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Épületenergetikai fejlesztésekre 1,3 milliárd forint európai uniós tá
mogatást nyert a GyőrMosonSopron Megyei Kormányhivatal. A pro
jekt keretében négy épületben végeztek energetikai fejlesztéseket, így
hatékonyabb energiafelhasználású, környezetbarát és modernebb lé
tesítmények várják az ügyfeleket és persze az ott dolgozókat is. A kor
mányhivatal Arató utca 5. szám alatti irodaépületét, melynek energe
tikai besorolása átlagosról közel nulla energiaigényűre javult, közvet
lenül az ünnepek előtt adták át. 

Idegenvezetéssel indult az Arató ut
cai irodaépület felavatása. Karácsony
előtt adták át a teljesen megújult ingat
lant, melyben a Győri Járási Hivatal Ag
rárügyi és Környezetvédelmi Főosztá 
lyának Földművelésügyi, illetve Nö
vény és Talajvédelmi Osztályai működ
nek. A beruházásnak köszönhetően a
Vetőmag és Szaporítóanyagfelügyele
ti Osztály is az épületbe költözik. Széles
Sándor kormánymegbízott az avatóün
nepségen megköszönte a projektben
részt vevők munkáját és az alkalmazot
tak türelmét, hiszen az átépítés alatt
mindvégig a létesítményben dolgoztak.
Az épületben nyílászárókat cseréltek,
napelemeket szereltek fel rá, a homlok
zat és a tető hőszigetelést kapott, vala
mint a fűtési rendszert is megújították.
Ennek köszönhetően közel nulla ener
giaigényre vonatkozó követelmények

nek megfelelő lett az ingatlan energe
tikai besorolása. Simon Róbert Balázs
győri országgyűlési képviselő a projekt
végeredményét méltatta: „Gyermek
korom óta ismerem Kismegyert és ezt
az épületet is, ami az 1960as években
épült. Széles Sándorral és a szakembe
rekkel arról beszélgettünk a projekt
előtt, hogy akkor érdemes belekezdeni
a munkálatokba, ha komplex felújítást
hajtunk végre. Körülnézve, úgy érzem,
ez sikerült, a végeredmény magáért
beszél.”

Ugyanezen a napon egy másik
megújult kormányhivatali egységet
adtak át, a Szent Imre út 6. szám alat
ti épület belső felújításon esett át, itt
a Győri Járási Hivatal Családtámoga
tási és Társadalombiztosítási Főosz
tály Adategyeztetési és Nyugdíjbizto
sítási Osztály működik.

Környezetbarát
kormányhivatal 

ajánló

ajánló

Tartalmas fesztiválszezonnal és az új korong előkészületeivel zajlott 2019. Dolgos és sikeres év volt
– nyilatkozta a Rómer Ház Aktuál című magazinunkban Csepella Olivér énekes. A Csaknekedkislány
lassan kilenc éve muzsikál együtt, de a múltidézés helyett szeretnek inkább a jövőbe tekinteni.A zenekar tagjaira jelentős hatás

sal volt a beatkorszak több nagy ze
nésze, és a nyolcvanas évek magyar
underground együttesei. Dalaikat
egy ország fújja, és az új album anya
ga sem lesz ismeretlen a rajongók
nak. „Ügyetlenek, vagyis nem túl
szokványosak vagyunk, ha lemezkia
dásról van szó. Szeretjük jó előre ki
próbálni a dalokat, ezért a koncerte
ken már bejáratott nótákat viszünk
fel a lemezre. Ez azért is jó, mert a ra
jongók ismerik a dalokat, és mivel so
kat játsszuk őket, a felvételkor már a
legjobb, legkiforrottabb verzió kerül
het fel az albumra” – mondta el Cse
pella Olivér.

2011ben alakult a zenekar, de a
frontember úgy fogalmazott, ők nem
szeretnek a múlton révedni, sokkal
inkább előretekinteni. „Nincsenek
még el nem ért nagy terveink 2020
ra, nagyon jó fej a közönségünk,
ezért szerencsére sok helyre hívtak
bennünket eddig is. Azért persze van
pár ötlet a tarsolyunkban.” Csepella
Olivér elárulta, már most az új dalo
kon gondolkoznak, különkülön meg

vannak az alapok, az esztendő fel
adata az lesz, hogy ezeket összefésül
jék. E mellett egy félig komoly, félig
fricska jellegű „night sessionön” is
dolgoznak, ebben az eddigi reperto
árt szeretnék elektronikus verzióban
elkészíteni.

A frontember azt is elmondta, kli
peket is terveznek, de persze a fő
hangsúly a koncerteké lesz. Január
10én például Győrben, a Rómer
Házban húzzák el a rajongók nótáját.
Nem egyedül érkezik azonban a csa
pat, hiszen a koncertjük előtt a Car

son Coma lép majd a színpadra. A gi
mis zenekarként indult, azóta új fel
állással héttagú formációvá bővült
csapat 2017ben adta ki első albu
mát, azóta pedig nem csak az inter
netet, hanem a fesztivállátogató kö
zönség szívét is meghódította.

ajánló

ajánló

A CSAKNEKEDKISLÁNY
Új albumra készül Fotó: Komróczki Diána 
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A kormány még július 12én sza
vazott a Köznevelési törvény módo
sításáról: többek között megváltoz
tatták az óvodaiskola átmenet gya
korlatát is. 

Az eddigi szabályozás szerint egy
gyerek akkor mehetett iskolába, ha
betöltötte a 6. életévét, ám, ha nem
volt iskolaérett, akkor a következő
tanévben. Az iskolaérettséget az óvo
dapedagógusok állapították meg.
Ezen felül egy szakértői bizottság ar
ról is dönthetett („problémás” eset
ben), hogy a gyermek még plusz egy
évet óvodában töltsön. 

A Köznevelési törvény módosítása
átírta ezt a procedúrát. A Magyar
Közlönyben július 18án jelent meg
az erről szóló hivatalos értesítés: „a
gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a hatodik élet
évét betölti, tankötelessé válik. (…) A
szülő kérelmére a felmentést enge
délyező szerv döntése alapján a gyer
mek további egy nevelési évig óvo
dai nevelésben vehet részt. A szülő
kérelmét az iskolakezdés évében ja
nuár 15ig nyújthatja be a felmentést
engedélyező szervhez.” Ezen átme
neti jelleggel december 10én enyhí
tettek, az Országgyűlés elfogadta azt
a javaslatot, hogy a kérelmek benyúj
tási határidejét január 31re tolják.

Az új szabályozás a másik irány
ban lazult: „ha a gyermek az iskolába
lépéshez szükséges fejlettséget ko
rábban eléri, a felmentést engedé
lyező szerv a szülő kérelmére enge
délyezheti, hogy a gyermek hatéves
kora előtt megkezdje tankötelezett
ségének teljesítését.”

Az engedélyező szervet november
végén nevezték meg, az ilyen ügyek
ben az Oktatási Hivatal fog eljárni.

Miért kellett a módosítás?
Arra a kérdésünkre, hogy miért

tartották indokoltnak a változtatást,
az Emberi Erőforrások Minisztériu

Kötelező lesz az iskolakezdés
annak, aki az év augusztus 31.
napjáig betölti a hatodik élet
évét. Kérni lehet a halasztást a
tanévkezdés évének január vé
géig, de már nem az óvónők
döntenek az iskolaérettségről,
hanem az Oktatási Hivatal. A
szabályok 2020. január 1jével
változtak. A változtatás célja az
egységesítés.

mának sajtó és kommunikációs fő
osztálya azt válaszolta, hogy: „a nem
zeti köznevelésről szóló törvény célja
a gyermekek, tanulók óvodai, iskolai
előmenetelének támogatása.” Sze
rintük az óvodaiskola átmenet, az is
kolakezdés területén az elmúlt évek
ben rendkívül eltérő intézményi gya
korlatok alakultak ki, egyes helyeken
trendszerűvé kezdett válni a gyer
mekek – szakmailag indokolatlan –
visszatartása. Hangsúlyozták,
a törvénymódosítási ja
vaslat értelmében
indokolt esetben
az állami szerv
továbbra is
engedélyez
heti az óvo
dai nevelés
ben való
részvétel egy
évvel történő
meghosszabbí
tását, így a jövő
re nézve országo
san egységes, jó szak
mai gyakorlat alakítható ki.

Az Index.hu portállal azt is kö
zölték: az iskolakezdés elhalasztá
sánál figyelembe fogják venni a
szülő és az óvónő véleményét is,
nem az a cél, hogy az éretlen gyer
mekeket mindenáron intézménybe
kényszerítsék.

Az eljárás menete
Az Oktatási Hivatal közleményé

ben olvasható, hogy az eljárás a szü
lő, törvényes képviselő vagy gyám ké
relmére indul. A kérelemben bármi
lyen releváns indok leírható, az eze
ket alátámasztó dokumentumokat
(például szakorvosi vélemény, peda
gógiai szakszolgálat szakértői bizott
ságának szakvéleménye, fejlődést
nyomon követő nyomtatvány) pedig

csatolni kell. 
Amennyiben az Ok
tatási Hivatal úgy íté

li meg, szakértőt
vesz igénybe. A

kirendelt szak
értő csak az
eddig is e
k é r d é s s e l
fog la lkozó
szakértői bi

zottság lehet.
Az Oktatási

Hivatal a kérel
meket csak 2020.

január 1jét követően
fogadja be, és a kérelem

postára adására 2020. január 31ig
van lehetőség. A szülő vagy gyám a
kérelmet az Oktatási Hivatal által a
honlapján elérhetővé tett informati
kai támogató rendszer segítségével
kitöltött, majd ezt követően kinyom
tatott vonalkódos adatlapon, papír

alapon nyújthatja be postai úton a
megadott (Oktatási Hivatal, 1982 Bu
dapest) címre.

Ugyanígy kell eljárnia annak a szü
lőnek, aki azt szeretné, hogy gyerme
ke hatéves kora előtt megkezdje a
tankötelezettségének teljesítését. Az
erre vonatkozó formanyomtatvány
decembertől elérhető az Oktatási Hi
vatal honlapján.

Nincs szükség kérelemre, ha az il
letékes pedagógiai szakszolgálat szak
értői bizottsága 2020. január 15e
előtt kiállított véleményében leírták,
hogy a gyermek nevelése a követke
ző nevelési évben még az óvodában
javasolt. Ilyenkor a szülőnek a doku
mentumot a gyermek óvodájában
be kell mutatnia, amely alapján az
óvoda a köznevelési információs
rendszerben rögzíti ezt a tényt.

Amennyiben minden szükséges
adat rendelkezésre áll, az Oktatási
Hivatal nyolc napon belül határoz.
Ha ez nem lehetséges, mert példá
ul hiányos a kérelem, vagy mert to
vábbi adatok beszerzése szüksé
ges, vagy mert szakértői bizottság
kirendelése indokolt, az Oktatási
Hivatal hatvan napon belül dönt a
kérelemről. A döntés ellen bírósági
jogorvoslat vehető igénybe, mely
nek során az illetékes bíróság negy
venöt napon belül köteles határo
zatot kiadni.

A kérelmek
benyújtási
határidejét
január 31-re

tolták 

VÁLTOZIK
GYAKORLATA
az iskolakezdés
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A Szent Istvándíj az anyagi elismerésen túl, a
Ferenczydíjas Hefter László üvegművész által ké
szített emlékplakettel és díszoklevéllel is jár.

Az 1994ben megalakult Győri Nemzeti Szín
házért – KÉSZ Alapítvány célja a kiemelkedő tel
jesítményt nyújtó művészeink elismerése és dí
jazása. A Kész Alapítvány megfogalmazott cél
ját, vállalását a Szent Istvándíj létrehozásával
25 éven át maradéktalanul teljesítette. Ezt kö
vetően kérte a kuratórium az alapítvány meg
szüntetését.

