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Korábban a Kereskedelmi Alkalmazottak
Szakszervezete javasolta, hogy kétórán-
ként biztosítsanak tízperces szünetet a

dolgozók számára, amikor levehetik az egész
nap kötelezően viselt maszkot. „Nagy öröm,
hogy kérésünk meghallgatásra talált, még ha
nem is pontosan abban a formában, ahogy azt

MASZK NÉLKÜLI PIHENO
JÁR A BOLTI ELADÓKNAK
Mellőzhetik a dolgozók a maszk használatát, de csak egy arra kijelölt
helyen, szünetben és megállapodás alapján. A közelmúltban megje-
lent kormányrendeletből kiderül, a munkáltató és a munkavállaló
megállapodhatnak abban, hogy az üzletben történő munkavégzés so-
rán az ott dolgozók számára olyan szünetet biztosíthatnak, amikor
levehetik a maszkot. 

javasoltuk” – mondta a Győr Plusznak a KASZ
alelnöke. „A maszkmentes pihenőre nincs mód
akárhol, a helyszínét a munkáltatónak vagy az
üzletvezetőnek kell kijelölnie. Nem lehet az el-
adótérben, ahol vásárló tartózkodhat, és nem
lehet a raktárban sem, ahol a termékeket tá-
rolják” – tette hozzá Potyondi Antal. „Az egész
napos maszkviselés nagyon megterhelő az el-
adóknak és eddig nem volt egyértelmű szabály
arról, hogy hol szabadulhatnak meg szabályos

keretek között a szájat és orrot eltakaró arcvé-
dőtől” – fogalmazott a szakszervezeti vezető.
„Az új rendelet csak lehetőséget teremt a
maszkmentes szünetre, ahhoz mindenképpen
megállapodás kell a felek között” – jelezte Po-
tyondi Antal. A Kereskedelmi Alkalmazottak
Szakszervezete minden évben „nekifut” a de -
cember 24-ének is. Idén azt kérik és javasolják,
hogy legfeljebb déli 12 óráig legyenek nyitva az
üzletek. „Egyre több bolt és áruházlánc jelzi,
hogy támogatja az elképzelésünket, hiszen dé-
lig bőven be tud vásárolni mindenki, az alkal-
mazottaknak pedig marad idejük hazaérni és
felkészülni az ajándékozásra” – fogalmazott a
KASZ alelnöke. A járvány miatt a szokásosnál
jóval később ugyan, de megkezdődtek a jövő
évi bértárgyalások is a munkaadókkal. „Egye-
lőre távol állnak egymástól az elképzelések, de
mi mindenképpen két számjegyű béremelést
szeretnénk 2021-ben” – mondta a szakszer-
vezeti vezető.            

AJÁNLÓ
AJÁNLÓ
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Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Illusztráció
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Egy borzalmas és fekete év utolsó napjait tapos-
suk. A Covid-19-járvány mindannyiunk életét
nehezebbé tette. Polgármesterként hogyan éli
meg a pandémiás helyzet második hullámát?
Amikor polgármester lettem, tudtam, hogy ne-
héz lesz a dolgom, hisz egy olyan városban kell
felépítenem egy új jövőképet, ami a szülőváro-
som. Ez egy rendkívül megtisztelő feladat, és azt
hiszem, mindenki látja, hogy kellő dinamizmussal
vetettem magam munkába. Azt kell mondanom,
hogy az a problémamennyiség, ami a megválasz-
tásomkor látszott, „kismiska” ahhoz képest, ami
most van, hiszen a Covid-járvány második hullá-
ma olyan mértékben tépázta meg a gazdaságot,
a munkavállalókat, az oktatást, a szociális ellátás-
ban dolgozókat és a szociális ellátottakat, és
egyáltalán az emberek lelki világát, amivel még
sohasem találkoztunk a mi életünkben. 

A szüleink már találkoztak, hisz zömében gyerek-
ként, de túléltek egy háborút. Ők ismerték a fogal-
mat, hogy mit jelent az éhezés, mit jelent az, ha
semmiből kell valamit teremteni. A mi generáci-
ónk abba született bele, hogy egyre
jobb lett az életünk. Ez a világjárvány
megmutatta azt, hogy sebezhetőek
az emberek. Ez pedig anyagilag is, de
még inkább lelkileg állítja nagyon ko-
moly kihívás elé az embereket. Hisz
az a tény, hogy naponta látunk em-
bereket meghalni úgy, hogy előtte
semmi bajuk nem volt, nagyon nyo-
masztóan hat az emberre. Ha meg-
lesz a védőoltás, ebből a gödörből is
kikecmereghetünk. Ha már csak annyi lesz a prob-
léma, hogy a gazdaságot hogyan állítjuk talpra, az
már sokkal kisebb lelki teher lesz a társadalom-
ban. Egyelőre még itt van a halál szele.

>  >  >

Felfokozott tempóval kezdett bele Győr közéletének átalakításába dr. Dézsi Csaba András a megvá-
lasztása után. Többeknek idegen volt a sebesség, ám a feladatok nem tűrhettek halasztást. Volt, aki
ment, volt, aki jött, a felmerült városi problémák pedig kezdenek megoldódni. A polgármester kiűzi
Mekk Eleket a folyók városából.

DÉZSI: ÉN NEM AKKOR IMÁDKOZOM,
AMIKOR BAJ VAN...

POLGÁRMESTERI ÉVÉRTÉKELŐ: NYITOTT VÁROSHÁZA, 
KÖZLEKEDÉS, COVID-JÁRVÁNY, FELTÉTLEN HIT A JÖVŐBEN

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Marcali Gábor

O. Jakócs Péter

EZ A VILÁGJÁRVÁNY 
MEGMUTATTA AZT, 
HOGY SEBEZHETŐEK 
AZ EMBEREK
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Ugorjunk vissza a ciklus elejére. Megválasztá-
sa után hatalmas elánnal vetette bele magát
a munkába. Talán sok városházi kollégának
idegen is volt a tempó…
Több vezetőtől megváltam az elmúlt csaknem
egy évben. Ennek az volt az oka, hogy én sze-
retek valódi munkát végezni. Aki elfogadta ezt
az új, „valóban oldjuk meg az emberek prob-
lémáját” gondolkodást  – hisz mindennél fon-
tosabbnak tartom a párbeszédet a városlakók
és a hivatal között –, az folytathatta a mun-
káját. Azt hiszem, abban hoztam a legtöbb újí-
tást a városvezetésben, hogy figyelembe
vesszük a  polgárok problémáit, mert gyakran
joggal érezhették az emberek, hogy a gondjaik
nem érdeklik az önkormányzatot. Egy város-
vezetés nem engedheti meg magának, hogy
önmagával, vagy csak a politikai ellenfeleivel
legyen elfoglalva. Nekünk a város működteté-
se a feladatunk, mégpedig úgy, ahogy azt az
itt élő emberek szeretnék. Amikor polgármes-
ter lettem, akkor abban a pillanatban 140 ezer
ember vezetője lettem, egyben 140 ezer
munkatársat is szereztem, akiktől tanácsokat,
véleményeket szeretnék kapni. És adják is nap
mint nap. Egyébként az kell mondanom, hogy
a lakosság hamarabb felvette a fordulatszá-
mot, mint a hivatal és a cégeink egyes részei.
Elkezdett koszosodni, szemetesedni a város,
és egyfajta passzív ellenállást láttam egy-két
cégvezetőnk részéről, tőlük megváltunk. Sen-
kitől nem váltunk meg úgy, hogy annak nem
volt alapos oka. Azok a cserék, amiknek meg
kellett történnie, megtörténtek. Ha bárki nem
érti, hogy miért kellett váltanunk a posztján,
azzal a nyilvánosság előtt erről szívesen el-
beszélgetek.

Már a választási kampányban megígérte a
nyitott városházát, úgy tűnik, ez mostanság
érik be, hisz tucatszám érkezik kérdés a város-
lakóktól a közösségi portálra. A külső kommu-
nikáció felpörgetése volt a cél?
Nagyon hamar felpörgött a kérések, kérdé-
sek listája. Ezeket egyenként válaszolgattam
meg személyesen. Szakemberekkel konzul-
tálok a felvetett problémáról és függetlenül
a napszaktól, választ is várok rá. Gyakran a
tőlük kapott tanácsokat adom tovább a kér-
dezőknek. Nem hitegetünk senkit, ám sok-
szor tudunk segíteni. Azért látszik, hogy mit
csinálunk, mert ezt mi láttatjuk, és mivel az

emberek látják, hogy dolgozunk, egyre több
problémát vetnek fel. Ez így jó, mert ezen
gondolatok mentén tudjuk tervezni, merre
haladjon Győr a jövőben.

Covid-járvány ide, gazdasági nehézségek oda,
nagyon sok beruházás került Győrben tető alá
az elmúlt időszakban…
Építettünk utakat, felújítottunk bölcsődét, óvo-
dát, átalakítottuk a szemétszállítás rendszerét
és jelenős karbantartási munkát végeztünk a
csatornarendszerünkben. Ezek a bajok amúgy
„csapásszerűen” jöttek. Nemcsak a Covid-jár-
vány nehezítette meg az életünket, hanem az

Rövid idő alatt lecserélték
az elavult győri buszokat

A fiataloknak és az idősebbeknek is
felhőtlen kikapcsolódást jelent
a modernizálódott Eötvös park.
A tervezésbe bevonta az önkormányzat
a város fiataljait is.

Teljesen megújult
a ménfőcsanaki 
bölcsőde is
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özönvíz is, ami Közép-Európa Velencéjévé tette
a várost. Érdekes kihívás volt, hisz ez az esemény
mutatta meg, hogy néhány vállalatunk nem vet-
te komolyan a problémát. Ezt természetesen
nem lehetett következmények nélkül hagyni.
Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy év-
tizedes karbantartási munkák maradtak el, minél
jobban tájékozódtam, annál több rossz beideg-
ződést találtam. Rá kellett jönni mindenkinek,
hogy nemcsak a nagyberuházások lényegesek,
hanem a város normális működést befolyásoló
dolgok is, amik nem látványosak, de annál fon-
tosabbak. Alapvetően egyébként két stratégiai
terv van folyamatban. Az egyik a színházberuhá-
zás, amit azért állíttattam le, mert nem volt jó
gondolat az átépítés. Azért, mert hosszú távon
gondolkodom. A belváros kicsit „bepunnyadt”, új-
donságra van szükség, ami felpezsdíti a közéle-
tet. Ki kell tágítanunk a belvárost és erre kitűnő
lehetőség a volt Rába-gyár területe, ahol egy
kulturális központot álmodtam meg.

A másik pedig, gondolom, a győri közlekedés,
hisz régóta bosszantja már a városlakókat…
A közlekedés teljesen új átgondolást igényel,
hisz a város hátrányos adottsága, hogy teljesen
kettészeli a vasút. Már vagy 20 éve felvetettem
az ötletet, hogy le kellene vinni, két kilométer
hosszan a vasutat a föld alá. Most ismét elkez-
dünk foglalkozni a kérdéssel. A másik eleme pe-
dig az elővárosi vasútvonalak fejlesztése lehet.
A vasút, HÉV kiépítése is tervben van. Ha sike-
rülne az európai költségvetést úgy elfogadtatni,
ahogy mi szeretnénk, akkor erre a célra nagyon
komoly beruházás érkezhet Győrbe.

Mekkora volumenről van szó?
Ez nagyjából százmilliárdos tétel lenne. Ebből
lehetne a Gárdonyi-iskolától a temetőig villa-

mosvonalat is létesíteni. Kitűnő kapcsolatunk
van az egyetem közlekedési mérnökeivel, akik-
kel együttműködve tervezzük meg Győr jövő-
beli közlekedési hálózatát.

Ennek a törekvésnek a célja nyilván a belvá-
ros autóterheltségének csökkentése, felté-
tele azonban a megfelelő P+R parkolók ki-
építése lenne.
Igen. Hatalmas terhelést jelent az, hogy Ménfő-
csanakról, Szabadhegyről, Győrszentivánról au-
tóval járnak be az emberek. Ha kötöttpályás esz-
közzel tud valaki bejárni a lakóhelyéről, sokkal
biztonságosabbá válhat a közlekedés, nem kell
tülekedni a dugóban, időre be is tud érni a mun-
kahelyére. Ehhez pontos vonatok kellenek, ezért
meg is kezdtük a tárgyalásokat a MÁV és GySEV
illetékeseivel. A többi között tárgyalunk egy olyan
regionális bérlet bevezetéséről, amivel a város
vonzáskörzetében élők kedvezményesebben ér-
hetnék el a célállomásukat. Ez a bérlet kombinál-
ható lenne a buszjáratokra is érvényes bérlettel.

Ha már busz. Az öreg városi buszok kérdését,
úgy tűnik, megoldották…
A győri buszok kérdése csak fél siker. Az tény,
hogy negyven új buszt állítottunk forgalomba,
ám a Volánnal van egy kis problémám, mert úgy
tűnik, hogy túl magas árakat akar ránk erőltetni,
és erre az eddigi szerződéseik többé-kevésbé te-
ret is adtak. Át kell gondolnunk azt, hogy mikép-
pen oldjuk meg a város buszközlekedését.

Nehéz év van mögöttünk, és a következő
eleje sem látszik egyszerűnek, ám Győr ju-
bilálni fog.
Nagyon fontos évforduló előtt állunk, hiszen
750 esztendeje kapta meg Győr a királyi város
rangot. Ezt méltóan szeretnénk megünnepelni.
Olyan kiadványokat, előadásokat tervezünk,
amikből az itt élők megtudhatják mindazt, ami-
re büszkék lehetünk. A közelmúltban ide költö-
zők gyakran csak annyit tudnak Győrről, hogy

gazdag város, pedig ennél sokkal több győrinek
lenni. Várunk biztonságot adott Európának, hi-
szen megállította a török veszedelmet a XVI.
században, így a keresztény Európa védőbás-
tyája volt egykoron. Beszélnünk kell a város
nemzeti sokszínűségéről és annak kialakulásá-
ról, az ipar, az oktatás és a kultúra fejlődéséről.
Sok információt kell tehát adnunk a győrieknek
és az ide látogatóknak a jövőben.

Minden városlakó tisztában van azzal, hogy a
polgármester kitűnő kardiológusprofesszor,
szereti az állatokat, ám azt kevesen tudják,
hogy hitét gyakorló református presbiter is.
Ebben a szerepében mit üzen a győrieknek?
Sokkal könnyebb az embernek, ha van hite. Ha hi-
szünk, midig van egy társunk, aki mellettünk van,
akkor is, ha fizikailag egyedül vagyunk. Betegség-
ben, egészségben. Megkérdezték tőlem korábban,
hogy szoktam-e imádkozni műtét közben. Igen,
szoktam, de sohasem akkor, amikor baj van, hanem
mindig előtte imádkozom, hogy ne legyen baj…

Az elővárosi kötöttpályás közlekedés
fejlesztésének alapvető feltétele
a megfelelő számú P+R parkoló
megléte. Ennek jegyében épült
a Dr. Petz Lajos Parkolóház is.

Győrszentivánt is
biztonságos kerékpárút
köti össze a belvárossal
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Vöröskereszt – 
Szemléletváltás az adományozásban
Hogyan készülnek az ünnepekre? – kérdezem
Kun Szilviát, a Vöröskereszt megyei igazgatóját.

A csomagosztás egy kicsit eltérő módon történik
majd, mint az előző években. Alapszervezeteink
közreműködésével azonban idén is több száz
családhoz fogunk eljutni, mint ezt megelőzően.
Az alapszervezetek önkéntesei nagy szerepet
vállalnak a gyűjtésekben, a csomagolásban. Túl
vagyunk az élelmiszerbankkal közös akción, kö-
zel egy tonna élelmiszert sikerült Győrben be-
gyűjteni. Idén is elindult és működik a Mikulás-
gyár, a postán még feladhatják a segíteni szán-
dékozók ezen keresztül a csomagjukat, melyeket
a Magyar Posta szállít ki központi telephelyeinkre.

KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS 
A SZERETETSZOLGÁLATOKNÁL

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

A karácsonyi készülődés nem mindenkinek jelent gondtalan örömöt.
Ahhoz, hogy a nehéz körülmények között élő embereknek is szép le-
gyen az ünnep, sokak munkájára, csendes jóságára, önzetlen szolida-
ritására van szükség. 

Az egyik győri bevásárlóközpontban is gyűjtöt-
tünk tartós élelmiszert a múlt héten, egy másik-
ban pedig az ifjúsági szervezetünk önkéntesei
teszik ugyanezt a napokban. A látókörünkben lé-
vő rászorulókkal a kapcsolatunk egész évben fo-
lyamatos, az élelmiszerbank jóvoltából átlagosan
napi szinten 25 családnak osztunk élelmet. A ve-
szélyhelyzet miatt ennek kiszállításában nagy
segítségünkre vannak a győri kerékpárosok. 

