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A december 21-én megjelent lapunk második oldalának tetején látható fotó készítőjének nevét nem tüntettük fel. A képet Boros Tamás készítette.
A mulasztásért elnézést kérünk.

Az egyesületet fiatal építészek kö-
zössége alkotja. A csapatból hárman,
Nagy Zsuzsa, Román László, és Chap-
pon Máté voltak a Győr+ Este vendé-
gei, akik már megvalósult, és még

Mindenkiben van

csak megálmodott projektekről is
meséltek.

A Terasz Csoport munkáit már most
is számos területen láthatják és élvez-
hetik a győriek. Az eddigi talán leghan-

gosabb városi sikert a holtágmedence
jelentette, amely a Püspökerdőben
2016 óta várja a pancsolni vágyókat. A
kezdeményezésük annyira sikeres lett,
hogy a két éve felavatott eszköz 2019

nyarán Budapestre költözik, mi győriek
pedig idén egy az eddiginél is nagyobb
és sokoldalúbb medencével köszönt-
hetjük majd a nyarat a tervek szerint.

A csoport kétkezi munkája is kell a
projektek kivitelezéséhez. A tavalyi év
egyik leglátványosabb győri munkáját
mára több száz iskolás élvezi a városban.
„A PreHealth nemzetközi projekt kere-
tein belül több győri iskola közterületé-
nek megújításán dolgoztunk, mozgásra-
játszásra biztatva az iskolásokat, hogy
energikusan induljon minden napjuk” –
emelték ki a szakemberek, akik különle-
ges segítséget is kaptak a munkájukhoz.
Lackfi János költő ugyanis kifejezetten
ezekre az ugróiskolákra írt egy időmér-
tékes verset, amelyet szavalva még mó-
kásabban teljesíthető a pálya.

A Terasz Csoport azt vallja, minden-
kiben van egy projekt, így szívesen fo-
gadnak olyan ötleteket, amelyekkel él-
hetőbbé, élvezhetőbbé tehetjük a la-
kókörnyezetünket, de természetesen
még bennük is sok megvalósítandó
terv szunnyad, amelyek életre hívásá-
ért mindennap dolgoznak.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Végy néhány, az otthonáért tenni akaró, szakmai kihívásokra vágyó fiatalt, adj
nekik ötleteket, megoldási lehetőségeket, és élvezd a végeredményt. Valahogy
így született a Terasz Csoport is, amely 2013 óta dolgozik azért, hogy Győr és a
környéke minél élhetőbb, innovatívabb, egyedibb lakóteret kaphasson.

EGY PROJEKT

Idén folytatódnak a 2018-ban megkezdett út-
felújítások városszerte. Máthé-Tóth Péter, a győri
Útkezelő Szervezet sajtószóvivője a Győr+ Híradó-
nak elmondta, a Szigethy Attila úton, a Szabolcska
Mihály utcában és a Pataházi utcában is folytatód-
nak tavasszal a munkák. „A Szigethy Attila úton
egy komplex átépítés, felújítás zajlik a Kodály Zol-
tán utca és a Bartók Béla út közötti szakaszon,
melynek hármas célja van. Elsősorban a burkolat
felújítása, másodsorban a vásárcsarnok megköze-
líthetőségének javítása, illetve a forgalom dinami-
kusabbá tétele, autóbuszöblök kialakításával. A
munka befejezése tavasszal várható, az érintett
szakaszon a forgalmi terelésekkel március végéig
minden gépjárművezetőnek számolnia kell” –
részletezte a szóvivő és beszélt arról is, hogy a Szi-
gethy Attila út mellett több kisebb beruházás is
zajlik. A Szabolcska Mihály utca, Körkemence utca
és a Sport utca közti szakaszán a burkolat felújítása
már tavaly befejeződött, idén a munkák ezen a
szakaszon is folytatódnak, méghozzá a Mester ut-
cai csomópontig. „A Belvárosban és Jancsifaluban
két helyszínen: az Újkapu utcában és a Pusztaszeri
utcában közműépítés miatt tolódik a burkolat fel-
újítása, ez idén tavasszal szintén elkezdődik” – tet-
te hozzá Máthé-Tóth Péter.

A városszerte megvalósuló felújítások összkölt-
sége meghaladja az egymilliárd forintot, melyet
az önkormányzat saját forrásból finanszíroz. A

2019-ben ezeken túl újabb fejlesztések várhatóak,
melynek elfogadásáról és költségvetéséről a köz-
gyűlés februárban dönt majd.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

TAVASSZALfolytatódik az utak felújítása

Fotó: Terasz Csoport
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Kedves Győriek!
Néhány nappal ezelőtt lezártuk a

2018-as esztendőt. Ki családi körben,
ki barátokkal, ki pedig a győriekkel
együtt búcsúztatta az óévet a belvá-
rosban, s köszöntötte az újat. Bízom
benne, hogy az advent varázslatos
hangulata, a karácsony meghittsége,
a szilveszter vidámsága feltöltődést
jelentett mindenki számára. 

Tavaly sok fontos fejlesztés való-
sult meg városunkban, új közleke-
dési kapcsolatok létesültek, óvo-
dák, bölcsődék, egészségügyi in-
tézmények újultak meg, a Bécsi ka-
pu tér felújításával tovább szépült
belvárosunk, az Árpád úti parkoló-
ház átadásával pedig a parkolási le-
hetőségeket sikerült bővíteni. A
fejlesztések mellett sikeres rendez-
vényeket tartottunk, és közösen fo-
galmaztuk meg elképzelésünket,
hogy Győr miként látná vendégül
a kontinenst, ha elnyerné az Euró-
pa Kulturális Fővárosa 2023-as cí-
met. Nos, a döntés végül nem ne-
künk kedvezett, mégis nagyon
büszkék lehetünk városunkra, kul-
turális szakembereinkre, intézmé-
nyeinkre, és a győriek összefogásá-
ra, amely ismét megmutatkozott a
közös cél érdekében. Győr így is a
kultúra fővárosa, amely millió ér-
tékkel rendelkezik, és továbbra is
arra törekszünk, hogy ezeket a kin-
cseket minél többen megismerjék.

Minden győrinek köszönöm a
2018-as munkáját, és arra hívom
önöket, hogy 2019-ben is tegyünk
együtt a város fejlődéséért. Kívá-
nom, hogy az új év is sok közös si-
kert és élményeket hozzon szá-
munkra, gyarapítsuk továbbra is
együtt Győrt!

Egészségben és sikerekben gaz-
dag, boldog új évet kívánok mind-
nyájuknak!

Borkai Zsolt
polgármester

„Emeljük föl 

Van, akinek az év utolsó napja
nem jelent semmit, van, akinek
egy kellemes estét, éjszakát a ba-
rátokkal, ismerősökkel, zajos mu-
latsággal. Keresztény emberként
megállunk az Idő Ura előtt, hogy
emlékezzünk, hogy hálát adjunk,
számadást végezzünk és előre is
tekintsünk. Mi is történt velünk,
családjainkkal, közösségeinkkel,
társadalmunkkal, a világgal? Mi
fog történni jövőre? Mert keresz-
tényként nem állhatunk meg csak
a magunk köreinél, az Istent szere-
tő embernek az Úr tágas szívet ad:
megismeri, hogy mi a hosszúság
és szélesség, a magasság és mély-
ség, és betelik Isten egész teljessé-
gével – ahogy Szent Pál buzdítja az
efezusiakat.

A polgári év vége felé sokféle
összefoglalót nyújtanak nekünk a
különféle sajtóorgánumok. Az el-
múlt év legjelentősebb magyar és
külföldi eseményei, a legjobb fil-
mek, legjobb színészek, zenészek,
a legérdekesebb pletykák és tragi-
kus események. Talán még mi ma-
gunk is készítünk/készíthetünk ma-
gunknak ilyen listákat, hogy lássuk,
újra átéljük ezeket és megőrizzük
azokat magunkban. Szokás ilyen-
kor a templomokban a statisztikák
felolvasása, például hány kereszte-
lő, bérmálás, hány elsőáldozás tör-
tént, mennyi volt a perselypénz.
Persze jó ezeket az objektív dolgo-
kat is számba venni, szembesülni
vele – de sokkal nehezebb feladat
a lelki számadás, a lelki statisztika
készítése. Gyakrabban kell, hogy
eszünkbe jusson Jézus Krisztus sza-
va: Istenben kell gazdagodni. Jó
őszintén megkérdezni ma magun-
kat: gazdagodtunk-e Istenben az
elmúlt esztendőben. Mit jelenthet
ez egyáltalán: Istenben gazdagod-
ni? Az egész mai világ ebben a vi-
lágban akarja tartani az embert,
ezért jó hallani minden szentmi-
sén: „Emeljük föl szívünket!”. Jó
dolog a világban élni, a világban al-
kotni, értelmes és szép dolgokat
létrehozni, de tudnunk kell mindig,
hogy ez nem „a minden”. Van to-
vább, és van feljebb, van Isten, aki
lelki gazdagságot és szépséget ad

nekünk és a világnak. A gondolat-
világunknak kell Istenben gazda-
godni: többet gondolni rá, jobban
megismerni őt, mert Istennel kap-
csolatban is igaz, hogy a tudás, a
mélyebb megismerés segíti a jó
kapcsolatot. Foglalkozzunk néha
egy kis teológiával, Szentírással, le-
gyünk többet csendben az Oltári-
szentség előtt vagy elég, ha csak
az autóban, konyhában, munka
közben nem kapcsoljuk be rögtön
a rádiót, hanem csendben tényke-
dünk, együtt az Istennel, aki ott is
jelen van. Istenben gazdagodunk,
ha jót teszünk, ha erkölcsösen élünk.
Aki Istenben gazdag, vállára veszi
a világot: nem elmenekül vagy ki-

menekül abból, hanem vállán hor-
dozza, mert felelősséget érez an-
nak alakulásáért. Aki Istenben gaz-
dag, az keményen dolgozik, min-
denkinek jót ad, kulturált életet él.
Ugyanakkor meg tudja siratni bű-
neit és Krisztussal együtt sír a má-
sok bűnei, szenvedései, sorsa mi-
att. Hálát adunk az elmúlt évért és
reménnyel tekintünk az új eszten-
dő felé! Kérjük Istent, hogy legyen
vezetőnk az új évben, hogy tud-
junk gazdagodni benne, és így aka-
rata szerint alakítsuk magunkat, és
gondoskodjunk környezetünkről, a
ránk bízottakról! 