A kitüntetett ízigvérig színházi ember. Egészen
korán, már négyévesen megmutatkozott zenei te
hetsége. Családjának és keresztapjának köszönhe
tően, aki az utolsó Kodálynövendékek egyike volt,
a fiatal Silló útja egyenes ágon vezetett a Liszt Fe
renc Zeneakadémia zongora szakára. Elég volt
azonban egy ártatlannak tűnő korrepetitori beug
rás a Színház és Filmművészeti Egyetemen, ott ra
gadt óraadó tanárként, majd a József Attila Szín
ház zenei vezetőjeként indult el ígéretes és sikeres
pályája. Tehetsége mellett rengeteg gyakorlással
és munkával, lépésről lépésre vált hazánk egyik
legjobb színházi karmesterévé. A győri társulathoz
2012ben csatlakozott, négy év múlva nevezték ki
zeneigazgatónak.

Silló István szenvedélyes ember, ez az energia
áthatja, fűti a produkciókat. Ugyanakkor karmes
terként sohasem engedi el a gyeplőt, hideg fejjel
saját magát és a társulatot is kontrollálja az elő
adás első percétől az utolsóig.

Győrben négy rendezvény van,
ahol a város megbízásából van tűzi
játék. Ilyen a Nyárnyitó, a Győrkőc
fesztivál, a Nyárzáró és a szilveszteri
mulatság. Az év utolsó napján a tör
vény engedélyezi, hogy 18 óra és reg
gel 6 óra között a lakosság használ
hat pirotechnikai eszközöket. A pe
tárdázás ekkor is szigorúan tilos.

Dr. Dézsi Csaba András a honlap
ján közölte: polgármesterré választá
sa esetén – tekintettel a számos bal
esetre és a házi és vadon élő álla 
tokra gyakorolt sokkoló hatásokra –
a tűzijátékok korlátozását, illetve tel
jes betiltását tervezi Győr teljes terü
letén. Ha a korlátozás mellett dönte
nek, akkor megvizsgálják, hogy mi
lyen kereteken belül tudják ezt vég
hezvinni. Elmondta, a tűzijátékokra
fordított összeget az önkormányzat
jótékony célokra fordítja.

a győri tűzijátékok sorsát
dr. Dézsi Csaba András 

Az állatoknak idegrendszeri zavarokat és szívproblémákat okoznak a
petárdák durrogásai. Világszerte népszerűek azok a városok, országok,
ahol betiltják a hanghatással járó tűzijátékokat. A FideszKDNP polgár
mesterjelöltje, dr. Dézsi Csaba András szeretné, ha Győr is elindulna
ezen az úton. Közösségi oldalán szavazást indított, amely a tűzijátékok
korlátozását vagy teljes betiltását szorgalmazza.

MEGSZAVAZTATJA 

Dr. Lanczendorfer Erzsébet, a
győri KÉSZ tiszteletbeli elnöke, a
Győri Nemzeti Színházért – KÉSZ
Alapítvány kuratóriuma nevé
ben és döntése alapján huszon
ötödik, és egyben utolsó alka
lommal adta át idén a Szent Ist
vándíjat. A kitüntető címet Silló
István zeneigazgató, karmester
vehette át az Elisabeth című mu
sical szombat esti előadása előtt.

Silló István
Szent István-díjas lett 
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TAVASZ

Új gépek a városüzemeltetésben
Közel 200 millió forint értékben fej

lesztette járműparkját a GyőrSzol Zrt.,
amelyek közül több gép már a téli sí
kosságmentesítésben is részt vett.

Ismét magas városi adóbevétel
2018. január elsején 1,6 százalék

ra csökkent az iparűzési adó mértéke
Győrben, s ezzel együtt is mintegy 21
milliárd 566 millió forint folyt be a vá
ros kasszájába ebből az adónemből.

Újabb rekordot döntött 
a győri turizmus
A Központi Statisztikai Hivatal elő

ző évre vonatkozó adatai szerint
2018ban 475.951 kereskedelmi ven
dégéjszakát töltöttek városunkban a
turisták. Ez mintegy 13 százalékos
emelkedést mutat a 2017es, 418 ez
res rekordhoz képest. A TOP 10ben
egy helyet javítva már a nyolcadik
legnépszerűbb vidéki város Győr.

Sztrájk után megállapodás
Egyhetes sztrájkot követően álla

podott meg a bérekről az Audi Hun
garia Zrt. és a szakszervezet. 

Közösen gyűjtöttünk
az otthon kisbuszára
A Győr+ Média Zrt. szervezésében

olvasóink, nézőink és hallgatóink
több mint kétmillió forintot gyűjtöt
tek a Mit Tehetnék Érted? Autista
Otthon Alapítvány által működtetett
mindszentpusztai autistalakóotthon
új kisbuszára.

Március 15. 
Az 1848–49es forradalom és

szabadságharc hőseire emlékezett a
város. A díszközgyűlésen díszpolgári
címet kapott Csitkovics Tibor és Sze
keres István, az Agrofeed Kft. ügyve
zető igazgatóiként, Jámbor László, a
Kölcsey Ferenc Általános Iskola
nyugdíjba vonuló igazgatója és prof.
dr. Oláh Attila, a Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház osztályvezető főorvo
sa, egyetemi tanár. Pro Urbe Győr
díjat kapott dr. Báthy Andrásné, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
NyugatMagyarországi Regionális
Központjának vezetője, Róth Kál

mán, a Győri ETO Kézilabda Club
utánpótlásbázisának szakmai igazga
tója és Sütő Csaba, a Hajléktalano
kat Segítő Szolgálat vezetője.

Megnyitották a Püspökvár 
palotaszárnyát
Korábban soha nem volt látogat

ható a győri Püspökvár palotaszár
nya, amely a legteljesebben megma
radt középkori püspöki rezidencia a
mai Magyarországon. A Győri Egy
házmegye tavasszal megnyitotta a
palotaszárnyat a látogatók előtt, és
bepillantást enged a püspöki kápol
nába, a könyvtárba, az ebédlőbe és
a várkertbe.

Elkészült a Pesti út felújítása
A mintegy 130 millió forint értékű

TOPos projekt keretében némileg
módosított nyomvonalon megújult
az útpálya burkolata, valamint a köz
terület déli oldalán merőleges parko
lókat építettek ki.

Elkészült a Xantus János 
Állatkert új főbejárata
Az új fogadóépület mellett az orr

szarvúház is elkészült, ahol a kihalás
tól veszélyeztetett keskenyszájú orr
szarvúk találtak otthonra. A több
mint 400 millió forintos fejlesztés a
Modern Városok Program első meg
valósult eleme volt Győrben.

Győri az év tűzoltója
A belügyminiszteri elismerést Fe

kete Szabolcs tűzoltó zászlós vehet
te át.

Európai parlamenti
képviselőket választottunk
Az európai parlamenti képviselők

választását május 26án tartották,
amelyen FideszKDNP 13, a DK 4, a
Momentum 2, az MSZPPárbeszéd 1,
a Jobbik szintén 1 mandátumot szer
zett.

Több mint százezer virág 
díszíti a várost 
A nyár előtt befejeződött az egy

nyári palánták ültetése, a GyőrSzol
Zrt. munkatársai városszerte mintegy
110 ezer egynyári virágot ültettek el.

> > > 

VISSZAPILLANTÓ

Ez történt 2019-ben
Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor, 
O. Jakócs Péter
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Méltó körülmények között 
búcsúzhatunk 
Befejeződött a nádorvárosi közte

metőben a Szentlélektemplom mel
letti új ravatalozó teljes belső és rész
leges külső felújítása. 

NYÁR

Letették a kórház melletti 
parkolólemez alapkövét 
Az eddigihez képest 180 új hellyel

bővítik a kapacitást a 360 autó befo
gadására alkalmas parkolólemezzel a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
szomszédságában. A kivitelezés júni
us elején kezdődött. 

Alzheimer falu egy elfogadó 
társadalomban 
Győrben írták alá az Alzheimer ca

fékat koordináló, támogató szerve
zet, a Magyar Alzheimer Alapítvány
létrehozásáról szóló alapító okiratot.
Az alapítvány jövőbeli tervei között
szerepel többek között az első közép
európai Alzheimer falu létrehozása. 

Elkészült a 2000. Credobus 
A buszgyártás elindításának 20.

évfordulóját ünneplő győri–moson
magyaróvári KravtexKühne Csoport
legyártotta a 2000. Credobust. 

Megalakult az Audi Hungaria
Külső Tanszék
A győri Széchenyi István Egyetem

és az Audi Hungaria kapcsolata újabb
mérföldkőhöz érkezett: megalakult
az Audi Hungaria Külső Tanszék,
amelynek a vállalat területén találha
tó Kísérleti Motorgyártó Központ
(MAC) ad otthont.

Győri Nyár
Rengeteg koncerttel és fesztivál

lal várta a győrieket és a turistákat
a város a nyári hónapokban. A soro
zat a nyárnyitó hétvégével kezdő
dött, amelyen a Halott Pénz, majd
Rúzsa Magdi lépett fel. A teljesség
igénye nélkül: szép pillanatokat tar
togatott a Stílusos Art Piknik, a Ma
gyar Táncfesztivál, a Múzeumok Éj
szakája, a Szent László Napok, a
Győrkőcfesztivál, a 31! Fesztivál, a
Fröccsnapok, a Barokk Esküvő, a
Győri Bornapok és a Voices is. Az

operagála Berkes Kálmán bravúros
beugrásával kezdődött, hiszen a
Győri Filharmonikus Zenekar művé
szeti vezetője nézőként érkezett, vé
gül az est karmesterének balesete
miatt ő vezényelte le a koncertet. A
nyáresti koncerteken a Quimby és
az Edda is színpadra lépett, a nyarat
pedig a Total Dance Fesztivál zárta
a 90es évek neves hazai és külföldi
előadóival.

Világversenyek futószalagon
Nyáron rangos sportesemények

ből sem volt hiány, többek között
Győrben rendezték a 12. Serdülő Ju
do EurópaKupát, a tornasport törté
netének első junior világbajnokságát,
az Ultimate Frizbi Európabajnoksá
got, a magyar sikerrel zárult junior
női kézilabda EBt, a Mazsorett EBt
és a szintén számos magyar sikert ho
zó Wako Utánpótlás KickBoksz Euró
pabajnokságot is.

Győr is a Giro d’Italia 
helyszíne lesz 2020ban
A bejelentés szerint a világ egyik

legnépszerűbb kerékpáros körver
senye jövőre Budapestről rajtol, és

három szakaszt is Magyarországon
bonyolítanak le. A sportág nagy
alakjai Pannonhalmán keresztül
Győrbe is megérkeznek 2020. má
jus 10én.

Átadták a FIEKet 
a Széchenyiegyetemen
A Felsőoktatási és Ipari Együttmű

ködések Központja a kormány 14 mil
liárd 250 millió forintos támogatásá
val valósult meg. Szijjártó Péter kül
gazdasági és külügyminiszter az ava
táson kiemelte, a kormány zászlósha
jóként tekint a győri FIEKre, amely
mellett további hét ilyen intézményt
hoznak létre az országban. 

Emlékhely a csillaggá vált 
gyermekekért
A Szentlélek téren a nádorvárosi

köztemető és a Szentlélektemplom
között kapott méltó helyet Lebó Fe
renc szobrászművész alkotása, amely
a meg nem született, illetve elhunyt
gyermekeknek állít emléket. Az em
lékhely megvalósítását Pozsgainé
Szabó Erika óvónő kezdeményezte,
és a megvalósulás mögött széles kö
rű összefogás állt.
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Három kilométer hosszú 
csőposta a Petzkórházban 
Elkészült a Petz Aladár Megyei

Oktató Kórház csőpostarendszere
és felújított patológiai osztálya. A
300 millió forintos fejlesztés az or
szágos program részeként valósult
meg.

Átadták a Szent Lászlódíjakat
A Szent Lászlónapi ünnepi dísz

közgyűlésen Barabás László festő
művész, Nagy István fényképész
mester, Szalóky János OSB plébá
nos és ZombaiKovács Ákos, a
Győr+ Televízió főszerkesztője ve
hette át az elismerést.