Tavaly karácsonyra négyszáz csomagot állítot-
tunk össze Győrben, melyeket megpróbáltunk az
igényeknek megfelelően személyre szabni. Elő-
zetesen felmértük, kinek mire van szüksége, s
ezek alapján készítettük el szeretetcsomagunkat
a gyűjtött adományokból. Idén érkeznek még elő-
re csomagolt élelmiszeradományok is egy cég-
csoporttól, melyeket szintén hozzáteszünk az ál-
talunk gyűjtött termékekhez. Akadnak a Covid-
helyzet kapcsán extra igények is. Több szülő ke-
resett meg bennünket, hogy szeretnének számí-
tástechnikai eszközt karácsonyra, amivel a gyer-
mekük a digitális oktatásba bekapcsolódhat. Ter-
mészetesen ilyenkor is igyekszünk helytállni. Idén
az egyedülálló, hatvan év feletti, nehéz körülmé-
nyek között élő nyugdíjasokat, a gyermeket egye-
dül nevelő szülőket és a fogyatékossággal, tartós
betegséggel élőket céloztuk meg.

Egyébként egy jóirányú szemléletváltás követ-
kezett be az elmúlt évek alatt. Az emberek rá-
jöttek: az adományozó nem az, aki a kilyukadt
nadrágját vagy a hiányos társasjátékot hozza
el hozzánk. Örvendetes számomra, hogy több
az olyan egyéni adakozó, aki terméket vásárol
és felkéri szervezetünket, hogy juttassuk el a
rászorulókhoz. Vannak olyan felajánlók is, akik
az adományok szállításában vállalnak szerepet,
vagy épp arra várnak, jelezzük nekik, hogy hol
kapcsolódhatnak be a segítségnyújtásba.

Máltai Szeretetszolgálat – 
Adománykártyákkal is öröm adni
Panker Mihály, a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat regionális ügyvezetője arról tájékoztat,
hogyan változtatták meg ez évi akciójukat a
járvány miatt. 

A védőintézkedésekre koncentrálva szerveztük
át a csaknem negyedszázados múltra vissza-
tekintő karácsonyi gyűjtésünket idén. Az „Adni
öröm!” akciót december 16. és 21. között Győr-
ben négy áruházban rendezzük meg. Ebben az
évben adománykártyák vásárlására kérjük az
üzletekbe betérő embereket. 

Az 1997 óta megrendezett „Adni öröm!” kará-
csonyi gyűjtést a személyes találkozásokra
alapozta szeretetszolgálatunk, melynek ön-
kéntesei az üzletekbe érkező vásárlókat azzal
szólították meg: lehetőség szerint vásároljanak
tartós élelmiszert a rászoruló embereknek is.
Aki eleget tett a kérésnek, a pénztárak után fel-
állított Máltai-asztaloknál adhatta át adomá-

KÖRKÉP

SOKAK MUNKÁJÁRA,
CSENDES JÓSÁGÁRA, 
ÖNZETLEN 
SZOLIDARITÁSÁRA 
VAN SZÜKSÉG
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nyát, jellemző módon lisztet, cukrot, konzervet,
édességet. 2020-ban a járványhelyzetre tekin-
tettel személyes találkozások nélkül szervez-
tük meg karácsonyi gyűjtésünket. Most az üz-
letekben az önkénteseket megszemélyesítő,
életnagyságú kartonfigurák emlékeztetik a vá-
sárlókat az akcióra, ők pedig liszt, cukor és olaj
helyett az ezeket a termékeket vagy komplett
élelmiszercsomagot szimbolizáló adomány-
kártyákat vásárolhatnak. Az élelmiszereket he-
lyettesítő adománykártyák hét különböző cím-
letben lesznek megtalálhatók az áruházakban,
a legolcsóbb 99 forintba kerül, a legdrágább ára
4500 forint. A kártyákat az „Adni öröm!” felira-
tú tábláról vehetik el a vásárlók, illetve a tartós
élelmiszerek polcainál is megtalálhatók lesz-

nek. Miután a vásárlók a járvány miatt nem ta-
lálkoznak személyesen az adományokat kérő
önkéntesekkel, az üzletek hangszóróiban fél-
óránként hallható lesz a Szeretetszolgálat fel-
hívása, melyben Csuja Imre Jászai Mari-díjas
színész kéri a nemes ügy támogatását. 

A hat nap alatt megvásárolt adománykártyák
ellenértékéből csomagokat állítunk össze,
amelyeket önkénteseink osztanak ki a rászo-
rulóknak, akik elsősorban a Szeretetszolgálat
adatbázisában szereplő idősek, családok közül
kerülnek ki és leginkább rászorulnak a kará-
csonyi segítségre. Győrben terveink szerint
december 18-án, 21-én és 22-én adjuk át a
csomagokat. Részben az Amadé utcai köz-

pontban, részben lakóhelyre történő kiszállí-
tással juttatjuk el az adományokat. Mindenkit
értesítünk, mikor és milyen módon veheti át
az ajándékcsomagot, természetesen maxi-
málisan ügyelve a szabályok betartására és
munkatársaink, valamint a támogatottak
egészségének védelmére.

Katolikus Karitász – 
A szemérmes szegényeket keresik
Az idei koronavírus-járvány a Győri Egyházme-
gyei Karitász lehetőségeit is beszűkítette, emi-
att a hagyományos adventi tartósélelmiszer-
osztásunk elmarad – mondja Lőrincz Attila
igazgató. Helyette meglévő készleteinkből
december folyamán Győrben a Szociális és
Családsegítő Szolgálaton, valamint a KISOSZ
önkéntes kerékpárosain keresztül segítjük a
rászorulókat. Arra törekszünk, hogy szemé-
lyes kapcsolatok által felkutassuk a ,,szemér-
mes szegényeket", vagyis azokat, akik nem
mernek hangosan segítséget kérni.

Örömmel fogadjuk a felajánlásokat, nemrég
egy cég keresett meg bennünket, ahol a dol-
gozók gyűjtöttek nagyobb mennyiségű ruhát,
tartós élelmiszert és tisztítószereket.

A hideg idő beálltával hat rászorulónak segí-
tettünk fatüzelésű, hordozható kályhával, il-
letve CO-mérővel és füstjelzővel.

A határon túl élőkre is gondoltunk, így már zajlik
egyházmegyénkben is az országos Angyalba-
tyu-kezdeményezés, melynek során kárpátaljai
gyerekek karácsonyát szeretnénk szebbé tenni
egy-egy cipősdoboznyi ajándékkal.



2020. december 11.8

Milyen szervezetet örökölt az elődjétől?
A nyugdíjba vonuló Miklósyné Bertalanfy Máriá-
tól vettem át ezt a munkát. Ő fantasztikus mun-
kát végzett a győriek egészségének a megőrzése
érdekében. Van hát mire alapozni, s van mihez
mérni magunkat. Két munkatársam, Hegedűs Tí-
mea és Takács Emma ugyancsak elkötelezett,
értő szakemberei a Győrben élők életminőségé-
nek javításának, fejlesztésének.

Győr mikor kapcsolódott be a WHO Egészsé-
ges Városok hálózatába?
Harmincegy évvel ezelőtt. Európában egyéb-
ként összesen több mint 1400 város vesz részt
benne.  A magyar hálózatot az Egészséges Vá-
rosok Kárpát-medencei Egyesülete fogja ösz-
sze, melyet jelenleg 24 település alkot. A Győr-
ben élők egészségének megőrzésében, az élet-
körülmények javításában felelősen cselekvő
önkormányzat támogatja településünk részvé-
telét az Egészséges Városok programban. 

Milyen programok, tevékenységek fűződnek a
WHO győri irodájának a nevéhez?
Győrben a WHO Egészséges Városok programja
sokrétű tevékenységet ölel fel, összefogja, koor-
dinálja a városban az egészség megőrzésére irá-
nyuló kezdeményezéseket. Legnépszerűbb prog-
ramunk az Egészségpiac nevű lakossági egész-
ségmegőrző sorozat, mely 26 éve kezdődött meg
Győrben. Természetesen ezen túl sok átfogó stra-
tégiai program fut a háttérben. Jelenleg a város
egészségvédelmi terve, a drogstratégia, valamint
a 2024-ig szóló, az idősek életminőségét javító
koncepció és feladatterv alapján folyik a munka.

A drogstratégia alapja nyilván a helyzetisme-
ret. Hogyan tudják nyomon követni a helyi
drogfogyasztási szokásokat?
A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
munkáját a WHO fogja össze, elnöke a terüle-

DR. SAYOUR AMER LETT 
A WHO KOORDINÁTORA

EGÉSZSÉGPIAC, DROGSTRATÉGIA, DIÁKRELAX, IDŐSÜGY

A legfontosabb feladatunk a járványhelyzetben az, hogy meggyőzzük
az embereket: ne féljenek az oltástól, hiszen az életeket menthet.
Amíg azonban az ígéretes vakcinák nem elérhetők, szigorúan be kell
tartani a maszkviselési szabályokat és a távolságtartás előírásait –
hangsúlyozta dr. Sayour Amer kardiológus főorvos, aki kórházi mun-
kája mellett a WHO koordinátora lett.

tért felelős alpolgármester. A WHO Egészséges
Városok Programirodája koordinálja a város
droghelyzetének felmérését is. Győrben nem-
zetközileg elfogadott kérdőívekkel próbáljuk
meg nyomon követni a pszichoaktív szerek
használatát. Elsősorban a felső tagozatos ál-
talános iskolások, valamint a középiskolás ko-
rúak szokásaira koncentrálunk. A drogfogyasz-
tás mögötti motivációk ismerete vezethet el a
hatékony megelőzésig.

Győrben az idősekkel való törődés, felelős-
ségérzet országos példának számít.  Mekko-
ra része van ebben a munkában a WHO-iro-
dának?
Az iroda segíti a város Idősügyi Tanácsának
szakmai munkáját, közreműködik az éves kon-
cepció kialakításában és végrehajtásában is. A
tanács elnöke egyébként a polgármester.

Sok programjuk elmaradt a Covid-19-járvány
miatt?
Sajnos sok. Elmaradt például a már említett
Egészségpiac, melynek programsorozatában
Győr 12 városrészében változatos szűrővizs-
gálatokat ajánlunk, közvetlen kapcsolatot ala-
kítunk ki az emberekkel. El tudtuk viszont indí-
tani a Diákrelax képzést, mely a pedagógusok-
nak, védőnőknek ad lehetőséget arra, hogy az
iskolák mindennapi életébe beépítsék a stressz -
oldó technikákat.   

Ebben a kiszámíthatatlan járványhelyzetben
mit tartanak fő céljuknak?
A jelenlegi járványhelyzetben még inkább a la-

kosság egészségének védelme, illetve a  pre-
venció a fő feladatunk. Fontos a kialakult helyzet
hozta új problémákra reagálni, fel kell mérni,
hogy a Covid-19 milyen új feladatok elé állít
bennünket, amelyekre fókuszálni szükséges.
Még inkább szükséges a fizikai egészség mellett
a lelki egészséggel is foglalkozni. Fontos meg-
győzni az embereket arról, hogy az oltás élete -
ket ment. A vakcinák biztonságosak lesznek, és
alkalmazásuk nélkül nem lehet helyreállítani

Dr. Sayour Amer Libanonban született, Bu-
dapesten végezte az egyetemet, jelenleg a
győri kórház kardiológiai főorvosa. Az idén
március 15-én Pro Urbe-díjjal tüntette ki az
önkormányzat. Felesége szír származású
fogorvos. Két gyerekük van, Alex Ali a Sem-
melweis Egyetem szívgyógyászati kliniká-
ján, öccse, Nabil a SOTE farmakológiai inté-
zetében PhD-hallgató.

normális életünket. Dr. Hans Henri P. Kluge, a
WHO európai regionális igazgatója úgy fogalma-
zott: Foglalkozni kell azzal, hogy minden város-
ban legyen oltási tervünk. Sajnos a felmérések
szerint egyes országokban az emberek mintegy
fele bizalmatlan a vakcinával szemben. Nagyon
fontos, hogy eloszlassuk az alaptalan kételye-
ket, s az emberek megbízható forrásból tájéko-
zódjanak. Amíg nincs oltóanyag, addig a maszk-
viselési szabályokat és a szociális távolságtartás
követelményét be kell tartanunk.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor
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Már az elején be kell vallanom, nem já-
rok a vásárcsarnokba, nincsenek itt
kedvenc henteseim vagy őstermelő-

im, akiktől rendszeresen vásárolnék. Én szom-
batonként a Tarcsay úti piactéren szerzem be
a heti szükséges vásárolnivalót, ott már meg-
van a jól bevált köröm. Pedig a csarnoknak több
előnye is van: sok az üzlet, nagyobb a választék,
több mindent beszerezhetünk egy helyen, és
nem utolsósorban, teljesen mindegy, hogy 40
fok van vagy havazik, itt időjárástól függetlenül
vásárolhatunk. Kedden délelőtt sok a vevő, szinte
minden korosztályból, de úgy látom, őstermelők
ezen a napon kevesen vannak. Közülük néhá-
nyan tojást kínálnak 30-ؘ50 Ft között, és mézet,
a vegyes virágméz üvege 1700-1900 Ft. Házi
készítésű lekvárt csak egy néninél találok, 700 Ft
a kis üveges hecsedli- és baracklekvár. A téli sü-
tikhez, mint a bejglihez valókat már most, előre
megvásárolhatjuk, a pucolt dió kilóját 3800-
4200 Ft-ért mérik, a 25 dkg-os darált mák 650
Ft, a nem darált 450 Ft-ba kerül. 

Ahogy megfigyeltem, a vásárlók ma még első-
sorban a mindennapi „élelmiszer-ellátmányt”
szerzik be. Krumplit 200-400 Ft, hagymát 250-
350 Ft, sárgarépát 300-500 Ft, fehérrépát 800
Ft fölötti áron kínálnak kilónként. A fejes ká-
poszta kilója 200 Ft-tól kezdődik, a savanyítot-
té 600 Ft-tól. A pultokon látok a mostanában
nagy népszerűségnek örvendő édesburgonyát
és csicsókát is. Paprikát és paradicsomot 600
Ft alatt már nem találtam. Éppen a mandarin
édessége felől érdeklődöm az egyik zöldséges-
standnál, amikor megszólít egy régi ismerő-
söm. Marika tavaly ment nyugdíjba, és azt
mondja, ő mindig keddenként jön a csarnokba,
mert ilyenkor kevesen vannak, jól lehet néze-
lődni, és beszélgetni az árusokkal. Már integet
is egy mosolygós, barna hajú eladóhölgynek,
hogy megy a gyönyörű sárga tojásokért. Majd
az emeletre, egy hentesre mutogatva tudatja
velem, ő csakis onnan veszi a szárazkolbászt,
viszont a tepertőt, a májast és a disznósajtot a
szemben lévő füstölt áruk boltjában szerzi be,
szerinte az sokkal finomabb. Elválunk, én pedig
megtudom a zöldségárustól, hogy a narancs

BŐSÉGES ÉS VÁLTOZATOS AZ ÜNNEPI KÍNÁLAT 

A nagy rohamot a karácsony előt-
ti napokra várják az őstermelők, a
kereskedők a győri vásárcsarnok-
ban. A héten megnéztük, milyen a
kínálat és a kereslet adventben, a
felújított és ünnepi díszbe öltöz-
tetett fedett piacon.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Görögországból ékezett és nem adhatja 500
Ft-nál olcsóbban, míg a mézédes, mag nélküli
klementin kilója 600 Ft fölött van. Muszáj volt
vennem belőle néhány szemet. Pedig láttam
olcsóbban is mandarint, 400 forinttól már
kapható, igaz, nem biztos, hogy mézédes és
mag nélküli. 

Itt vannak a szaloncukorárusok is, többen kínál-
ják kimérve a fára való édességet. Az egyik ke-
reskedőnél, ha jól számoltam, több mint har-
mincféle közül lehet választani, az árak 1200-tól
4000 ezer forintig terjednek kilónként. Nem ál-
lom meg, hogy ne vegyek pár szem kóstolót a li-
moncello-, a tojáslikőr-, a málnalikőr-, a jéger-
ízesítésűből, aztán a mézeskalácsosból, a
meggyes- mákosból, a citromtortásból, a fügés-
ből, a sós-karamellásból, a narancs-fahéjasból
és túrókrémesből. Sajnos Erős Pista ízesítésűt itt
sem lehet kapni kimérve. Az eladóhölgy azt
mondja, ne sokáig töprengjek, hogy melyik ízből
szeretnék többet vásárolni, hamar jöjjek vissza,
mert fogytán vannak a készletek. A hazai készí-
tők ugyanis befejezték az idei gyártást, és már a
drágább, lengyel termékekből sem várható után-
pótlás. Azt hiszem, nehéz lesz választanom. 

