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„Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni majd
az unokáknak, mikor körbeállnak” – hangzott fel
élőben az ismert dal az első Győri BaRock Zene-
bonán augusztus 20-án. Pásztor Annát, az Anna
and the Barbies extravagáns és zseniális éne-
kesnőjét senkinek sem kell bemutatni. Az élet
minden pillanatát megélő rockzenész, közéleti
szereplő, no és kétgyermekes családanya egy ré-
gi-új történetbe fogott két hónappal ezelőtt, dé-
delgetett álmát váltja valóra hétről hétre, kö-
szönhetően a TV2 Dancing with the Stars show-
műsorának. „Ez a megmérettetés jutalomjáték
az élettől, olyan, mint egy hatalmas születésnapi
torta” – adta meg a felütést Pásztor Anna a
Győr+ Rádió Győr+ Este műsorában. „Minden
vágyam teljesült, egy világszínvonalú műsorban
egy világbajnokkal, Köcse Györggyel táncolhatok

MINDENKI TÁNCOL!
szombatonként.  Kötelességemnek tartom, hogy
ebből a mérhetetlen boldogságból és élményből
visszaadjak a nézőknek, és mindazoknak, akik
minket támogatnak szavazataikkal. A vidámság-
ra, pozitív energiára most nagy szükség van, eze-
ket mind belevarázsoljuk a táncunkba, a vissza-
jelzések pedig csodálatosak, úgy tűnik, a nézők
álmait váltjuk valóra.” 

A maximum alatt nincs semmi! – vallják azok,
akik életüket a folyamatos teljesítés mellett élik.
Azt is mondják, hogy a profi táncos élete az
élsportolóéhoz hasonló.  Ez igaz a show-műsor
amatőr versenyzőire is, épp hogy vége egy pro-
dukciónak, másnap indul újra a gépezet. Pásztor
Anna esetében ez jól működik, a kemény terhe-
lést jól bírja fizikailag és lelkileg is, még egy adást
sem kellett kihagynia.  Partnere, Köcse György ki-
váló pedagógusként igazi versenyzőt faragott be-
lőle. „Gyurinak köszönhetően hasítok, mint egy

kihegyezett dárda a levegőben. Huszonnégy órás
őrületben élünk a hét minden napján, ha egy pil-
lanatra megállnék, biztos összeesnék. Arra haj-
tunk, hogy minden egyes produkció jobb legyen
az előzőnél, hogy elnyerje a zsűri és a közönség
tetszését, hogy mindig új csodát fedezzenek fel
benne” – fogalmazta meg elvárásait Pásztor An-
na. A tét nagy, két hét múlva a közönség utoljára
szavaz. ,,Csak egy páros nyerhet, győztesei azon-
ban többen lehetnek, mi e gondolat mentén dol-
gozunk iszonyú keményen hónapok óta. Nincs
más dolgunk, mint hogy egymásra hangolódjunk,
összefogjunk és összezárjunk. Bízom benne,
hogy a végsőkig kitartunk!” – zárta a rádiós be-
szélgetést Köcse György versenytáncos. 

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Szerző: Farkas Mónika
Fotó: TV2 
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Hogy fogadta a rendeletet? Nem látszik meg-
döbbentnek vagy mérgesnek miatta.
Számítottam rá, hogy ilyen vagy ehhez hasonló
kormányrendelet születik. Nem ért meglepe-
tésként.

Megsúgta valaki?
Senki nem súgta meg. Ha folyamatosan hite-
les forrásokból tájékozódik az ember, ha nap-
rakészen ismeri a valóságot, s ha tisztában
van a kormány értékrendjével, szándékaival,
céljaival, haladási irányaival, akkor ezekből a
döntés logikusan következett. Valamennyi jel
arra mutat, hogy a kormány mindent megtesz

a munkahelyek védelmében és a vállalkozá-
sok működése érdekében. Mivel mindez a
győri emberek számára is rendkívül fontos,
még a kormány rendelete előtt olyan helyi
adókedvezmények alkalmazását hirdettem
meg, melyek megkönnyítik az itt élő magán-
személyek helyzetét, illetve, főleg az alacsony
iparűzési adó eredményeképpen az itt műkö-
dő vagy letelepedni szándékozó vállalkozások
számára is nagyon előnyösek.

Vegyük szemügyre a magánszemélyeket
érintő kedvezményeket.
Már egy évvel ezelőtt, a Covid-19-járvány kez-
detén döntöttem arról, hogy a garázs-, valamint
a magántulajdonú, nem üzleti célú ingatlanok
adóját megszüntetjük Győrben. Ezzel érzékel-
hető terheket vettünk le az emberek válláról.
Ezentúl a lakások és a garázsok után azoknak a
magánszemélyeknek sem kell adót fizetniük,
akik lakhatási vagy autótárolási célra adják to-
vább bérbe.  Az adómentesség bevezetésével a
lakásbérlők helyzetét, valamint a parkolási álla-
potokat is javítani akarjuk. Nem emeltünk, és
nem vezettünk be olyan adót, amely a lakosság
terheit akár csak egy forinttal is megnövelné, és
új adónemet sem vezettünk be. 