ŐSZ

Egy kisvárosnyi ember tanul 
a Széchenyiegyetemen
Szeptembertől minden idők leg

nagyobb elsőéveslétszámával, 4462
gólyával kezdte a tanévet a győri
egyetem. Ezzel a SZE Magyarország
6. legnagyobb egyeteme, a vidéki in
tézmények között pedig a negyedik
helyet foglalja el.

Ingyenes füzetcsomag 
az elsősöknek
A győri önkormányzat idén is in

gyenes tanszercsomaggal segítette
az elsősök iskolakezdését. A város
ajándékát több mint 1400 első osztá
lyos tanuló kapta meg szeptember
elején.

Ne csak álmodj hintát, 
homokozót…! 
A Győr+ Média ismét jótékonysá

gi gyűjtést szervezett, ezúttal speciá
lis hintára és homokozóra, hogy köz
pontiidegrendszersérült, sajátos ne
velési igényű, mozgáskorlátozott
gyermekek együtt játszhassanak ép
társaikkal az Erzsébet Ligeti Óvodá
ban. A győriek összefogásával ez az
akció is sikerrel zárult.

Ősszel is színes
programkínálat
Habár a nyár véget ért, progra

mokból ősszel sem volt hiány. A Film
napok másodízben szórakoztatta a
mozi szerelmeseit, a Nép és Világze
nei Fesztivál a magyar hagyományo
kat elevenítette fel, míg a Győri
Könyvszalon 19. alkalommal mutatta

be a könyvújdonságokat, és biztosí
tott lehetőséget a szerzőkkel való ta
lálkozásra. Az idei alkotói díjat Mezey
Katalin kapta.

Egyedülálló híd 
Győrszentivánon 
Az M19 felett átívelő gyalogos, ke

rékpáros híd tervezés és kivitelezés
szempontjából kuriózumnak számít,
ami egyedülálló nem csak Magyaror
szágon, hanem Európában is.

Átadták a Szigethy Attila út
felújított szakaszát 
Győr egyik legforgalmasabb útja a

Szigethy Attila út. Naponta közel húsz 
 ezer jármű halad át rajta, amelynek
a Kodály és Bartók út közötti 800 mé
teres szakasza újult meg. 

Győrben a világhírű
természetfotós kiállítása
Hetvenezer ledlámpa világította

meg hátulról azt a 15 paravánt, me
lyen a világhírű Máté Bence termé
szetfotóit láthattuk a Széchenyi té
ren. Húsz év, több mint egymillió fel
vételéből válogatta össze az alkotó a
különleges szabadtéri tárlat anyagát.

Megújult a Szabolcska utca 
A Szabolcska utca közel 600 méte

res szakasza kapott új burkolatot, a
Körkemence és a Sport utca között.

Újra forog a győri óriáskerék
A tavaly nagy sikert arató óriáske

rék újra Győr látványossága lett.

Elkészült az Újkapu utca is 
A közműcserék után következhe

tett az út és járdafelújítás, végül pe
dig a közvilágítás korszerűsítése is
megtörtént.

Fejlesztés a Szent István úton
A burkolatfelújítást a csapadékvíz

elvezetés előzte meg, és fejlesztették
a zöldterületeket, és új közvilágítás is
épült a Szent István út 12–20. közötti
területen.

Jobb közlekedés Marcalvárosban 
A Marcalváros Iet és IIt összekötő

Mécs László u. 821. számú út és Ko
vács Margit u. közötti szakaszának fel
újításával nem csak dinamikusabbá, de
biztonságosabbá is vált a közlekedés. 

> > > 
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Széchenyiszobrot kapott 
az egyetem 
A legnagyobb magyar halálának

160. évfordulója közeleg, ebből az
alkalomból kapott szobrot Széche
nyi István a fél évszázadra visszate
kintő, róla elnevezett intézmény
campusán a győri önkormányzat,
az Audi Hungaria Zrt., valamint a
GyőrMosonSopron Megyei Keres
kedelmi és Iparkamara közös ado
mányaként.

Ötéves az új Rómer Ház
Szülihéttel ünnepelte a Rómer Ház

csapata, hogy öt évvel ezelőtt újra 
éledt a Teleki László utcai közösségi tér.
Ma már minden napra jut program a
házban, a látogatószámot pedig a kez
deti évhez képest meghétszerezték. 

Harmincéves 
a fogyatékossággal élők otthona
Október elején ünnepelte működé

sének 30. évfordulóját az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény,
Fogyatékosok Napközi Otthona.

Junior Príma Díjat kapott 
a győri művész 
Az elismerést MarkóValentyik An

na, a Vaskakas Bábszínház bábművé
sze vehette át.

Felújították a Pusztaszeri utat 
240 millió forintos önkormányzati

beruházás keretében megújult Jan
csifaluban a Pusztaszeri út.

Győr is bekerült Európa
kulturális és kreatív városai közé 
Hat magyar város, Budapest,

Győr, Veszprém, Pécs, Szeged és
Debrecen is bekerült harminc eu
rópai ország legtöbb kreatív és
kulturális lehetőséget rejtő 190
városa közé – közölte az Európai
Bizottság.

Átadták az 1es főút kétszer 
kétsávos szakaszát
Az 1es számú főút Ipar utcai és

likócsi körforgalom közötti egy kilo
méteres szakaszán gyorsabban, biz
tonságosabban közlekedhetünk. A
2,1 milliárd forintos fejlesztésről Si
mon Róbert Balázs győri országgyű
lési képviselő elmondta, az elmúlt
másfél év egyik legjelentősebb
olyan beruházása volt, amely ma
gyar forrásból valósult meg.

Letették a később Balatonig érő
bicikliút alapkövét 
Nyúl községben októberben le

tették a Győrt Pannonhalmával ösz
szekötő kerékpárút alapkövét. A be
ruházás a Modern Városok Prog
ram keretében jöhet létre. Révész

Máriusz, az aktív Magyarországért
felelős kormánybiztos utalt rá:
2020ban ezen a vidéken is áthalad
az öt földrészt érintő Giro d’Italia
mezőnye, így a tévén keresztül sok
millió ember láthatja ezt a csodála
tos tájat. Kara Ákos, a térség ország
gyűlési képviselője, a bicikliút kez
deményezője elmondta, a kerék 
párút 17,7 kilométer hosszú, ebből
11,6 kilométer új szakasz.

Nagy sikert aratott
Forgács Péter rendezése 
A Győri Nemzeti Színház igazgató

ja, Forgács Péter alkotótársával, Ko
váts Gergely Csanád koreográfussal
és a finn társulattal közösen vitte
színpadra a Kabaré című musicalt a
Kuopiói Városi Színházban.

Önkormányzati választás
A győri önkormányzati választás

előtt kialakult politikai helyzetben
Borkai Zsolt szoros csatában nyert
polgármesteri mandátumot az el
lenzék jelöltje, Glázer Tímea előtt.
Az önkormányzati képviselők eseté
ben a 16 egyéni körzetből 15ben a
FideszKDNP jelöltje, míg egy körzet
ben a DK–Momentum–MSZP–Job
bik–LMP jelöltje nyert. Listáról há
rom képviselő a DK–Momentum–
MSZP–Jobbik–LMP színeiben, ket
ten a Civilek Győrért Egyesület, míg

egy képviselő az Összefogás Győrért
Egyesület színeiben jutott a közgyű
lésbe. Dr. Fekete Dávidot és Radnóti
Ákost alpolgármesternek választot
ták. Borkai Zsolt lemondása miatt az
időközi polgármesterválasztást
2020. január 26ra írta ki a Helyi Vá
lasztási Bizottság. A jelöltséghez
szükséges ajánlásokat dr. Dézsi Csa
ba András a FideszKDNP, Pollreisz
Balázs az ellenzéki pártszövetség,
Balla Jenő az Összefogás Győrért
Egyesület, Géber József a Mi Ha
zánk Mozgalom színeiben, míg dr.
Kirchfeld Mária Erzsébet és Hajnal
János függetlenként gyűjtötte össze.

A megyei közgyűlésbe a Fidesz
KNDP 15, az ellenzéki pártok közül
a DK, a Momentum és a Jobbik 2–2
képviselőt delegált, melyet to
vábbra is Németh Zoltán vezet el
nökként.

Győrbe ért 
az Övegesroadshow 
A Rómer Flóris Művészeti és Tör

téneti Múzeum 2018 óta őrzi és
gondozza Öveges József szellemi és
tárgyi hagyatékát. A professzor ha
lálának 40. évfordulójára emlékez
ve, kísérletező foglalkozásokat, és
bemutatókat szervezett az intéz
mény Budapesten, valamint Brüsz
szelben. A roadshow október végén
Győrbe érkezett.
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Keletázsiai turnén 
a Győri Filharmonikus Zenekar
A háromhetes turné utolsó állo

mása a tokiói Musashino Zeneakadé
mia volt, ahol leleplezték a társulat
ajándékát, Liszt Ferenc mellszobrát.
Ide Szöulból érkezett a zenekar, ahol
hazánk a győri társulat bemutatkozá
sával ünnepelte a DélKoreával fenn
álló 30 éves diplomáciai kapcsolatát.

Hetvenöt éve hurcolták el
a győri zsidókat 
Győr és környékéről hatezer zsidó

embert – köztük gyerekeket – hurcoltak
el a haláltáborokba 75 évvel ezelőtt. A
legújabb történelmi, levéltári kutatások
eredményei is elhangzottak azon a Ho
lokausztkonferencián, melyet a győri
zsinagógában tartottak október 30án.

Negyvenéves a Győri Balett
Nagyszabású programsorozattal

ünnepelt a nemzetközi hírű társulat.
Könyvbemutató, kiállítás és előadá
sok mellett emlékezetes gálán idéz
ték fel az elmúlt négy évtizedet, első
sorban tánclépésekkel.

Robotépítési világdöntő
A World Robot Olympiad™

(WRO™) nemzetközi robotprogramo
zási verseny világdöntőjét első ízben
rendezték Európában, méghozzá
Győrben. Az Olimpiai Sportparkban

60 országból közel 3000 versenyző
mérte össze felkészültségét a látvá
nyos feladatokon keresztül.

Beindult az új gyártósor 
Október végén sikeresen befeje

ződött a próbaüzem és elkezdődött
a mellső futóműtengelyek sorozat
gyártása a saját fejlesztésű szerszá
mokkal a Rába Járműipari Holding
Nyrt. új gyártósorán. A fejlesztés a
2016ban elindított, 10,5 milliárd fo
rint keretösszegű technológiafejlesz
tő és kapacitásbővítő beruházási
program részeként valósult meg.

Megnyílt a vásárcsarnok
A 3,7 milliárd forintos beruházás

során huszonegyedik századi létesít
mény épült a vásárlóknak és kereske
dőknek, a kényelmes megállást pedig
a csarnokkal közvetlen összeköttetés
ben álló parkolólemez biztosítja.

Új kápolna a Petzkórházban 
A Petz Aladár Megyei Oktató Kór

ház C2es épületszárnyának hatodik
emeletén új kápolnát alakítottak ki,
ahol szentmiséket is tartanak. Az elsőt
dr. Veres András győri megyés püspök
celebrálta, aki felszentelte a kápolnát. 

Folytatódik a helyi 
foglalkoztatási együttműködés
A győri önkormányzat és konzorci

umi partnerei között 2016ban indult
foglalkoztatási együttműködés egy
újonnan elnyert, 903 millió forintos
európai uniós támogatással megva
lósuló projektnek köszönhetően to
vább folytatódik.

Harminc éve a családok 
szolgálatában 
A harmincadik születésnapját ün

neplő győri Család és Gyermekjóléti
Központ küldetése az emberek jóllé
te, amelyért három évtizede dolgoz
nak az intézmény munkatársai.