Sárai-Szabó Kelemen OSB

szívünket!”
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Fotó: Marcali Gábor  /  O. Jakócs Péter

EZ TÖRTÉNT 2018-BAN
VISSZAPILLANTÓ

TAVASZ

Újabb adóbevételi rekord
Ismét minden idők legnagyobb

adóbevételét realizálta az önkor-
mányzat, ez is mutatja, hogy 2017-
ben is kitűnően teljesített a győri gaz-
daság: több mint 27 milliárd forint
folyt be a kasszába, ebből az iparűzé-
si adó meghaladta a 23 milliárd forin-
tot. Január 1-jétől ennek mértéke to-
vább csökkent, 1,6 százalékra.

Győr a TOP 10-ben
2017-ben 418.163 vendégéjsza-

kát töltöttek Győr kereskedelmi szál-
láshelyein a turisták. A város vendég -
éjszaka-száma először lépte át a 400
ezres álomhatárt. Az adat azt is jelen-
ti, hogy a város vendégforgalma tíz
év alatt megduplázódott, és bekerült
Magyarország tíz legkeresettebb vá-
rosa közé.

EKF: Győr továbbjutott
Rendhagyó és sikeres prezentá-

ció után továbbjutott Győr a 2023-
as Európa Kulturális Fővárosa cí-
mért folytatott versenyben. A hét
pályázó magyar város közül Győr,
Debrecen és Veszprém került a má-
sodik fordulóba.

Duális képzési központ
A Győrben 25 éve jelen levő, me-

xikói tulajdonú Nemak Győr Alumíni-
umöntöde Kft. Duális Képzési Köz-
pontot hozott létre, ahol évente
nyolcvan diákot képeznek a legkor-
szerűbb körülmények között.

Hatvanmilliós fejlesztés 
a Rómer-múzeumban
Megújul a győri Borsos Miklós-

ház, valamint több mint 300 ingye-
nes múzeumpedagógia-foglalkozá-
son vehetnek részt az óvodások, is-

kolások a Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeumban.

Átadták a keleti elkerülőt
Átadták a forgalomnak a keleti el-

kerülő utat és a beruházás részeként
az új Mosoni-Duna-hidat. Az össze-
sen 13,5 kilométer hosszú út össze-
köti az M1-es autópályát a szlovákiai
Nagymegyer felé vezető 14-es szá-
mú úttal.

Díszpolgáraink
A március 15-i ünnepi díszköz-

gyűlésen Borkai Zsolt polgármester
adta át a kitüntetéseket: a díszpol-
gári címet Bogisich Ferenc, a győri
QP Zrt. vezérigazgatója, dr. Ska-
liczky Zoltán osztályvezető főorvos
és a Győri Balett társulata vehette
át. Pro Urbe Győr díjat kapott
Hancz István, a Győri Ipartestület
titkára, Kuti József nyugalmazott

egyetemi oktató és Csenár Imre, a
Honvéd Hagyományőrző Egyesület
elnöke.

Megnyílt a lokálpatrióta
könyvesbolt
Minden, ami győri. Röviden így jel-

lemezhetnénk a kis belvárosi butik kí-
nálatát, amely a Baross út 4. szám
alatt nyitott meg. A Kisfaludy Könyv-
tár épületének aljában helyet kapó
könyvesboltban győri szerzők, intéz-
mények kiadványait találjuk.

Győr a legboldogabb 
nagyváros
Világszerte március 20-án ünne-

peljük a boldogság napját, ennek al-
kalmából elkészült az ország boldog-
ságtérképe. A boldogság a Dunántú-
lon továbbra is szignifikánsabb, a
nagyvárosok boldogságrangsorát is
Győr vezeti.
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Újabb turbó körforgalom
A dinamikusabb közlekedést szol-

gálja a Szauter úti beruházás. A 82.
számú főút csomópontjában készült
el a város újabb turbó körforgalma.

Milyen lesz
a győri színház?
A város által hirdetett tervpályá-

zat nyertese a TEATRO Építész Műte-
rem Kft. lett. Az emblematikus forma
marad, de a Modern Városok Prog-
ram keretében a tetőtől a pincéig
megújul a Győri Nemzeti Színház.

Tovább bővült az iparvágány
Három ütemben bővítették az ipa-

ri park iparvágányát. A harmadik sza-
kasz 550 méter hosszú.

Megkezdte működését
a demensellátó központ
Nem csak a demenciával élő idő-

seknek, de családjaiknak is komoly
segítséget jelentenek a kibővített
centrum szolgáltatásai az Otthon ut-
ca 2. szám alatt.

Új épületet kaptak
a győri határvadászok 
Egy korszerű, a minőségi mun-

kavégzéshez hozzásegítő épület-
együttest adott át Pintér Sándor
belügyminiszter és Papp Károly
rendőr altábornagy, országos rend-
őrfőkapitány Győrben, a Szövetség
utcában.

Országgyűlési választások
áprilisban
Az áprilisi választások eredmé-

nyeként a Győr-Moson-Sorpon
megye 1. számú egyéni választóke-
rületében Simon Róbert Balázs,
míg a 2. számú egyéni választóke-
rületben Kara Ákos szerzett man-

dátumot, így továbbra is ők ketten
képviselik városunkat a parlament-
ben. Kara Ákos államtitkári kineve-
zést is kapott.

Új hotel Győrben
Megnyitott a Rába Quelle Bouti-

que&Unique Hotel Győr történelmi
Belvárosában, a Rába Quelle Élmény-
fürdő szomszédságában.

Nagy Eszter a Konyhafőnök
szuperdöntőjének győztese
A Győr+ Televízióban és lapunk

hasábjain is különleges fogásokkal je-
lentkező Creative Chef, a győri Nagy
Eszter is bejutott a Konyhafőnök cí-
mű műsor szuperdöntőjébe, ahol le-
főzte társait, s megnyerte a fődíjat.

Klímavédelem:
Győr is csatlakozik
Áder János köztársasági elnök a

megyei jogú városok polgármesterei -
vel tárgyalt a településekre háruló klí-
mavédelmi feladatokról. A mozga-
lomhoz városunk is csatlakozott.

Százezer virág 
a kultúra jegyében
A győri társulatok művészei is lapá-

tot ragadtak, hogy segítsenek elültetni
azt a több mint százezer palántát, amik
Győr köztereire kerültek ki május végén.

NYÁR

Formabontó nyár
Már a nyárnyitó is hozott újdonsá-

got, egy koncert helyett kétnaposra
szervezte az önkormányzat a progra-
mot. Az elsőn a Magna Cum Laude és
a Virtuózok, a másodikon a Kowalsky
meg a Vega lépett fel, nagy sikerrel.

> > >
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Az idei Szent László-díjat a Szent
László-napon Csorba János evangéli-
kus lelkész, Lentulai Attila református
lelkész, Sike József sportlövő és a Győri
Filharmonikus Zenekar kapta. Nyáron
hagyományos fesztiváljaink mellett
sok újdonsággal is találkozhattunk, pél-
dául új programként a 31! összművé-
szeti fesztivállal. A kulturális élmények
mellett együtt élveztük a foci-vb mecs-
cseit is a kivetítőnél, miközben szinte
minden hétvégére jutott egy-egy kon-
cert vagy fesztivál. A nyarat ezúttal az
amerikai Kelis fellépése zárta.

Tudományos olimpia
A bejelentés szerint 2019-ben Ma-

gyarország, egészen pontosan Győr
ad otthont a WRO robotprogramozá-
si világdöntőnek, amely a magyar ok-
tatástörténet legnagyobb, legrango-

sabb világversenye lesz, és első ízben
rendezik Európában.

Megkezdődött
az állatkert fejlesztése
A Modern Városok Program ele-

mei közül elsőként a Xantus János Ál-
latkert bővítésének kivitelezése in-
dult el. Egy hétre rá a vízi élmény-
park koncepciótervét is bemutattuk
lapunkban.

Környezettudatosságra intett
a köztársasági elnök
Másodpercenként húszezer PET

palack fogy a világon – csak egy adat
a sok közül, amely felelősségünket
mutatja az egészséges vizeink drasz-
tikus csökkenésében. Többek között
erről beszélt Áder János köztársasági
elnök győri előadásában, a 46. Orszá-
gos Honismereti Akadémia felszóla-
lójaként.

Megkezdődött 
a vásárcsarnok felújítása
A Herman Ottó utcai vásárcsar-

nok felújítását, hozzá kapcsolódóan
parkolólemez építését, valamint
zöldterület-fejlesztést is tartalmazó
projekt júliusban indult, szeptember
elején pedig ideiglenes sátorba köl-
töztek az árusok.

GyőrBoxok a vidéki
buszpályaudvaron
Egyedülálló, praktikus és biztonsá-

gos Győr legújabb fejlesztése, amely-
lyel a kerékpárosoknak szeretnének
újabb lehetőséget biztosítani.

Gyorsabb és biztonságosabb lett
a 83-as bevezető szakasza
Átadták a 83-as főút győri beveze-

tő szakaszának kétszer kétsávossá bő-
vítését, illetve három turbó körforga-
lommal kibővített szakaszát.

Megújult a rendelő
A Kör téri rendelőintézet komplex

felújításának köszönhetően, mára
teljesen megújult az épület, amely
XXI. századi körülmények között várja
a győrszentivániakat.  

ŐSZ

1. Győri Filmnapok
A Győri Filmnapokat idén először

rendezték meg városunkban, ame-
lyen számos újdonsággal és nagy
klasszikusokkal is találkozhattak a
műfaj kedvelői.

Megáldották
a győri Lloyd-palotát
A Lloyd-palotát az állam vásárolta

meg, és a Szent Mór Bencés Perjel-
ség tulajdonába adta, hogy szeptem-
berben itt is becsengethessenek. A
2018/19-es tanévtől a Czuczor Ger-



72019. január 4.

gely Bencés Gimnázium és Kollégium
diákjai népesítik be a Széchenyi téri
palota emeleteit.

Fél évvel korábban adták át
a Radnóti utca és az 1-es út
új csomópontját
A fejlesztés a közelmúltban megva-

lósult Szövetség út–Bácsai út nyomvo-
nal-korrekcióval együtt egy új közleke-
dési tengelyt nyit a városban.