Magyarország kormánya december 1-jén megjelent rendelete értelmében természetesen Győrben senkinek
sem kell magasabb helyi adót fizetnie, mint 2020-ban. Ellenben a több mint 200 millió forint értékben tett adó-
kedvezményeket alkalmazni fogjuk, amelyeket az idén november 30-án rendeletben kihirdettem – így reagált
az adóemelési stopot elrendelő kormányrendeletre dr. Dézsi Csaba András, városunk polgármestere.

Az iparűzési adó mértéke 1,6 százalékos…
Ami rendkívül alacsony, a megyei jogú városok
között szinte adóparadicsom vagyunk.

Sok irigyünk lesz, ha ilyent mond.
Remélem, nem sok irigyünk, hanem sok bete-
lepülő vállalkozónk lesz, illetve szívesen ma-
radnak nálunk azok, akik jelenleg is itt vállal-
koznak.  De nem akarom titkolni azt sem, hogy
Győr nincs igazán jó helyzetben. Alaposan át
kell gondolnunk, hogy melyek a legfontosabb
feladataink, mit szeretnének a győriek. Tapasz-
talataink alapján a munkahelyek védelme, újak
teremtése, a közlekedés fejlesztése, átalakítá-
sa, a közbiztonság és a köztisztaság fenntar-
tása, a bölcsődék, óvodák színvonalas működ-
tetése, a közétkeztetés javítása, az idősottho-

nok színvonalának megőrzése a legfontosabb
a győrieknek. Gondot jelent azonban, hogy az
alacsony iparűzési adó miatt szinte elviselhe-
tetlen mértékű a befizetendő szolidaritási adó.
Ha az országban bárhol találkozom emberek-
kel, mindegyikük azt gondolja, dúskálunk a ja-
vakban. Lassanként azonban olyanok leszünk,
mint a dzsentrik. Még elegáns ruhákban járunk,
iskolázottak vagyunk, ismerjük, szeretjük a kul-
túrát, de ha a zsebünket kifordítjuk, pénz he-
lyett jobbára csak szöszmöszt találunk benne.
Ezért is elengedhetetlenül fontos, hogy sikeres,
jól kitalált gazdasági, pénzügyi stratégiával
csökkentsük örökölt hátrányainkat, és olyan
helyzetbe hozzuk a várost, amelyet az ország
számára is kiemelkedően fontos értékteremtő
munkájával megérdemel.  

JÖVŐRE GYŐRBEN 
ÚJRA CSÖKKENNEK AZ ADÓK

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

NEM EMELTÜNK,
ÉS NEM VEZETTÜNK BE
OLYAN ADÓT, AMELY
A LAKOSSÁG TERHEIT 
AKÁR EGY FORINTTAL
IS MEGNÖVELNÉ
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Idén más a karácsonyi bevásárlás, mint az
eddigi években volt, sokan karanténba kény-
szerülnek, mások inkább a fertőzés elkerü-

lése miatt választják az online vásárlás lehetősé-
gét. Bár megvan a hangulata a plázaköröknek,
mégis tanácsos a tömeget elkerülve, inkább az in-
terneten megkeresni a kiszemelt ajándékokat.

A kézbesítők felkészülten várják az ünnepi
rohamot
A Magyar Posta Zrt. nyilatkozata szerint a ma-
gyar webáruházak idén nem pusztán egy napra
rendeznek akciókat, hanem egész hónapban kü-
lönböző kedvezményekkel várják a vásárlóikat,
ami fokozott teherbírást igényel a kézbesítőktől,
és kitart egészen karácsonyig. Ha az egész évet
vesszük számításul, a posta jelenlegi becslése
szerint 20 százalékkal nőtt az éves megrendelé-
sek száma az előző évhez képest.

Tavasszal pánikszerűen ugrott meg az online
rendelések száma szerte az országban, ami kö-
zel olyan mértéket jelent, mint egy átlagos évi
karácsonyi időszakban. Idén ősszel a járvány

KINEK A PLÁZA, KINEK A WEBSHOP

A 2020-as járványhelyzet erősen
megterheli a futárszolgálatokat,
hiszen online vásárlásra készteti
az embereket. A sorban állás a be-
vásárlóközpontokban és az ember-
tömeg sokakat eltántorít a szemé-
lyes vásárlástól. A Magyar Posta
Zrt. és az egyik legnépszerűbb fu-
társzolgálat, a GLS ügyvezető igaz-
gatója számolt be lapunknak, ho-
gyan tudnak megbirkózni a meg-
növekedett rendelésszámmal.

második hulláma és az ünnepi időszak köze-
ledtével ezek a számok szintén kiugróak, a
posta viszont felkészült a rohamra.