Mozgólépcsővel felmegyek az emeletre, ahol a
halbolt előtt hosszú sor kígyózik. Úgy látszik,
mégis van, amit időben beszereznek az emberek
az ünnepi asztalra. A halászlének és a rántott
halnak valót valószínűleg karácsonyig még lefa-
gyasztják. Sajnos nem tudok a bolt bejáratához
férkőzni, hogy megnézzem, milyen a kínálat,
mert a sorban állók csúnyán néznek rám a
maszkjuk felett, hogy miért tolakszok. Szeren-

csére ismét összefutok Marikával, aki felvilágo-
sít: a „bajcsiaknál” van ponty, busa és harcsa is,
azt kell kifogni, hogy egészben, szeletben, vagy
patkóban kapható-e éppen. Azt is megtudom
tőle, hogy nagyon finom a vödrös halászléjük,
nem érdemes vele otthon bajlódni.

Ha már itt vagyok, veszek is a Marika által fel-
magasztalt kolbászból, tepertőből, és szétné-
zek a pékségben is, ahol a kenyér mellett nem
tudok ellenállni a karácsonyi mézes puszedli-
nek és a díszített habkarikáknak sem. Még jó,
hogy van nálam bevásárlószatyor.

Végül a vásárlók utcájába is kimegyek. Az it-
teni árusoknál akár a kisebb karácsonyi aján-
dékokat is beszerezhetjük: sapka, sál, kesz-
tyű, maszk, illatszerek, játékok, ruhák, cipők,
édességek – érdemes körülnézi. A vásárcsar-
nokot elhagyva, szemem sarkából még látom,
hogy Marika egy idősebb úrnak magyaráz, és
vidáman mutogatok felfelé, a kolbászosstand
irányába.    

A VÁSÁRLÓK MA MÉG 
ELSŐSORBAN 
A MINDENNAPI 
„ÉLELMISZER-
ELLÁTMÁNYT” 
SZERZIK BE
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Gyirmóton és Ménfőcsanakon koráb-
ban nem volt díszkivilágítás, ha valaki
csodás fényekre vágyott, akkor be

kellett utaznia a belvárosba. ,,Idén úgy
gondoltam, hogy hozzuk el a városrész-
ben élőknek az ünnepet. Immáron tehát –
most először – Ménfőcsanak és Gyirmót
bekötő része, valamint a központok is az
advent fényében pompáznak" – fogalma-
zott Szabó Jenő, a terület önkormányzati
képviselője. 

Sokan tapasztaljuk, hogy az idei advent saj-
nos egészen más, mint amit korábban meg-
szoktunk, éppen ezért új módszert kellett
találni arra, hogy a karácsonyvárás, és az
ünnep hangulata bekúszhasson a minden-
napjainkba. A közösségi rendezvényektől
óva intenek bennünket a szakemberek, hi-

ÜNNEPI
VARÁZSLAT

A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ előtti
közösségi térre érkezett a Mikulás, ahol már na-
gyon vártak rá a gyerekek. A „Nagyszakállúnak”
idén nem csak a manók segítettek. „Sajnos nem
esett hó, ezért a szánkóm Lappföldön maradt, de
a győrszentiváni polgárőrök azonnal jöttek jármű-
veikkel, hogy minden gyerekhez eljusson Szent
Miklós üzenete. Nagy út áll előttünk, mert leg-
alább 160 ajándékkal okozunk majd meglepetést
– mondta a Mikulás. A félelmetes Krampusz is fel-
bukkant, de idén nem akadt dolga, mert úgy látta,
jól viselkedtek a gyerekek, szót fogadtak szüleik-
nek, így nem osztott virgácsot senkinek sem.

A Covid-járvány miatt a mikulásprogramok
többségét törölni kellett, ezért jött jól a polgár -
őrök ötlete, amit a szigorú szabályok betartá-
sával meg lehetett valósítani.

szen a legfontosabb, hogy vigyázzunk egy-
másra, a szeretteinkre. Ha nagy közös ün-
neplésre nincs is most lehetőség, a fények
természetesen itt vannak velünk, hogy em-
lékeztessenek bennünket a szeretet, a csa-
lád, a béke fontosságára!

Az adventi díszkivilágítás a képviselő kere-
téből, valamint dr. Dézsi Csaba András pol-
gármester segítségével jöhetett létre. Sza-
bó Jenő ígéretet tett rá, hogy mostantól
minden évben ilyen csodás látvány várja
majd az itt élőket. 

POLGÁRORÖK SEGÍTETTEK
A MIKULÁSNAK GYŐRSZENTIVÁNON

Szerző: Kárpát Zsolt
Fotó: Ács Tamás

Győrszentivánon sem maradtak
Mikulás nélkül a gyerekek. Elő-
ször fordult elő, hogy a helyi pol-
gárőrök megkönnyítették a
„Nagyszakállú” dolgát, és vasár-
nap este házhoz vitték a megle-
petéscsomagokat. 

Azonnal a kezdeményezés mellé állt dr. Sík
Sándor, a városrész önkormányzati képviselője,
és ötven ajándékcsomagot ajánlott fel. „Örülök
annak, hogy idén sem maradnak Mikulás nélkül
a gyerekek. A kellő hangulatot is meg tudtuk
teremteni, mert felállítottunk egy rénszarva-
sos-télapós szánt, amely világító szarvascsor-
dával egészült ki. Így a Molnár Vid Bertalan Mű-
velődési Központ segítségével még fényesebbé
tudtuk tenni a közösségi terünket.”

A fényfüzérekkel feldíszített két autóból álló
Mikulás-kommandó roskadásig megtelt aján-
dékokkal, és egész este járta az utcákat, hogy
időben odaérjen azokhoz a gyerekekhez, akik
levélben leírták, lerajzolták kívánságaikat. A
Győrszentiváni Polgárőrség idén 5 éves,
amelynek 42 aktív tagja van. Az egyesület
nemcsak a városrész biztonságáról gondosko-
dik, hanem egyedi ötleteikkel teszik színesebbé
a hétköznapokat. 

´́
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Orbán Viktor miniszterelnök hétfői beje-
lentése szerint január 11-ig érvényben
maradnak a jelenlegi korlátozó intézke-

dések, köztük az este 8 és reggel 5 óra közötti
kijárási tilalom is. A miniszterelnök arról is beszélt,
hogy majd csak december 21-én dönthetik el –
az akkori állapotok ismeretében, – hogy szentes-
te tehetnek-e kivételt, hozhatnak-e eltérő szabá-
lyozást. Az viszont már biztos, hogy december
31-én nem lesz kivétel, vagyis a szilveszteri buli-
kat és utcabálokat idén nem lehet megtartani.
Orbán Viktor megerősítette, hogy a megoldást a
vakcina fogja jelenteni, ami most már belátható
távolságban van. Mint mondta, a kabinet min-
denkivel tárgyal annak érdekében, hogy a magya-

MÁR REGISZTRÁLHATUNK AZ OLTÁSRA!
További egy hónapig érvényben maradnak a korlátozások, és ez alól a
szilveszter sem lesz kivétel. A megoldást az oltás jelentheti, amelyre
már hét eleje óta regisztrálhatunk is a vakcinainfo.gov.hu weboldalon.
Az időseket levélben is megkeresik.

Szerző: Papp Zsolt rok minél gyorsabban és minél biztonságosabban
juthassanak vakcinához. A miniszterelnök köszö-
netet mondott az orvosoknak, az ápolóknak és a
pedagógusoknak a munkájukért, és mindenkit
arra kért, hogy az ünnepek alatt is vigyázzunk
egymásra, mert minden élet számít.

Időközben elindult az oltásra való előzetes re-
gisztráció, amely a vakcinainfo.gov.hu címen ér-
hető el. Az oltásra való felkészülés legfontosabb
tudnivalóit dr. Dézsi Csaba András polgármester
osztotta meg a keddi Covid-19 Híradó nézőivel.
Mint mondta, az említett oldalon nevünk, cí-
münk, életkorunk, TAJ-számunk és elérhetőségi
adataink megadásával tudunk regisztrálni az ol-
tásra. A 60 év feletti nyugdíjasok számára levelet
küldenek, akik az abban található űrlapon, postai
úton is jelezhetik oltási igényüket. Fontos tudni,
hogy az oltás sorrendjét nem a jelentkezés idő-

EGYRE KÖZELEBB A VAKCINA
pontja, hanem a védekezésben részt vevők el-
sőbbsége és a veszélyeztetettség mértéke ha-
tározza majd meg. Elsőbbséget fognak élvezni
az egészségügyi dolgozók és az idősek.

A vakcinainfo.gov.hu oldalon is elérhető tájékoz-
tató szerint a védőoltások beadása meghatáro-
zott oltási terv alapján történik majd a kijelölt ol-
tópontokon. Az engedélyezett vakcinák típusától
is függ majd, hogy hány oltásból áll majd az oltási
sorozat, illetve meddig tart a védettség. A Ma-
gyarországon engedélyezett vakcinákról és az
általuk kialakított védettségről ezen a honlapon
adnak folyamatosan ismertetőt.

Fontos, hogy megfelelő forrásból tájékozód-
junk, mint a koronavirus. gov.hu vagy a vakci-
nainfo.gov.hu oldal, mert az interneten számos
álhír is terjed, amelyek félrevezethetnek ben-
nünket – fűzte hozzá Radnóti Ákos alpolgár-
mester. Mint mondta, közös érdekünk, hogy
mindenki komolyan vegye a járvánnyal kapcso-
latos szabályozásokat. A műsorból kiderült, je-
lenleg több mint kétszáz Covid-19-vakcina áll
fejlesztés alatt, s több mint ötven vakcinajelölt
van humán kísérleti stádiumban.

Több mint 300 hajléktalant tesztelt le a napok-
ban a Kardirex Egészségügyi Központ ingyene-
sen. A régió legnagyobb foglalkozás-egészség-

Szerző: Ficsór Dávid
Fotó: O. Jakócs Péter 

INGYEN TESZTELTE 
A HAJLÉKTALANOKAT A KARDIREX

ügyi szolgáltatójaként évek óta részt vesznek
az önkormányzati intézmények munkavállaló-
inak ellátásában. A Kardirex most hét és fél mil-
lió forint értékben vállalta, hogy Covid-19-
tesztet végez a Hajléktalanokat Segítő Szolgá-
lat összes ellátottjánál. 

„A napokban olvastam az elmúlt 15 év me-
gyei Prima-díjasairól szóló exkluzív kiadványt,
és elgondolkodtam azon, hogyan és milyen
módon tudnánk a saját területünkön, az
egészségvédelem területén a társadalmi fe-
lelősségvállalásból méltóan kivenni a részün-
ket” – mondta el dr. Vasas István főigazgató
főorvos a Győr Plusznak a kezdeményezéssel
kapcsolatban. Nagy segítség a kormány ré-
széről, hogy a szolgálat munkatársainak az
időszakos tesztelését biztosítják, de rájuk
nézve fokozott fertőzésveszélyt és egészség-
ügyi kockázatot jelent az általuk ellátott haj-
léktalanok Covid-fertőzöttsége is. 

A fedél nélküliektől nem elvárható, hogy finan-
szírozzák a tesztelést, ezért is rendkívül fontos
ez a tevékenység.

„Régóta együttműködünk a Kardirex Egész-
ségügyi Központtal, nagy segítség számunk-
ra a mostani ingyenes tesztelés, hiszen ez a
vizsgálat, valamint pozitív teszt esetén a
megfelelő izoláció számunkra létfontossá-
gú” – hangsúlyozta Sütő Csaba. A Kardirex
Ambulance mentősei és a központ munka-
társai egy emberként segítik és veszik ki a
részüket a társadalmi felelősségvállalásból,
ahogy dr. Vasas István fogalmazott, az em-
beri életnek és az egészségnek mint érték-
nek a megőrzéséből. 
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Hogy alakul ki?
Azt az anyagot (molekulát), amely ezt a reakciót
kiváltja, allergénnek nevezzük. A már kialakult ér-
zékenység hosszú ideig megmarad. Az immun-
rendszer sejtjei az allergének ellen úgynevezett
antitestet (ellenanyagot) termelnek, s ha e kettő
találkozik, kialakul az allergiás reakció. 

A csalánkiütés
A csalánkiütés a bőrön rohamszerűen és kínzó
viszketéssel jelentkező, fehér vagy vörös csa-
lángöbök, csalánfoltok megjelenése, mely el-
nevezését a csalánlevél okozta bőrgyulladással
való hasonlóságáról kapta. Maga a betegség
sem egységes kórkép, a hátterében számos té-
nyező állhat az ételektől kezdve a gócbetegsé-
gen keresztül a daganatos háttérig. Általában
elmondható, hogy ,,normális" esetben a csa-
lánkiütés lezajlik néhány nap alatt. Ha a folya-
mat ráterjed a bőr alatti zsírszövetre is, akkor
Quincke-ödémának nevezzük, ilyen például a
szemhéjak kifejezett duzzanata vagy a gégevi-
zenyő. Előfordulhat, hogy a hajszálerek a csa-

A bőrbetegségek jelentős részének a hátterében
az immunrendszer (védekezőrendszer) műkö-

désének valamilyen zavara áll. Az allergia túl-
érzékenységet jelent, amikor a szervezet egy
adott hétköznapi anyagra túlzott védekezés-
sel reagál, mintha az káros lenne. 

A napjainkban kiépülő 5G mobilhá-
lózatokról kevés a megbízható in-
formáció. Sokan páratlan techno-
lógiai lehetőségeket látnak benne,
mások eddig ismeretlen egészség-
ügyi hatásoktól tartanak. A Magyar
Tudományos Akadémia ezért egy
szakértői bizottságot hozott létre,
hogy vizsgálja meg, van-e alapja a
félelmeknek. Sáfrány Géza, a
Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pont főosztályvezetője elmondta:
az 5G hálózatok most bevezeten-
dő alacsonyabb frekvenciái már jó

RÖVIDEN

Az 5G mobilhálózat
egészségügyi hatásai

jobb teljesítményt nyújtottak, mint
az alkoholfüggők. A megdöbbentő
az volt, hogy az alkoholista nőknek
több időre volt szükségük a tesz-
tek megoldásához, és elért pont-
számaik gyengébbek voltak, mint
a férfiaknak, annak ellenére, hogy
a nők átlagosan 3 évvel fiatalabbak
voltak, mint a férfiak, és  rövidebb
ideje voltak alkoholfüggők.

Amerikai kutatók egy vizsgálat so-
rán kimutatták, hogy az alkohol a
nők agyát sokkal jobban károsítja,
mint a férfiakét. A már alkoholfüg-
gő nőknél hamarabb alakul ki sú-
lyos és visszafordíthatatlan agyká-
rosodás. Az alkoholizálástól a nők
mája és szíve hamarabb károsodik,
és előbb lesznek keringési problé-
máik, mint a férfiaknak, még akkor
is, ha kevesebbet isznak, és mindez
az agyműködésre is érvényes Egy
vizsgálat során a kutatók 78 alko-
holista férfi és 24 alkoholista nő,
továbbá 66 nem alkoholista agy-
működését mérték fel. A tesztek
többek közt az emlékezést, a dön-
téshozatalt és a problémamegol-
dást mérték. Nem okozott megle-
petést, hogy a nem alkoholisták

Az alkohol a nők agyát jobban roncsolja

bőrt érő ismételt idült kémiai és fizikai ártalmak
miatt is. Az időbeli zajlása alapján lehet akut,
akkor a gyulladás, nedvezés, pír, hólyagosodás
dominál, később, mikor a folyamat idültté válik,
már a bőrmegvastagodás, hámlás, repedezés
jellemzi. Az allergiás hátterű ekcéma nemcsak
az ártalom helyére korlátozódik, hanem más,
távolabb eső bőrterületekre is kiterjed.

Gyógyszerek által okozott kiütések
Gyógyszerek bőrön jelentkező mellékhatásai
közé tartoznak a gyógyszerkiütések, melyek egy
része allergiás eredetű. Ez utóbbira következtet-
hetünk, ha a kiütés a gyógyszerszedés megkez-
dése után 1-2 héttel alakul ki, a gyógy szer ab-
bahagyására magától is visszafejlődik. A kiütés
hasonlíthat skarlátra, kanyaróra, rózsahimlőre,
lehet csalánkiütés, allergiás érgyulladás pont-
szerű bevérzésekkel, csomós érgyulladás, vagy
akár életet veszélyeztető, eszméletlenséggel já-
ró, úgynevezett anaphylaxiás sokk. Valamennyi
allergiás eredetű bőrjelenség esetén fontos a
kezelőorvossal való konzultáció.

lángöbben vörösvértesteket engednek át,
ilyenkor bevérzéses jelleget ölthet a folyamat. 