Győrben ülésezett a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia
Az ülés első napját megtisztelte je-

lenlétével Magyarország új apostoli
nunciusa, Michael August Blume
SVD alessanói címzetes érsek is.

Gyártócsarnok-avatással 
ünnepelte 25 éves
születésnapját a QP Zrt.
A teljes beruházás 6,2 milliárd fo-

rintba került, amelyhez egyedi kor-
mánydöntés alapján 1 milliárd 549
millió forint vissza nem térítendő tá-
mogatást kaptak. A hatezer négyzet-
méteres termelőüzemben 120 új
munkahely jött létre. Ugyancsak 25
éves fennállását ünnepelte a Kardi-
rex Egészségügyi Központ.

A foglalkozások izgalmas,
telt házas terévé vált a Mobilis
Diáklabor, valamint MobilITy digi-

tális élményközpont várja a fiatalo-
kat. Utóbbiból három lesz az ország-
ban, s a győri nyitott meg elsőként.

Megújult a könyvtár
Egy remek ötletnek – különböző

színű útbaigazító jelzéseknek – kö-
szönhetően biztos, hogy minden ol-
vasó megtalálja az érdeklődésének
megfelelő könyveket a megújult Kis-
faludy Könyvtárban.

Rangos díj
a győri hídnak
A Győrt elkerülő 813-as főúton

épült Klatsmányi Tibor híd fejleszté-
se kapta az idei Tierney Clark-díjat,
szépsége mellett a különleges tolási
technológiának és a betartott rövid
határidőnek is köszönhetően.

Országos hálózat segíti
a fogyatékkal élőket
Milyen egészségügyi szolgáltatá-

sokat vehetek igénybe? Hogyan
játsszak autista gyermekkel? Hogyan
tudom magam „leszázalékoltatni”? –
csak néhány kérdés, amelyre választ
adnak a győri Információs és Koordi-
nációs Pont munkatársai.

AUDI 25 – E-korszak
és Q-forradalom
Megalapításának 25. évforduló-

ját ünnepelte a győri Audi Hunga-

ria, „az innovatív motorok szülő-
helye, a világ legnagyobb motor-
gyára, stílusikon autók otthona,
Közép-Európa legnagyobb szer-
számgyára”, mely az elektromos-
motor-korszaknak és a „Q-forrada-
lomnak” is meghatározó szereplő-
je lesz. Az ünnepségen fontos be-
jelentés hangzott el: Győrben
nemcsak elektromos motorokat,
hanem elektromos autókat is gyár-
tani fog az Audi.

Körforgalom emlékeztet 
az EYOF-ra
Elkészült az Új Bácsai út körfor-

galmában az EYOF-kockaként is-
mertté vált alkotás, amely a 2017-
ben Győrben megrendezett Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak
állít emléket.

> > >
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> > >

Felújították az „üvegpalotát”
Az 1971 óta a Megyeháza téren

álló, üvegpalotaként emlegetett léte-
sítményt összesen 1 milliárd 683 mil-
lió forintból korszerűsítették.

Idősbarát önkormányzat
címet kapott a város
A kitüntető címet, amellyel a győ-

ri idősellátás színvonalát díjazták, a
2018. évi Idősek Világnapja alkalmá-
ból dr. Kásler Miklós, az emberi erő-
források minisztere adta át a Pesti Vi-
gadó dísztermében.

Elkészült az Erzsébet Ligeti
Óvoda felújítása
A beruházás uniós forrásból, kö-

zel 400 millió forintból valósulha-
tott meg.

Család és karrierpont Győrben
A Család és Karrier Központ külde-

tése a város térségében élő nők
munkaerőpiaci helyzetének javítása,
a család és a munka összeegyezteté-
sének előmozdítása.

Felavatták
Gróf Bethlen István szobrát
A korábban megújult Zsinagóga

és az Insula Lutherana közötti zöld te-
rület rekonstrukciója révén egy új
közparkot hozott létre a város. Itt, a
Bethlen István téren kapott helyet az
államférfi egész alakos szobra.

A Krúdy lett a legjobb
szakközépiskola, a Jedlik
pedig a legjobb szakgimnázium
A szakközépiskolák országos rang-

sorában első helyen végzett a Győri
Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimná-
ziuma, Két Tanítási Nyelvű Középisko-
lája, Turisztikai és Vendéglátóipari
Szakképző Iskolája. Az érettségi ered-
mények és a kompetenciafelmérés
alapján a szakgimnáziumok között az

első helyen idén a Győri Műszaki
Szakképzési Centrum Jedlik Ányos
Gépipari és Informatikai Szakgimná-
ziuma, Szakközépiskolája és Kollégiu-
ma végzett.

Elindult az óriáskerék
Az Európa Kulturális Fővárosa

2023-as pályázat második fordulós
anyagát november 9-én nyújtotta be
a város. Délután a győriek együtt ün-
nepeltek a Dunakapu téren, amikor
– hatalmas érdeklődés mellett – elin-
dult az ötven méter magas, 30 gon-
dolás, 180 fős óriáskerék.

Nagyedszázados az Apor
A győri Apor Vilmos Katolikus Isko-

laközpont felszentelésének 25. évfor-
dulóját ünnepelte.

Folytatódott
a faültetési program
Az önkormányzat kezdeménye-

zésére a Győr-Szol Zrt. 1.125 fát,

308 cserjét és 365 évelő növényt
ültetett el.

Győr könyv 2.0
Még több látványos fotóval, új

megszólalókkal és az első kiadás óta
történt változásokkal kiegészülve je-
lent meg a városunkat bemutató exk-
luzív kötet a 18. Győri Könyvszalonra.
Bemutatóján az új Győr filmet, a
Győri Meséskönyvem sorozat hato-
dik részét és a 2019-es év legfonto-
sabb eseményeit is megismerhettük.

Ötvenéves a zenekar,
negyvenéves a színházépület
Előbb a Győri Filharmonikus Ze-

nekar hivatásos zenekarrá válásá-
nak ötvenedik évfordulóját, majd a
Győri Nemzeti Színház épületének
negyvenedik születésnapját ünne-
pelte a város. A Modern Városok
Program keretében a közeljövőben
nem csak a színház, de a II. János
Pál tér is megújul.
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Átadták
az Erzsébet Ligeti Óvodát
Nem csak megújult, de kilencven

férőhellyel bővült is az óvoda, amely
így a Magyar utcai tagóvoda épületét
is kiváltotta.

Új üzemcsarnokot avatott
a Jankovits Kft.
A már meglevő csarnok mellett

egy másikat is felhúzott a több mint
25 éves családi vállalkozás. A 750
négyzetméteres épülethez három-
szintes, szintenként 300 négyzetmé-
teres irodaépület is tartozik. A cég
nyolcvan embert foglalkoztat

Modern eszközök
az egészségügyben
A győri önkormányzat sebésztál-

cát és ultrahangokat adományozott
a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház-
nak, a Tihanyi úti rendelő pedig egy
modern digitális fogröntgen készü-
lékkel gazdagodott.

TÉL

Adventre új pompában
a Bécsi kapu tér
A Kisfaludy- és a Nimród-szobrot

restaurálták, és egy különleges szö-
kőkút is díszíti a teret, amely új, ter-
mészetes kőburkolatot kapott. A tér -
avatón a Kossuth-díjas Hot Jazz Band
szórakoztatta a győrieket.

Felgyúltak a fények
Megnyílt az Advent Győrben prog-

ramsorozat és Közép-Európa egyik
legszebb karácsonyi vására, amelyen
fényjátékkal, óriáskerékkel és korcso-
lyapályával is találkozhattunk a belvá-
rosban.

Kreatívan, magyarosan
A Győr+ Média gondozásában je-

lent meg Nagy Eszter szakácskönyve,
amely többek között a Baross úti
Győr+ Pavilonban és a Látogatóköz-
pontban is megvásárolható.

Győrben nyílt meg az első
gyermeksürgősségi központ
Korszerű, jól felszerelt gyermek-

sürgősségi központot nyitottak a győ-
ri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház-
ban. A sürgősségi osztály részeként,
de attól elkülönülten működő cent-
rum gyermekbarát környezetben fo-
gadja a kis betegeket.

Új színben a víztorony
Művészi módon újult meg a mar-

calvárosi víztorony. Az előkészítés-
ben Maurer Dóra Kossuth-díjas gra-
fikus, festő, az új magyar avantgárd
képzőművészet jeles képviselője is
részt vett, a terveket tanítványa, Var-
ga Bertalan festőművész készítette.

Megújult az ötvenéves
Kiskúti Úti Bölcsőde
Korszerűsítették a konyhát, az

épület új tetőszigetelést kapott, aka-
dálymentesítést végeztek és új böl-
csődei eszközöket is vásároltak.

Új díszvilágítást kapott 
a Zsinagóga
Sötétedés után is nagyszerű lát-

ványt nyújt az ikonikus épület.

Megnyílt az Árpád parkolóház
Már az adventi időszakban nagy

segítség volt az Árpád úti, kétszázöt
férőhelyes parkolóház a belvárosi
parkolási nehézségek enyhítésében.

Veszprém lesz
Európa Kulturális Fővárosa
Előbb a nemzetközi zsűri járt Deb-

recenben, Győrben és Veszprémben,
majd a három város a fővárosban
mutatta be a 2023-as terveket, végül
a zsűri úgy döntött – bár mindhárom
város megérdemelné – Veszprém
kapja meg a lehetőséget.