„A vállalat hosszú távon is arra számít, hogy az e-
kereskedelem, és ezzel együtt a csomagvolumen
dinamikusan fog növekedni a következő tíz évben.
Ezért indította tavaly MPL+ projektjét, amelynek
fő célja: a logisztikai infrastruktúra modernizálása.
Ennek a projektnek a része a november elején át-
adott, s az ország legnagyobb csomaglogisztikai
depója Fóton. Alapterülete 15 ezer négyzetméter”
– nyilatkozta a posta kommunikációs osztálya.

A csomagszállítás tekintetében felhívják a vá-
sárlók figyelmét, hogy mindig nézzék meg: az
adott weboldal milyen szállítási határidőt ga-
rantál, és e szerint rendeljék meg a terméket,
hogy időben megérkezzen.

A boltzár komoly gondot jelentene
A házhoz szállítás is teljesen biztonságosan

működik, a kézbesítők maszkot viselnek a
fertőzéskockázat csökkentése érdekében, és
arra kérik a vásárlókat, hogy a csomagátvétel
idejére ők is szíveskedjenek felvenni a masz-
kot. A legbiztonságosabb fizetési mód, ha
előre utaljuk a termék vételárát. További biz-
tonsági intézkedés a postától, hogy érintés-
mentesen lehet átvenni a csomagot, elég a
kézbesítőnek bediktálni a személyi igazol-
vány számát.

Farkas Gergely, a GLS ügyvezető igazgatója sze-
rint a novemberi akciók a megrendelések számát
mindig megemelik, és decemberben is számíta-
nak az emelkedő csomagszámra. Máris nagyobb
a megrendelések száma, mint tavaly ilyenkor,
azonban még nem érték el a korlátaikat. 

„Építettünk egy új szárnyat a szortírozóüze-
münknek, amit már harmadik éve folyamato-
san bővítünk, illetve nyitottunk tizenhét új te-
lephelyet az országban, ezzel együtt már 80

SZÁMÍTANAK  A SOK CSO

Varga Tüne

Szerző: Tóth Vivien
Fotó: O. Jakócs Péter
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leges boltzár elrendelése azonban komoly
problémát jelentene az ünnepi időszakban a
futárszolgálatoknál. 

A járvány tavaszi első hulláma az összes futár-
szolgálatot váratlanul érte, a mostani második
hullámban már felkészültebbek a dolgozók.
Azonban a Black Friday-akciók, az ünnep, illet-
ve a vírus miatti intézkedések többszörös kihí-
vást okoznak a kiszállítós cégeknek, ennek el-
lenére a lehetséges súlyosabb kormányintéz-
kedésig felkészülten, gond nélkül helytállnak.

Idén más lesz az ünnep a családoknál
Varga Tünde idén kizárólag bevásárlóközpon-
tokban szerzi be az ajándékokat, amit decem-
ber elején el is szeretne kezdeni. Tapasztalata
szerint sokkal üresebbek a boltok, mint tavaly
ilyenkor. A személyes vásárlás így nem okoz
problémát, hiszen ezzel együtt elkerülheti a
sorban állást, és hétköznap még a tömegtől
sem kell tartania. Összesen tíz embernek sze-

retne vásárolni, amit interneten nem mer,
mert nem bízik abban, hogy tényleg azt kapja,
amit megrendelt, illetve hogy időben megér-
kezik-e. Véleménye szerint a boltokban a mi-
nőség rögtön tapintható, illetve esetleg ha hi-
bás a termék, a garanciás ügyintézés is lénye-
gesen egyszerűbb. 

„Két évvel ezelőtt a karácsony előtti napokban
kaptam meg az értesítést, hogy a termék késni
fog, ez volt az utolsó alkalom, hogy az ajándé-
kok beszerzését online intéztem” – osztja meg
velünk Tünde a rossz tapasztalatokat. Két gye-
rek édesanyjaként mindig próbál a gyerekeknek
kreatív, személyes ajándékokat választani, fel-
nőtteknél inkább a praktikusságra törekszik.

Horváth Edina ezzel szemben online szeret vá-
sárolni, nem kedveli a tömeget, és véleménye
szerint kényelmesebb otthonról beszerezni az

ajándékokat. Az internetes vásárlásnak az elő-
nyeit maximálisan kihasználja, időben megren-
del mindent, és alaposan körülnéz, hol a legol-
csóbb az adott termék. Idős, beteg szüleit is
félti a vírustól, nekik is segít beszerezni az aján-
dékokat, amit az interneten kedvezőbb áron el-
ér, mint máshol.

„Idén más lesz a karácsony, mint az eddigi
években, szűk családi körben tervezünk ünne-
pelni, kevésbé lesz mozgalmas, de annál meg-
hittebbre próbáljuk szervezni” – magyarázza.