TÉL

Faültetés a gyermekekért
és adóváltozás
A faültetési program keretében

2019ben több mint 1100 fát és 120
cserjét ültetett a város. Dr. Dézsi Csa
ba András önkormányzati képviselő
kezdeményezésére a jövőben min
den megszületett győri gyermek csa
ládja igényelhet egy fát, amit a saját
lakókörnyezetükben ültethetnek el.
A képviselő javaslatára az év utolsó
közgyűlésén a helyi adózásban is vál
tozás történt, január 1től mentesül
nek az építményadó alól a garázs,
üdülő és nem üzleti célt szolgáló gaz
daságiépülettulajdonos természe
tes személyek.

Advent Győrben
Az idén is megnyílt KözépEurópa

egyik leghangulatosabb karácsonyi
vására. Az adventi időszakban talál
kozhattunk a már népszerűvé vált
att rakciókkal, mint a fényjáték, a Du
nakapu téri korcsolyapálya, a város
jótékonysági faházában pedig mások
karácsonyát is szebbé tehettük.

Megújult az Evangélikus Sziget
Az Insula Lutherana épületeit a

kormány ötmilliárd forintos támoga
tásával újították fel, miközben új egy
ségek is létrejöttek. Felújították a Rát
Mátyás tér 2. szám alatti épületet, az
öregtemplomot, a Kossuth Lajos ut
ca 16. szám alatti épületet, az iskolát,
a Konvent épületét, a Szeretetházat,
a templomkertet és az utcai kerítést.
A komplexum új óvodával és torna 
teremmel is gazdagodott.

Negyvenéves a Móraovi 
1979ben épült, és immár négy

évtizede biztosít nyugodt környeze
tet a gyerekek napközbeni nevelésé
re a Tárogató Óvoda Móra Ferenc
Tag óvodája.

Viszlát, óév!
A hagyományokhoz híven, ismét

közös szilveszterezéssel ünnepeltek
győriek és környékbeliek a belvárosi
utcabálon.
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Eltrombitáltuk a tavalyi évet is. Szilveszter
kor, mint a busójárásokon ijesztő maszkjaink
kal a gonoszt, megpróbáljuk jókedvünkkel el
kergetni a tavalyi év gondjait, kellemetlensé
geit, kudarcait, és lezárni életünk 365 napos
korszakát. Újrakezdünk, reménykedünk, foga
dalmakat teszünk, most aztán majd nekilá
tunk megoldani konfliktusainkat, lefogyunk,
egészségesebben élünk, szókimondók le
szünk, kicseréljük a konyhabútort, kibékülünk
az anyósunkkal, kiskutyát veszünk, spóro
lunk... Aztán sok esetben nem változik semmi,
hiszen nemcsak a körülményeket, önmagun
kat kellene megváltoztatni hozzá. 

Titkon tudjuk is, hogy a fogadalmakat elvi
szi a januári szél. Szilveszterkor mégis jó
együtt lenni, nemcsak a családdal, hanem az

utcát ellepő ismerősökkel és ismeretlenekkel.
Vannak élmények, amelyek csak társaságban,
vagy akár alkalmi közösségekben jönnek lét
re. Ilyenkor feloldódnak a gátlások, teszünk
egyegy gesztust a másik felé, mosolyokat
adunk és fogadunk, s érezzük, jó itt élni. 

Városunkban szilveszter napján megteltek
a győri szállodák, tele voltak az utcák, nevet
tünk, bolondoztunk, ugrattuk egymást. Este a
StarMachine muzsikált, hazajárnak már Győr
be ilyenkor, sokan voltunk remek hangulatban.
Átléptük az évet, a Himnusznál meghatódtunk
és önmagunkba néztünk, aztán buliztunk to
vább. Bízzunk abban, hogy ugyan nemcsak a
húszéveseké a világ, de a kétszer húszas alkot
ta idei esztendő békét, egészséget, biztonsá
got hoz mindenkinek. Okot az örömre.

Elbúcsúztunk az óévtől Fotó: Marcali Gábor, 
MekliZ Fotóstúdió



112020. január 3.

Ki jelentkezhet?
Minden olyan, nagykorú, cselek

vőképes, tanulói vagy hallgatói jogvi
szonnyal nem rendelkező, az érettsé
gi bizonyítványt 2019. december 31.
előtt megszerzett magyar állampol
gár jelentkezhet a programba, aki va
lamely tárgyból emelt szintű érettsé
gi vizsgát szeretne tenni a 2020. má
jus–júniusi érettségi időszakban.

Hol lehet jelentkezni és mire?
Minden megyében szerveznek

emelt szintű érettségire felkészítő tan
folyamokat. A települések és intézmé

A pályaválasztás előtt állók új helyzettel szembe
sülhetnek a felvételi jelentkezési időszak hajrájában,
mivel a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban a na
pokban közzétett adatok alapján átalakítják az álla
mi ösztöndíjas helyek elosztásának rendjét. A jogász
szakra jelentkezők számára mindegyik jogi karon
egységesen 80–80 állami ösztöndíjas hely áll majd
rendelkezésre, amit a jelentkezők között felvételi
pontszámuk sorrendjében osztanak ki. Egyúttal
csökken az állami ösztöndíjas helyre való bejutás
ponthatára is, ez a finanszírozási forma akár 350
ponttal is elérhető lesz – persze csak azok számára,
akik az adott karon a legjobb 80 jelentkező közé ke
rülnek. Jó hír ez a fővároson kívüli egyetemeknek,
hiszen eddig számukra alig néhány tucatnyi ösztön
díjas hely volt elérhető. A változás után Győrben
könnyebb lesz állami ösztöndíjas képzésben jogot
tanulni, mint az elmúlt években.

Át kell tehát gondolni a jelentkezési stratégiá
jukat azoknak a diákoknak, akik jogász szakra sze
retnének felvételizni. Amíg korábban korlátlanul
rendelkezésre álltak az állami ösztöndíjas helyek
azoknak, akik elérték az előre kitűzött ponthatárt
(tavaly 440 pontot), most a népszerű egyeteme
ken óriási túljelentkezés várható. Ha fontos szem
pont a felvételinél az, hogy ne kelljen a családnak
kigazdálkodni az évi közel milliós tandíjat, akkor ér
demes egy olyan egyetem jogi karát is célba venni,
ahol várhatóan kisebb lesz a túljelentkezés.

„Jó hír ez a változás Győr tehetségei számára – fo
galmazott Lévayné Fazekas Judit professzor, a Szé
chenyi István Egyetem jogi karának dékánja. – A győ
ri és környékbeli középiskolákból számos tehetséges
hallgatónk volt, akik az eddigi rendszerben nem tud
tak állami ösztöndíjas helyen tanulni. A hozzájuk ha
sonló fiatalok kapnak most nagyszerű lehetőséget.
Felkészülten várjuk a jelentkezőket, kiváló oktatók
kal, és bátran meg merem ígérni, hogy fényes karri
erlehetőségek állnak végzettjeink előtt.”

A győri jogi kar tájékoztató napot tart 2020. ja
nuár 7én 17 órakor.

Közös programot indít, Irány az
egyetem 2020 néven az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
Köznevelésért Felelős Államtitkár
sága, a Klebelsberg Központ és a
Magyar Rektori Konferencia. A
program keretében a jelentkezők
segítséget kapnak az emelt szintű
érettségire történő felkészülés
hez. A programra a tankerületi
központok által fenntartott intéz
mények mellett, egyházi és szak
képzési centrumok által fenntar
tott iskolák is bekapcsolódnak.

IRÁNY
nyek listája a kapcsolattartók elérhe
tőségeivel együtt a központ honlap
ján megtalálható. Egy fő maximum
két külön tantárgyra jelentkezhet egy
időben. A következő tantárgyak eseté
ben indul januárban a felkészítés: ma
gyar nyelv és irodalom, matematika,
történelem, angol, német, fizika, bio
lógia, kémia, földrajz.

Hogyan indul a program? 
A felkészítők 2020. január harma

dik hetében kezdődnek el, és 2020.
április 30ig tartanak. A programban
történő részvétel ingyenes. 

Előzetesen jelentkezni írásban, a
név és a választott tantárgy, valamint
a település megadásával lehet janu
ár 9ig az alábbi elérhetőségeken ke
resztül:

Győri Tankerületi Központ (9022
Győr, Liszt Ferenc utca 17.,
kk.gov.hu/gyor) Császár Lászlóné tan
ügyigazgatási referens (email:
laszlone.csaszar@kk.gov.hu; telefon
szám: 96/795209).

Minden, a programmal kapcsola
tos információ a kk.gov.hu/iranyaz
egyetem2020 oldalon elérhető.

az egyetem 2020!

A felvételi tájékoztatóban most közzétett adatok
nyomán alapjaiban változik meg az állami ösztöndí
jas helyek elosztása. Előnybe kerülnek a vidéki jogi
karokra jelentkezők, míg a budapesti karokon több
szörös túljelentkezésre kell számítani.

Több állami hely jut a vidéki 

JOGI KAROKNAK

Fotó: Marcali Gábor
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Erre biztatnak az Öt Templom Fesztivál házigazda gyülekezetei, akik a fesztivált szervező
Karzat Színház Nonprofit Kft.vel közösen, idén már nyolcadik alkalommal ünnepeltek
együtt egész decemberben, az Öt Templom Advent keretei között.

November végén, a Zsidó és Izra
eli Filmnapok vetítéseivel indult az
egy hónapig tartó programsorozat.
A gyülekezetek ünnepi alkalmai kö
zött színházi és koncertpremierek,
csak a fesztiválra összeállított exklu
zív műsorok kerültek a minőségi és
színes programkínálatba, amit a kö
zönség kiemelt érdeklődéssel és
nagy tapsokkal köszönt meg min
den alkalommal.

A fesztivál a zsúfolt decemberi
időszak túlkínálatában is minden es
te megtalálta a minőségi kultúrára,
elmélyült élményekre, igazi lelki rá
hangolódásra vágyó közönségét.
Gyakran kellett kitenni a megtelt táb
lát egyegy program előtt már napok
kal korábban.

Míg a Budapesti Énekes Iskola di
ákjai a középkori karácsonyok hangu
latát idézték Dánieljáték című éne
kes játékukkal az egyik nap a katoli
kus templomban, másnap a bécsi zsi
nagóga gyermekkórusa énekelt ha
nukai dalokat a zsinagógában.

A szervezők az idei karácsonyra
különleges küldetést is vállaltak,
megszervezték és elhozták Győrbe
a betlehemi Születés templom bé
kelángját, ami Bécsből érkezett
hozzánk december közepén, és
minden újvárosi templomban ott
ragyogott a fénye a karácsonyi ün
nepek alatt.

A fesztivál utolsó karácsony előtti
programján, a Sebő együttes kon
certjének végén már ezzel a lánggal

térhetett haza a közönség. Az ünne
pek alatt is sokan érkeztek mécsesek
kel a misékre és istentiszteletekre,
hogy a békesség lángját otthonaikba
magukkal vihessék. A fesztivál szer
vezői hagyományt szeretnének te
remteni a betlehemi láng osztásából,
hiszen az összefogást, békét és az
egymásnak adható szeretetet szim
bolizáló láng egész Európa számára
a remény jelképe lett az elmúlt évti
zedekben, és ugyanazt az üzenetet
igyekszik megosztani, amit az öt
templom utcájának közösségei is hir
detnek. Az újvárosi templomokból a
betlehemi láng ezen a karácsonyon
több száz győri család karácsonyi asz
talára kerülhetett el, a szeretet és az
összefogás szimbólumaként.

Teljesen megtelt a zsinagóga a fesz
tivál utolsó programján, a hanuka ün
nepén is, ahol az utcában működő ke
resztény gyülekezetek együtt ünnepel
tek a Győri Zsidó Hitközség tagjaival. A
hagyományosan közös gyertyagyújtás
sal induló ünnep évről évre nagyobb ér
deklődés mellett zajlik. A keresztény pa
pok és lelkészek gyújtotta hanukai gyer
tyák lángja, a betlehemi lánghoz hason
lóan, a békesség és a hit szimbólumai
ként égtek az egész program alatt.