Az ekcéma
Az ekcémás bőrjelenségek ugyancsak nem
egységes csoportot alkotnak, általánosságban
ekcémának nevezzük azokat a kórképeket, me-
lyekben a bőrön pír, vizes-csomós gyulladás,
nedvezés, hámlás, bőrmegvastagodás, s mind-
ezekkel viszketés, esetleg bőrszárazság és re-
pedezés jár. Nemcsak késői allergiás túlérzé-
kenység következtében alakulhat ki, hanem a

ALLERGIÁS EREDETŰ BORBETEGSÉGEK

ideje használatban vannak a 2G-
4G rendszerekben, valamint a wi-
fi-kapcsolatokban. Ez a hatás te-
hát évek óta ér bennünket, és mi-
vel nincs bizonyíték, amely az em-
beri egészségkárosító hatásokat
alátámasztaná, az 5G rendszerek
első hullámától sem számíthatunk
újdonságra e téren. A 24 órás rá-
diófrekvenciás besugárzásunk túl-
nyomó mértékben a mobil adatát-
viteli rendszerekből származik,
azonban ez a sugárzási szint jelen-
leg nagyságrendekkel az egész-
ségügyi határérték alatt van. 

AZ ALLERGIÁS 
EREDETŰ
BŐRJELENSÉGEK 
ESETÉN FONTOS 
A KONZULTÁCIÓ

´́
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Lehetőség az együttlétre
Ezek mind az emberek közötti személyes érint-
kezést korlátozzák. Megjelent és gyakoribbá
vált az otthoni munkavégzés (home office), az
iskolarendszerben az online oktatás, az egész-
ségügyben a telemedicina (távgyógyászat), és
a személyes szórakozási-kikapcsolódási lehe-
tőségek (étterem, mozi, múzeum, színház) tár-
háza is erősen beszűkült, sőt korlátozottá vált.
Mindezen változások azonban kedveznek az
otthoni együttlétnek, a közös családi progra-
mok lehetőségének. Az ünnepek közeledtével
éppen ez az előny az, amit érdemes, és ki is kell
használni.

JÓ TUDNI
Mit tanácsol a táplálkozás-szakértő?
Az ünnepi menüket mindig is kiemelten
finom, különleges ételek jellemezték. Ez
a tradicionalitáson, a hagyományokon
túl jelzi az ünnep hangsúlyát, az együtt-
lét örömét, és legfőképpen sok finomság
élvezetes fogyasztását jelenti. Fontos,
hogy mint mindig, ez most is így történ-
jen. Nyilván némi mértékletesség kívá-
natos, hiszen egy gyomorrontás hangu-
latromboló következményei nem hiá-
nyoznak senkinek. 

Legyen közös program 
az ünnepi készülődés  
A karácsonyi készülődés kezdődhet az ünnepi
fogások megtervezésével (melyekhez az alap-
anyagok beszerzése nem kis feladatot jelent-
het), a meglepetések, ajándékok beszerzésével.
Ez utóbbi jelentheti például olyan társas- vagy
kártyajátékok megvásárlását, amelyek vala-
mennyi családtag számára jó szórakozást je-
lentenek, tehát érdemes előre megbeszélni,
melyek legyenek azok. A közös sütés-főzés be-
szélgetésre kínál lehetőséget, intimebb közel-
ségbe kerülhet egymással anya-lánya, kelle-
mes, nem sürgető eszmecsere bontakozhat ki
az otthon töltött időszak alatt.  Közösen a kre-
ativitás is megsokszorozódik, új ötletek szület-
hetnek, ezek pedig emelik az ünnepi készülő-
dés fényét. A gyerekeknek példamutató, ho-
gyan tölthetők meg igényes, színvonalas tar-
talommal a családi pillanatok. 

Programlehetőségek az ünnepek alatt
A jelen járványhelyzetben egyértelműen az
otthoni programokra helyeződik a hangsúly.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem moz-
dulhatnánk ki. Közös séta, kirándulások lehe-
tősége (a megfelelő szabályok betartása mel-
lett) kínálkozik, mellyel – egészségügyi szem-
pontból is – érdemes élni. A szabad levegő,
különösen ha még a nap is süt, a jó hangulatú
túrák, gyaloglás jót tesz a testi-lelki egész-
ségnek, mindenképpen pozitívan hatva az im-
munrendszerre is. Már az ünnepek előtt ösz-
sze lehet állítani egy listát azokról a filmekről,
melyeket régóta szeretnénk megnézni. A tár-
sasjátékok vidám, közös programot, nem
mindennapi kikapcsolódást, sokszor a logikai
készség használatát jelenthetik, újszerű szel-
lemi kihívással járnak, miközben jókat nevet-
hetünk is. 

A jókedv megőrzése
Vannak olyan szerencsés emberek, akik szinte
minden körülmények között megőrzik jókedvü-
ket és derűlátásukat, ez azonban a legtöbb
esetben kifejezett, erre irányuló aktivitást igé-
nyel. Például egy hobbi segít a jó közérzet meg-
őrzésében, ami pedig biztosítéka lehet a jó ke-
délyállapotnak. Egy jó filmvígjáték, egy kelle-
mes főzőműsor, egy humoros könyv, és külö-
nösen a közös társasjátékok – vagy az utóbbi
években háttérbe szorult kártyajátékok – en-
nek sokat tudnak kedvezni.

Szerző: Dr. Radics Judit 
pszichiáter, pszichoterapeuta, 

alvásszakértő főorvos

A HÉT ORVOSI TÉMÁJA

A MÉZESKALÁCS ILLATA A TÁRSASJÁTÉKOK
VIDÁM, KÖZÖS 
PROGRAMOT, 
NEM MINDENNAPI 
KIKAPCSOLÓDÁST, 
SOKSZOR A LOGIKAI
KÉSZSÉG HASZNÁLATÁT
JELENTHETIK, 
MIKÖZBEN JÓKAT 
NEVETHETÜNK IS.

A 2020-as esztendő soha nem tapasztalt változásokat hozott az
egész világ, így mindnyájunk életében. Megjelent egy olyan vírus,
melynek terjedése világméreteket öltött, a vírus által okozott fertőzés
kiszámíthatatlan és előre nem látható súlyossággal jelentkezhet, így
világszerte életviteli korlátozásokat vezettek be. 

KARÁCSONY A COVID-JÁRVÁNY IDEJÉN 
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Mielőtt megismernénk a ma már ritka
mesterség művelőjét, utazzunk kicsit
az időben, hogy felidézzük a '70-es

évek gyerekeit: fára másztak, leestek, vissza-
másztak, onnan csúzlival lőttek, hogy egy-egy
madár is lepottyanjon, háborúztak egymással,
de még többször a számokkal. Télen fakutyáz-
tak és szánkóztak, amit időnként összetörtek,
aztán vagy kaptak újat, vagy a szomszéd utcá-
ban lakó Pistikéét nyűtték tovább. Ilyen eleven
gyerek volt az 1965-ben született Videmann Já-
nos is, egy igazi kis csibész, akinek kádárrá válá-
sában nagy szerepet játszott az említett szánkó,
de még nagyobbat szeretett nagyapja. „Igazi pa-
rasztember volt, egy közel kétméteres, 150 kilós,
szigorú, de jószívű nagypapa. Nagyon szeretett
engem, utána lettem János. Egy darabig megcsi-
nálták apámmal az összetört szánkóimat, aztán
12-13 éves lehettem, amikor rám bízták, vagyok
már akkora. Kiszárítottuk papával, még most is
megvan a szülői háznál” – emlékszik vissza mén-
főcsanaki műhelyében Videmann János, akinek
nagyapja azt tanácsolta, ne legyen asztalos, mert
azokból Dunát lehet rekeszteni. Aztán rábízta a
rossz hordóját, javítsa meg a fiú, ha tudja. És bi-
zony tudta, a nagyapa még évekig használta a
szőlőjében a fahordót.

A szakma fortélyait később Győrben és Buda-
pesten tanulta. „Egy hét iskola, egy hét gyakorlat
– így zajlott akkoriban az oktatás. A mester min-
dig mérges volt az iskolás napokon, amikor meg
bevezették a szabad szombatot, és szóltam,
hogy nem jövök, azt mondta: ' jólvan gyerek, ak-
kor már hétfőn se gyere. Mégis, mi akarsz lenni?'
Szóval nem volt mese, a szakmáért meg kellett
dolgozni tisztességgel” – mondja el a kádár, aki-
nek mára alig maradt kollégája.

FAGYBAN, ESŐBEN, NAPSÜTÉSBEN KÍNLÓDÓ 

FÁKNAK AD ÚJ ÉLETET 
A KÁDÁR

Szerző: Győr+
Fotó: O. Jakócs Péter

Ahogy hordó került a keze alá, rá-
érzett annak megjavítására a
győri Videmann János kádármes-
ter, aki egy lassan feledésbe me-
rülő szakmát képvisel olyan sze-
retettel, amellyel nem gyakran
találkozhatunk.

A megyében csak ketten-hárman művelik a
szakmát, az országban pedig körülbelül 30-
40 kádár dolgozik aktívan. Kevés olyan mes-
ter maradt, mint Videmann János, aki az igé-
nyekre szabja a boros- és pálinkáshordóit, a
szüretelőputtonyait, dézsáit, italtartó szek-
rényeit. 

Videmann János Kajárpécen nőtt fel, 1985-ben
Ménfőcsanakon építkezett feleségével, azóta
az itt kialakított műhelyben készülnek az
egyedi portékák. A boroshordónak való fa-
anyagot dongákra vágva három évig szabad
levegőn szárítja, csak ezután következhet a
gondos kézi munka. „Kínlódik a fagyban, az
esőben, a napsütésben. A nyári nagy meleg-
ben locsoljuk is a fát, hogy a csersavak távoz-
zanak. Ha maradnak, keserű lesz a bor. Az törik
is. Meg kell adni a módját” – részletezi a mes-
terember. A pincébe menet minden fadarabot
és hordót végigszaglászunk, kicsit olyanok le-
hetünk, mint az óvodások, akik rácsodálkoznak
Jani bácsinál mindenre, merthogy ők is járnak
hozzá egy-egy előadásra. Karakteres darabok-
ról beszélünk ugyanis: a zempléni tölgy vaníli-
ás illatú, a jól ismert akác kiváló a fehérborok-
hoz és a pálinkákhoz, a tölgy pedig a vöröshöz.
Gyümölcspálinkákhoz, párlatokhoz főként az
illatos cseresznyefa, az eperfa és a kőris dukál,
a szelídgesztenye pedig az almapálinkákhoz
passzol ízben.

A faanyagot a kádár maga szerzi be, elsődle-
gesen tölgyet, abból is a kocsánytalant, mert
az sűrűbb szerkezetű. Nem mindegy az sem,
hol terem, a domb tetején vagy a völgyben: ha
magasabban, akkor az tömöttebb, ellenállóbb,
nem engedi át a folyadékot. 

Egy hordó időtálló befektetés, nagyjából 25 év
után dobja le a ruháját, ahogy Videmann János
fogalmaz. „A pálinka drasztikusabb, az megeszi
a fát, 8-10 év alatt kiszárítja az anyagot. Ezért
élelmiszeripari finomviasszal kiöntjük, ami nö-
veli a viszkozitását, nem engedi átcsicseregni a
folyadékot, de ugyanúgy érik benne a pálinka,
és ízanyagot is ad. Kívülről is lekezeljük, ha kérik,
hogy ne párologtasson annyit” – avat be a
szakember, aki szerint ő az utolsó magyar ká-
dárok egyike, nemigen akad érdeklődő, aki to-
vábbvinné a mesterséget. „Ma már mindenki
számítógéppel akar megcsinálni mindent, azt
hiszik, hogy ezek a hordók csak úgy leesnek az
égből. De ezekkel foglalkozni kell. Minden egyes
hordómat megsimogatom, amikor elviszik, úgy
a szívemhez nőnek. Adja a jó Isten, hogy sokat
tudjak még csinálni. A fiam erdésznek tanult, ő
segít, amikor hazajön.” A fián kívül két lánya és
három unokája van, a legkisebb nincs még
egyéves, a 12 éves viszont már farag a műhely-
ben a nagyapjával. Nekik készít fajátékokat is,
idén talán egy újabb szánkó kerül ki gondos ke-
zei közül a legnagyobb unoka segítségével...

A HORDÓK MESTERE, VIDEMANN JÁNOS

MINDEN EGYES 
HORDÓMAT 
MEGSIMOGATOM, 
AMIKOR ELVISZIK
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„Az önkéntesek kerestek meg bennünket,
tudnánk-e segíteni abban, hogy egy modern
tűzoltóautóhoz juthassanak, mi pedig szíve-
sen álltunk a jó ügy mellé” – mondta a Győr
Plusznak Lipovics Tamás. „Ez egy mindössze
24 ezer kilométert futott, Steyr típusú jármű,
amit az önkéntesek választottak ki, de ter-
mészetesen mi fizettük a költségeket” – tet-
te hozzá az adományozó Innovatív Cégcso-
port ügyvezető-tulajdonosa. Szentivánon
több mint tízezren élnek, akiknek biztonsá-
gáért sokat tesznek az önkéntes tűzoltók.
„Ha esetleg tűz van a városrészben, egyálta-
lán nem mindegy, hogy a Munkácsy utcából
vagy a körzetből indulnak oltani a szakembe-
rek” – fogalmazott a térség országgyűlési
képviselője. „Egy lelkes, szakmailag is jól kép-
zett önkéntes csapat kapott most egy mun-
kájához tökéletesen jól passzoló, értékes jár-
művet” – tette hozzá Simon Róbert Balázs.

SZUPER AUTÓT KAPTAK 
A SZENTIVÁNI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK

Egy jótékony és a társadalmi felelősségvállalásra is sokat adó győri
cégcsoport jóvoltából új tűzoltó autót kapott a Győrszentiváni Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület. A lelkes és jól képzett csapat egy Ausztriában
vásárolt, igen jó állapotban lévő és kiválóan felszerelt járművel gaz-
dagodott, ami nagyban megkönnyíti a napi munkát. 

Karácsony közeledtével egyre több jóté-
konysági felajánlás érkezik országszerte
– így megyénkben is – azokhoz, akiknek

a legnagyobb szükségük van rá. A bakony-
szentlászlói és a ravazadi idősek otthona után
a győri Szent Anna Otthon számára vitt ismét
adományt Kara Ákos országgyűlési képviselő.

„A ravazdi és bakonyszentlászlói idősek ottho-
na számára védőruhát, fertőtlenítőszereket és
maszkokat ajánlottam fel, a Szent Anna Otthon
számára pedig karácsony közeledtével szalon-
cukrot. Mindhárom intézményben nagyon
színvonalas szakmai ellátás folyik és nagy oda-
figyeléssel és szeretettel gondoskodnak az
idősekről.” A képviselő azt is elmondta, hogy
nagyon nagyra tartja Benkovich Ferenc atyának
a közösségért végzett munkáját. „Nagyon nagy
köszönettel tartozunk neki és köszönjük min-
den szociális és egészségügyi ellátásban dol-
gozónak a kitartó, emberfeletti munkáját.”

Kara Ákos végül hozzátette: biztos vagyok ab-
ban, hogy összefogással könnyebben túljutunk
a mostani nehéz időszakon!

KARA ÁKOS
IDŐSEK OTTHONAI 
SZÁMÁRA AJÁNLOTT FEL
ADOMÁNYOKAT

„Alig másfél éve, hogy megalakult az egye-
sület, és most itt állnak jó csapatként, kiké-
pezve, egy új járművel, erre nagyon büszke
vagyok, és persze örülök, hogy ilyen emberek
sietnek a segítésünkre, ha baj van. A
Győrszent iváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület
12-13 állandó tagból áll, akik folyamatosan
képzik magukat és végzik el a szükséges
vizsgákat. Autójuk is volt, de messze nem
ilyen modern és jól felszerelt. „Óriási mér-
földkő az életünkben ez az új tűzoltóautó,
ami mindennel fel van szerelve, amire szük-
ségünk lehet a munkánk során” – mondta
Kertai Melinda. „Az év eseménye, hogy most
decemberben ezzel az ajándék járművel el-
jutottunk oda, amiért megalakultunk, jól kép-
zett csapattal és egy szuper tűzoltóautóval
dolgozhatunk Győrszentiván és az ipari park
biztonsága érdekében” – fogalmazott a
szent iváni önkéntesek alelnöke.       
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Akoronavírus-járvány jelentősen átrendezte
az adventi programjainkat is. Idén decem-
berben sajnos sok ünnepre hangolódó

kedves programról, szokásról kell lemondanunk.
Az öt templom utcájának templomai is zárva van-
nak, korlátozott a lehetőség gyülekezeti alkalmak
tartására, és nem rendezhetőek élőkoncertek,
színházi előadások sem. A rendkívüli idők rendkí-
vüli megoldásokat követelnek az Öt Templom Ad-
vent szervezőitől is. Akik még ezek között a nehéz
körülmények és szigorú szabályok között sem
szeretnének lemondani a közös ünnepi készülő-
désről. Mert akármi is zajlik a világban körülöt-
tünk, az ünnepek közelednek és a várakozásban
az a legszebb, ha együtt élhetjük meg azt. Ha a
csodát, amit várunk, meg tudjuk osztani egymás-
sal, amikor megérkezik. Ha idén nincs is lehetőség
rá, hogy templomi alkalmakon, koncerteken, tö-
mött padsorokban legyünk együtt, legalább pró-
báljunk meg lélekben együtt lenni. 