Tóth Anita minden évben próbálja időben meg-
venni az ajándékokat, de legtöbbször decem-
ber közepén sikerül mindent megtalálnia. Szin-
tén a személyes vásárlást preferálja, bár rossz
tapasztalata nem volt még webáruházzal. Sze-
reti látni és a kezébe fogni az adott terméket.

Kereskedelmi dolgozóként nem fél a vírustól,
hiszen nap mint nap rengeteg ember megfor-
dul a boltban, ahol dolgozik. Nagy a család,
több mint tíz embernek tervez vásárolni, remé-
li, hogy sikerül is velük ünnepelni. 

MAGRA A KISZÁLLÍTÓK

telephelyről szállítunk ki. Minden munkatár-
sunk dolgozik, van tehát elegendő emberi erő-
forrásunk” – nyilatkozta az igazgató. Az eset-

Tóth Anita

Horváth Edina
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INTÉZKEDÉS 
A POSTÁTÓL, HOGY
ÉRINTÉSMENTESEN 
LEHET ÁTVENNI 
A CSOMAGOT
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Érezni a téren, hogy még a nem hívőkben is megnyílik
egy lelki imaterem. A kulcsa nem rozsdásodott be, hi-
szen évről évre akaratlanul is megcsikordul bennünk

ennek a csöndes imahelynek az ajtaja. Kinn, az egyre hűvö-
södő téren szépre színezett házfalak, tapssal kísért kará-
csonyi jelenetek, zenével is előhívott hangulatok. De a csönd
bennünk marad. Nem a hallgatás, nem a felejtés, nem a
kényszerű visszafogottság csöndje: hanem a befelé fordu-
lásé. Ahogy önmagunkban körülnézünk. Ahogy az első
gyertyaláng imbolygó fényénél megviláglik, hogyan rendez-
tük be eddigi életünket. Ki hiányzik, kiket kellett eltemet-
nünk ebben a beteges évben. Vannak veszteségeink, s talán
lesznek vigaszaink. Erre várunk ádvent első napjának gyer-
tyagyújtásakor, amikor az ünnepkör első gyertyája a külsőn-
ket, az arcunkat is bevilágítja. A világnak mutatott arcunk
most, ebben az ünnepi hangulatban őszintének látszik. Nem
tudunk vele hazudni, mint a hétköznapokon. 

Krisztus eljövetelének közös várakozása nem csodavárás.
Krisztus érkezése nem teátrális és nem anyagszerű. Nem
tudjuk friss vízbe áztatott, kifacsart gyolccsal hűsíteni, eny-
híteni, gyógyítani a sebeit. De nem is lehet sürgősségi
gyógysegéllyel megnyugtatni emberi lelkiismeretünket.

Az ádventi időszak régi, főleg gyerekek által ébren tartott
szokása a szálláskeresés. József és a gyermekét váró Mária
otthontalálásának a fáradságos kísérlete.

Akik az első gyertyagyújtáskor ott voltak a győri Széchenyi té-
ren, jelenlétükkel azt üzenték: Tartsuk nyitva szívünket, és
mindig legyen szabad ágyunk a méltó, életét értünk is áldozni
képes jövevénynek. Éljünk a várakozás örök reményében.

Hajba Ferenc

VÁRAKOZÁS
AZ ELJÖVETELRE

Fotók: Ács Tamás, Nagy Ferenc, O. Jakócs Péter
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AWest Hungária Bau Kft. és a győri Petz
Aladár Megyei Oktató Kórház együttmű-
ködése közel húszéves múltra tekint

vissza, melynek keretében számos, a korszerű
és hatékony gyógyítást segítő orvosi eszközök-
kel gyarapodott a kórház eszközparkja. Leg-
utóbb a Covid-szűrést segítette a vállalat azzal,
hogy egyetlen telefonhívás után két konténer-
irodát telepített a kórház udvarára, amelyek se-
gítségével jelentősen lecsökkent a Covid-am-
bulancia terheltsége.

Az új eszköz beszerzéséhez sem volt szükség
hosszas győzködésre, hisz az intenzív osztály
kérését pillanatok alatt bírálta el a vállalkozás
vezetése. A nagy értékű berendezést kedden a
WHB képviseletében Paár-Bencze Tímea szó-

AZ ÁGYAK MELLETT IS ELVÉGEZHETIK A DIAGNOSZTIKÁT
A Covid-19-járvány tavaszi perió-
dusában egy 13,5 millió forintos
lélegeztetőgéppel, a második
szakaszban pedig egy 10 milliós
ultrahang-berendezéssel segítet-
te a Petz Aladár Megyei Oktató-
kórház munkáját a West Hungária
Bau Kft. A betegágyaknál is alkal-
mazható eszközt az intenzív osz-
tályon használják majd.

vivő adta át dr. Tamás László Jánosnak, a kór-
ház főigazgató főorvosának. 

