Ft/kg

Pecsenyekacsa

Pecsenyekacsacomb 1.999 Ft/kg
Pecsenyekacsamáj 790 Ft/kg

Unicum 
0,5 l, 40%-os

5898 Ft/l

Natúr halfilé
800 g, 1248,75 Ft/kg

Mesés tejföl 20%-os
330 g, 603,03 Ft/kg

199 Ft/db

999 Ft/cs

2949 Ft/db

Mesés túró
450 g, 842,22 Ft/kg

379 Ft/db

Steffl dobozos sör
4,2%-os, 0,5 l, 318 Ft/l

Kartonos ár

159 Ft/db

Békés karácsonyi
ünnepeket és boldog 

új évet kívánunk! 

A győri Petz Aladár Megyei Ok-
tató Kórházban és a Győri Állat-
menhelyen jártak az Agrofeed
ETO-SZESE kézilabdacsapatának
játékosai, vezetői. A Budakalász
elleni Magyar kupa-mérkőzésen
a szurkolók által összegyűjtött
plüssöket a kézisek közül Schnei-
der Miklós, Nahaj László, Győri-
Dani Dávid, valamint a vezetőed-
ző, Deáki István és a klub elnöke,
Auer Károly vitte el a kórház gyer-
mekosztályára. A játékok kiosztá-
sában a Lurkó Alapítvány segítet-
te a sportolókat. A kórházi látoga-
tást követően a Győri Állatmen-
helyre vezetett a csapat útja,
négyszáz kilogramm kutyatáppal
és egyéb ajándékokkal.

ROHANTAK
Nem ajándékokért

Már a Tulipános Általános Iskola tornacsarnokában
a regisztrációnál sejteni lehetett, hogy rekordokat dönt
az idei Karácsonyi Rohanás részvevőinek száma. Az elő-
zetes és helyszíni nevezések után kiderült, hogy a kü-
lönböző távokon és korosztály szerinti kategóriákban
összesen több mint ezren vágtak neki a nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező versenynek. Idén 23. alkalommal
gyűltek össze advent harmadik vasárnapján a futás sze-
relmesei, hogy a szokásos belvárosi  rohanással búcsúz-
tassák az évet. Az útvonal már jól ismert volt, azzal az
újdonsággal, hogy most először indulhattak háromfős
váltók. Ezúttal is három táv közül választhattak a futók.

A gyerekek kedvence volt az 1,3 km, vagyis két kör a Ká-
lóczy téren. A felnőtteket 5,1, valamint 11,3 km-es táv
várta  a belvárosban, Révfaluban és Pinnyéd térségé-
ben. Előbbi próbán a nordic walkingosok is versenyez-
hettek, bár ők kicsit lassabb tempóban. A versenyen
minden célba érkező egyedi befutóérmet kapott. A gye-
rekek között Pálvölgyi Levente és Kővári Eszter Enikő
ért elsőként célba a fiúk, illetve a lányok mezőnyében,
5,1 km-en Marx Bálint és Hohler Zsófia volt a leggyor-
sabb, 11,3 km-en Biros Benedek és Pidl Renáta nyert.
A váltók között a Hóangyalok csapata, a nordicos me-
zőnyben pedig Tóth István és Bojtor Máris győzött.

és a menhelyen jártak a kézisek
A KÓRHÁZBAN

játékosa lesz

A román beálló, Crina-Elena Pintea is az ETO-ban folytatja pályafutását. A 28
éves játékos csapatával negyedik lett a franciaországi Európa-bajnokságon, és a
Paris 92 együttesétől érkezik Győrbe. A  hatvanszoros román válogatott, 192
centiméter magas játékos azt mondta, alig várja, hogy csatlakozhasson a csapat-
hoz és zöld-fehér mezben harcoljon a női kézilabdázásban elérhető legmagasabb
célokért. Az ETO klasszis beállója, Yvette Broch augusztusban jelentette be, hogy
felfüggeszti a pályafutását, mivel az extrém terhelés miatt fizikailag és mentálisan
is kimerült, így ebben az idényben már biztosan nem lép pályára, ezért volt kü-
lönösen fontos, hogy a Győr erre a posztra igazoljon játékost.

Pintea
az ETO
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