A december a csodák ideje, a hité és a várakozásé. Decemberben minden évben újra megtanulunk hinni
benne, hogy az egyre rövidülő nappalok végén egyszer csak megszületik a fény. A fény, ami a reménységet
hozza el az otthonainkba, csak hinnünk kell benne és türelmesen várni…

A fesztivál szervezői, betartva a járványügyi
szabályokat és ajánlásokat, idén rendhagyó
programokra várnak mindenkit Győr-Újváros-
ba. Arra hívják az érdeklődőket, hogy keressék
és találják meg az egymás után felbukkanó
szabadtéri kiállításokat, kövessék az online
közvetítéseket, figyeljék a híreket az Öt Temp-
lom Fesztivál Facebook-oldalán és járjanak az
újvárosi angyal nyomában.

Az öt templom utcájában hanuka első napjá-
tól karácsony utolsó napjáig, december 10.
és 26. között akkor is fesztivál lesz, ha min-
den emberi számítás szerint ez nem lehetsé-
ges. Ez egy titkos fesztivál, ezért mi sem
árulhatunk el semmit előre. Saját varázsla-
tokból és véletlen pillanatokból áll. Családi
sétákról, ablakon bekukucskálós élmények-
ről, betlehemi fényekről és szeretettel teli
várakozásról fog szólni. 

ÖT TEMPLOM ADVENT 
LÉLEKTOL LÉLEKIG´́

A szervezők arra kérnek mindenkit, aki jártá-
ban-keltében nyomára bukkan az újvárosi an-
gyalnak, adjon hírt róla saját barátai körében,
online közösségi fórumokon, hogy más is ráta-
lálhasson. Küldjön fotót vagy írjon üzenetet és
helyettük is hívjon meg mindenkit. Hogy hova?
Hogy mikor? Annyit mondhatunk, abba az

utcába, ahol öt templom és öt gyülekezet lakik,
évtizedek óta békében, szeretetben. Öt egy-
mást segítő közösség, akik hisznek benne,
hogy ünnepeik annál szebbek, minél többen
ünneplik azokat együtt. Legyen így idén de -
cemberben is, lélektől lélekig.

LEGYENEK A VENDÉGEIK!

Támogatott tartalom
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Az egyetem kezdeményezésére döntött arrról
a győri közgyűlés, hogy az Aranypart II. mel-
lett, a Zólyom utca és a Mosoni-Duna között

húzódó töltés elbontott helyén megépült gyalogos
és kerékpáros sétány a haza bölcse nevét viseli. „A
város büszke lehet Deák győri kötődésére. Hogy a
jogakadémia hallgatója volt, egyben a győri jogász-
képzés színvonalát és hagyományait mutatja” –
mondta dr. Dézsi Csaba András polgármester.

Dr. Lévayné dr. Fazekas Judit dékán asszony kiemelte,
a jogi kar idén ünnepli megalakulásának 25 éves jubi-
leumát, amelynek missziója a deáki értékek tovább-
vitele. Az évforduló méltó ünneplése a sétány elne-
vezése. Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő
üdvözölte, hogy újra van olyan közterület Győrben,

DEÁK FERENC NEVÉT 
VISELI A SÉTÁNY
A Széchenyi István Egyetem jogi karának helyet adó, Áldozat utcai épület mögöt-
ti sétány kapta a tanulmányait egykor Győrben folytató Deák Ferenc nevét.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

ami Deák Ferenc nevét viseli. Hozzátette, a környék
óriási fejlődésen ment keresztül, és egy újabb nyertes
pályázat révén 30 millió forintból az Aranypart is to-
vább fejlődhet a közeljövőben. „Nemcsak a környék,
de az egyetem is folyamatosan gyarapodik, az E épü-
let energetikai korszerűsítése nemrég zárult le, s a sor
éppen a jogi karral folytatódhat” – fűzte hozzá Kara
Ákos országgyűlési képviselő.

A vízparti sétához és kerékpározáshoz lehetőséget
nyújtó, a Mosoni-Dunát, az egyetemet és Révfalu
városrészt összekötő sétány elnevezésének alkal-
mából Kiss Gábor, a zalaegerszegi Deák Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtár igazgatója idézte fel a haza
bölcse győri kötődését, amelyből kiderült, a jogaka-
démia mellett családi szálak is városunkhoz fűzték.
Nagyapja, Sibrik Antal Győr vármegye alispánja volt,
de a rokonsághoz tartozott a győri kórház névadó-
ja, dr. Petz Aladár is. 

ISMÉT 
PONTOSAK 
AZ ÓRÁK
„Mutasson mindig ez az óra Győr
polgárainak és mindenki másnak is
jó időt” – ez a felirat szerepel a Rába-
kettős hídnál lévő torony oldalán. A
toronyórát 1839-ben adományozta
annak készítője a Győri Városszépí-
tő Egyesületnek. A Virágpiacon is áll
egy hasonló mini óratorony, most
mindkét ketyegő belső felépítését
modernizálták a Győr-Szol szakem-
berei – a szerkezet alkalmassá vált
DFC frekvenciás rádióhullámok vé-
telére. Erről a cég ügyfélszolgálati
és kommunikációs csoportvezetője
számolt be a Győr Plusznak. Ozs-
várt Tamás megerősítette, hosszú
évekig biztosan ismét a pontos időt
mutatják majd a belvárosi órák.  
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Gyászol az egyre fogyatkozó győri újságíró-társadalom. Csiszka Antal nyugdíjas
újságíró, a Kisalföld egykori főszerkesztő-helyettese, a Széchenyi Alumni Ma-
gazin munkatársa 76 évesen elhunyt. Hiányával megint szegényebbek lettünk. 

Tekintetében mindig bujkált
valamiféle huncut, mosolygós
irónia. Megnyerő, nyitott em-
berként élte az életét, és gya-
korolta a szakmáját. Rosszin-
dulatnak soha nem volt cse-
lekvő részese. Sokan szeret-
ték, ellenséget nem nagyon
szerzett magának.  

Csiszka Antal három évtize-
den át a Kisalföld munkatár-
saként, rovatvezetőjeként,
majd főszerkesztő-helyet-
tesként járult hozzá a megyei
lap nagyívű sikereihez. Ké-
sőbb országos szakmai lapo-
kat, és üzemi újságokat is
szerkesztett. Győri Hírlevél
címmel városi lapot is jegy-
zett. Haláláig a Széchenyi-
egyetem Alumni magazinjá-
nak dolgozott. 

„Kedves, korrekt ember távo-
zott Győr újságíró-társadal-
mából és mindennapi életé -
ből” – mondta a halálhír hal-
latán dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere. Visszaemlékezett arra, hogy a
rendszerváltás idején, akkori ellenzéki vezetőként és újságíró kollégaként is mindig
számíthatott a segítségére. „Csiszka Antal a Kisalföld főszerkesztő-helyetteseként,
majd a győri hetilap főszerkesztőjeként is mindig nagyon figyelt a kiegyensúlyozott
és korrekt tájékoztatásra még akkor is, ha ez olykor nem találkozott főnökei egyet -
értésével. Régi vágású szerkesztő volt, de nyitott, tájékozott és vitakész, ha kellett,
inkább a kompromisszumokra törekedett, soha nem lehetett haragudni rá, ahogy ő
sem volt haragtartó. A segítő szándék emberi lényegéhez tartozott. Hiányozni fog
szakmai tudása, természetes derűje, jó szívvel gondolok rá, és őszinte részvétem a
családnak” – fogalmazott a polgármester. 

Ha a győri újságírók külföldi szakmai útra mentek – így például az Audi éves sajtótá-
jékoztatóira Ingolstadtba –, mindig bekukkantott az irodákba. Megjött Tóni bácsi
Győrből – ezzel a köszöntéssel döbbentette meg az ott dolgozókat, akik először cso-
dálkoztak, aztán pár év múlva már mosolyogva fogadták. Nem lehetett nem szeretni. 

Tóni bácsi Győrből most már más ajtókon köszön be.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.  

Hajba Ferenc

ELMENT EGY RÉGI VÁGÁSÚ, 
KORREKT SZERKESZTŐ

Csiszka Antal    /1944–2020/

Valéry Giscard d’Estaing ko-
rábbi köztársasági elnök ha-
lála miatt december 9-én

gyásznap volt Franciaországban. A
napokban emlékkönyvet állítanak ki
a colmari városházán, ahova be le-
het írni a részvétnyilvánításokat.
Szlovákia a karácsonyi időszakra
bezárkózik, és az is biztossá vált,
hogy decemberben nem nyitják
meg a kapuikat a felső tagozato-
sok előtt a dunaszerdahelyi alap-
iskolák. Brassóban viszont szer-
dától újra kinyitottak a bölcsődék.
Bár Kuopióban a járvány alacsony
szinten áll, mégis sokhelyütt köte-
lező lett a maszkhasználat, meg-
tiltották az 50 fősnél nagyobb
rendezvényeket, kis helyiségek-
ben pedig 10 főnél többen nem
gyűlhetnek össze.

Nof HaGalil önkormányzata számos
online hanukaprogramot kínál lakói -
nak. Sindelfingenben az ingyenes
maszkosztás után 1100 euró ado-
mány gyűlt össze. Erfurtban min-
den pénteken heti összefoglalót
tartanak a koronavírussal kapcsola-
tos történésekről. A városban
egyébként december 1-jén esett le
az első hó, és Ingolstadtban is
startra készen állnak a téli úttakarí-
tó járművek. Nyizsnyij Novgorod jö-
vőre ünnepli a város 800. évfordu-
lóját, erről tartottak online órát a
középiskolásoknak Jurij Shalabajev
polgármester részvételével.

Nemrég emelkedésnek indult a
koronavírus-fertőzöttek száma
Szecsuan tartományban, ezért
most minden olyan személyt, aki
lázas, kötelező letesztelni Wuhan-
ban, nehogy kívülről újra bekerül-
jön a vírus a városba. Poznanban
négyévente leeresztik a Málta ta-
vat, hogy megtisztítsák a tó alját.
Ezúttal elektromos rollereket,
skateboardokat, szemüvegeket,
ékszereket, mobiltelefonokat, egy
széket és egy biciklit is találtak a
lecsapolás után. 

TESTVÉRVÁROSI 
KÖRKÉP
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Atemplom építésének pontos ideje nem
ismert, valószínűleg 1767-ben kezdő-
dött meg az építkezés. A tervek elkészí-

tésével Froon József katonai építészt bízták
meg, az építő Filip Rostner von Wallbach tiroli
mester volt. Springer Ferenc, a felújítást végző
festő-restaurátor művész a tabernákulum hát-
oldalán ceruzás feliratokra lelt, amelyek szerint
az 1764. február 22-én készült. Valószínűsít-
hető, hogy eredetileg nem ebbe a templomba
tervezték, azt 1772. október 23-án állította föl
Michael Vogler a templomban. 1865-ben és
1912-ben aranyozták újra. A mellékoltárok és
valószínűleg a szószék is Michael Vogler mun-
kái. A főoltárkép 1780-ban készült el, a Szent
Kamillt ábrázoló festmény hátuljára a követke-
ző felirat került: „Antonius Capacci Florentinus
Pinxit”, azaz a velencei Capacci festő készítette. 
Berkes Gyula, a Szent Kamillus-templom plé-
bánosa felidézte: a 19. század elején a temp-
lomot, az oltárokat teljesen egyszínű barnára
festették, a mostani felújítással az eredeti szí-
neket próbálják helyreállítani. A munkálatok

EREDETI POMPÁJUKBAN
TÜNDÖKÖLHETNEK AZ OLTÁROK 

Folytatódik a nádorvárosi Szent
Kamillus-templom felújítása. Az
elmúlt négy évben a mellékoltárok
kapták vissza eredeti fényüket, a
következőkben pedig a főoltár res-
taurálása történik meg. 

2016-ban, a mellékoltárok restaurálásával
kezdődtek, a Nepumuki Szent János, a Szent
Anna, a Szűz Mária, utolsónak pedig a Szent Jó-
zsef halálát ábrázoló oltár szépült meg, majd a
szószéket állították helyre. 

Hátravan még a főoltár teljes feltárása, restau-
rálása, felújítása és aranyozása, melyet méreté-
nél fogva és a költségei miatt is három ütemben
valósítanak meg. Elsőként idén felállványozták a
főoltárt és a legmagasabb részeket állították
helyre, elkészült Szűz Mária, Alexandriai Szent
Katalin, Árpád-házi Szent Erzsébet szobra, vala-
mint megszépültek a puttók és az angyalok.  

A főoltárképet kivették a helyéről és elszállí-
tották restaurálásra. Ezzel együtt jövő tavasz -
szal látnak neki a szakemberek a középső ré-
szek hiányzó elemei pótlásának és a díszíté-
sek felújításának. Végül a harmadik ütemben,

2022-ben kerül sor a tabernákulum rendbe-
tételére. 

A négy mellékoltár és a szószék megújítását
önerőből és pályázati pénzből sikerült megva-
lósítani. A főoltár restaurálása 146 millió forint-
ba kerül, amelyet az önerő, a leendő pályázati
pénzek mellett adományokból kívánnak finan-
szírozni, ezért Berkes Gyula atya várja a hívek
adományait, a pénzbeli felajánlásokat. 

A Szent Kamillus-templom hívő közössége 9-10
ezer lelket számlál, közülük a vasárnapi miséken
félezren vesznek részt. Idén karácsonyra a jár-
ványhelyzet miatt másképpen készülnek, mint
eddig, elmarad a hagyományos, a korábban 60-
80 gyermekkel bemutatott pásztorjáték. Az már
biztos, hogy adventkor megtartják a reggel hat
órakor kezdődő rorátékat, de az éjféli miséről még
nem tudott nyilatkozni Berkes Gyula atya. 

FOLYTATÓDIK A FELÚJÍTÁS A SZENT KAMILLUS-TEMPLOMBAN

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás
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„Az új liftnek köszönhetően az épület belső
liftjének meghibásodása esetén sem kell
lépcsőzniük a lakóknak, a két felvonó együt-
tes működése nagyobb üzembiztonságot és
kényelmet jelent az idősek számára” – fo-
galmazott dr. Pergel Elza alpolgármester a
helyszínen, aki elmondta, hogy ez az új fel-
vonó nyolcszemélyes, sőt kerekesszékes
használatra is megfelelő méretű, akadály-
mentesített.

ÚJ LIFT AZ IDŐSEK HÁZÁBAN
Elkészült a Kálóczy téri idősek házának új liftje, amelyet az épület
bővítésével alakítottak ki. 

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

• 
SZOCIÁLIS GONDOZÓ

ÁPOLÓ
VILLANYSZERELŐ

FESTŐ
KARBANTARTÓ

VÉDŐNŐ
•

munkakörben.

További információk: 06-96/314-322/152 mellék
www.eeszi.hu

Pályázatok benyújtása: EESZI HR-gazdálkodás
9026 Győr, Kálóczy tér 9–11.

hr@eeszi.hu

Optimum Optika
9021 Győr Széchenyi tér 11.
Tel.: +36 30 869 0504
+36 96 310 055
info@optimumoptika.hu

Karácsonykor szerezzünk örömet

SZEMÜVEGGEL!

1 db 10.000 Ft értékű utalványt 
7.000 Ft-ért adunk, 6 db vásárlása esetén 

a utalványok ára 40.000 Ft, 
melyhez ajándék látásvizsgálat is jár.

A győri önkormányzat és a Győr-Szol Zrt.
együttműködése keretében megvalósult
beruházás az idősek házának belső udvarán
a meglévő épület bővítményeként készült
el. A kivitelezők egy 23 méter magas acél-
szerkezetet építettek az épület lépcsőházá-
nak külső homlokzatához. A hat emeletet
kiszolgáló lift 630 kg teherbírású. A fejlesz-
tés önkormányzati forrásból, 70 millió fo-
rintból valósult meg. 