Dr. Tamás László János beszédében elmondta,
hogy a GE Healthcare Versana Active típusú, lap-
top kivitelű ultrahang-diagnosztikai készüléket
elsősorban az intenzív osztályon használják, ahol
nagyban megkönnyíti a fertőzött, illetve fertő-
zésgyanús betegek ultrahangos vizsgálatát. 

„Az orvosoknak nagyon sok esetben nehéz
megoldani, hogy az intenzív osztályon ápolt,
fertőzött betegeket szükség esetén ultrahang-
vagy CT-vizsgálatra küldjék. Különösen igaz ez
azon súlyos állapotban lévő betegek esetében,
akiknek a gyógyítása lélegeztetőgéppel törté-
nik, ezáltal nem szállíthatók. A most átadott új

eszköz jelentősen enyhít ezeken a nehézsége-
ken, mivel a segítségével a szükséges diag-
nosztikai vizsgálatokhoz nem kell a betegeket
mozdítani, azok a betegágynál elvégezhetők”
– mondta az átadáson dr. Tamás László János.
Paár-Bencze Tímea kiemelte, a WHB már nem
először támogatja adományokkal a győri kór-
házat, és ezt a tevékenységüket a jövőben is
folytatni kívánják. „A jelenlegi helyzetben ösz-
szefogásra van szükség, hogy mindenki a saját
eszközeivel segítse a járvány elleni küzdelmet.
A WHB életében mindig is kiemelten fontos
volt a helyi szintű társadalmi felelősségvállalás,
a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház támoga-
tása pedig egyébként is kiemelt helyen van a
cég adományozási politikájában, és ezt a jövő-
ben is folytatni kívánjuk.”

KÉPALKOTÓ BERENDEZÉST ADOMÁNYOZOTT AZ ÉPÍTŐIPARI CÉG A KÓRHÁZNAK

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter
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Fiatal emberként hogyan szokott hozzá a kór-
házi légkörhöz és ahhoz, hogy nap mint nap
tanúja a szenvedésnek? 
Amikor a püspök atya megkérdezte tőlem, hogy
vállalom-e a szolgálatot, jelezte, hogy ez egy kü-
lönleges terület. Hamar rádöbbentem, hogy nem
lehet folyton a szenvedés, a tehetetlenség és a
halál árnyékában lenni. Egy idő után már lehe-
tetlen túllépni rajta, akkor is ott kísért, ha nem a
kórházban vagyok. Szükséges időt szakítani a ki-
kapcsolódásra. Az is kiderült, hogy a nehézségek
ellenére tudom csinálni, örömömet is lelem ben-
ne, mert közel áll hozzám ez a lelkület.

Mennyire változott meg a kórház a járvány
idején?
Kevesebb beteg van bent az osztályokon. Egyes
osztályokat összevontak, ugyanakkor több co-
vidos rész működik. Kevesebb a nővér is, hiszen
átcsoportosították őket, s vannak, akik megfer-
tőződtek a vírussal. Kihaltnak tűnik az intéz-
mény, hiszen a betegek nem sétálhatnak a fo-
lyosón sem. A kórházi kápolna bár nyitva van, de
ott semmilyen közösségi rendezvény nem tart-
ható, a betegek nem is látogathatják. Egyébként
a gyógyító munka rendesen folyik, nincs kapko-
dás, rohangálás, nem érzékelhető pánik. Nyuga-
lom van, bár azt, hogy mennyire kimerültek, fá-
radtak a dolgozók, én nem tudom megítélni.
Mindenki nagyon igyekszik. 

A betegeknek különösen nehéz lehet, hiszen
napokat, heteket töltenek bent anélkül, hogy
a hozzátartozóikkal találkozhatnának. Hogyan
viselik?
Nem egyformán viselik az elzártságot. Egy le-
hetőség is nekik, hogy átgondolják az életüket,
elcsendesedjenek, magukba szálljanak. Én azt
gondolom, hogy ke-
gyelmi állapot lehet
annak, aki ezt felis-
meri. Az időseknek a
legrosszabb, főleg
azoknak, akiknek
nincs mobiltelefon-
juk, vagy nem tudják
azt használni. Volt
néhány eset, ahol
pont ezért én tartottam a családdal a kapcso-
latot. Egyszer egy nagyothalló bácsi nem tudta
a mobilját használni, de van olyan is, amikor az
intenzíven fekvő betegeknek segítek ebben, hi-
szen az orvosok, ápolók nagyon elfoglaltak és
bizony ritkán elérhetők. Én úgy látom, hogy a

AZ A SZABAD, AKI A JELEN 
PILLANATOT MEG TUDJA ÉLNI

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

Benkó Attila katolikus pap három
éve győri kórházlelkészként
igyekszik megkönnyíteni a bete-
gek mindennapjait.  

hozzátartozóknak is borzasztó, mert nem tud-
ják, mi van a beteg családtagjukkal.