A szervezők szívből remélik, hogy az
idei advent felemelő pillanatait min
denki szép emlékként őrzi, és lelkünk
ben a békesség lángjával léphettünk át
a 2020as esztendőbe, ahol tavasszal
már a 15. Öt Templom Fesztivált ren
dezik május 14. és 18. között. (x)

a lángot!
Őrizzük szívünkben 
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet
(Baross Gábor út 21., 96/311771, 336817, gyor@tourinform.hu).
A programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM

A doni áttörésben és a II.
világháborúban hősi ha
lált haltak emlékére a Szé
chenyi téri Szent Ignác
bencés templomban em
lékmisét rendeznek janu
ár 12én 9.30tól.

A Beszélgess velem! prog
ramsorozat januári alkal
mának vendége Polgár
Zoltán borász. A beszélge
tés témája: Szeretet és
egyedülálló élmény. Mo
derátor: Pió Márta. Az ér
deklődőket január 7én 17
órakor várják a Széchenyi
István Egyetem, G előadó
termében. Regisztráció:
beszelgessvelem.com

A Győri Nemzeti Színház
ban január 8án 19 órától
a Király beszéde című drá
mára, január 11én 11 órá
tól a Róma réme című gye
rekeknek szóló zenés szín
műre válthatnak még jegyet
az érdeklődők.  

A Rómer Ház mozijában (Teleki L. u. 21.) ja
nuár 12én 17 órától a Tintoretto: Egy lá
zadó Velencében című olasz ismeretter
jesztő filmet vetítik Giuseppe Domingo Ro
mano rendezésében. 19 órától pedig a MO
NOS című kolumbiai–argentin–holland–né
met–svéd–uruguayi drámát láthatja a kö
zönség Alejandro Landes rendezésében.

„Ködöt eregetnek a folyók” címmel az
év első Hangraforgó Klubja január 10én
17 órakor kezdődik a Dr. Kovács Pál
Könyvtár és Közösségi Tér klubhelyiségé
ben (Herman O. u. 22.). Vendég: Vértes
Kornél grafikus, zenész.

Az Ilók és Mihók című magyar népmesét a Vaskakas Báb
színház négy színésze mutatja be sok humorral és Rab Viki
zenéjével január 12én 11 órától a bábszínházban (Czu 
czor G. út 17.).  Játsszák: Nagy Petra, VitányiJuhász István,
Szúkenyik Tamás és Rab Viki. 

Auf dem DunakapuPlatz kann man auch
Sport treiben: in der Wintersaison wartet die

Eiskunstbahn auf diejenigen, die Lust haben
Schlittschuhlaufen zu gehen. Montags bis donners

tags von 10 bis 20 Uhr (Anfangszeiten für jeden Tur
nus: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 Uhr; Laufzeit:
90 Minuten). Freitags bis sonntags 10 bis 22 Uhr
(Anfangszeiten für jeden Turnus: 10:00, 12:00,

14:00, 16:00, 18:30, 20:30 Uhr; Laufzeit: 90 Mi
nuten). Schlittschuhunterricht: Samstag

und Sonntag 910 Uhr.

Im Tiergarten der FülesBastei
(Pálffy u. 4/b.) haben die Besucher
Gelegenheit Einblick in die Lebens
welt Südamerikas werfen, dies täg
lich von 1019 Uhr mit Showfütterun
gen und Tierstreicheln. Ebenso be 
steht die Möglichkeit die Königspy 
thon, die MadagaskarFauchschabe
und den Bartagamen zu streicheln.

Győrs Sehenswürdigkeit, das Riesenrad, erwartet auch im neuen Jahr
die Erlebnissüchtigen. Das Riesenrad ist zu folgenden Zeiten geöffnet:
montagsdonnerstags von 11 bis 21 Uhr, freitags von 11 bis 22 Uhr,
samstags von 10 bis 22 Uhr und sonntags von 10 bis 21 Uhr.

„Arme Leute kochen mit Wasser oder bäuerliche Sparsamkeit
und vernünftiger Materialverbrauch im Spiegel der Objekte”
– VolkskunstAusstellung ab 21. Dezember um 17 Uhr in der Ma
gyar Ispita. (Nefelejcs köz 3.). Die Sammlung ist bis 31. Januar
täglich ausser montags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.



Minden szülőben felmerül, ho
gyan tudná eredményesen segíteni
gyermekét?

Mindenki egy egyedi csoda, a
szülőknek meg kell ismerniük és ér
teniük az egyediségében rejlő moz
gatórugókat ahhoz, hogy bátorítani,
bizalmat adva segíteni tudják gyer
meküket abban, hogy a személyisé
gük kibontakozhasson. A gyermek
egészséges énképének alapozásá
hoz a család két dologgal járulhat
hozzá: a feltétel nélküli szeretettel
és a renddel (biztonság, kiszámítha
tóság). Ennek hatására a gyermek
reálisan látja és elfogadja magát. Ez
alapján bízik önmagában, képes
lesz másokat elfogadni és bízni má
sokban, tud célokat kitűzni maga
elé és küzdeni értük. 

HOGYAN 
védhetjükmeg
gyermekeinket 
korunk veszélyeitől?

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Yuganov Konstantin/Shutterstock.com

Antal Judit mentálhigiénés szakta
nácsadó, közoktatási szakértő sze
rint a legnagyobb és egyben leg
csodálatosabb feladat egy szülő
számára, hogy megismerje és
megértse gyermekét, és támogas
sa őt abban, hogy a lehető leg
jobb önmagává váljon. 

Milyen szülői attitűddel érhetjük
ezt el?

A neveléshez szükség van szülői
tekintélyre, ami személyes jó mintá
ból, odafigyelésből, bizalomból és
bátorításból épül fel. Az erőszakos
vagy közömbös szülői attitűd éppúgy
káros, mint a „majomszeretet”, hi
szen ezeknek a középpontjában jel
lemzően a szülő hangulata, önké
nyessége áll. A szeretetteljes, tuda
tos szülői attitűd segíti a gyermeket,
hogy megismerje és elfogadja önma
gát, és ne másoknak akarjon megfe
lelni, hanem az önfejlesztésben köte
leződjön el. Az objektív, pozitív én
kép megalapozza a gyermek egész
életét, belső kapaszkodói lesznek,
egészséges önbizalma, önérvényesí
tése és együttműködése alakulhat.

Így a külső hatások kevesebb eséllyel
tudják rossz irányba elvinni. 

Milyen külső hatásokra gondol?
A világunk tele van kísértésekkel,

veszélyekkel. Például a tévéreklámok
közben a gyermek felkapja a fejét a szí
nes, hangos, dallamos üzenetre, és az
hat a gondolkodására, viselkedésére.
Arra kap biztatást, hogy ne támaszkod
jon saját erőforrásaira, hanem követe
lőzzön vagy vásároljon, mert a megol
dás csak kívülről jöhet, „jár neki”, és
gyorsan, mert „nincs idő a fájdalomra”.
Nem csoda, ha egyre több gyermek
keresi különböző szerekben, tevékeny
ségekben a boldogságot. 

A függőségekben boldogságra
talál a gyermek?

A függőség rövid távon örömöt,
de hosszú távon fizikai és lelki prob
lémákat okoz. A szenvedője előbb
utóbb elveszíti az irányítást a saját
élete felett. Nem befelé figyel, nem
tud a saját értékrendje szerint élni,
belső kapaszkodóira támaszkodva
kreatív megoldásokat találni.

Gyakran kérdezik a szülők, hogy
mit csináljanak a gyerekkel, ha csak
a számítógép érdekli, de idejük
nincs vele foglalkozni. A gyermekkel
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töltött minőségi idő minden perce
sokszorosan térül. Akivel többet tö
rődnek, annak egészségesebb lesz
az énképe, önbizalma, nyitottabb
lesz a világra, és könnyebben tanul.
Ha a szülőnek nincs ideje törődni a
gyermekével, akkor a szülő is sodró
dik az árral. Így nem lesz a család
ban biztonság, szeretet, csak egyre
több probléma.

Megállíthatja a gyermeket az ér
velés, vagy a jutalmazás, büntetés
módszere?

A jutalmazásbüntetés külső
kontrollos személyiséget alakít,
nem építi az önkontrollt, önfegyel
met. Aki mindig másoknak akar
megfelelni, nem lesz boldog. A fe
gyelmező prédikációnál sokkal erő
sebb hatása van a szülő viselkedésé
nek. Ha a szülő nem képviseli mind
azt, amit elvár, akkor nem lesz tekin
télye. Ha a gyermek nem látja bol
dognak a szüleit, akkor miért követ
né? Ha nem tud jó mintát követni,
akkor merre fog tartani? 

Sokan azt mondják, hogy a gye
rekükért dolgoznak…

Valóban, sok szülő mindent meg
akar adni a gyerekének, ezért dolgo
zik éjjelnappal. Így egyre több gye
reknek van márkás ruhája,
okostelefonja, tabletje,
de egyre kevesebb
nek van valódi,
megölelhető,
m o s o l y g ó s
szülője. 

Ez hozzá
járul, hogy a
gyermekek
függőségek
be menekülje
nek?

A teljesítménye
ket hajszolva az embe 
reknek önmagukra sincs ide
jük, nemhogy a családtagjaikra. A tö
rődés, bátorítás, a szeretet hiánya
miatt a gyerekek egyre kevésbé érez
hetik azt, hogy ők jók és képesek a
boldogságra. Reménytelennek érez
hetik azt, hogy a szüleik és a saját
életük javulhat. Ezért vonzóvá válik a
virtuális világ, amiben a gyermek
örömforrást találhat, és azt érezheti,
hogy legalább azt ő irányítja. 

Visszafordítható ez a folyamat? 
Mondogathatjuk, hogy nem veszít

hetjük el a munkánkat, kell a pénz, de
ne ámítsuk önmagunkat. A

gyerekek gyorsan felnő
nek, a lehetőségek

elillannak. Kívül
ről nem várha

tunk változást.
Olyan családi
m ű k ö d é s t
kell megvaló
s í t a n u n k ,
amelyben a

g y e r m e k e k
fontosnak és

szerethetőnek ér
zik magukat, ahol bi

zalommal és bátorítás
sal, jó mintákon keresztül sa

játíthatják el a helyes értékrendet, az
önálló gondolkodást és cselekvést. 

Adhatunk a szülőknek jó prakti
kákat?

Nem léteznek a gyermek vagy a
szülő ismerete nélküli gyors megol
dások. Ami az egyikünknek jutalom,
az a másikunknak büntetés. A gyöke
res megoldásokban, az elkötelezett

szülői attitűdben, az őszinte, nyílt
kommunikációban hiszek. A legna
gyobb ajándék, amit a család adhat:
az elfogadás, a szeretet, a menedék,
a támogatás és a bátorítás. 

Nem kell eltiltani a gyerekeket a mo
dern technikai eszközöktől, de ne hagy
juk, hogy azok fogságába kerüljenek.
Társasozzunk, kiránduljunk, a gyerekek
kel együtt találjunk ki és szervezzünk
közös, felejthetetlen élményeket. Le
gyen mindenkinek fontos, személyre
szabott szerepe. Figyeljünk egymásra,
törődjünk egymással, hogy feltöltőd
hessünk, megerősödhessünk önma
gunkban, képesek legyünk érzelmein
ket és gondolatainkat irányítani, és fel
vérteződjünk a kísértésekkel szemben.
Lehet, hogy sokan gyors megoldásokat
várnak tőlem, amivel folytathatják
megszokott életüket. De bízom abban,
hogy egyre többen ismerik fel, hogy
nem a teljesítmény, a hírnév, a pénz
hajszolása, vagy a komfortzónánkban
való ücsörgés hoz sikert és boldogsá
got, hanem a jellemünk formálása. Aki
változást szeretne, az változzon! Szere
tő családot kívánok mindenkinek és
erőt, hogy ennek érdekében tudato
san cselekedjen!