Viszlát óév, helló új év!
Sokan együtt búcsúztatták a 2018-

at, és köszöntötték az új évet a bel-
városban.
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Volt okunk az össznépi szilveszteri bolondozásra. Ilyen-
kor soha nem elsősorban a múló esztendőtől búcsúzunk,
hanem az új eljövetelét ünnepeljük. A jövő ugyanis min-
den ismeretlen meglepetésével is új reményt ad az em-
bernek. Elhiteti a személyes megújulást, elhiteti, hogy
van erőnk képességeink szerint jobbá tenni saját életün-
ket, felszabadítja a gátlásainkat, fogadalmakra késztet.
Megerősíti a személyiségünket, tettekre sarkall. Ennek
szól a maskarás, trombitás városi házibuli Győrben,
amely az egyetlen város jelenleg, amelynek nő a lélek-
száma, mert vonzereje, távlata van.
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HÍDJAIGYOR ´́ Szerző: Czvikovszky Tamás
Fotó: Marcali Gábor

Közúti hidak, felüljáróhidak

Hidak
Baross Gábor híd
A város szívének egyik legmegha-

tározóbb közlekedési létesítménye,
ami Nádorvárost kapcsolja össze a
Belvárossal, 1893-ban épült. 1945-
ös lebombázása után három évvel
építették újra. Többszöri felújítása,
szélesítése után mai felújított állapo-
tát 2014-ben nyerte el. A híd belvá-
rosi hídfőjénél ér véget a 82. sz. főút.
Baross Gábor (1848–1892) a „vasmi-
niszter” néven emlegetett politikus,
aki nagy részben megvalósítója volt
gróf Széchenyi István közlekedéspo-
litikájának. Győri kötődése meghatá-
rozó, hiszen városunk országgyűlési
képviselője volt, tanulmányai egy ré-
szét Győrben folytatta.

Bisinger József híd
A Belvárost Gyárvárossal összekötő

felüljáró az 1. sz. főút részeként, a Fe-
hérvári út felett halad át. Bisinger József
(1780–1843) városát odaadóan szere-
tő üvegesmester, aki vagyonának jelen-
tős részét a város fejlődésére adta.

Ipar úti híd 
Az Urbantsok utca, a vasúti teher-

pályaudvar és a Kandó Kálmán utca
feletti felüljáróhíd Jancsifalut köti
össze Gyárvárossal. A győriek púpos
hídként is emlegetik meredek felhaj-
tóágai miatt.

Pálffy Miklós híd
A 81. sz. főút győri szakaszának

egyik hídja a Fehérvári úton, Nádor-
város és Gyárváros között. Pálffy Mik-
lós (1552–1600) Győr török uralom
alóli megszabadításának egyik leg-
fontosabb alakja.

Felüljáróhidak
M1 autópálya 

84125. sz. út, Ikrényi út (1. sz. főút
– Ikrény) – M1 autópálya felett

M1 autópálya – Győr–Sopron
GySEV vasútvonal felett

M1 autópálya 123-as km-szelvény
– 83-as út felett

M1 autópálya – Királyszék út és
Győr–Szombathely vasút felett

Baráti út (83129. sz. út) – M1 au-
tópálya felett

M1 autópálya 119-es km-szelvény
– 82-es út felett 

Sági út (8222. sz.) – M1 autópálya
felett

M1 autópálya 115-ös km-szel-
vény – 81-es út felett

813-as út (Győrszentiván, Ipari
Park, AUDI) – M1 autópálya 112-es
km-szelvény felett

Győrszentiván, Nagyhegy utca –
M1 autópálya felett

M19-es út 
Szentiváni erdő, földút – M19 felett 

813. sz. út – M19 felett (8-as km-
szelvény)

Sugár út és Barackos út között,
M19 felett

Felüljáró út M19 feletti átvezeté-
se (6-os km-szelvény)

Homoksori út M19 feletti átveze-
tése

Vasút felett
Bakonyi út (821. sz. út) – Buda-

pest–Hegyeshalom 1. sz. vasúti fővo-
nal és a Közép utca felett

Hecsei út – Budapest – Hegyesha-
lom 1. sz. vasúti fővonal felett (He-
csei felüljáró)

813-as út – Budapest – Hegyesha-
lom 1. sz. vasúti fővonal felett

M19-es út – Budapest – Hegyes-
halom 1. sz. vasúti fővonal felett

81. sz. út–Győr–Szombathely vas-
út, valamint a Szauter Ferenc utca és
az Erfurti út felett

Egyéb, városon belüli felüljáró
Verseny utcai gyalogos felüljáró 
A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Kö-

zösségi Tér, parkoló feletti átjárója a
Szigethy Attila út és a vásárcsarnok
előtti tér között.

1. sz. főút –
Tóth László utca felett

Vasúti hidak
Budapest–Hegyeshalom 
1. sz. vasúti fővonal Rába-híd

Győr–Sopron GySEV 
vasútvonal Rába-híd

II. rész

Folytatjuk a múlt év utolsó számában
megjelent, hidakról szóló bemutató
anyagunkat, melynek jövő héten olvas-
hatják a befejező részét.

Helyesbítés
A december 21-i számunkban

tévesen jelent meg, hogy a Kos-
suth-híd a Belváros és Sziget vá-
rosrészeket köti össze. A létesít-
mény a Belváros és Révfalu között
ível át. Pontatlanul jelent meg to-
vábbá a Holt-Marcal gyalogoshíd
elhelyezkedése, az ugyanis nem
Gyirmóton, hanem Ménfőcsanak
területén található.
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

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  

Auch nach den Feiertagen erwar-
tet das Győrer Riesenrad seine Be-
sucher auf dem Széchenyi-Platz.
Das Rad ist 50 Meter hoch,  besitzt
30 Gondeln und kann 180 Perso-
nen aufnehmen. Öffnungszeiten:
montags-donnerstags: 14-21 Uhr,
freitags-sonntags: 11-22 Uhr.

Nem, nem, hanem címmel Varró Dániel és Mol-
nár György gyermekeknek szóló zenés-verses
műsorát láthatják az érdekelődők a Kisfaludy Ká-
roly Könyvtárban (Baross Gábor út 4.) január 11-
én 16.30-kor. 

A Rómer Moziban (Teleki L. u. 21.) január 10-én 17.30-tól  A szent és a farkas című feliratos olasz drámát
vetítik, 20 órától pedig a Nyitva című magyar romantikus komédiát láthatja a közönség Nagypál Orsi ren-
dezésében. 

Egy térképkiállítás tanulságai címmel dr. Monok István,
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Informáci-
ós Központja főigazgatója tart előadást január 9-én 17
órakor a Kisfaludy Károly Könyvtárban (Baross Gábor út
4.) a Változó terek – A Duna menti térség történeti tér-
képeken, 1650–1800 című tárlat kapcsán.

A Győri Filharmonikus Zenekar Kama-
razenekara ad koncertet Berkes Kálmán
vezényletével január 9-én 19 órakor, az
Evangélikus Öregtemplomban (Petőfi
tér 2.). Közreműködik: Karvaly Szilárd
oboán és Bónitz Márton hegedűn.

Nádler István Soha nem szűnő című grafikai ret-
rospektív kiállítása tekinthető meg január 13-ig,
hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között az
Esterházy-palotában (Király u. 17.). 

Veres András megyés püspök mutat be ünnepi
szentmisét vízkereszt napján, január 6-án 10 órá-
tól, a győri Nagyboldogasszony-székesegyház-
ban. Vízkereszt a katolikus egyházban Jézus Krisz-
tus megjelenésének ünnepe, a magyar vízke-
reszt elnevezés a hagyományosan ilyenkor vég-
zett vízszentelésből ered.

Konzert des Kammerorches-
ters des Győrer Philharmonie-
orchesters unter Leitung von
Berkes Kálmán am 9. Januar
um 19 Uhr in der Evangeli -
schen Altkirche (Petőfi tér 2.).
Auf dem Programm stehen: J.
S. Bach: Zweierkonzert für
Oboe und Geige in D-Moll, W.
A. Mozart: Serenade „Serena-
ta notturna” in D-Dur, A. Dvo-
řák: Serenade in E-Dur. Unter
Mitwirkung von Karvaly Szi-
lárd an der Oboeo und Bónitz
Márton an der Geige.

„Konflikt und Versöhnung” – Auswahl aus der grafischen Sammlung der Hauptabtei
in der Galerie des Klosters Pannonhalma (Pannonhalma, Mátyás király u. 1–3.) . Die
Sammlung gibt Einblick in eine ausserordendlich reiche und vielseitige Sammlung des

Klosters. Das Jahr 2018 verbindet sich in Pannonhalma mit dem Gedankenkreis
der Versöhnung, so dass sich die aus dem Material der Kunststiche stammenn-

de Auswahl eng an diese Thematik anschliesst. Die Ausstellung ist
noch bis 17. März zu sehen.

Nádler István Sohas grafische
Retrospektive „Niemals versch-
windend” ist noch bis 13. Januar,
täglich ausser montags von 10-18
Uhr im Esterházy-Palast (Király u.
17.) zu sehen. 



14 2019. január 4.

A fotóművész negyedszázada vesz
részt jótékonysági programokban,
idén ősszel hetedik alkalommal járt
Afrikában, egyrészt segíteni, más-
részt megörökíteni az utókor számá-
ra az ott tapasztaltakat. 

Többek között a győriek adomá-
nyát is elvitték az Afrikáért Alapít-
vány szervezésében zajlott útra, az
anyagiak mellett gyógyszereket, a
gyógyításhoz szükséges eszközöket is
adományoztak. Az Afrikáért Alapít-
vány a Kongói Demokratikus Köztársa-
ságban oktatási, szociális és egészség-
ügyi téren tevékenykedik, a főváros-
ban, Kinshasában az Othniel Általá-
nos és Középiskolát és a La Providen-
ce Árvaházat tartja fenn, számos fővá-

rosi és vidéki egészségügyi központot
támogat és lát el gyógyszerekkel, mű-
szerekkel. Az alapítvány legújabb célja
egy klinika felépítése Kongóban. 

Az út során Ibolya meglátogatta
ezeket az intézményeket, az iskolá-
ban istentiszteleten vett részt, ahol
a gyerekek magyarul is énekeltek.
Mivel az állam nem támogatja az ok-
tatást, így Kongóban tíz iskoláskorú
gyermekből csak négy jár iskolába. 