Minden beteget meglátogat, vagy csak azt,
aki kéri?
Ha bemegyek egy osztályra, akkor minden kór-
terembe bekopogok, bemutatkozom, és meg-

kérdezem, ki sze-
retne beszélgetni.
A nagy többségük
elfogadja, örül
neki, bár olyan is
akad, aki csodál-
kozik, mit keres
ott egy pap. Ter-
mészetesen, aki
nem szeretné a

látogatást, azt nem zavarom. Ritkán, de olyan
is előfordult, hogy nem volt ugyan vallásos az
illető, csak beszélgetni szeretett volna.

A koronavírusos betegeket is felkeresi?
Igen. Vagy a családtagok hívnak telefonon és

kérnek rá, vagy maga a beteg kéri, hogy menjek
be hozzá.  

Advent van, a keresztény világ Jézus születé-
sére készül. Katolikus papként mit tanácsol,
hogyan tudjuk lelkileg gyümölcsözővé tenni
ezt az időszakot?
Csakis úgy, hogyha befelé figyelünk önmagunkra.
Ha átérezzük azt, hogy szükségünk van a meg-
váltásra. Ha tudunk csöndben lenni és átgondolni,
hogy merrefelé tartunk, mit miért csinálunk. A tu-
datosságot, a jelenlétet kellene gyakorolnunk, mit
jelent az, hogy jelen vagyok most ebben a pilla-
natban önmagam számára, az események szá-
mára. Annyira gépiesen, rutinszerűen működünk,
a szokások rabjai vagyunk, s ezek bezárnak min-
ket. A jelen pillanat lehet rossz is, fájdalmas is, de
akkor is éljük meg, ne meneküljünk, ne tagadjuk
le. Attól még, hogy nem beszélünk róla, a halál is
eljön. Sokkal rosszabb, ha nem beszélünk egy sú-
lyos betegségről, vagy életünk egyéb megoldat-
lan problémáiról. Az a szabad ember, aki a jelen
pillanatot a maga teljességében meg tudja élni.

ADVENTI BESZÉLGETÉS BENKÓ ATTILA KÓRHÁZLELKÉSSZEL

RÁDÖBBENTEM, HOGY NEM
LEHET FOLYTON A SZENVEDÉS,
A TEHETETLENSÉG ÉS 
A HALÁL ÁRNYÉKÁBAN LENNI 
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Másfél hónappal ezelőtt derült ki,
hogy az egyik hamvasztókemence
a szakszerű, folyamatos karbantar-

tás ellenére elavult, s gyors felújításra szorul. A
kéményt is fel kellett újítani, s modernizálták az
informatikai rendszert, valamint a környezet-
védelmet ellenőrző berendezést is. A beruhá-
zást az üzemet működtető Jószív Temetkezési
Kft. finanszírozta. A munkálatok ideje alatt a
vállalat másik kemencéje működött.

Dr. Ladocsy Géza, a Jószív ügyvezető igazgatója
arról beszélt, hogy a Győri Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház főigazgató főorvosával és a kór-
ház parancsnokával együttműködve a Covid-
19-fertőzésben elhunytakat a temetkezési kft.
hűtőhelyiségeibe szállították. Így sehol sem
alakult ki zsúfoltság, a kórházban és a temet-
kezési vállalatnál egyaránt méltó kegyelettel
tudták elhelyezni a halottakat.

Átadták a Jószív Temetkezési Kft. teljesen újjáépített, második
hamvasztókemencéjét. A munkálatok 66 millió forintba kerültek.

Szerző: Hajba Ferenc A járványban elhunytakat egyébként nem
kötelező hamvasztani, az ügyvezető tapasz-
talatai szerint a hozzátartozók inkább a ha-
gyományos temetést szeretnék. Ennek elle-
nére az elmúlt időszakban havonta mintegy
hatszáz hamvasztás történt, éjjel-nappal, s
a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a
munkatársaik.

Radnóti Ákos alpolgármester kegyelettel em-
lékezett a halottakra. Elmondta: az élők köte-
lessége, hogy megadják a végtisztességet a
halottaiknak. Győr városa ehhez méltó körül-
ményeket teremt. Utalt arra, hogy a nádorvá-
rosi temető mindkét ravatalozóját rendbe tet-
ték, a sírkerteket gondozzák, folyamatosak a
fejlesztések. A világítás korszerűsítése, a jár-
daépítés, a zöldfelületek növelése mellett par-
cellák, illetve urnafalak kialakítására is sor ke-
rül. Az alpolgármester emlékeztetett arra is,
hogy a szabadhegyi köztemető főbejáratával
szemben, a ravatalozó előtt nemrég fölállítot-
ták a Mindenki keresztjét.