A megküzdési
stratégiák kulcsa
lehet a szeretet,
a megértés, a

következetesség 

152020. január 3.

A várandósság alatt a gátizmok hormonális
változásoknak és nagyobb mechanikus terhe
lésnek (növekedő magzat súlya, kismama súly
gyarapodása) vannak kitéve. Az izomzatnak
csökken a teherbíró képessége, ami már váran
dósan vizelettartási problémákat okozhat. Az
inkontinencia előfordulásában rizikófaktor a
többedszeri szülés, nagy súlyú csecsemő szü
lése (4000 gramm és afeletti súly), rendszeres
székrekedés és a túlsúly is. A hüvelyi szülést kö
vetően az inkontinencia gyakoribb előfordulást
mutat. Ennek oka a szövetek és a gátizomzat
megnyúlása a kitolási szakasz alatt. Szintén gya
koribb az előfordulása a problémának a gyen
gébb kötőszöveti genetikával rendelkező nők
körében. Azt is tudni kell, hogy nem csak a szü
lést követően fordulhat elő inkontinencia, ha
nem a menopauzába belépve a hormonális vál
tozások miatt is nagy százalékban megjelenhet.

Az inkontinencia megelőzésére, kezelésére
a leghatékonyabb a gátizomgyakorlatok alkal
mazása. Már a várandósság alatt el lehet kez
deni, készítve a szervezetet a változásokra, a
szülésre. Ha előre nem kezdtük el a tornát,

akár a kórházi bennfekvés alatt gyakorolhatók
a mozdulatok. A célirányos torna javítja a gáti
terület vérkeringését, elősegíti a gátseb gyó
gyulását. A gátizom rehabilitációjának – a gya
korlatok intenzitását és nehézségét növelve –
meg kell előznie az aktív életmódba, sportba
való visszatérést, különben a nem megfelelő
en regenerálódott gát panaszokat okozhat,
amik a későbbiekben rosszabbodhatnak. A
meggyengült medencefenék nemcsak vizelet 
inkontinencia kialakulását, hanem a szexuális
életben is problémákat eredményezhet. 

A tünetek megjelenését ne érezzük kínos
nak! A gátizomtorna jól alkalmazható terápiá
ra, amivel a vizelettartási tünetek mértéke
csökkenthető, sőt megszüntethető, emellett a
rendszeres gyakorlás a szexuális életre is pozi
tív hatást fejt ki. A torna elsajátítására sok
könyv, videóanyag áll rendelkezésre, azonban
a gyakorlat azt mutatja, hogy a végzése szak
ember által betanított és kontrollált módon a
leghatékonyabb. Ha vizeletinkontinenciával
küzd, érdemes felkeresni szakorvost vagy más
szakembert, például gyógytornászt.

Az inkontinencia a vizelettartás nehézsége, a vizelet akaraton kívüli elvesztését
jelenti, amely szociális és higiénés következményekkel járhat. Több fajtája létezik,
szülő nők körében leggyakrabban a stressz inkontinenciáról beszélhetünk, amikor
a vizelet akaratlan elvesztését mechanikai inger, például köhögés, tüsszentés, na
gyobb fizikai megterhelés, sport okozza.

VAN
 KEZELÉSE 

a tarthatatlan helyzetnek

Szerző: Nagy Dóra
Fotó: Emily frost/Shutterstock.com
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Az ünnep Szent Szilveszter pápa
(314–335) ünnepe, a polgári év utol
só napja, az új esztendő vigíliája. Es
te a templomokban óévi hálaadást
tartanak. A szilveszteri szokásokban
különösen fontos szerepe van a zaj
keltésnek, melynek elnevezései: kon
gózás, csergetés, pergőzés, gulyafor
dítás. Az óév kiharangozása és az
újév énekkel köszöntése elsősorban
az erdélyi protestáns vallású falvakra
volt jellemző, de szórványosan elő
fordult másutt is: fél tizenkettőtől fél
egyig húzták a harangokat: elbúcsúz
tatták az óesztendőt és összekötöt
ték az óesztendőt az újjal, majd ara
nyosvizet merítettek a kútból vagy a
forrásvízből. Szilveszter éjjelén még
gombócfőzéssel, ólomöntéssel tuda
kozódtak a lányok jövendőbelijük ne
ve és foglalkozása iránt, valamint a
szilveszteri időjárás előjóslása az az
napi időből történt.

Hagyományaink és szokásaink
segítségével megteszünk annak ér

dekében mindent, hogy szeren
csés, egészséges, bő termésben és
gyermekáldásban gazdag új évünk
legyen. Újabb reményekkel indu
lunk, ami talán még jobb, szebb és
sikeresebb jövőt ígér nekünk. Ép
pen ilyenek az étkezési szokásaink
is, ami alapján az év első napján
nem eszünk halat, mert elúszik,
szárnyast, mert hátra kaparja a sze
rencsénk. Ezzel szemben viszont a
malac vagy a disznó kikaparja a
szerencsénket és minden apró sze
mű mag vagy hüvelyes gyarapítja a
vagyonunkat. Nem véletlen tehát,
hogy mindenkinél lencseleves
vagy sertés készül.

Elkészítés
A húst, mint papírtekercset, úgy

kell kiterítenünk, azaz felvágnunk. A
henger alakú karajt a hosszabb ol
dalánál kezdjük alávágni addig,
amíg el nem fogy a hús és egy tég
lalap alakot nem kaptunk, ha kiterít
jük. Ezt bátran tölthetjük aztán bár
mivel, de addig is enyhén besózzuk
mindkét felét. 

A töltelék: a szalonnát hideg ser
penyőben, kockázva elkezdjük kiol
vasztani. Azért tesszük hideg serpe
nyőbe, hogy ne csupán megpiruljon,
hanem kiolvadjon szépen lassan a

zsírja. Amikor kiolvadt, hozzáadjuk a
kockázott brióst, szintén pirítjuk. 56
perc után hozzáadjuk a zúzott fok
hagymát, a borsot, a petrezselymet
és egy kiskanál sót, majd azonnal fél
retesszük kihűlni. 

Miután kihűlt, hozzákeverjük a
tojást és a reszelt sajtot. A húst ki
tekerjük és a széleiből körülbelül 5
centimétert elhagyva, elkezdjük
tölteni, szépen végigterítve benne.
Ne töltsük túl, inkább maradjon ki
egy kis töltelék. Feltekerjük és átkö
tözzük egy spárgával, majd egy mé
lyebb tepsibe téve, 1 deciliter víz
zel és egy evőkanál olajjal betesz
szük az előmelegített, 170 Celsius
fokos sütőbe 2 órára. Szeletelés
előtt vagy teljesen kihűtjük vagy
legalább langyosra, hogy a töltelék
ne folyjon ki belőle. 

Bagoda karfiolt pároltam hozzá,
mert mutatós és látványos. 

sertéssült
Újévi #szarkazsófi

Bevásárlólista
1,5 kg csont nélküli karaj • 20 dkg szalonna
2 db briós • 100 g reszelt sajt • 1 db tojás
1 kk. bors • 2 gerezd fokhagyma • 1 ek. olaj

„Elmúlt tőlünk az ó idő, melyben bánkódtunk, bánat miatt siralomra
gyakran jutottunk. Új esztendő, vígságszerző most kezd újulni, újulása
víg örömet most kezd hirdetni.”
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Gyakran előfordul, hogy elcsavarognak, észrevétlenül
kisétálnak a lábunk mellett, vagy ész nélkül bebújnak min
den kis lyukba, ahonnan nem találják meg a hazavezető
utat. Érdemes ezért chipet ültetni beléjük, hogy az el
csámborgott kedvencek is visszakerüljenek szeretett gaz
dájukhoz.

Mini igen rossz állapotban került hozzánk, élete csak
az állatorvosainknak köszönhető.

Igazi, görénybőrbe bújt kis bohócok. Aki görény tartására
vállalkozik, annak tudnia kell, hogy egy olyan állatot vesz
magához, ami naponta igényli a rendszeres mozgást, foglal
kozást, játékot. Társas lények, eszüket sokszor huncutkodás
ra használják, amivel sok vidám percet szereznek gazdáik
nak. Ezért már fiatalon nevelni, tanítani kell.

Nálunk már igen boldog életet élnek, a nap 24 órájá
ból legalább 14–16 órát közös alvással töltenek, de mikor
kiengedjük őket a ketrecükből, igazi kis csintalan rossza
ságokká alakulnak, kiássák a földet a virágcserépből, el
dugdosnak tárgyakat vagy talált élelmet egy általuk biz
tonságosnak ítélt helyre – nagy meglepetést okozva ezzel
nekünk –, vagy csak begörbített háttal és felálló szőrzettel
pingponglabdaszerűen ugrálni, bunyózni, fogócskázni
kezdenek, látogatóink nagy örömére.

A háziasított vadászgörények már nem képesek élet
ben maradni a természetben, étrendjükben leginkább
macskatáp és tojás szerepel, de hetente egykét alkalom
mal nyers hússal is megkínáljuk őket.

Szerencsére a simogatást is nagy szeretettel fogadják,
így várjuk látogatóinkat a két kis jövevénnyel együtt az új
esztendőben is!

További információk: fulesbastya.hu
Kalandra le! Vár a Füles Bástya!

MENHELYI ÁLLATOKON 
„Egyetemisták az állatokért” mottóval több héten át tartó gyűj
tést hirdetett a Széchenyi István Egyetem Apáczaikarának hall
gatói önkormányzata. A cél az volt, hogy a Győri Állatmenhely
nek segítsenek. Az ügyért sokan megmozdultak, így a szervezők
több mázsányi eledelt és ruhát vittek az állatoknak.

„Mindig is voltak kisebbnagyobb
gyűjtések az Apáczaikaron, de hosszú
ideje ez az első ekkora volumenű kez
deményezés” – mondta Horváth Do
minika, a kari hallgatói önkormányzat
elnöke, egyben az adományozás egyik
főszervezője, aki szerint idén olyan sok
lelkes taggal bővült a csapatuk, hogy
elérkezettnek látták az időt megpró
bálkozni egy karitatív programmal.

A felhívás szerencsére értő fülek
re talált, így rengetegen próbáltak ki
sebbnagyobb mértékben hozzájá
rulni a menhelyi állatok körülményei 
nek javításához. Összesen 130 kilo 
gramm száraz tápot, 50 kilogramm
konzervet, közel 100 takarót és plé
det, valamint nyakörveket, pórázokat
és egyebeket tudtak átadni a men
hely képviselőinek.

„Alig győztük kivinni a telepre az
adományokat, négyöt autóval men
tünk, olyan sok mindent hoztak be a
hallgatók. A Mezőgazdaság és Élelmi
szertudományi Kar hallgatói önkor

mányzatának külön köszönjük a hozzá
járulást, ők nagymértékben támogat
tak minket” – tette hozzá Dominika,
aki azt is elárulta, hogy a helyszínen
járva elvitték sétálni a kutyákat, macs
kákat, és ezt javasolják is mindenkinek,
hiszen az állatoknak nem csak ételre
és takarókra, hanem szeretetre és
gondoskodásra is szükségük van.

Mivel a szervezők szemlátomást
pozitív mérleggel zárták a hetekig tar
tó gyűjtést, felmerült a folytatás gon
dolata. „Azt tudni kell, hogy szociálisan
érzékeny kar vagyunk. Nálunk nagyon
erősek a hagyományai a jótékonyko
dásnak, az önkénteskedésnek.
Hallgatóink nagy számban van
nak jelen különböző civil szer
vezetekben vagy szociális
intézményekben. Épp
ezért szeretnénk, hogy a
jövőben minden évben le
gyen nálunk egy hasonló
megmozdulás” – zárta
szavait a kari HÖKelnök.

segítettek az egyetemisták

Szerző: Horváth Márton / Széchenyi István Egyetem

A téli időszakra két szőrgombóc – név szerint Frici és Mini – érkezett a belváros kis
állatkertjébe, a Füles Bástyába. Egyre nagyobb kedvvel tartanak háziállatnak vadász
görényt, azonban sokan nem szereznek róluk elég információt, és könnyen elvesztik
kedvenceiket.