Ennél is rosszabb volt a helyzet az
angolai határ melletti Lounikában,
ahol a környéken nincs orvosi szolgá-
lat. Ibolya itt több napot is töltött,
mert a csapat tagjai saját kezűleg épí-
tettek orvosi rendelőt, míg a misszió
orvosai éjjel-nappal vizsgálták és el-

látták a környékről érkezőket. Szállá-
suk a főúton a szabad ég alatt volt,
Ibolya a saját maga által vitt
kicsiny sátorban húzta
meg magát, nem
volt víz és áram
sem a települé-
sen. A fotó-
művész azt
mondta, ma-
gyarként a
m a l á r i átó l
r e t t e g t e k ,
amiből ott
egy gyógyszer
segítségével há-
rom nap alatt ki le-
het gyógyulni, az afri-

kaiak viszont az influenzától félnek,
arra ugyanis nincs gyógyszerük, és
gyakran belehalnak. Ibolya itthonról
vitte magával az élelmiszert, és üve-
ges vizet vásárolt, de nem is a fertő-
zés veszélye volt számára az igazán
félelmetes, hanem az, hogy fehér
emberként meg kellett élnie a ki-
sebbségi létet. Éjszakánként a törzs-
főnök vigyázta a csapat biztonságát,
míg napközben testőrök kísérték a
missziót. Gyakoriak voltak az igazol-
tatások, félő volt, hogy elveszik az ira-
taikat, vagy nem engedik át őket
egyik településről a másikra, s amíg
nem fizettek, gyakran léptek fel ve-
lük szemben fenyegetően. A rendelő
felújítását vezető szakember fiát ott-
tartózkodásuk alatt rabolták el, majd
kidobták egy járműből. A fiú a kór-
házba kerülése után semmire sem
emlékezett. Ibolyáék nem tudták,
hogy fizettek-e váltságdíjat a szülők,
de a gyerek szerencsés volt: túlélte.   

Ibolya is boldog volt, hogy túlélte
az utat, hazaért, de amikor meglátta
az otthonát, már az járt az eszében,
mikor mehet újra Afrikába. „Arra vá-
gyom, hogy olyan fotókat készíthes-
sek, amelyekkel nyomot hagyhatok

magam után, amellyel a tör-
ténelem egy részletét

bemutathatom” –
hangsúlyozta la-

punknak Ibo-
lya, aki egy
nagyszabású
kiál l í táson
készül be-
mutatni az
átélt élmé-

nyeit, amiket
a fotókon túl

könyv formájá-
ban is az érdeklő-

dők elé tár.

Túléltük – újságolta örömmel
Stipsits Ibolya győri fotómű-
vész, miután hazaért kéthetes
kongói humanitárius útjáról.
Malária, emberrablás, nyomor,
áram- és vízhiány – csak né-
hány szó, amely a nem minden-
napi kirándulást jellemezte. 

Egy sátorban
húzta meg magát,

nem volt víz 
és áram sem 

TÚLÉLNISzerző: Földvári Gabriella
Fotó: Stipsits Ibolya

KONGÓT
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AZ ALMA 
a babonák legnagyobb múzsája

Be kell vallanom, hogy csupán szó-
rakoztató olvasnivalóként kezelem az
effajta írásokat, de van egy barátnőm,
aki némiképp bizalmat adott a hiedel-
mekhez. Az oka igen egyszerű, mivel
Erdélyből származik, ezért más men-
talitás, szokások mentén nőtt fel, ahol
az asszonyok közös vásárlás, főzés he-
lyett álmokról, gyógyító módszerekről
meséltek és pletykáltak körülötte. Így
kicserélték tapasztalataikat, amelye-
ket előbb-utóbb egyeztettek és össze-
sítettek, így alakult ki, hogy aki foggal
álmodott, az többségében gyászolt a
következő időkben, vagy aki bármit is
álmodott, többnyire az ellenkezője
történt meg vele másnap. Az alma az,
amit mindenkor a legtöbbet fogyasz-
tunk vidékeinken, ezért ehhez kötődik
a legtöbb babona is. Én egy hatalmas
adag almás pitét készítettem az új év-
re, közben figyelve a magjaira, a héjá-
ra, a formáira, az egészségére, a színé-
re, de leginkább arra, hogy a pite vé-
kony tésztájú legyen, sok töltelékes és
nagyon ízletes, mert alig találtam az
óévben is helyet, ahol igazi almás pi-
tét ehettem volna. Ezért a három ki-
logramm alma pucolása közepette
volt időm kigondolni, milyen legyen a
tökéletes tészta és bele a vastag, szaf-
tos édes-savanyú töltelék. Bátran
mondhatom, sikerült, és ezentúl ezt
készítem!

A recepttel boldog, szerencsés új
esztendőt kívánok minden olvasónak!
Előbb következzenek a legszórakozta-
tóbb, hozzá illő babonák:

• Újévkor érdemes almát enni, akkor működik
majd sikeresen üzletünk, vállalkozásunk. Szá-
moljuk meg, hány mag van benne, ahány mag,
annyi sikeres fordulatra számíthatunk.

• Ha a lányok a meghámozott alma héját a há-
tuk mögé dobták, akkor az abból kialakuló
formából kiolvashatták a jövendőbelijük ne-
vének kezdőbetűjét.

• Milyen jövő vár a kapcsolatokra: végy két al-
mamagot, az egyik téged, a másik a kedve-
sedet jelképezi. Dobd tűzbe mindkettőt. Ha
ellenkező irányba pattannak ki, akkor a ti
utatok is kettéválik, ha viszont egy irányba,
akkor meglesz a közös jövő.

• Ha egy nő elkezdi tekerni az alma szárát és
tőből szakad ki, akkor lánya lesz, ha egy
csonkot hagy maga után, akkor pedig fia.

• A Bálint-napkor félbevágott alma magjait meg-
számolva kiderül, hány gyereke lesz valakinek.

• Karácsonykor, amikor összegyűlt a család, egy
almát annyi cikkelyre vágtak, ahányan körbe-
ülték az asztalt. Ezzel azt remélték, hogy ha
valamelyik családtag eltéved, eszébe jut, kivel
ette együtt az almát, és hazatalál.

• Az új év első napjaiban, amennyiben a meg-
hámozott alma héja egyben marad, az sze-
rencsét hoz.

Elkészítés
1. A tölteléket készítjük el először, mert ki kell hűte-

nünk. Késes aprítógépben zúzzuk, vagy a reszelő na-
gyobb fokozatán reszeljük le az almát. Nagy serpenyő-
be tesszük a töltelék összes hozzávalójával, és kever-
getve 12 percig dinszteljük, majd kihűtjük. 2. A tésztá-
hoz a lisztet egy késes robotgépben vagy kézzel elmor-
zsoljuk a hideg margarinkockákkal. Hozzáadjuk az ösz-
szes fennmaradó hozzávalót és tésztává gyúrjuk. 3.
Annyi evőkanál hideg vizet adunk hozzá, amíg össze

nem áll a tészta. Gyorsan dolgozzunk vele, hogy hideg
maradjon a vaj. Hűtőben minimum egy órát pihentet-
jük. 4. Kinyújtjuk fél cm vastagságúra már a sütőpapí-
ron, ha szükséges, akkor kettő között, majd a sütőpa-
pírral együtt a tepsibe tesszük, beltöltjük egyenletesre
a tölteléket és ráillesztjük a szintén kinyújtott tészta
másik felét is. 5. Lekenjük egy felvert tojással, megszór-
juk kristálycukorral a tetejét és esetleg egy kis őrölt dió -
val, majd előmelegített, 190 fokos sütőben 50 percig
sütjük. 6. Langyosan kezdjük csak szeletelni.

Bevásárlólista (egy nagy méretű tepsihez)
Tésztához: 350 g búza finomliszt, 100 g búzadara,
200 g margarin (hideg), 20 g friss élesztő, 1 kk. cukor,
1 g só, 1 tojás+1 tojás sárgája
2 ek. tejföl, jéghideg víz, amit felvesz
Töltelék: 3 kg (már) meghámozott,
lereszelt savanykás alma, 3 kk. őrölt fahéj, 2 g só,
fél kk. őrölt szegfűszeg, 1 citrom leve és reszelt héja, 
1 ek. keményítő, 2 cs. Bourbon vaníliás cukor,
2 ek. kristálycukor, 10 dkg darált dió + 1 tojás a lekenéshez

Egész évben elérhető, ezért mindennap
fogyaszthatjuk. Nem csoda, ha a leg-
több jóslás, babona, varázslat ehhez a
gyümölcshöz fűződik az új évre.
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AHOL AZ ÁLMOK VALÓRA VÁLNAK!

EXKLUZÍV, hangulatos helyszín
családias esküvôk megrendezésére.

Gyôr, Árpád u. 34. • 06-96/889-400
raba.sales@danubiushotels.com

Ha igazán cuki állatokat szeretné-
tek látni, gyertek el a Füles Bástyába!
A két európai vörös mókusunk, Lizi
és Miskó mindketten elárvult móku-
sok, akik pici koruktól kezdve az em-
beri gondoskodásnak köszönhetik,
hogy felcseperedtek. Lizi április ele-
jén körülbelül nyolchetesen került a
Füles Bástyába, őt korábban egy
parkban találták egyedül. A sok sze-
retetnek és gondoskodásnak hála, a
már szépen kifejlett mókusunk na-
gyon szeret játszani. Reggelente izga-
tottan várja a gondozóit. Ha látoga-
tóink megnézik a virágcserepeket, itt-
ott előfordulhat, hogy egy-két mo-
gyoróval találkoznak, hiszen Lizi, ha
kint van és kap valami finomságot,
mindenhova megpróbálja elrejteni.
Ez az ösztön minden mókusban ben-
ne van. Bár Lizi szelíd maradt, másik
mókusunkkal, Misivel vigyázni kell.
Miskónak igen erős személyisége
van és a Bástyában is ő hordja a nad-
rágot. Nemtetszését harapással és
sunyítással jelzi, amit a területe vé-
delme miatt csinál. Misi szintén elár-
vult mókusként került hozzánk, egy
szerető családtól, ő akkor már másfél
éves volt. Bár Misi nem könnyű eset,

a szeretetet és odafigyelést ugyan-
úgy megkapja, és ő is kis családunk
tagjává vált. 

Mivel mindketten emberekhez
szoktak, így nem kerülhetnek vissza
a természetbe, hiszen nem tudják,
mi a veszélyes. Viszont nagyon fon-

tos, hogy ha találtok egy kismókust
és meggyőződtetek arról, hogy nincs
az anyamókus a közelben, ne vigyé-
tek haza, hanem keressetek egy
olyan szervezetet, akik tudják, ho-
gyan kell nevelni őt. Tudni kell azt is,
hogy törvény tiltja az otthoni tartásu-

kat. Mókust csak az erre illetékes sze-
mély tarthat, és ő is csak engedély-
lyel! Lehet, hogy aranyos mesefigu-
rának tűnnek, de az ivarérés után ne-
héz velük, főleg, hogy nem társaság-
kedvelők és az embert is fajtársként
kezelik.