A HALOTTAK VÉGTISZTESSÉGE 

AHajnalcsillag utca felújítása a csatlako-
zó Csontváry utca korábbi rekonstruk-
ciójához kapcsolódik. Dr. Dézsi Csaba

András polgármester a helyszínen mutatta
be a komplex fejlesztést. Mint mondta, az ön-
kormányzat számára fontos feladat a lakókör-
nyezetek fejlesztése, hiszen ezek közvetlenül
segítik a győrieket. A most elkészült felújítás is
egy olyan beruházás, amely az ott élők napi köz-
lekedését teszi komfortosabbá. A két utca olyan
ívben csatlakozott egymáshoz, amely jelentős
magassági átépítést igényelt. A mintegy 210
méter hosszú lakóutcában teljesen új útpálya-
szerkezetet építettek. A csapadékvíz-elvezetés-
ről is gondoskodni kellett az Új Élet utca irányába. 

MEGÚJULT A HAJNALCSILLAG UTCA
A fejlesztésért a lakók nevében Szabó Jenő, a
terület önkormányzati képviselője mondott kö-
szönetet. Kiemelte, az itt élőket nemcsak az út-
felújítás, de az új járda is jól szolgálja, valamint
az utca mélyebb területein korábban gondot
okozó csapadékvíz elvezetése is megoldódott.

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szervezet vezetője
hangsúlyozta, a beruházás során megoldották
a felmerülő lakossági kéréseket, ahogy az eltérő
magasságú ingatlanbejárók és garázslejárók új
járdához való csatlakoztatását is. A sok munka-
részből álló felújítás mintegy 110 millió forintba
került, melyet az önkormányzat biztosított az
Útkezelő Szervezet költségvetésében. 

Fotó: O. Jakócs Péter
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Egy Ménfőcsanak határán lévő termőföl-
dön teremnek azok a paprikák, melyekből
a díjnyertes mártás készül. „Nagyon sze-

rettem mindig is a csípős ételeket, igazából itt-
hon hiába kerestem, nem találtam az ízlésem-
nek megfelelő készítményt, ezért 2012-ben az
USA-ból rendeltem pár magot, amit elültettem
és nevelgettem itthon” – mesélte a Győr Plusz-
nak Tóth Attila. Nyolc évvel ezelőtt három tővel
kezdte a termesztést, mára már több lett ez,
mint hobbi, hiszen jelenleg ezres nagyságrend-
nél jár a termelő, ami a paprikatöveket illeti. Rá-
adásul elkezdett különböző chiliszószokkal kí-
sérletezni, melynek eredményeképp mára 12

A2020-as év a járvány miatt minden te-
kintetben más, mint az elmúlt eszten-
dők. Többek között a gyerekek egyik

nagy kedvencével, a Mikulással se lehet talál-
kozni. Ezért, egy helyi lakos ötlete nyomán az
önkormányzati képviselő úgy döntött, „Ménfő-
csanaki Mikulás” címmel akciót hirdet. „Először
meghirdettem a Facebook-oldalamon, ahol
azonnal komoly volt az érdeklődés” – mondta
a Győr Plusznak Laczkovits-Takács Tímea. A
nem mindennapi kezdeményezés hamar nép-
szerű lett a városrészben, még egy helyi vállal-
kozó is az ügy mellé állt, aki név nélkül komoly
összeget ajánlott fel a Ménfőcsanaki Mikulás
támogatására. „A regisztrációs idő lejártáig kö-

Egy ménfőcsanaki kistermelő
nyerte a világ egyik legnagyobb
múltra visszatekintő chiliszósz-
versenyét. Tóth Attila Red Hot
fantázianevet viselő készítménye
az egyik legrangosabb nemzetkö-
zi megmérettetésen, a Scovie
Awardson ért el első helyezést az
egyik kategóriában. A győzelem
nem lehet véletlen, hiszen egy
majdnem száztagú szakmai zsűri
kóstolta és találta legjobbnak a
győri fiatalember tüzesen erős,
de ízes chiliszószát. 

„ELCSÍPTE” A CSÚCSOT A CSANAKI CHILI 

különféle ízletes készítményt sikerült kifejlesz-
tenie. Ezek közül választotta ki az általa legfi-
nomabbnak vélt Red Hot nevűt, melyet csak
úgy kíváncsiságból elküldött a tengerentúlra, a
Scovie Awardsra, amely egyike a legnívósabb
chiliszószversenyeknek. „Néhány hete kap-
tunk egy e-mailt, hogy a Hot Sauce All-Natu-
ral-XXX Hot kategóriában a mi termékünk lett
a legjobb, de nem akartuk elhinni, amíg ez az
eredmény nem került ki a megmérettetés hi-
vatalos oldalára. Ezt követően természetesen
nagy volt az öröm, több magyar chilitermesztő
is megkeresett és gratulált az eredményhez”
– mondta a kistermelő. A rangos élelmiszer -
ipari szakemberekből álló zsűri megjelenés,
aroma, textúra, fűszerkeverék, eredetiség, íz-