Fotó: O. Jakócs Péter
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MŰVÉSZEK BÉKEBELI KARÁCSONYI RECEPTJE: NAGY PETRA

PULYKATEKERCS
„KUMPRIPÜRÉVEL” 

#KARÁCSONY

Az én családom igen kicsi. Születésemtől
kezdve egy nagymamával kellett gazdál-
kodnom. Ő volt a Borika. Mi csak Mami-

nak hívtuk. Mami mindent is meg tudott főzni.
Ha öten ötfélére vágytunk, úgy főzött vasárna-
ponként, hogy mindenkinek jó legyen. Apa nem
szívesen eszik rizst a májhoz, ezért ,,sültkump-
ri" volt. De mi akkor nem ettük meg a májat,
ezért Mami készült rántott hússal is.  Csak úgy
szedhettünk a tányérra, ha meg is ettük. Tehát
Anya mindig keveset szedett magának, hogy
kimentsen minket. Mami sose értette, miért
iszom vizet, miközben a levest eszem. Hiszen
a leves is víz. Hiába próbáltam neki elmagya-

rázni, hogy a leves ennivaló, én pedig szomjas
vagyok, fel volt háborodva. Mikor vasárnapon-
ként megérkeztünk hozzá, még javában készült
az ebéd. A köret mindig a fűtőtestre volt készít-
ve, hogy ki ne hűljön. A konyha ablaka a gangra
nézett. Addig csend volt, amíg csöngettünk.
Utána felharsant a ,,Nyitom!". Onnantól nem
volt csend. Amit megfőzött, az sosem volt elég
jó neki, ezért azt gondolta, nekünk sem jó. So-
sem tudtuk meggyőzni. Mami úrinő volt. Nem
káromkodott és előtte sem szabadott károm-
kodni. De néha – a szerinte nem túl jó főztjére
– eleresztett egy-két keresetlen szót. Így lett a
túlpirult sült csirkéből a ,,Kivágom az ablakon!",
a kihűlt levesből a ,,Rosseb egye meg!", az eltört
piskótából a ,,Hétszentségit!". Nekem akkor
ezek varázsszavak voltak, nem értettem őket.
Később már direkt túlpirította a csirkét, mert
tudta, hogy én úgy szeretem. De akkor is azt
mondta: ,,Kivágom!". Amire sosem panaszko-
dott, az a gesztenyepüré volt. Csak belerakta a
pisztolyba, kinyomta a poharakba és fújta rá a
tejszínhabot. Azt nem kellett kivágni. Ez az első
karácsonyom, hogy nincs velem a nagyma-
mám. Ha olvasná ezt az írást, biztos nevetne.
Azt mondaná: „Ne hülyéskedj már, kisanyám!”.

Ezért gondoltam, hogy ,,ki ne vágjam", geszte-
nyével sütök, mert a sült csirkéjét nem tudom
eltalálni, odaégetni viszont igen.

Két éve karácsonykor arattam sikert ezzel a re-
cepttel. Szerintem ,,kumpripürével" a legjobb.

Elkészítése:
A vörös áfonyát beáztatom a borba. A puly-
kamelleket középen felvágom úgy, hogy szét
tudjam nyitni, kiklopfolom. A gesztenyét, vö-
rös áfonyát, fokhagymát, sót, borsot, ka-
kukkfüvet és olívaolajat aprítógépbe teszem
és kissé pépesre zúzom, bort öntök hozzá.
Sütőpapírra terítem a húsokat fedésben, só-
zom, majd rásimítom a gesztenyekrémet,
feltekerem. Egy vágódeszkára kiterítem a
baconszeleteket, borsozom, ráteszem a húst
és felgöngyölöm. A széleket baconnel lezá-
rom. Sütőpapíros tepsibe rakom, alufóliával
letakarva 20-30 percig sütöm 200 fokon,
majd fólia nélkül még fél órát sütöm, hogy a
bacon ropogós legyen.  

A felkockázott krumplit sós vízben megfőzöm,
krumplinyomóval pürésítem. Hozzáadom a va-
jat és a szerecsendiót. Az én családom nagyon
szereti a híg ,,kumpripürét", ezért szoktam fő-
zőtejszínt is hozzákeverni. 

Nagy Petra a Vaskakas Bábszínház báb-
művésze. A Pesti Magyar Színiakadémia
elvégzése után a Színház- és Filmművé-
szeti Egyetemen szerzett bábszínészdip-
lomát. 2018-ban a Szabadkai Nemzet-
közi Gyermekszínházi Fesztiválon színé-
szi díjat kapott a Misi mókus kalandjai cí-
mű előadásban nyújtott alakításáért.

Hozzávalók a pulykatekercshez:
800 g pulykamell (egy darabban)
egy zacskó (kb. 100 g)
aszalt vörös áfonya
200 ml száraz fehérbor
300 g főtt gesztenye
2 tk. kakukkfű
2 gerezd fokhagyma
só, bors ízlés szerint
4 ek. olívaolaj
A „kumpripüréhez”:
2 kg krumpli
100 g vaj
só, szerecsendió
100 ml főzőtejszín
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Nem minden kutyát lehet kint tartani!
Az első és legfontosabb az utánajárás, hogy
kedvencünk a fajtáját tekintve alkalmas-e arra,
hogy kizárólag kinti kutyaként élje az életét.
Ennek a legegyszerűbb módja az, főleg ha ke-
verék a kutyus, hogy a termetét és a szőre mi-
nőségét vesszük figyelembe. Tilos kint tartani
kistestű kutyát, akkor is, ha hosszú szőrrel van
megáldva, mivel termetéből adódóan sokkal
könnyebben hűl ki a teste, illetve a nagytestű
ebeknél is figyeljünk arra, hogy rövid szőrű
egyedet szintén nem ajánlatos kizárólag a kert-
ben tartani. 

Lehetőleg ne tartsuk láncon a kedvencünket
a hidegben, a betekeredés veszélye miatt
nem tud fagymentes zugot találni magának,
és megfagyhat. 

A nagytestű, aljszőrrel rendelkező fajták jól bír-
ják a hideget, de minden esetben biztosítani kell
nekik a fagymentes, szélvédett helyet. A legal-
kalmasabb erre a szigetelt kutyaház, vagy a ga-
rázsba, pincébe beengedni a kedvencünket, ha
a hőmérséklet már a fagyponthoz közelít.

Milyen a jó kutyaház?
Házilag is tökéletesen szigetelt kutyaházat tu-
dunk biztosítani a kedvencünknek, ahová be
tud húzódni a hideg elől. Az eból ne legyen ta-

A KINTI KUTYATARTÁS SZABÁLYAI TÉLEN
Beköszöntött a tél, a hőmérő higanyszála már ritkán kúszik fagypont
fölé éjszaka. A meleg lakás komfortérzete nem minden kutyának ada-
tik meg, a kint tartott ebek esetében nagy veszélyeket rejt magában a
hideg, zord időjárás. A cikkünkből kiderül, mikre kell figyelni, ha a ked-
vencünk kinti kutyaként éli az életét. 

lajszinten semmiképp, akár téglával, betonnal
emeljük meg a házikót, és minden oldalról hi-
ánytalanul körbe legyen védve a szél elől. A
legjobb, ha fából készült, az időjárás viszontag-
ságainak ez áll ellen a legjobban. 

A ház a kutya méretéhez igazodjon, mivel a sa-
ját testhőjével és leheletével ,,fűti” be. Figyel-
jünk az ajtó méretére is, hogy az eb kényelme-
sen tudjon ki és be közlekedni rajta, és a bejárat

szigetelve legyen erre alkalmas anyaggal, pél-
dául hőfóliával. 

Sajnos elterjedt a mai napig, hogy pokróccal,
pléddel bélelik ki a kutyaház belsejét. Ez egyenes
út az eb meghűléséhez, hiszen a rongyok, plédek
átáznak és a nedves közeg beteggé teszi a ked-
vencünket. A legjobb megoldás a szalma, mivel
jól hőszigetel és száraz marad, a kutyák szívesen
fekszenek bele, és az a veszély sem áll fenn,
hogy szétrágják unalmukban.

Ha a tökéletes kutyaház kész van, már csak az el-
helyezkedésére kell odafigyelnünk. Házőrző lévén
az éber eb a kertkaput, illetve a bejárati ajtót sze-
retné szemmel tartani, így biztosítsuk ezt neki.

Figyeljünk az étkezésre is jobban!
A kint tartott kutyák alkalmazkodnak a hideg
időjáráshoz, az aljszőrűk vastagabb lesz, ellen-
tétben a lakásban tartott társaikkal. Ám ha ezt
nem fésüljük ki rendszeresen, akkor becsomó-
sodva elveszti a védelmi funkcióját. Az étkezés
szempontjából már az ősz végén felkészíthet-
jük a kutyánkat a téli hónapokra azzal, ha mi-
nimálisan zsírdúsabb, és kicsivel több ételt biz-
tosítunk nekik, hogy elraktározzák zsír formá-
jában. Viszont a fokozott energiabevitelt nem
szabad ezáltal túlzásba vinni, könnyen elhízás-
hoz vezethet, ami télen is káros!  Ivóvizükre
mindig figyeljünk oda, hogy ne fagyjon be,
mert az eb ilyenkor a hóval csillapítja a szom-
ját, ami torokgyulladáshoz és gyomorproblé-
mákhoz vezethet.

Ha az ember kutyát vesz magához, ne kerti
díszként tekintsen rá. Figyeljen az apró jelekre
télen is, hogy a kedvence jól érzi-e magát a
szabad ég alatt. Ha az eb reszket, hidegek a
mancsai és a fülei, lelassul, és folyton behú-
zódna valahová, akkor bizonyára fázik, ami egy
kutya esetében is veszélyekkel jár. Előzzük meg
a bajt azzal, hogy az évnek ebben a szakaszá-
ban jobban vigyázunk rájuk.

Szerző: Tóth Vivien
Fotó: Liliya Kulianionak/shutterstock.com
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„Rugalmasság. Ügyfélközpontúság. Profizmus.”
– áll az EWT Fleet Kft. egyik szóróanyagán. A
győri telephellyel rendelkező céget bő egy évvel
ezelőtt alapította négy vállalkozó, akik egy sze-
mélyes kapcsolaton alapuló, ügyfélközpontú
flottakezelő vállalkozást szerettek volna megva-
lósítani. Mind a négy tulajdonos rendelkezik az
ennek kialakításához szükséges tapasztalattal,
és mindannyian egyetértettek abban, hogy sok

jó flottakezelő üzemel az egész országban, de a
legtöbben nincs meg a nagyon személyes, szinte
baráti kapcsolattartás az ügyfelekkel.

„Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a partnere-
inkkel olyan bizalmi, üzleti kapcsolaton talán mi-
nimálisan túlmutató viszonyt alakítsunk ki, mely-
ben az ügyfelek bátran fordulhatnak hozzánk a
problémáikkal, üzleti kérdéseikkel, vagy olyan
dolgokkal, amiben mi tudunk nekik segíteni” –
mondta Varsányiné Virág Viktória, az EWT Fleet
Kft. ügyvezetője. A cég fő profilja a gépjárművek
tartós bérbeadása, de emellett számos egyéb
szolgáltatást nyújtanak ügyfeleik részére. Fog-
lalkoznak többek között gépjármű-értékesítés-
sel, hitel- és biztosításközvetítéssel is. 

Két győri, egy tatabányai és egy budapesti
tulajdonosa van a vállalatnak, akik együtt
több évtizedes vezetői, valamint járműipari
tapasztalattal rendelkeznek. „Az országosan
ismert, nagy flottakezelőkkel árversenyben
rendkívül nehéz talpon maradni, de nem is ez
a fő célunk. Meglátásunk szerint, ha az ügyfél
megkapja a már korábban említett megbíz-
ható, személyes kapcsolatot, a kiemelkedő –
prémium – kiszolgálást, az a döntésében
legalább akkora súllyal játszik szerepet, mint
az ár. A nagy flottakezelők egyik fő gyenge-
sége az ügyfélszolgálatuk, illetve ügyintézési
eljárásaik; hosszas várakozás, hiányos infor-
mációkkal rendelkező, nem kompetens ope-
rátorok, lassú reakcióidő, sablonos megoldá-
sok és a rugalmasság hiánya. Ezeken a terü-
leten tudunk mi versenyképessé válni” –
vallja az ügyvezető. (x)

Vegye igénybe az EWT Fleet Kft.
szolgáltatásait: www.ewt-fleet.hu

Telefon: 70/882-8166
E-mail: info@ewt-fleet.hu

TÖBB MINT  FLOTTAKEZELŐ

Úgy tűnik, hogy minden évszázadnak megvannak a maga
járványai. A középkortól a 18. századig a pestis söpört
végig újra és újra Európán, hatalmas pusztítást végezve.

A XIX. század 30-as éveitől a XX. század elejéig az Ázsiából in-
duló kolera csapott le hét alkalommal a világra. A 20. század-
ban a spanyolnátha okozott világméretű járványt, több áldo-
zatot szedve, mint az I. világháború. Napjainkban pedig a Co-
vid-19 sújtja az emberiséget.

Addig, amíg meg nem születik a hatásos gyógykezelés, minden
járvánnyal szemben ugyanazokat az óvintézkedéseket lehet
bevezetni, függetlenül a kor technikai fejlettségétől. Jól példáz-
zák ezt az 1831–32-es kolerajárvány idején hozott regulák. A
napkeleti epemirigynek is nevezett halálos kór 1826-ban ismét
elindult Ázsiából. 1830-ban már Moszkvában tombolt, s vár-
ható volt, hogy hamarosan eléri a Magyar Királyságot is. A
Helytartótanács 1830 decemberétől adott ki nyomtatott Tu-
dósításokat a teendőkről. A megyékben kolerabizottságok ala-
kultak és ,,politikus biztosokat" neveztek ki a rendszabályok
végrehajtására és betartatására. Az alábbiakban néhány sze-
melvény olvasható a korabeli rendelkezésekből.

AKTUÁLIS MÚLT, AVAGY
A NAPKELETI EPEMIRIGY MAGYARORSZÁGON
Szerző: Székely Zoltán múzeumigazgató
Fotó: Rómer Flóris Múzeum
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Acsapadékvíz-bevezetések ellenőrzése
során eddig 2100 olyan fogyasztónkat
kerestünk meg, akiknél nem volt egyér-

telmű, hogy hova vezetik csapadékvizüket. Nyi-
latkozatot kértünk tőlük arról, hogy csapadék-
vizük nem kerül a szennyvízcsatornába. Ha pe-
dig eddig oda vezették, akkor 30 napon belül
meg kell szüntetniük a szabálytalanságot. A
nyilatkozatot a mellékelt válaszborítékban
vagy e-mailben a napokban kell visszaküldeni. 

Az ellenőrzések eddigi tapasztalatairól Mol-
nár Ritát, a Pannon-Víz Zrt. főmérnökét kér-
deztük. A lakosság nagy része segítőkész,
megértik, hogy komoly gondokat okoz, ha
csapadékvízzel túlterhelik a szennyvízelveze-
tő rendszereket. Partnerek a probléma meg-
oldásában. Belátják, hogy ha éppen előttük
még el is nyeli a szennyvízcsatorna a szabály-
talanul bevezetett csapadékvizet, az máshol
súlyos elöntéseket okoz majd.  

Volt olyan háztulajdonos, aki nem is tudott ar-
ról, hogy szabálytalanul vezeti be az esővizét,

Szerző, fotó: Pannon-Víz Zrt. és azonnal megszüntette a csapadékvíz beve-
zetését. Egy újvárosi társasházban élő fo-
gyasztónk a biztonság kedvéért „megfüstölte
saját magát”. Füstölésnek nevezik ugyanis azt
az eljárást, amivel felderíthetők ezek a szabály-
talan csapadékvíz-bevezetések. Az utcai csa-
torna légterébe egy különleges berendezéssel
füstöt vezetünk, és ha ez a füst megjelenik az
ereszcsatornákon, akkor ott a csapadékvíz az
utcai szennyvízcsatornába jut. 

Napi 30-40 telefonos megkeresés érkezik csa-
padékvízügyben a Pannon-Víz Zrt. ügyfélszol-
gálatára. Amennyiben szükséges, telefonos

műszaki segítséget is nyújtunk a 06-96/522-
630-as telefonszámon.

Januárban megkezdjük Kismegyer, Szabad-
hegy, Kisbácsa, Nagybácsa, Révfalu, Likócs,
Pinnyéd, Újváros, Győrszentiván városrészek
füstöléses ellenőrzését, ezzel egyidejűleg,
ha szükséges, a  bírságok kiszabását. Janu-
árban Ménfőcsanak és Gyirmót városrészek
csapadékvíz-bekötéseinek felderítését is el-
kezdjük. 

Hangsúlyozzuk, nem a bírságolás a cél, ösztö-
nözni kívánjuk a jogkövető magatartást és
megoldást akarunk találni az évtizedekig halo-
gatott problémákra. Feltételezhetően a lakos-
ság ilyen jellegű pozitív hozzáállása köszönhető
a városvezetés együttműködésének is!

Kitűnő és környezetbarát megoldás a csapa-
dékvizet összegyűjteni és a szárazabb időszak-
ban öntözésre használni. A víz nagy érték, a ná-
lunk gazdagabb országokban is ciszternában,
esővízgyűjtőben vagy kerti tóban gyűjtik az
esővizet. Ezzel nemcsak környezetüket, hanem
saját pénztárcájukat is kímélik, hiszen nem kell
külön költeni öntözővízre.