Szöveg és fotó: Xantus-állatkert

Lizi és Miskó bemutatkozik
a Füles Bástyában

A győri rendőröktől kért segítséget egy Vértesszőlősről elkóborolt kutya szilveszter éjszakáján. A
szolgálatot teljesítő rendőrök egy kétségbeesetten futkározó kutyára figyeltek fel Győrben, a Széchenyi
tér közelében. Mielőtt azonban a járőrök befogták volna az ebet, az állat beült egy nyitott járőrautó
hátsó ülésére. A rendőrök leolvastatták a kutya azonosítószámát, majd egy helyi állatorvos segítségével
felkutatták az állat gazdáját. Kiderült, hogy az eb Vértesszőlősről szökött meg december 31-én, majd
aznap délután még a helyi vasúti pályaudvaron látták, így feltételezhető, hogy vonattal érkezett Győrbe.
A győri rendőrök a rendőrkapitányságon az új év első napján átadták a szökött ebet gazdájának.

GYORBE VONATOZOTT a kutyus´́
Fotó: police.hu
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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.

TAKARÍTÁSI CSOPORTVEZETÓ́

A Győr-Szol Zrt. a karácsonyi ünnepek előtt
kijelölte a közterületi fenyőgyűjtő helyeket. A
gyűjtőhelyek listája a tavalyihoz képest az igé-
nyeknek megfelelően nyolc új helyszínnel bő-
vült, így összesen 102 fenyőgyűjtő depó üzemel
Győrben.

Új helyszínek: Tárogató u.–Nyerges u. sarok ga-
rázsoknál, Arató úti emlékparknál, Winter Ernő u.–
Katód u. sarok a szelektív szigettel szemben az új
parkolónál, Kálvária u.–Hunyadi u. sarok a szelek-
tív sziget előtti zöldterületen, Bartók Béla u. 42.
szám mögött a Herman Ottó u. zöldterület, Mes-
ter u. 28–30. sz. előtt, Szabolcska u.–Török István
u. sarok, Törökverő u.–Homoksori út sarok a sze-
lektív sziget mellett.

A gyűjtőhelyek teljes listája a www.gyorszol.hu
weboldalon olvasható. 

Álláshirdetés

tetofedo–bádogos csoszerelo

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

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos
munkarend

Önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bér-
ügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyor-
szol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntes-
se fel a munkakör megnevezését.

Feltétel: szakirányú végzettség Feltétel:
szakirányú végzettség

´́ ´́´́ ´́

Álláshirdetés

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Feltétel: autogén-, AWI- és bevont elektródás
hegesztővizsga
Előnyt jelent: hegesztő minősítő vizsga

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Bérezés: megegyezés szerint

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

lakatos vagy géplakatos

hegeszto

csoszerelo vagy futésszerelo

´́

´́ ´́ ´́ ´́

Ahogy arról már több-
ször beszámoltunk, újdon-
ság, hogy néhány szökő-
kút olyan burkolatot ka-
pott télre, amelyen látha-
tó a szökőkút és annak víz-
képe. A közelmúltban a
Hotel Rába előtti zöldterü-
leten található, Ölelkező
formák elnevezésű vizes
alkotásra is felkerült a szo-
bor és a csobogó élethű
mintázata.

vihetjük a fenyoket

Idén is 

GYUJTOPONTOKBA

A fenyőfák újrahasznosíthatósága érdekében
kéri a szolgáltató, hogy a volt karácsonyfáról kido-
bás előtt lehetőség szerint mindenki szedje le a
díszeket és a dekorációt. Ugyancsak fontos, hogy
a fenyőfák a kijelölt helyekre kerüljenek, illetve,
hogy a depókba más hulladékot ne rakjon senki.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
közszolgáltatási hulladékszállítási működési területén
a családi házas övezetekben, illetve a bio hulladék-
gyűjtővel rendelkező ingatlanok esetében a díszek
nélküli fenyőfa apróra aprítva a barna fedeles kuká-
ban is elhelyezhető. A volt karácsonyfák a díszek nél-
kül, a jogosultság igazolása után a hulladékudvarokba
is beszállíthatóak. A győri hulladékudvarok nyitvatar-
tása a www.gyhg.hu weboldalon olvasható. A vidéki
hulladékudvarok jelenleg zárva tartanak, a nyitásuk
időpontjait a közszolgáltató január 17-ig közzéteszi.

´́ ´́
´́

Az Ölelkezo formák is

téli burkolatban

´́
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Mik voltak a tünetei?
Először csak azt éreztem, hogy fá-

radékonyabb vagyok. Aztán időnként
fájdalom jelentkezett a hátamban és
a mellkasomban is, ha lépcsőn felfelé
mentem. Rögtön orvoshoz fordultam.

És már a szívkatéteres műtőasz-
talon is találta magát?

Majdhogynem. Előtte készült ró-
lam egy EKG és vérvételem is volt, de
azok nem mutattak ki semmi különö-
sebbet, ahogy a szívultrahang sem.
Ekkor küldtek el terheléses EKG vizs-
gálatra, s utána már haza sem enged-
tek a kórházból. Másnap megtörtént
a szívkatéterezés. Az egyik fő ága-
mon volt egy jelentős szűkület, amit
ballonkatéterrel kitágítottak és beül-
tettek egy tágító dróthálót, amit
szaknyelven sztentnek hívnak. Az
eredmény nagyon jó lett, hiszen sike-
rült a szívinfarktust megelőzni.

Ön nem túlsúlyos ember. Milyen
rizikófaktorok okozhatták a bajt?

Valóban nem vagyok elhízott, és
csak régebben dohányoztam. Ugyan-
akkor édesapámnak súlyos érszűkü-
lete volt, s ez számomra genetikailag
rizikót jelent. A beavatkozás után asz-
pirint és koleszterincsökkentő sztatin
készítményt kellett szednem.

Annyi rosszat lehet hallani a szta-
tin tartalmú koleszterincsökkentők-
ről. Ön nem hallott ezekről?

Dehogynem, néhány szakember
veszélyesnek tartja a szedését.
Azonban, ha jól megfigyeli,
akkor ez általában mindig
ugyanaz az egy-két em-
ber. Utánanéztem ala-
posan és minden szak-
mai protokoll Ameri-
kától kezdve az euró-

szed, mellékhatások nélkül

Mihály már túl van egy koszorúér-tágításon

pai szakmai ajánlásokig feltétlenül
ajánlja a sztatinok szedését a koszorú-
érbetegek számára és magas koleszte-
rinszint esetén az érelmeszesedés meg-
előzésére. Nekem eddig nem volt rossz
tapasztalatom. Emellett szedem a Dr.
Dézsi-féle MagneQ10 tablettát is, ami-
ben a Q10 és a magnézium mellett E-
vitamin is van, mely szintén védelmet
nyújt az erek számára. Jó kis kombiná-
ció ez, direkt a szívbetegeknek készült.
A sztatinok ugyanis gátolják a szervezet-
ben a Q10 előállítását, ezért jobb, ha
pótoljuk azt is. A magnézium pedig
csökkenti a szívritmuszavar esélyét.

A máját nem félti a sok gyógy-
szertől, amiket a szívére szed?

Dehogynem, kezdettől szedtem
szilimarint. Néhány éve azonban
megjelent a szilimarin mellett még
több más hatóanyagot is tartalmazó
Dr. Dézsi Natur Hepar Mix májvédő
tabletta. Azóta ezt is szedem. Semmi
gondom a májfunkciómmal.

Mihálynak erős mellkasi fájdalmai voltak, amikor néhány éve be-
került a győri szívkatéteres műtőbe, és tágító dróthálót, sztentet
ültettek be egyik koszorúerébe. Azóta szednie kell a koleszterin-
csökkentő sztatin tablettát. Kezdettől szedi mellette a Dr. Dézsi
MagneQ10 tablettákat is.

Tompa Mihály mérnök 
szerint a Dr. Dézsi‐tabletták
jól kiegészítik a gyógyszeres
kezelését

koleszterincsökkentot
Évek óta

´́

A szilveszteri mulatságokat követően a Győr-Szol Zrt. elvégezte a belvárosi
rendezvények helyszínein a szükséges takarítást. A munka, amelyben összesen
harminc ember vett részt, hajnalban kezdődött. Jelentős mennyiségű hulladé-
kot kellett összegyűjteni a sétálóutcákból és a terekről. Műanyag poharak, üve-
gek, szerpentinek, trombiták voltak abban a mintegy 30 köbméter szemétben,
amelyet a Győr-Szol Zrt. dolgozói gyűjtöttek össze. A munka hatékonyságának
fokozására a szolgáltató seprőgépeket is a belvárosba vezényelt.

Természetesen a lakótelepeken is ünnepeltek az emberek. Ezen városi
zöldterületeken eldobált hulladékok összegyűjtésére az ünnep után is nagy
figyelmet fordít a Győr-Szol Zrt.

A mulatozás után
takarítással indult az év

vizes esetek
Szöveg és fotó: Pannon-VízÜNNEPI

Az ünnepi időszakban messze be-
jött a papírforma, jóval kevesebb cső-
törés volt a szokásosnál. Vízbekötés-
javításra a Pengős, a Nyár és a Csaba
utcákban volt szükség, mindhárom
helyen a járdán bontottuk fel a bur-
kolatot. Ivóvíz-gerincvezetéket Győr-
ben legutóbb december 19-én javí-
tottunk a megyei kereskedelmi és
iparkamara mögött, ahol a közeli
építkezés teherautói alatt roppant
meg a vízvezeték.

Csatornadugulás jóval több volt,
bőven volt dolga az ügyeleteseknek:
25 csatornadugulást és 9 szennyvíz -
átemelő-meghibásodást javítottunk. 

Az Újkapu utcában a nagy mély-
ség és az omlásveszély miatt a kivi-
telezőknek nem sikerült befejezni
az utcai csatornafelújítást. Még
úgy sem, hogy a Liszt Ferenc utca
felől is elindult egy csatornaépítő
brigád. Folytatják a munkát, ha az
időjárás jelentősen nem változik,
január 25-re végeznek. Csatornás
hibaelhárító csapatunk jelenleg az
Ipar utca szervizútján cserél egy
aknát, ez után a Szent István út 59.
számú társasház csatornabeköté-
sén kell javítanunk. 