Tám
ogatott tartalom

VADÁSZGÖRÉNYEK
várnak a fülesben

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert
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A szilveszteri mulatságokat követően a Győr
Szol Zrt. elvégezte a belvárosi rendezvények hely
színein a szükséges takarítást. A munka, amely
ben összesen harminc ember vett részt, január
1jén hajnalban kezdődött. Jelentős mennyiségű
hulladékot kellett összegyűjteni a sétálóutcákból
és a terekről. Műanyag poharak, üvegek, szer
pentinek, trombiták voltak abban a mintegy 30
köbméter szemétben, amelyet a GyőrSzol Zrt.
dolgozói gyűjtöttek össze. A munka hatékonysá
gának fokozására a szolgáltató seprőgépeket is a
belvárosba vezényelt.

A belváros mellett természetesen a lakótelepe
ken is ünnepeltek az emberek, ahol az eldobált
hulladékok összegyűjtésére az ünnep után is nagy
figyelmet fordít a GyőrSzol Zrt.

Az új év köszöntését

Új helyszín: GyőrMénfőcsanak, Hármashatár
út 20. melletti zöldterület. A gyűjtőhelyek teljes
listája a gyorszol.hu weboldalon olvasható. 

A fenyőfák újrahasznosíthatósága érdekében
kéri a szolgáltató, hogy a karácsonyfáról kidobás
előtt lehetőség szerint mindenki szedje le a dí 
szeket 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 te
rületén a családi házas övezetekben, illetve a bio
hulladékgyűjtővel rendelkező ingatlanok esetében
a díszek nélküli fenyőfa apróra aprítva a barna fe
deles kukában is elhelyezhető. A volt karácsonyfák
a díszek nélkül, a jogosultság igazolása után a hul
ladékudvarokba is beszállíthatóak. A győri hulla
dékudvarok nyitvatartása a gyhg.hu weboldalon
olvasható. A vidéki hulladékudvarok jelenleg zárva
tartanak, nyitásuk időpontjait a közszolgáltató ja
nuár közepén teszi közzé.

A GyőrSzol Zrt. a karácsonyi ünnepek előtt
kijelölte a közterületi fenyőgyűjtő helyeket.
A gyűjtőhelyek listája a tavalyihoz képest
egy új helyszínnel bővült, így összesen 103
fenyőgyűjtő depó üzemel Győrben.

Értékesítési hirdetmény

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény útján értékesíti 
az alábbi iroda megnevezésű ingatlanát 

Cím:   Győr, Lajta utca 1–3.         Hrsz.:   2672/37/A/194          Terület:   179 m2

Az ingatlanban jelenleg két külön funkciójú üzlet (110 m2 és 69 m2) üzemel (szépségszalon, ABC). A tárgyi ingatlan
két bejáratról is megközelíthető, összkomfort fokozatú, az üzlettereken kívül, mosdóhelyiségekkel és egyéb tárolóhe-
lyiségekkel rendelkezik. A zrt. jelenleg az ingatlant bérlet útján hasznosítja. A kisebb alapterületű üzletrészre vonatko-
zóan 2019. december 31. napjáig tartó határozott, míg a 110 m2 alapterületű ingatlanrészre határozatlan időtartamú
bérleti szerződés van hatályban. Pályázó benyújtandó pályázatában nyilatkozni köteles, hogy a bérleti jogviszonyok
fenntartásával vagy anélkül kívánja-e az ingatlant megvásárolni.

Az ingatlan megvásárlására írásban kell ajánlatot tenni, mely ajánlatot zárt borítékban, postai úton kell megküldeni, vagy a Tár-
saság székhelyén személyesen leadni a következők szerint: Sági Géza elnök-vezérigazgató úr részére, Győr, Lajta u. 1–3. vételi
ajánlat. Cím: 9024 Győr, Orgona u. 10. 

A hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthetŐ meg. További információ a GYŐ R-SZOL Zrt. Ingatlangazdálkodási
Igazgatóságán (9024 GyŐr, Orgona u. 10., tel.: 06-96/505-008, e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu) szerezhetŐ be munkaidŐben 8
és 16 óra között.

TAKARÍTÁS KÖVETTE

A GYŐR-SZOL ZRT. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁGA ÖNT KERESI!

BÉREZÉS:
m

egegyezés szerint

hegeszto
cso-

vagy futés-
szerelo

betanított
munkás

villany-
szerelo

feltétel: autogén, AWI és bevont
elektródás hegesztő vizsga, előnyt
jelent: hegesztő minősítő vizsga

feltétel: szakmunkás-
bizonyítvány, előnyt jelent: 

hegesztő szaktudás

előnyt jelent: 
csőszerelői végzettség

előnyt jelent: 
elektrikusi végzettség

Fényképes szakmai
önéletrajzát 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!

´´
´´
´´

´´ ´´

A FENYŐKET

Szöveg: GyőrSzol Zrt.

Idén is gyűjtjük



ÁLLÁS

Azonnali kezdéssel, előkészí
tő feladatokat ellátó munka
társakat keresünk teljes és
részmunkaidőben porfestő
üzemünkbe! A munkafolya
matokat betanítjuk! Önélet
rajzokat az
info@acelplusz.hu email
címre várjuk! Telefonszám:
+3620/3996796.

SZOLGÁLTATÁS

Áruházi, lapra szerelt búto
rok, eszközök, összeszerelé
se! Házkörüli férfimunkák
(számlaképes)! 0630/403
6810; 96/826322.

Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
20/2399198.

Villanyszerelés Győr és környé
kén. Kis munkák is. Rövid ha
táridővel. 0620/4026657

Bontás és ablakcsere nélkül is
feljavíthatja régi faablakainak
szigetelő képességét, ha dup
la falú hőszigetelő üvegeket
építtet be. Fele költség. To
vábbi infó: 0620/9245185.

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
Tel.: 0670/6750654.

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. Érdeklődni lehet
telefonon: 0670/2657643.

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, reluxa,
szalagfüggöny, gurtnicsere,
redőnyjavítás. Ingyenes fel
mérés! Tel.: 0670/2339213.

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést, la
minált padlók lerakását vál
laljuk. Telefonszám: 06
70/2458931.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, he
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve
ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza
lommal! Tel.: 0670/640
5101. Díjtalan értékbecslés!

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! 0620/5299861

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Tel.: 0620/4153873.

Idős, egyedülálló, anyagi
gondjai vannak? Hívjon, segí
tek. Életjáradékkal. 06
20/4153873

SZÉPKÁRTYA, Erzsébetutal
vány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst ven
nék. Tel.: 0670/5642280.

OKTATÁS

Fotótanfolyam Győrben, va
sárnaponként, januári kez
déssel. Hogyan kell szép fo
tót készíteni? 0670/286
3665, laposafoto.hu

KIADÓ

Ikva utca 2. emeleti lakás szobá
ja kiadó. A lakás felszerelt, WiFi
van. Kaució: 1 hó. Jelenleg 2
lány és 1 fiú lakik a lakásban. El
sősorban lányok jelentkezését
várjuk. A szoba 45.000 Ft/hó +
rezsi (max. 10.500 Ft/hó/fő).
Érd.: 0670/4194222.

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi 2 szobás, 59 nmes,
összkomfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse
rélne 2 szobás, 12. emeleten
lévő, 32–40 nmes, határozat
lan idejű bérleményre. (Hirde
tésszám: 715) 
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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
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

Sáráson 1 szobás, 31 nmes,
félkomfortos, teljesen felújí
tott, fatüzeléses, határozat
lan bérleti szerződéses la
kást cserélne 35–50 nmes,
2 szobás, határozatlan bérle
ményre. Sziget, Újváros,
Gyárváros, Bán Aladár u. ki
zárva. (Hirdetésszám: 656)

Gyárvárosi 2 szobás, 44 nmes,
komfortos, teljesen felújított,
határozatlan bérleti szerződé
ses lakást cserélne, max. első
emeleten lévő, 1+fél szobás,
35–45 nmes, határozatlan
idejű bérleményre. Sziget, Új
város, Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 657) 

Nádorvárosi 1 szoba, 43 nm
es, összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cse
rélne 50–65 nmes, 2 vagy
1+2 fél szobás, határozottha
tározatlan idejű, nádorvárosi,
marcalvárosi  I, adyvárosi bér
leményre. Bán A. u. kizárva.
(Hirdetésszám: 658)

Belvárosi 1 szobás, 41 nm
es, komfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne, 5055 nmes, 2
vagy 1+2 fél szobás, határo
zotthatározatlan idejű, erké
lyes, adyvárosi, marcalvárosi
I–II bérleményre. Bán A. u.
kizárva. (Hirdetésszám: 659)

Szabadhegyi 2 szobás, 49 nm
es, összkomfortos, határozat
lan bérleti szerződéses, felújí
tott, egyedi fűtéses lakást cse
rélne 49–56 nmes, határozat
lan idejű bérleményre. Sziget,
Újváros, Bán Aladár u. kizárva.
(Hirdetésszám: 660)
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Az újvárosi Somos utcában Szilveszter
napján történt csőtörés. „Az útpadkán húzó
dik a vezeték, így aszfaltot nem kellett bon
tani. Mindössze másfél órás vízszünettel járt
a hibás szakasz cseréje. Kedvesek voltak az
itt lakók, kávéval kínálták a gödörben dolgo
zó szerelőket” – mondta el Szabó Dávid, a
PannonVíz Zrt. művezetője, aki a helyszínen
irányította a hibaelhárítást. A Somos utcai
vízvezeték felújítását egyébként tartalmazza
a vállalat rekonstrukciós pályázati anyaga.

A téli időszakban nem működik az asz
falt és betonkeverő telep, így a kisebb javí
tások helyszínét csak ideiglenesen, zúzott
kővel tudják a szakemberek helyreállítani.

A karácsony előtti napok majdnem folya
matos esőzése megtette a hatását, tucatnyi
helyen kellett beavatkozni az elvezető rend
szeren. Több mint 40 mm csapadékot mutat
tak a mérőműszerek, záporkiömlők használa
tára is szükség volt. December 23án meg
duplázott létszámmal dolgoztak a csatornás
hibaelhárítók. „Bejelentőinknek köszönjük,
hogy hibabejelentéseikkel segítették munkán
kat. Ilyenkor természetesen ellenőrizzük a kri
tikus helyeket és sok fontos információt ka
punk a társszervezetektől is” – hangsúlyozta
Tóth László, a diszpécserszolgálat vezetője.

Az átlagosnál valamivel nagyobb terhelést
kaptak a köztéri szennyvízátemelők is, ami az

ünnepi időszakban természetes. Csatornadu
gulás jóval több akadt, bőven volt dolga az
ügyeleteseknek: 18 csatornadugulást kellett
elhárítani, ebben benne vannak a Győr kör
nyéki települések is. Csatornameghibásodás
miatt nem volt szükség útfelbontásra. 

„Kérjük, ezután is figyeljenek a vízmérők
szigetelésére. Két enyhébb hidegfronton va
gyunk túl, fagyás még nem történt, igaz –7
Celsiusfoknál nem mértünk hidegebbet.
Azonban napokon belül változhat a helyzet.
Ha egy reggel mégis megtörténne a baj és
nem folyna víz egyetlen vízcsapunkból sem,
még van némi remény a segítségre. Ha még
nem repedt el a vízmérő üvege, akkor a ki
sebb jégdugók óvatosan házilag is kimelegít
hetők. Nagyon vigyázzunk, a mérőt közvetle
nül sose melegítsük, mert elpattanhat, és
menthetetlenül cseréltetni kell” – hívta fel a
figyelmet Tóth László. A csere a 96/311753
as telefonszámon rendelhető meg. A fagyott
mérő cseréjének díja a leggyakoribb típusú
15 mmes aknás vízmérőnél 32.168 forint.