„KIFÜSTÖLIK” A CSATORNÁKAT

TELEFONOS
MŰSZAKI SEGÍTSÉGET
IS NYÚJTUNK
A 96/522-630-AS
SZÁMON
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ÁLLÁSHIRDETÉS

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

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

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

FUTÉSSZERELO

CSOSZERELO

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány

KAZÁNKEZELO/KAZÁNGÉPÉSZ
Feltétel: fémipari szakmunkás bizonyítvány/kazánke-
zelő bizonyítvány. Előnyt jelent: középiskolai végzett-
ség. Munkarend: jól tervezhető 12 órás, folyamatos

Bérezés megegyezés szerint.

´́

´́

´́ ´́

´́

´́

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munka-
körök betöltésére:

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 pályázott munkakör megnevezését.

TETOFEDO-BÁDOGOS
Feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

CSOSZERELO
Feltétel: szakirányú végzettség

´́

KÉZI PARKGONDOZÓ
GÉPI PARKGONDOZÓ
ÚTTISZTÍTÓ

´́

GÉPJÁRMUVEZETO
Feltétel: C kategóriás jogosítvány

´́ ´́

Foglalkoztatás jellege: 
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

Amit kínálunk: bejelentett munkaviszony, folyamatos
munkavégzés • versenyképes fizetés + cafetéria • vidéki-
eknek bejárásiköltség-térítés • szakmai képzések támo-
gatása • hosszú távú munkalehetőség • munkavédelmi
eszközöket, kézi szerszámokat, gépeket biztosítunk

Feltétel: B kategóriás hivatásos jogosítvány; OKJ nehézgép-
kezelői alaptanfolyammal rendelkező, 1111. Traktor alapú uni-
verzális fölmunkagép-kezelői jogosítvány. Előnyt jelent:
C kategóriás jogosítvány; GKI-kártya; 3324. szerinti Vezetőüléses
targonca jogosítvány; 4411. szerinti Autódaruk jogosítvány

RAKODÓGÉP-KEZELÓ́

December 12-én, szombaton a Győr-Szol Zrt. 96/50-50-50-es számon hívható te-
lefonos ügyfélszolgálata 8 és 12 óra között lesz elérhető. Az Orgona utcai és Jókai
utcai ügyfélszolgálati irodák zárva tartanak. A hiba- és kárbejelentő vonal (96/50-50-
55) minden naptári napon 0–24 órában hívható. A vásárcsarnokban és a Tarcsay utcai
piacon 6 és 14 óra között várják a vásárlókat. A kormány 479/2020. (XI. 3.) Korm. ren-
deletével összhangban a Magyar Vilmos Uszoda, a Barátság Sportpark, a Bercsényi
ligetben található sportlétesítmények, az Adyvárosban lévő sportpályák, valamint a
Tompa utcai és Örkény utcai műfüves pályák bizonytalan ideig továbbra is zárva tar-
tanak. A szabadhegyi, nádorvárosi, révfalui, újvárosi, Sugár úti, Templom úti, Malom-
sori és Koroncói úti köztemetők a téli nyitvatartási rendnek megfelelően, 8 és 17 óra
között látogathatóak. A Győr-Szol Zrt. szolgáltatásairól és nyitvatartásairól a
www.gyorszol.hu weboldalon olvasható bővebb információ.

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazga-
tósága a járványügyi helyzetre való tekin-
tettel a melegvíz-mérők helyszíni leolvasá-
sát határozatlan időre felfüggesztette.
Azoknak az ügyfeleknek, akiknek a meleg-
vízóra-leolvasása most esedékes, a szol-
gáltató a postaládájukba bedobott értesí-
tést küldött, melyben kérte a melegvíz-óra
állásuk bejelentését. 

Értesítést az alább felsorolt utcákban és
épületekben lakók kaptak: Erfurti út; Sopro-
ni út; Zöld utca; Szőnyi M. utca; Lepke utca;
Jereváni út; Kassák Lajos utca 1-7.; Ifjúság
körút 38-106. páros oldal; Ifjúság körút 65-
111. páratlan oldal; Konini út; Tihanyi Árpád
út 83-85-87.

A szolgáltató kéri azokat a fogyasztókat,
akik értesítést kaptak a melegvíz-mérők ál-

MELEGVÍZ-MÉROK 
ÁLLÁSÁNAK BEJELENTÉSE

´́

lásának bejelentéséről, hogy a pontos el-
számolás érdekében a melegvíz-mérőjük
állását a mérő gyári számával, a vevő (fize-
tő) azonosító számával (a számla harmadik
oldalán található), névvel, címmel együtt
szíveskedjenek 2020. december 11-ig be-
jelenteni:
• az értesítésben közölt e-mail-címre,
• SMS-ben, vagy telefonon az értesítés-

ben szereplő telefonszámra,
• a telefonos ügyfélszolgálaton

(96/50-50-50, 20/922-5678).
• A mérőállás rögzítésére a társaság hon-

lapján is lehetőség van a mérő gyári 
számának és a vevő (fizető) azonosító -
számának megadása után
(http://ugyfelkapu.gyorszol.hu).

Fontos, hogy csak azok közöljék a mérőál-
lásukat, akik erről értesítést kaptak!

TUDNIVALÓK A SZOMBATI 
MUNKANAPPAL KAPCSOLATBAN
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A MI

UTCÁNK
Újváros (9025) – 5. rész

Tűz utca
A Burcsellás és az Iszkápa közök leírásához szorosan
kapcsolódik ez az utca. Itt a régi hírek szerint a kovácsok
műhelyeiben mindig égtek a tüzek, bármikor készen áll-
va a burcsellásoknak iszkápát készíteni, vagy lovakat

Szerző: 
Czvikovszky Tamás patkolni. Már 1856-ban elnevezték az utcát a tűzről, il-

letve a tűz mestereiről.

Úsztató utca
Az utca a mai Bercsényi liget helyén folyt Rábca folyóhoz ve-
zetett. Leírások szerint az újvárosi fuvarosok és az állattartók
itt fürdették állataikat. Ez az utcanév is 1893-ban kapta nevét.

Városház köz
Újváros városházája a városrész középpontjában volt,
amiről a közt is elnevezték 1893-ban.

Zúgó utca
Bár az 1883. évi árvízkor zúdulhatott itt a víz mégsem ez adta
a nevét, hiszen a korábbi térképeken is ez a név szerepelt.



Karácsonyi takarítási akciót
hirdet a győri TippTopp mo
soda. Takarítás, szőnyegtisz
títás, mosás, vasalás. 10%
os árengedmény a megren
delőknek. 0670/6708268,
Győr, Árpád út 53. Tipp
Topp mosoda

Tetőfedés, javítások, eresz
csatorna tisztítása, kisebb
nagyobb munkálatok.
Tel.: 0630/4382919.

Kárpitozás! Ülő, fekvőbú
torok javítása, áthúzása
anyagválasztással. Ingye
nes felmérésszállítás. Au
tók, robogók kárpitjainak
javítása, áthúzása. Telefon:
0670/8846838.

Költöztetés, lomtalanítás,
teherszállítás. Bútor és mű

Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
70/2339213.

Villanyszerelést, villanyboj
lerek javítását vállalom
Győrben és környékén. Ki
sebb munkát is! Telefon: 
0670/3846557.

SZOLGÁLTATÁS

Sövényvágás, fakivágás, gyö
kérkivétel, fametszés, koro
naalakítás, kertásás, rotálás,
bozótirtás! 0630/403
6810; 96/826322.

Műanyag, fa, fém nyílászá
rók tartós, „ablakra szabott”
szigetelése garanciával.
www.huzatmentes.hu, tele
fonszám: +3630/5209228

2020. december 11.32

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

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

szaki termékek szállítása. Ér
deklődni lehet telefonon:
0630/5420720.

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést,
gipszkartonrendszerek kivi
telezését vállaljuk. Érdeklőd
ni lehet az alábbi telefonszá
mon: 0670/2458931.

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá
jának elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érdeklő
dés: 0670/ 5642280.

EGYÉB

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

Arany ékszer felvásárlása!
Felment a tört arany ára!
9.000 Ft/kgtól. Régiségfel
vásárlás! Lima Pub & Hos
tel, Győr, Arany János u.
13. December 16án, szer
dán 10–15 óráig. Fazon
arany 11.000 Ft/gtól.
Arany és briliánssal díszí
tett 12.000 Ft/gtól. Fest
mények, régi pénzek, ki
tüntetések, képeslapok,
Zsolnayk, herendik, karó
rák. Érdeklődni az alábbi
elérhetőségeken lehet:
0670/3816345,
www.dunagaleria.hu.

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Érdeklődni az alábbi te
lefonszámon lehet: 
0620/5299861.

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, he
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve
ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza
lommal! 0670/6405101.
Díjtalan értékbecslés!

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi, 2 szobás, 65 nm
es, gázfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne nádorvárosi vagy
adyvárosi, 2 szobás, 4550
nmes, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. (Hirde
tési szám: 260)

1980 óta működő cég minőségi szolgáltatása

TISZTASZONYEG.HU
TISZTASZŐNYEG 
A szőnyegtisztító

MESTERMOSODA • Szállítás, megrendelés. • Központ: Győr, Mester u. 5. Tel.: 06 30 680 0078

porolás, biotisztítás, szagtalanítás, fertőtlenítés, szegés, javítás, ingyenes szállítás 10 m2 fölött

POLIFARBE VAKOLATAKCIÓ!

TM PROFIL KFT. • Gyôr, Serfôzô u. 2. Tel.: +36-96/438-467, +36-20/426-0824 • Ny.: h—p. 8—17, szo. 8—12

KÜLTÉRI HÔSZIGETELÔ RENDSZER!

Az akció a raktárkészlet erejéig tart! • Az árakról érdeklôdjön személyesen!

• 1,1 m2 háló, 6 kg ragasztó, 10 cm hungarocell 2.300 Ft/m2

BOMBAÁR MINDEN MÉRETRE!

INGYENES ÁRAJÁNLAT-KÉSZÍTÉS!
gipszkartonlapok, gipszkartonprofilok • flexibilis ragasztó kül- és beltérre • vakolatok, vakolatrendszerek, kiegészítôk • hôszigetelô

anyagok • padlókiegyenlítôk • profilok, élvédôk, ragasztók • díszlécek (kül- és beltéri) • gránit-, márványkönyöklôk

HOMLOKZATI hungarocell EPS 80
• 5 cm ..............800 Ft/m2

• 10 cm ........1.600 Ft/m2

• 15 cm ........2.400 Ft/m2

SZUPER
AKCIÓ!

Beltéri inntaler, 15 l
és elfogadóhely

kártya-



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
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Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 55–70
nmes, 34 szobás, határo
zotthatározatlan idejű, er
kélyes, tárolóval rendelkező
bérleményre. Sziget és Új
város kizárva (Hirdetési
szám: 736) 

Szabadhegyi, 1 szobás, 41
nmes, parkettás, szilárd
tüzelésű, határozott bér
leti szerződéses lakást
cserélne adyvárosi, mar
calvárosi, 1+fél2 szobás
bérleményre. (Hirdetési
szám: 263)

Szigeti, 3 szobás, 59 nm
es, gázkonvektoros, kom
fortos, határozatlan bérle
ti szerződéses lakást cse
rélne 70–100 nmes, 4
szobás, határozatlan bér
leti szerződéses lakásra.
Újváros és Bán Aladár ut
ca kizárva. (Hirdetési
szám: 265) 

Szigeti, 2 szobás, 52 nm
es, összkomfortos, határo
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 36 nmes,
1 szobás, belvárosi, ady
városi és nádorvárosi bér
leményre. (Hirdetési
szám: 268) 

MINIMÁLIS várakozási idôvel, 
KOMPLEX orvos diagnosztikai rendszerrel, 
PROFESSZIONÁLIS egészségügyi ellátással 
várjuk vendégeinket.

FONTOS ÖNNEK AZ EGÉSZSÉGE?

AZ ÖN EGÉSZSÉGE,
A m

i elhivatottságunk!

GYÔR, PÁTZAY PÁL UTCA 7.    +36-30/693-4617

Ne várjon! Jelentkezzen be hozzánk még ma!

neurológia belgyógyászat

laborvizsgálat

gasztroenterológia

ultrahang kardiológia

A GINOP 5.3.3-18-2018-00006 pályázati
konstrukció keretében elérhetô 
az ingyenes jogsegélyszolgálat
munkajogi, adójogi, társadalombiztosítási
jog és cégjogi kérdésekben.

Bôvebb információ: 
https://www.jogpontok.hu

A szolgáltatás anonim 
és személyesen, online, chates 
formában és telefonon 
vehetô igénybe.
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HOROSZKÓP 
Készítette: Szakács Anna asztrológus

KOS 
Vonják ki magukat a külvilág forgatagos, zajos, ideges világából a
héten, próbáljanak megnyugodni, és lelkükben rendet tenni elő-
ször. Családjuk számít önökre, és arra, hogy lélekben is egymásra
hangolódnak. Engedjék el a felesleges terheket, ne foglalkozzanak
a múlttal, a most fontosabb.

BIKA 
Nyugodtabb hét vár önökre, mint ahogy azt tervezték vagy előre
sejtették. Hirtelen minden sokkal egyszerűbbé válik. Párjuk és
családjuk is önök mellett áll, szó nélkül vesznek le terheket a vál-
láról. Így jobban oda tudnak figyelni mindenre lelkileg.

IKREK 
Engedjenek el a héten minden olyan gondolatot, sérelmet, kap-
csolatot, aminek már nincs helye az életükben. Ezzel csak meg-
könnyítik a helyzetüket, és lelkükben is elindulnak a pozitív vál-
tozások. Inkább hangolódjanak önmagukra, párjukra.

RÁK 
Lelkükben minden a helyére kerül a héten, leteszik végre a felesleges
terheket. Örülni tudnak így mindennek, ami történik önökkel, szeret-
teikre is rá tudnak hangolódni. Párjukkal nagyon meghitt pillanatokat
tudnak megélni, adjanak időt, lehetőséget mindennek. Boldog hét ez
életükben.

OROSZLÁN 
Ha az előző hetekben elengedtek minden olyan dolgot, ami a
múltjukhoz tartozott és csak bántotta a szívüket, most nagyon
meghitt és boldog hétben lehet részük. Családjuk olyan egységet
alkot önökkel, ami szívüknek kedves. Adják át magukat ezeknek
az érzelmeknek, éljék meg.

SZŰZ 
Rangsoroljanak a héten, és ne idegesítsék magukat olyan dolgo-
kon, amik egyáltalán nem is lényegesek. Ezzel csak saját életüket
könnyítik meg, és még a vitákat is elkerülik családjukkal. Figyel-
jenek kicsit az egészségükre, inkább pihenjenek, hogy teljesen
magukra tudjanak hangolódni.

MÉRLEG 
Ne a külvilág zajára koncentráljanak, teremtsenek maguk köré
egy külön világot, és abban próbáljanak maradni. Mindezért
párjuk és gyermekeik is nagyon hálásak lesznek, kimondatlanul
is. Óvják a lelküket most, ne engedjenek be semmi zavarót,
semmi szomorút.

SKORPIÓ 
Formálják át a lelküket, gondolataikat, próbáljanak túllépni önma-
gukon, mindazon, amit eddig problémának hittek, gondolják át,
hogy tényleg probléma-e. Így minden a helyére kerül, minden ve-
szekedés elcsitul, és arra tudnak figyelni, ami igazán lényeges.

NYILAS 
Végre azokkal tudnak lenni, akik igazán fontosak szívüknek, lel-
küknek. Nem is engednek be mást, kicsit el tudnak vonulni saját
világukba. Ezzel csak boldogabbá teszik párjukat, családjukat.
Minden úgy alakul, ahogyan azt eltervezték, éljék meg ezeket a
pillanatokat.

BAK 
Ne akarjanak mindent koordinálni a héten, jusson idejük egy kicsit
lazítani is. Adjanak ki olyan feladatokat a kezükből, amik nem is
annyira fontosak, és hangolódjanak párjukra. Merjék mindezt
megélni, adják meg maguknak a lehetőséget. Családjuk lesz a leg-
boldogabb.

VÍZÖNTŐ 
Kreativitásuk határtalan a héten, annyi ötletük van, hogy még pár-
jukat is elkápráztatják ezzel. Hangolódjanak azért az ő lelkére is,
beszéljék meg, mi a fontos, és mi az, ami elhagyható. Gyermeki
énjük így is a legboldogabb lesz, látva családjuk és párjuk boldog-
ságát. Töltődjenek ebből.

HALAK 
Boldog időszak ez életükben, minden úgy alakul, ahogyan azt el-
tervezték. Ne kapkodjanak éppen ezért, nincs rá szükségük. Min-
denre jut megfelelő idő, mindent úgy tudnak elrendezni, hogy azt
szeretnék. Merjék átélni a meghitt pillanatokat, merjenek boldog-
nak lenni.

JÖVŐ HETI

HÉTFŐN 18 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!