A Szabolcska utca Mester utcai cso-
mópontjánál a kivitelezők nemrég vé-
geztek a csatornafelújítással. A forgal-
mas csomópontban rövidesen beton-
borítás készül a felbontott részre.

A Pusztaszeri úton szintén közmű-
csere történt, az új vezetékek már
működnek. Ideiglenes zúzottkő út-
burkolat készült az utcában. Olvasó-
ink türelmét kérjük, egy közműépítés
sajnos mindig kellemetlenségekkel
jár, igyekszünk az útburkolatot elfo-
gadható állapotban tartani. 

Kérjük, ezután is legalább olyan jól fi-
gyeljenek oda a vízmérők szigetelésére,
mint eddig. Ha mégis megtörténne a
baj – és még nem repedt el a vízmérő
üvege –, akkor a kisebb jégdugók na-
gyon óvatosan házilag is kimelegíthetők.
Ha mégis elpattanna a vízmérő üvege,
akkor menthetetlenül cseréltetni kell. A
csere a 96/311-753-as telefonszámon
rendelhető meg. A fagyott mérő cseré-
jének díja csaknem 30 ezer forint. 

Győrben 2018-ban a legkevesebb
ivóvíz karácsony másnapján fogyott,
ezen a napon a győri vízfogyasztás
alig haladta meg a harmincezer köb-
métert. Minden ügyfelünknek sike-
res új esztendőt kívánunk!



ÁLLÁS

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

SZOLGÁLTATÁS

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

Zárszerviz, zárjavítás, zárcsere, ajtójavítás, Győr! 06-
70/223-7957

Vízvezeték-szerelést, radiátorok cseréjét, társasházakban
alapvezeték, strangok teljes körű felújítását vállalom
Győrben és környékén. Tel.: 06-30/520-8875.

Szobafestést, mázolást, tapétázást, fotótapéták felra-
gasztását, laminált padlók lerakását vállaljuk. Tel.: 06-
70/245-8931.

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

Redőny, gurtnicsere, szúnyogháló, reluxa, szalagfüg-
göny rövid határidővel. Ingyenes felmérés!
06-70/233-9213

Kárpitozás! Ülő-, fekvőbútorok javítása, áthúzása
anyagválasztással. Ingyenes felmérés – szállítás. Au-
tók, robogók kárpitjainak javítása, áthúzása. Érdeklőd-
ni lehet telefonon: 06-70/884-6838.

Lomtalanítást vállalnék, lakások, pincék ürítését, taka-
rítását, megegyezés szerint. Tel.: 06-70/675-0654.

OKTATÁS

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

EGYÉB

Készpénzért, magas áron antik bútort, festményt, herendi
porcelánt, eozinos Zsolnayt, kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyveket, dísztárgyakat, hagyatékot
vásárolunk. Hívjon bizalommal! Érdeklődés az alábbi telefo-
non: 06-70/640-5101. Kérésre díjtalanul házhoz megyünk!

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

LAKÁSCSERE

96/505-050

Belvárosi, 2 szobás, 44 nm-es, komfortos, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást cserélne 45–68 nm-es,
3 szobás, határozatlan idejű bérleményre. Újváros, Szi-
get, Gyárváros, Bán A. u. kizárva. (Hirdetésszám: 669.) 

Gyárvárosi, 2 szobás, 44 nm-es, komfortos, határozott,
teljes felújítás alatt lévő lakást cserélne 44–64 nm-es,
2-3 szobás, határozott-határozatlan idejű bérlemény-
re. Gyárváros, Újváros kizárva. (Hirdetésszám: 575.) 

Belvárosi, 2 szobás, 50 nm-es, komfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne 2-3 szobás, belvárosi,
szigeti, nádorvárosi, 50–55 nm-es, 2-3 szobás, határo-
zott-határozatlan idejű bérleményre. Földszinti és panel-
lakás kizárva. (Hirdetésszám: 576.) 

Adyvárosi, 3 szobás, 55 nm-es, összkomfortos, teljesen fel-
újított, határozott bérleti szerződéses lakást cserélne 60–
100 nm-es, 4 szobás, határozott-határozatlan idejű bérle-
ményre. Újváros és tartozás kizárva. (Hirdetésszám: 577.) 

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm-es, összkomfortos, határo-
zott 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, összkomfor-
tos, határozott bérleti szerződéses lakást cserélne szi-
geti, belvárosi, újvárosi, 41–50 nm-es, 2 szobás, hatá-
rozott-határozatlan idejű bérleményre. Földszinti, lif-
tes házban a 3. emeletig. (Hirdetésszám: 580.)
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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!

Silan öblítô
2775 ml, 428,47 Ft/l

Füstölt kenyérszalonna

Kristálycukor, 1 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: január 4—10.

Sertéslapocka

700 Ft/kg

Házi sertészsír, 
vödrös, 1 kg

599 Ft/kg

185 Ft helyett

159 Ft/l

Alföldi UHT tej
1,5%-os, 1 l

áfacsökkenés

1399 Ft helyett

1189 Ft/db

15% kedvezmény

Domestos
750 ml, 572 Ft/l

519 Ft helyett

429 Ft/db

17% kedvezmény

189 Ft helyett

159 Ft/kg

16% kedvezmény

899 Ft helyett

720 Ft/kg

20% kedvezmény

• 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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Németh Ádám, bár Pápán született,
igazi győrinek vallja magát, hiszen már
óvodába is a megyeszékhelyen járt, így
szinte minden emléke ide köti. Céltuda-
tossága már kamaszként megmutatko-
zott, tizenkét esztendős volt, amikor el-
határozta, hogy életét a táncnak szente-
li. „A kilencvenes évek közepén nép-
tánccal kezdtem, és bár mindig is von-
zott a street dance, a hip-hop, akkor
még sokkal nehezebb volt megtalálni a
megfelelő edzőt. Ezért videokazettára
vettem a klipeket, és onnan másoltam
a mozdulatokat” – mesél mosolyogva a
kezdetekről az AForce1 TSE vezetője. 

A lelkesedése az évek múlásával
sem halványult, hiszen tizennégy
évesen minden zsebpénzét vonat-
jegyre költötte, hogy a fővárosban
más táncosokkal gyakorolhasson. Ti-
zenhat éves korára pedig megérett
benne a gondolat, hogy szeretne is-
mert hazai táncossá válni. „Nem ad-
tam fel az álmaimat, és húszévesen
éreztem, hogy jó úton járok, hiszen
már akkor többen beálltak mögém,
hogy tanuljanak tőlem. Visszagondol-
va, ők sokkal előbb tekintettek rám
vezetőként, mint én saját magamra.

Akkor még csak a tánc érdekelt, és
nem sejtettem, hogy alig huszonkét
évesen saját táncegyesületet alapí-
tok” – hangsúlyozza Németh Ádám. 

Az egyesület megalapítását meg-
előzte az is, hogy megnyerte egy or-
szágos zenei televízió-csatorna tehet-
ségkutató műsorának második széri-
áját. Az elismerés és a rendszeres fel-
lépések oda vezettek, hogy egyre
többen szerettek volna csatlakozni
hozzá. „Ki kellett találnom, hogy mi-
ként lehet ezt hivatalos formában
megvalósítani. Nem volt mentorom,
aki segített volna, ezért mindennek
én jártam utána. Idővel beletanul-
tam, mert rákényszerültem.” 

Az AForce1 Tánc Sport Egyesület
2006 óta működik, mára pedig több
mint ötszáz dobogós hazai és nemzet-
közi versenyeredményt, valamint hat-
van különdíjat tudhat magáénak. „Ami-
re a legbüszkébb vagyok, az egy világ-
bajnoki cím, amit a tanítványaim nyer-
tek 2009-ben. Az akkori Gyermekek
Háza felkérésére Péren kezdtem el ta-
nítani még 2004-ben, az egyesület
megalakulása előtt két évvel. A gyere-
kek pedig nőttek és fejlődtek, aminek

eredményeként öt évvel később, Bar-
celonában világbajnokságot nyertek
Junior Street Dance kategóriában” –
meséli Németh Ádám, majd hozzáte-
szi: „minden tanítványomra nagyon
büszke vagyok. Arra pedig különösen,
hogy közülük többen tanítanak is ná-
lam. A tudásukat jól mutatja, hogy
idén a Horváth Vanessa, Korcsok Re-
nátó és Pénzes Renátó trió nyerte
meg a World of Dance párizsi kvalifi-
kációját, amire eddig még nem volt
példa a hazai tánctörténelemben.”  

Az AForce1 2016-ban, az Egyete-
mi Csarnokban ünnepelte fennállá-
sának tizedik évfordulóját, ami nem-
csak a táncosok és nézők, hanem az
alapító számára is különleges élmény
volt. „Összesen ezerötszáz résztvevő-
vel és négyszáz táncossal ünnepeltük
a jubileumot, ami hűen tükrözte, hogy
hova is jutottunk a kezdetek óta” –
emeli ki az egyesület vezetője. 

Németh Ádám nemcsak táncol és
oktat, hanem szervez is. Az
utóbbi időszakban pe-
dig egyre maga-
sabb szinten mű-
veli a rendez-

vényszervezést, aminek ékes példája a
Fusion Dance Contest elnevezésű tánc-
verseny, amely jövő áprilisban már har-
madszor hozza lázba a hazai és külföldi
táncosokat, és amely már első alkalom-
mal is az ország legnagyobb és legszín-

vonalasabb táncversenye volt.
Ráadásul a Fusion fantázia -

név egy trilógiát takar,
amelynek második

része a Fusion
Sport Motivati-
on, amit első al-
kalommal idén
szeptember-
ben tartottak.
A harmadik ré-

szén még dolgo-
zik az AForce1 ve-

zetője, mert el-
mondása alapján ala-

pos előkészítést igényel a
beindítása. 

Saját bevallása szerint az elmúlt
három évben számos pozitív hatás
érte, amit a szemléletváltásnak tulaj-
donít. „Az önfejlesztés felé fordul-
tam, elvégeztem egy agykontrolltan-
folyamot is, és megváltozott a világ-
nézetem. A tanítási módszereim is
módosultak, hiszen a mentális felké-
szülésre legalább akkora hangsúlyt
fektetek, mint magára az edzésre.
Ma már túllátok a táncterem falain,
és egyre erősebb vagyok fejben.”