Győrben 2019ben a legkevesebb ivóvíz
karácsony másnapján fogyott. Egész évben
ez volt az egyetlen nap, amikor harmin 
cezer köbméter alatt volt a vízfogyasztás,
egészen pontosan 29.888 m3. 

Minden ügyfelének sikeres új esztendőt
kíván a PannonVíz Zrt.!

Vízcsőtörés javítása miatt mindössze egyszer volt szükség az ügye
letesekre, csatornadugulások, szippantások miatt annál többször
kellett kivonulni a hibaelhárítóknak az ünnepi időszakban.

Ü
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Szöveg és fotó:
PannonVíz Zrt.

A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a
vagy jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye egy exkluzív határidőnapló a Győr+ Médiától.
Előző rejtvényünk nyertesét emailben, illetve postán értesítjük.
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Január

Már év elején bejelentette több világklasszis
nyári leigazolását az Audi ETO KC. A francia Euró
pabajnok Beatrice Edwige még januárban aláírt,
hozzájuk csatlakozott néhány nappal később a vi
lágbajnok Estelle Nze Minko, valamint a norvég
olimpiai aranyérmes Amanda Kurtovic is.

Az év legjobb kézilabdázói között a serdülőknél
Farkas Johanna, a kapusok mezőnyében Kiss Éva,
a külfökdiek között pedig Nycke Groot végzett az
élen a Magyar Kézilabda Szövetség szavazásán.

Február

Győr rendezhette meg a kötöttfogású Magyar
Nagydíj Polyák Imreemlékversenyt, melyen a hazai
birkózók közül többen is dobogóra állhattak. Lőrincz
Viktor aranyérmet szerzett, Szilvássy Erik, Tóth Mar
tin és Lám Bálint harmadik helyen végzett.

Az ergométeres világbajnokságon az Egyesült
Államokban a Győri Atlétikai Club (GYAC) para
evezőse, Pető Zsolt világcsúccsal lett aranyérmes.

A II. Győri Sportbálon az önkormányzat és a Sport
csillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány ismét díjazta a
város legjobb sportolóit, az előző évi eredmények
alapján. Balla Virág, a Győri Vízisport SE háromszoros
Európabajnok, világbajnoki ezüstérmes kenusa, va
lamint Boros László, a Győri Lövész Klub sportlövője
érdemelte ki a legjobbnak járó kitüntetést. A csapa
tok között a Győri Audi ETO kézilabdázói nyertek, az
év edzőjének járó elismerést a Győri Vízisport SE ke
nusainak mestere, Szabados Krisztián vehette át. A

sportbálon kihirdették az év felfedezettjét is. Ezt a dí
jat Mészáros Krisztofer, a GYAC 17 esztendős tornász
csillaga kapta. A Fair Playdíj is bekerült az elismeré
sek közé, ezt Gasztonyi Péter László, a GYAC evezőse
érdemelte ki. Győr Város Ezüst Emlékérmét Németh
Gyöngyi, a GYAC dobóatlétáinak edzője vehette át.
A Győr Sportjáért Életműdíjjal a korábban a Győri
Elektromos Asztalitenisz Szakosztályt vezető Horváth
Tibor munkáját ismerték el.

Március

Ezüstérmet szerzett a szentpétervári junior
cselgáncs Európakupán Sipőcz Richárd, a SZESE
versenyzője, aki ezzel az éremmel kezdte rendkí
vül sikeres évét. 

Az edzőváltások hónapja volt a március. Az NB
IIes Gyirmót labdarúgócsapatának kispadján Han
nich Péter váltotta Szepessy Lászlót, míg az ETO
nál Herczeg Miklós került a távozó Király József ve
zetőedző helyére.

Új magyar csúccsal nyerte a női 50 kilométeres
gyaloglást az országos bajnokságon a győri Futó
barátok versenyzője, Kovács Andrea.

Három ETOjátékost választottak be a női kézi
labda Bajnokok Ligája álomcsapatába, Anne Met
teHansent, Stine Oftedalt és Crina Pinteát.

Április

Tizenötödik bajnoki címét szerezte meg az Audi
ETO KC a női kézilabdabajnokságban. A győriek
33–29re győzték le a Ferencvárost a Népligeti

Elek Gyula Arénában, ezzel két fordulóval az idény
vége előtt bebiztosították elsőségüket az NB Iben.  

Május

Negyedik helyen végzett a női kosárlabdabaj
nokságban az UNI Győr, miután a bronzéremért
rendezett párharc harmadik meccsén is kikapott
a Zalaegerszegtől.

Ötödször is Bajnokok Ligája győzelmet ünnepel
hetett az Audi ETO. A győri lányok a budapesti Fi
nal4 döntőjében a korábbi edzőjük, Ambros Mar
tín irányította orosz Rosztov Don csapatát győzték
le 25–24re.

Győrben versenyeztek az ország legjobb mara
toni kajakosai, kenusai a magyar bajnokságon. A
Graboplast VSE klasszisa, CzéllaiVörös Zsófia
nyert kajak egyesben, klubtársa, Csay Renáta har
madik lett, míg párosban aranyérmet szerzett a
győri egység.

Boér Gábort nevezték ki az ETO FC vezetőedző
jének. Hannich Pétert pedig Csertői Aurél váltotta
a Gyirmót kispadján. 

Június

A jövő nagy judós generációjának mérkőzéseit lát
hatták mindazok, akik június elsején és másodikán el
látogattak az Olimpiai Sportparkba, ahol a serdülő ju
do Európakupa küzdelmeit rendezték. Győr már ti
zenkettedik alkalommal adott otthont a versenynek.

> > > 
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Huszonhat ország 1500 sportolója vett részt a
2019es ultimate frizbi Európabajnokságon Győrben,
ahol összesen 289 mérkőzést játszottak le több pá
lyán. A magyar színeket egy vegyes csapat képviselte,
amelyben több fiatal győri játékos is helyet kapott.

A magyar női 3x3as kosárlabdaválogatott
ezüstérmes lett az amszterdami világbajnokságon.
A csapatban ott volt a Győr korábbi válogatott já
tékosa, Cyesha Goree, valamint a jelenleg is a zöld
fehéreknél játszó Papp Klaudia is.

Hivatalosan is bejelentették a Giro d'Italia há
rom magyarországi szakaszának útvonalát. A má
sodik szakasz érinti Pannonhalmát és Győrt is, a
mezőny ide 2020. május 10én érkezik.

Először rendeztek világbajnokságot a junior tor
nászoknak. Érdekesség, hogy a Nemzetközi Torna
Szövetség magyar kezdeményezésre írta ki a vbt, így
nem is lehetett máshol a sporttörténelmi világver
seny, mint Magyarországon. Győrben a jövő tornász
csillagjait láthatta a közönség június 27. és 30. között.
A magyar színeket három lány és három fiú képvisel
te, Balázs Krisztián bronzérmet szerzett.

Július

Sipőcz Richárd bronzérmet szerzett a budapes
ti cselgáncs Grand Prixn. A SZESE judósának ez
volt az első felnőtt világversenye, és 18 évesen do
bogóra állhatott.

A magyar női kézilabdaválogatott nyerte a győ
ri junior Európabajnokságot, amely több Audi
ETOjátékossal a soraiban, a döntőben 27–20ra
legyőzte Hollandiát az Audi Arénában.

A maratoni kajakkenu Európabajnokságon
CzéllaiVörös Zsófia két arany és egy ezüst, Csay
Renáta egy aranyéremmel zárt. A Graboplast VSE
sportolói tíz aranyérmet nyertek a szolnoki orszá
gos bajnokságon.

Augusztus

Nyolc országból hetvennégy csapat, ezerhétszáz
versenyző érkezett Győrbe, a 16. IAMMazsorettsport
Európa Bajnokságra és Nemzetközi Kupára.

Az Audi Aréna Győr adott otthont a WAKO Kadet
& Junior KickBox Európabajnokságnak. Közel negy
ven ország több mint kétezer versenyzőjének részvé
telével ez volt Magyarország egyik legnagyobb után
pótlássporteseménye idén. A hazai sportolók 28
arany, 23 ezüst és 63 bronzérmet szereztek.

A GYACos Szabó Bence és a szolnoki Furkó Kál
mán alkotta könnyűsúlyú kettes óriási, rég nem lá
tott magyar sikert ért el a Floridában rendezett
U23as evezősvilágbajnokságon. A magyar egy
ség bronzérmet nyert, majd szeptemberben Gö
rögországban Európabajnoki címet szerzett.

A szegedi síkvízi kajakkenu világbajnokságon a
Graboplast VSE versenyzője, Kopasz Bálint nyert
K1 1000 méteren. A győri Balla Virág–Devecseriné
Takács Kincső kenus páros ezüstérmes lett az 500
és 200 méteres távon is.
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Sikeres szezont zárt a győri ultramaratonista Ro
kob József, aki megnyerte a svájci tízszeres Iron
manversenyt. Ezen a viadalon tíz egymást követő
napon kellett teljesíteni az Ironman távokat, vagy 
is naponta a 86 kilométer úszást, a 180 kilométer
kerékpározást, és a 42 kilométer futást.

Szeptember

A magyar válogatott három arany és két bronz 
érmet szerzett az előolimpián, vagyis a kajakosok
és kenusok Tokióban rendezett tesztversenyén. A
győriek közül a világbajnok kajakos Kopasz Bálint,
és a Balla Virág–Devecseriné Takács Kincső kenus
duó is nyerni tudott.

Életének 65. évében elhunyt Kadler Gusztáv, a
Magyar KajakKenu Szövetség alelnöke, a Grabo 
plast Győr szakosztályelnöke, a város díszpolgára,
a Magyar Olimpiai Bizottság tagja.

Sipőcz Richárd bronzérmes lett a finnországi ju
nior judo Európabajnokságon, majd néhány hét
tel később a korosztály világbajnokságán is, majd
Európabajnok lett az U23asok között.

Október

Az Olimpiai Sportparkban rendezték a Magyar
Mesterfokú Tornászbajnokságot, amelyen a GYAC
os Mészáros Krisztofer három elsőséget gyűjtött be.

A maratoni kajakkenu világbajnokságon, Kíná
ban, a győri CzéllaiVörös Zsófia–Csay Renáta ket
tős megvédte címét. A sportág legendájának, Csay
Renátának ez volt a huszadik vbaranyérme, az el
sőt húsz évvel ezelőtt, Győrben szerezte.   

November

Idén hét versenyt rendeztek az úszók Világkupa
sorozatában. A győriek a legeredményesebb ver
senyzők közé tartoztak. A legtöbb érmet Jakabos
Zsuzsanna nyerte.

Az ifjúságiaknak harmadik alkalommal rendez
tek Judo Európakupát. A győri viadalon a magya
rok végeztek az éremtáblázat első helyén. A győ
riek közül Farkas Szilvia lett aranyérmes.

December

Boér Gábor helyett Kondás Elemér irányítja ve
zetőedzőként a Győri ETO FC labdarúgócsapatát. 

A magyar válogatott a 14. helyen végzett a női
kézilabdavilágbajnokságon Japánban, de még így
is maradt esélye arra, hogy kijusson a tokiói olim
piára. A nemzeti együttesben az Audi ETOt két já
tékos, Kiss Éva és Faluvégi Dorottya képviselte.

A magyar küldöttség 11 éremmel, 4 arannyal,
4 ezüsttel és 3 bronzzal zárta a Glasgowban ren
dezett rövidpályás úszó Európabajnokságot, ezzel
az éremtáblázat 4. helyén végzett. A Győri Úszó
SEt hatan képviselték Skóciában. Jakabos Zsuzsan
na egy ezüst és egy bronzérmet, Szabó Szebasz
tián két ezüstöt szerzett. Lobanovszkij Maxim egy
második és egy harmadik hellyel zárt.
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