DECEMBER 12-TŐL  18-IGA GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna 
10:30 Credo – katolikus krónika
11:00 Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
18:05 Lelki egészségünk szempontjai 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Anna és Berci zöld világa 
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 16. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Navigátor – magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Építech – házépítők magazinja
10:00 Üzleti negyed – gazdasági magazin
10:30 Az egészséges táplálkozás 
18:00 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
18:25 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Navigátor – magazin
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 A Szentendrei-sziget titkai – dokumentumfilm
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Félóra decibel – zenei műsor
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 17. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Öko-logikus – magazin
10:00 Kulisszák mögött – színházi magazin
10:30 Nyugdíjas Egyetem – Egészségesen élni divat vagy kényszer?
11:30 Zooo+ – állatbarátok magazinja
18:10 Hanuka Győrben
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Félóra decibel – zenei műsor
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Kulisszák mögött – színházi magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Credo – katolikus krónika
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 18. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Félóra decibel – zenei műsor
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Öko-logikus – magazin
10:00 Hogyan élheted az életedet energikusan? 
10:30 Félóra decibel – zenei műsor
11:00 Nyugdíjas Egyetem – Darwin, a megosztó személyiség
17:45 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Gázfröccs – autós magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Győr Symphonic Band – a magyar zene napjai
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 12. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Gázfröccs – autós magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Lelki egészségünk szempontjai 
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30  Félóra decibel – zenei műsor
11:00 Nyugdíjas Egyetem – egészségesen élni divat vagy kényszer
12:00 Creative chef – főzőműsor
13:00 Gázfröccs – autós magazin
14:00 Öko-logikus – magazin
14:45 Foto-Zoom+ / fotós workshop
15:00 Építech – házépítők magazinja
16:00 Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
16:30 Anna és Berci zöld világa 
17:00 Folytonosság – Lelkes Péter formatervező alkotó világa
17:50 ,,Te is lehetsz életmentő" – kisfilm
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 12. Boogiefeszt – a 2019-es boogie-show felvétele
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

DECEMBER 13. VASÁRNAP   

07:00 Regös Táncműhely – táncgála 2019
08:15 Credo – katolikus krónika
08:45 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
09:00 Creative chef – főzőműsor
09:40 Egy malomban őrlünk – kisfilm
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
11:00 Zooo+ – állatbarátok magazinja
11:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
12:00 Nyugdíjas Egyetem – kis képes kerékpártörténet
13:00 Építech – házépítők magazinja
14:00 Aki dudás akart lenni… – portré Juhász Zoltánról
15:00 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
15:25 Múlt a jelenben – dokumentumfilm
15:40 Kertbarát – kertbarátok magazinja
16:00 Macskakő – film Somoskőfaluról
17:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
18:00 Adventi fények – ünnepi műsor
18:35  ,,Te is lehetsz életmentő" – kisfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Ahonnan elindultam, Boráros Imre – dokumentumfilm
20:00 20 éves a Friends Big Band – jubileumi koncert
21:30 Adventi fények – ünnepi műsor
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Neve is van, Budapest – dokumentumfilm

DECEMBER 14. HÉTFŐ   

07:00 Hívószava a hal… – M. Novák András festőművész
08:00 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Üzleti negyed – gazdasági magazin
09:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
11:00 Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
11:30 Félóra decibel – zenei műsor
18:10 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Navigátor – magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Gázfröccs – autós magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Navigátor – magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 15. KEDD   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Amíg a kard ki nem hull a kezünkből...! – dokumentumfilm
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Öko-logikus – magazin
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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 könyvcsomag. Előző rejtvényünk
nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

Győrben az Aqua Sportközpontban rendezték az úszók nyugat-dunántúli regio -
nális bajnokságát három korcsoportban. A 9 évesektől a 15 évesekig, a cápa,
a delfin és a gyermek korosztályhoz tartozó úszópalánták versenyeztek az ér-

mekért. A házigazda Győri Úszó SE negyven sportolója állt rajtkőre, a megszerezhető
130 elsőségből hetven aranyérem került a győriek nyakába a dobogó legfelső fokán.

„A regionális megmérettetések az országos nagy seregszemléket helyettesítik a pan-
démia idején. Így három korosztály versenyeit lehet az adott régió klubjaival egy hely-
színen megrendezni. Kilencévesektől a tizenöt évesekig versenyeztek most a fiatalok.
Korábban a szombathelyiek mögött végeztünk a pontversenyben, az utóbbi időben
azonban rendre megelőzzük őket is. A legtöbb győztes időeredmény a korosztályos
országos bajnokságokon is aranyérmet ért volna” – mondta Petrov Árpád, a Győri
Úszó SE vezetőedzője. A klub tehetségeit erre a versenyre is Petrov Árpád, Varjú
Katalin, Maschler Edit, Platonov Miklós és Sebestyén Balázs készítette fel.

A Győri Úszó SE felnőttversenyzői szombatig Kaposváron versenyeznek az úszók
olimpiai kvalifikációs országos bajnokságán, amelyet márciusról halasztottak el. A
sportág képviselői számára ez az idei csúcsesemény, mivel a koronavírus-járvány
miatt minden nagy nemzetközi versenyt töröltek vagy elhalasztottak, így a budapesti
Európa-bajnokságot is. A döntőket a tokiói olimpiai programhoz igazodva ezúttal
délelőtt, míg az esti programban az előfutamokat rendezik meg.

CÁPÁK ÉS DELFINEK
A MEDENCÉBEN

Akoronavírus és a sérülések is
közbeszóltak, így nem nyolc,
hanem hat teniszező részvé-

telével rendezik meg december 12-
én és 13-án a Home by Somogyi Ten-
nis Masters Győr 2020 elnevezésű
tornát az Olimpiai Sportparkban. A jó
hír, hogy Fucsovics Márton ott van az
indulók között.

A szervezők két TOP 100-as magyar
klasszissal számoltak, de Balázs At-
tila sérülése miatt nem játszik, azon-
ban a rendezvény egyéb programjain,
például a gyerekteniszmeccseken ő is
ott lesz.

A sorsolást Fucsovicson kívül Piros
Zsombor, az idei magyar bajnok Ma-
rozsán Fábián, Valkusz Máté, a Fu-
csovics Mártont a Szuperligán legyő-

NYOLC HELYETT HATAN A MEZONYBEN
ző Madarász Gergely, és a tavalyi
magyar bajnok Makk Péter várta.
Utóbbi kezdi a szombati programot 9
órakor a Marozsán elleni meccsével.
Őket 10.30-kor Fucsovics és Mada-
rász, majd 13 órától Valkusz és Makk
mérkőzése követi. Az utolsó szomba-
ti találkozón Piros Madarásszal ját-
szik. Vasárnap 9 órakor a Marozsán–
Valkusz meccsel rajtol a program,
10.30-kor a Fucsovics–Piros csatával
zárul a csoportkör. A helyosztókat
12.30-tól rendezik, a döntő 15.30-
kor kezdődik. 

A mérkőzéseket az Olimpiai Sportpark
kemény borítású pályáin rendezik, a
pandémia miatt nézők nélkül. A közön-
ség televíziós közvetítésen keresztül
szurkolhat majd, hiszen az összes
meccs látható lesz a Sport1 műsorán.

´́

Fotó: Rajos István

Fotó: huntennis.hu/Facebook
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Hirtelen ért véget sikeres pályafutása 1991-
ben, tervezett volt az, hogy marad a sportág
közelében és edzőként dolgozik?
Én kikorcsolyáztam magam, pont akkor hagytam
abba, amikor azt éreztem, hogy elég volt a ver-
senyzésből és a rivaldafényből. Egész addigi
életemben arra készültem, hogy edző leszek, ezt
12-13 évesen már tudtam. Szó szerint egyik
napról a másikra történt a váltás, hétfőn befe-
jeztem a profi sportot, kedden beálltam a mes-
tereim közé tanulni, tapasztalni a szakmát. Ad-
digra már elvégeztem a Testnevelési Főiskolát,
könnyen belerázódtam, az életem így hétéves
korom óta a mai napig nem szakadt el a jégtől.
2008-ig itthon edzősködtem, aztán nyolc és fél
évig az Egyesült Arab Emirátusokban dolgoztam. 

Mikor és miért vállalt Győrben munkát?
Hazaköltöztünk, és fél éve voltunk itthon, amikor
az ETO-ból megkerestek, hogy eljönnék-e edző-
nek. Korábban tartottam már a klubnál bemutató
gyakorlásokat, jártam itt többször, ismertem a
körülményeket, lehetőségeket. Összeült a csa-
ládi kupaktanács, és úgy döntöttünk a férjemmel,
hogy jövünk. Nem bántam meg ezt a választást,
imádom a tanítványaimat, olyan jó kis csapat ko-
vácsolódott össze, ahol mindenkinek az élete a
korcsolya, és vannak közöttük olyanok is, akik
szép sikereket érhetnek el.

A példakép testközelben van, hiszen egy kor-
szak legjobbjától tanulhatnak. Remek motivá-
ció lehet Téglássy Tamara sikeres pályafutása.
Milyen emlékek jutnak eszébe legtöbbször? 
Két verseny örökké emlékezetes marad számom-
ra. Életem első Európa-bajnoksága az 1984-es
budapesti Eb, hazai közönség előtt mutatkozhat-
tam be mindössze 15 évesen. Fergeteges volt az

A magyar műkorcsolyázás a nyolcvanas évek közepétől a kilencvenes évek elejéig gyakorlatilag egyet je-
lentett Téglássy Tamarával. A sportág akkori legjobb hazai versenyzője zsinórban nyert nyolc magyar baj-
noki címet, részt vett hét Európa- és hat világbajnokságon, de láthatta a közönség az 1988-as téli olimpi-
án is. Téglássy Tamara már két és fél éve edzőként és szakosztályvezetőként dolgozik Győrben az ETO
Hockey Clubnál. Azt mondja, a körülmények, a tehetséges gyerekek száma és a szakmai munka minősége
alapján a jövőben sokkal sikeresebb lehet a magyar műkorcsolya, mint amilyen a közelmúltban volt.

egész. A másik ilyen esemény a szintén budapesti
világbajnokság. Ezt az olimpia évében, 1988-ban
rendezték. Tizenegyedik lettem, de a szabad kűr-
ben, ami mindig is az erősségem volt, az ötödik
helyet szereztem meg. A Monti-csárdás volt a kű-
röm, és most is libabőrös vagyok tőle, amikor arra
gondolok, hogy állva tapsolt végig a közönség,
amíg a jégen voltam. Alig bírtam hazavinni a ren-
geteg virágot, amit a nézők a jégre dobáltak ne-
kem. Gyönyörű emlékek ezek.

Honnan hova juthat el a győri műkorcsolyázás?
A szakosztályban ötvenen vagyunk a korizást
tanuló ötévesektől a felnőttekig, egyelőre a sza-
bad jégfelület és az edzésidőpontok miatt nem
is lehetünk többen, de ez változni fog. A Nem-
zetközi Korcsolyázó Szövetség, az ISU által jegy-
zett versenyeken már tíz tanítványunk indulhat,

de a többiek is részt vesznek különböző meg-
mérettetéseken. Nem mindenkiből lesz élspor-
toló, de nem is az a cél, hogy csak profikat ne-
veljünk. Mi azoknak is lehetőséget szeretnénk
biztosítani, akik nem eredménycentrikusan, ha-
nem pusztán örömből korcsolyáznak. 

Láthatunk a közeljövőben győri nevelésű mű-
korcsolyázókat a nagy versenyeken?
Ez sok mindenen múlik, de az biztos, hogy nincs
könnyű dolguk a tehetségeknek. Az orosz, japán,
amerikai sztárok közé nehéz odaférkőzni. Régen
volt olyan korcsolyázó, aki jól forgott, más jól ug-
rott, ma már egyformán tökéletes az elit min-
denben, mindent tudnak ezek a versenyzők. Re-
mélem, a most 13 éves Pesti Barnabásról, a 14
éves Béres Rékáról, és a 17 éves Gede Jázminról
sokat hallunk még a jövőben.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter

AZ OLIMPIKON TÉGLÁSSY TAMARÁTÓL
TANULHATNAK A MŰKORCSOLYÁZÓK

GYŐRI JÉGVIRÁGOK

A LEGJOBB ÉRZÉS AZ, 
AMIKOR 
A TANÍTVÁNYAIM
ÖRÖMBŐL 
KORCSOLYÁZNAK
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„A döntés a szlalom szakág lobbierejének növe-
kedését jelzi, ami nem is csoda, hiszen olyan nem-
zetek jeleskednek ebben, mint a németek, a fran-
ciák, a britek, vagy éppen a szomszédunkban
Szlovákia. Összességében azonban a kajak-kenu-
kvóták száma nem csökkent, ami a sportág olim-
piai jelenlétének erejét mutatja – hívta fel rá a fi-
gyelmet a szakember.

Magyarországon egyébként összesen négy nem-
zetközi szinten jegyzett szlalomkajakos van, külön
érdekesség, hogy közülük ketten éppen győri szí-
nekben versenyeznek.

2019 nyarán egy akkor mindössze tizennyolc
éves fiatalember a sportág történetében először
állhatott fel magyarként a dobogóra Európa-ku-
pán. Mindjárt kétszer is: egy arany- és egy ezüst-
érem is került a nyakába, ezzel pedig sporttörté-
nelmet írt. Ő nem más, mint Rácz Koppány (ké-
pünkön), a győri Graboplast versenyzője, aki – mi-
vel Magyarországon egyelőre egyetlen kiépített,
hivatalos szlalompálya sincs – hosszú évek óta
Szlovéniában készül a versenyekre. Koppányról
úgy tartják, reális esélye lehet a 2024-es párizsi
olimpiai kvótára is akár.

Egy ideje már rebesgették, hogy lesznek változások, végül a NOB a héten a
Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség elnökségének javaslata alapján a gyor-
sasági versenyszámok csökkentése mellett döntött. Weisz Róbertet, a Gra-
boplast Győri VSE kajak-kenu szakosztályának vezetőjét kérdeztük arról, mit
szól a döntéshez, és mennyiben érinti ez a győri versenyzőket.

ÚJABB HELYEKET KÖVETELT MAGÁNAK
A KAJAKSZLALOM AZ OLIMPIÁN

A másik győri versenyző sem kis név, ő a korábbi
szlovák válogatott, de már évek óta magyar szí-
nekben szereplő Potocny Marcell, aki mindössze
kilenc századdal maradt le a riói kvótáról, és részt-
vevője volt a 2018-as brazíliai világbajnokságnak.

Az új versenyszámok érkezésével viszont több fu-
tamtól is búcsúznak a nyári ötkarikás játékok. 2024-
től nem rendezik meg kajakban a kétszáz méteres
egyes döntőket sem a nőknél, sem a férfiaknál, és
kikerül a programból egy klasszikus szám: a kajak,
illetve a kenu kettesek ezerméteres távja, igaz, ezek
helyett bekerülnek a páros ötszáz méterek.

„Kevésbé érint minket ez a döntés, hiszen élverseny-
zőink más számokban jeleskednek. A Balla Virág–De-
vecseriné Takács Kincső párosunk például kenuban ér-
dekelt, az ő kétszázas számuk pedig éppen most lett
az olimpiai program része. A férfiaknál sincs közvetlen
érintett, mert a tavaly kvótát szerzett Kopasz Bálint
kajak egyes ezerméteres száma továbbra is az olimpiai
programban marad – teszi hozzá Weisz Róbert.

A Graboplast Győri VSE szakosztályvezetője
ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet: a látványos
és tévébarát szlalom mellett a gyorsasági szakág-
nak közös fellépésre van szüksége, hogy megőriz-
ze eddigi pozícióit, ami a legsikeresebb, és legtöbb
magyar olimpiai éremmel büszkélkedő szakág
esetében alapvető érdek.

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: mkksz.hu

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, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bére-
zéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS,  HENTES, BOLTI KI-
SEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁL-
TOZOTT MUN KAKÉ PES SÉ GÛ EK
je  lent ke zését is várjuk, akár rész mun ka -
idõsként is! Eladó, kereskedô szakkép-
zésben részt vevô diákok részére akk-
reditált üzleteinkben gyakorlati munka-
helyet biztosítunk. Jelentkezés a mun-
kahelygyor@gmail.com e-mail-cí-
men. Az esetleges nyomdai hibákért fe-
lelôsséget nem vállalunk.

Akció: december 11—17.

1299 Ft/kg

2199 Ft/kg helyett

HÚSVÁSÁR
Kocsonyának való húsrészek
TELJES VÁLASZTÉKBAN

folyamatosan kaphatók!

Pulykamellfilé

Marha-vesepecsenye 5.990 Ft/kg
Marhacomb 2.499 Ft/kg
Marhavelôscsont 999 Ft/kg

Steffl dobozos sör
4,2%-os, 0,5 l, 358 Ft/l

kartonos ár

179 Ft/db

Piros magyar alma

259 Ft/kg

319 Ft/kg

Narancs

1999 Ft/kg

Sertéskaraj, csont nélkül

1249 Ft/kg

Marhalábszár

Csirkemellfilé
2 kg-os csomagban

899 Ft/kg

1099 Ft/kg helyett