Németh Ádámmal tíz évvel ez-
előtt is szívesen leültem volna be-
szélgetni. Kíváncsi lettem volna,
hogy a mára igazi tanárrá és veze-
tővé érett táncos akkor hogyan
tekintett magára, szakmájára és a
világra. Bizton állíthatom, hogy
ma már nemcsak a precíz mozdu-
latok és a test nevelése, hanem a
lelki útravaló is ugyanolyan fon-
tos az AForce1 Tánc Sport Egyesü-
let alapítójának. 

TÁNCBAN
„A

még sosem csalódtam”

Szerző: Kaszás Kornél  /  Fotó: AForce1

Nem adtam fel 
az álmaimat

Köztünk élnek
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JANUÁR

Edzőváltással indította az évet a
Gyirmót FC Győr NB II-es labdarú-
gócsapata. A menesztett Molnár Lász-
ló helyét Szepessy László vette át, Han-
nich Péter lett a klub sportigazgatója. 

Az Év Sportolója Gálán a sportújság -
írók szavazatai alapján a Győri Audi
ETO KC kapta a legjobb csapatnak járó
elismerést. A tenisz Davis-kupa váloga-
tott tagjaként a GYAC színeiben ver-
senyző Balázs Attilát is díjazták. 

FEBRUÁR

Súlyos betegség után, 83 éves ko-
rában elhunyt Palotai Károly olimpiai
bajnok labdarúgó, az ETO legendája,
minden idők egyik legkiválóbb játék-
vezetője.

Az önkormányzat és a Sportcsilla-
gok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány ha-
gyományos gálaestjén ismét díjazták
a város legjobb sportolóit, az előző évi
eredmények alapján. A férfi sportolók
között a kajakos Kammerer Zoltán
klubtársát, Mozgi Milánt és a tenisze-

ző Balázs Attilát előzte meg. A legjobb
női sportolónak Devecseriné Takács
Kincsőt választották, az Európa-baj-
nok kenus a kajakozó Fazekas-Zur
Krisztina és a darts-versenyző Ihász
Veronika előtt nyerte a szavazást. Az
év csapata címet a BL-győztes Audi
ETO KC érdemelte ki, a Rába ETO fut-
salosai, valamint az Ipartechnika női
tekézői előtt. Az év felfedezettje az
ETO kézilabdázója, Pál Tamara lett,
Győr Ezüst Emlékérmét Kadler Gusz-
táv kapta, míg a Győr Sportjáért Élet-
műdíjat az egykori kosárlabdázó, ed-
ző, Bácsi Zoltán vehette át.

Győr rendezte a Légfegyveres Eu-
rópa-bajnokságot, amely rekordokat
döntött, 48 ország sportolói voltak
ott a mezőnyben. A hazai versenyzők
közül Boros László és Sike József a fu-
tócéllövő válogatottal bronzérmet
szerzett. Boros egyéniben is a harma-
dik helyen végzett.

MÁRCIUS

Lecserélte vezetőedzőjét a CMB
Cargo UNI Győr női kosárlabdacsapa-

ta. Völgyi Pétert az olasz Sandro Or-
lando váltotta, akivel hat nappal ké-
sőbb Magyar Kupa-bronzérmet ün-
nepelhetett a klub.

Az Audi Arénában rendezett Ma-
gyarország–Hollandia Európa-bajno-
ki selejtező előtt búcsúztatták a válo-
gatottól visszavonuló Görbicz Anitát.

A GYAC tornásza, Fehér Nóra a
magyar válogatott tagjaként ötödik
helyen végzett a dohai világkupán.

Az Audi ETO vezetősége Danyi Gá-
bort nevezte ki a csapat vezetőedző-
jének a következő idény kezdetétől.
Ambros Martín már korábban beje-
lentette, hogy nem hosszabbítja meg
szerződését a zöld-fehérekkel.

ÁPRILIS

A szezon első trófeáját nyerte az
Audi ETO. A lányok úgy szerezték
meg a Magyar Kupát, hogy a döntő-
ben 27–23-ra legyőzték a Ferencvá-
rost.

A magyar futsal történetének leg-
nagyobb sikerét érte el a Rába ETO
azzal, hogy bejutott a sorozat Bajno-

kok Ligájának megfelelő UEFA Futsal
Cup négyes döntőjébe, ahol előbb a
Sportingtól, majd a bronzmeccsen a
Barcelonától kapott ki.

MÁJUS

A Győri Audi ETO KC a budapesti
Final4 döntőjében 27–26-ra legyőzte
a macedón Vardar Szkopjét, így tör-
ténete során negyedszer is megnyer-
te a Bajnokok Ligáját. A legnagyobb
izgalmak azonban még csak ezután
következtek, hiszen tíz nappal ké-
sőbb drámai körülmények között a
bajnoki aranyérem is Győrbe került.
Az ETO eggyel jobb gólkülönbséggel
utasította maga mögé az NB I tabel-
láján a Ferencvárost. Mindez a záró
forduló utolsó másodperceiben dőlt
el.

A kupa után a bajnokságban is
bronzérmet szereztek a győri kosár-
labdázó lányok. Az ETO-SZESE férfi
kézilabdacsapat pedig a második he-
lyen zárta az NB I/B küzdelmeit. A
GYAC tornásza, Kardos Botond ne-
gyedik lett az eszéki Világkupán.

Sportos város, 
sikeres év
Szerző: Nagy Roland  /  Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter
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JÚNIUS

Megvédte bajnoki címét a futsal
NB I-ben a Rába ETO. Mészöly Gézát
nevezték ki a Győri ETO FC labdarú-
gócsapatának vezetőedzői posztjára.

A belgrádi kajak-kenu Eb-n a Győri
Graboplast VSE versenyzői közül a Bal-
la Virág–Devecseriné Takács Kincső ke-
nus páros két számban is aranyérmes
lett, a kajakos Mozgi Milán szintén be-
gyűjtött egy első helyezést.

A Győr-Szol tekézői megnyerték a
Magyar Kupát.

JÚLIUS

Győr rendezhette az U18-as atléti-
ka Eb-t.  Az Eb-n 50 ország 1.063 ver-
senyzője indult a különböző számok-
ban, ez csaknem száz ötven fővel több
volt, mint a legutóbbi kontinensviada-
lon. A magyar küldöttség egy első és
három második helyezéssel zárt.

Sipőcz Richárd 2018-ban is megál-
líthatatlan volt. A SZESE kiválósága a
dobogó legfelső fokára állhatott a
szarajevói ifjúsági cselgáncs Európa-
bajnokságon, ezzel második Eb-cí-
mét szerezte ebben a korosztályban.

A maratoni kajak-kenu Európa-
bajnokságon a győri Csay Renáta ka-
jak egyesben első, párosban máso-
dik lett. Czéllai-Vörös Zsófia felnőtt
egyesben ezüstérmet, az U23-as kor-
osztályban aranyat szerzett.

Junior világbajnoki címet nyert
Debrecenben a magyar női kézilab-
da-válogatott. A csapatban a győri
klubot a csapatkapitány Lakatos Rita,
valamint Bínó Boglárka és Fodor
Csenge képviselte. Az U17-es női ko-
sárlabda vb-n negyedik magyar csa-
patban Szirony Dorina is játszott.

AUGUSZTUS

Folytatódtak a nyár győri kajak-ke-
nu sikerei. A portugáliai világbajnok-
ságon kenu kettesben második he-
lyen zárt a Balla Virág–Devecseriné
Takács Kincső duó.

Világbajnok lett a magyar hajó
az Egyetemi Evezős Világbajnoksá-
gon Sanghajban. A könnyűsúlyú né-
gyesben három győri fiatal is ült,
Szabó Bence, Szigeti Roland és
Szlovák Rajmund is a Széchenyi Ist-
ván Egyetem hallgatója, és a GYAC
versenyzője. 

SZEPTEMBER

Tizenkilencedik világbajnoki címét
szerezte a maratoni kajakos szakág-
ban Csay Renáta, aki Czéllai-Vörös
Zsófiával párosban lett első. Balla Le-
vente párosban végzett a második
helyen.

Mészöly Géza vezetőedző helyét
az addigi pályaedző, Király József vet-
te át az ETO labdarúgóinak kispadján. 

OKTÓBER

A magyar amerikai futball meg-
nyerte a Three Nations Cupot, a dön-
tőben Csehországot legyőzve. A nem-
zeti együttesben a Győr Sharksból öt
játékos léphetett pályára a tornán.

NOVEMBER

A naptári év második edzőváltása
a győri női kosarasoknál. A CMB Car-
go-UNI Győr a menesztett Sandro
Orlando helyére Milos Pavlovicot
szerződtette.

A győri rendezésű ifjúsági csel-
gáncs Európa-kupán Sipőcz Richárd
aranyérmet szerzett.

A győri Olimpiai Sportpark adott
otthont a tornászok mesterfokú baj-
nokságának. A GYAC-os Kardos Bo-
tond nyert összetettben, Mészáros
Krisztofer harmadik lett. A nőknél a
győri Fehér Nóra egyéni összetett-
ben ezüstérmet szerzett. A GYAC
tornászai az egyéni döntőkben is
dobogóra állhattak.

A Győri Úszó SE a Százhalombattán
rendezett XV. rövidpályás országos baj-
nokságon elért sikereivel a viadal leg-
eredményesebb klubja lett. A győriek
megnyerték az év összesített csapat-
versenyét is. Az egyesület felnőtt spor-
tolói az év nagy világversenyein is
eredményesen szerepeltek.

DECEMBER

Magyarország a hetedik helyen
végzett a női kézilabda Eb-n. Az Audi
ETO-t a válogatottban Kiss Éva képvi-
selte. Az aranyérmes francia csapat
tagja volt a győri Audi ETO KC kapusa,
Amandine Leynaud, de Kari Aalvik
Grimsbö, Kari Brattset, Stine Oftedal,
Veronica Kristiansen, Anne Mette Han-
sen, Nycke Groot és Jana Knedlikova
is ott volt az EB-n.



24 2019. január 4.