KISCSIZMÁKAT TÖLT MEG A MÉNFOCSANAKI MIKULÁS 
zel 460 kisgyerek iratkozott fel, így vasárnap
több száz csanaki kertkapura kerülnek majd ki
a kiscsizmák, amiket a Mikulás és segítői apró
ajándékokkal tölthetnek majd meg” – tette
hozzá a képviselő. A Mikulás-akció mellett az
is újdonság a városrészben, hogy idén először
karácsonyi díszítő elemek kerültek ki az egyik
bevezető útra, ezzel is hozzájárulva az ünnepi
hangulat megteremtéséhez. „Azt üzenem a
ménfőcsanaki gyerekeknek, hogy vasárnap az
ablakból vagy a kertből figyeljék a nagyszakál-
lút, mert terveink szerint egy lovas kocsin ér-
kezik majd a Mikulás, hogy minél több gyereket
ajándékozzon meg, most, a járvány idején is” –
fogalmazott Laczkovits-Takács Tímea. 

világ és összbenyomás alapján választotta ki
a legjobbakat. Saját készítményéről így véle-
kedett a fia talember: „A Red Hot szósz a leg-
erősebbek közé tartozik, de mégsem az a vo-
nal, ahol a mártás teljesen elveszti az igazi
paprika aromáját. Nem egy agyoncukrozott,
agyonsózott termékről beszélünk! Itt tényleg
a növények valódi, hamisítatlan íze és ereje ér-
ződik.” Ha pedig már erő, a világ legerősebb
paprikája a Carolina Reaper, ami a paprika
erősségét mutató Scoville-skálát 1,5 milliónyi
egységgel vezeti. Összehasonlításképp: a leg-
erősebb magyar erős paprikák 1000-1500 egy-
séget képviselnek. A díjnyertes szószban csak
millió fö lötti fajták találhatók, ennek ellenére
rendkívül zamatos és izgalmas ízeket rejteget.

A járványhelyzet miatt idén a Miku-
lással sincs lehetőség a személyes
találkozásra, ennek ellenére Mén-
főcsanak képviselője azt szeretné,
ha ezúttal is örömet tudnának sze-
rezni a városrészben élő gyerekek-
nek. Laczkovits-Takács Tímea arra
kérte a szülőket, regisztrálják 1 és
12 év közötti gyermekeiket, tegyék
ki a kapura a kiscsizmát, a Mikulás
pedig apró ajándékokat tesz bele. 

Szerző: Ficsór Dávid
Fotók: O. Jakócs Péter
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PATENT STORY
PATENT-SZTORIK: NEM CSUPÁN AZ ÉV VÉGÉN TÁMOGATJA A RÁSZORULÓKAT A CÉGCSOPORT

A kórházban már egy hónapja
használják azt a mosó-szárító
gépet, amelyet a Patent adomá-
nyozott, amint megtudta, hogy
szükség van egy ilyen eszközre
az osztályon. 

A Patent a város egyik legnagyobb adományozója. Milliárdos adománnyal  segí-
tette már az alapítványokat. A Covid-helyzetben is számos támogatást ad a cég.

Nemrégiben a Győri Bevásárló Utcák Alapítványt
támogatta a Patent százezer forinttal és egy tehet-
séges, szakmát tanuló fiatalnak adható komoly lap-
toppal. Ezenkívül ösztöndíjat is ad több éven át a
cég egy fiatal villanyszerelő-tanuló részére, aki
szorgalmas, jó tanuló, és családja nehéz helyzetben
van. Jól jön a segítség.

Korábban a Lurkó Alapítványon keresztül a kórház
Covid-osztályának vásárolt egy komoly mosó-szárító
gépet a szociális érzékenységéről is ismert vállalat.

Mint a vezetők elmondták, amikor nehéz helyzetben
van a világ, amikor a járvány mind az egészségügyet,
mind a gazdaságot megroppanthatja, akkor van iga-
zán nagy szükség azokra, akik tudásuk, tehetségük
alapján segítenek. A segítséget elsősorban – a pa-
tentos cégfilozófia alapján – ott kell adni, ahonnan a
gyökerek erednek, ahol igazgatóságok dolgoznak,
ahol sok-sok ügyfél és megbízó tudja: a Patent a ri-
asztórendszerek tervezésében, szerelésében, a táv-
felügyeletben és az élőerős védelemben is a bizton-
ság minősége!  (x)
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„Patkás Tamás egy győri ikon, aki olyan
emberfeletti teljesítményre képes, amely
ép sportolóknak is becsületére válna. Tomi
példakép, és méltó arra, hogy sportnagy-
követként képviselje a várost, a paraspor-
tolókat. Ezért őt kértem fel a feladatra” –
mondta el a polgármester.

Patkás Tamás, ismertebb nevén Rocky,
egy vonatbalesetben vesztette el lába-
it, azóta küldetésének érzi, hogy meg-
mutassa, sérülten is lehet sportos, bol-
dog életet élni. A parasportoló rendkí-
vül aktív, több merész vállalkozása is
volt az elmúlt években, augusztusban

SEGÍTSÉG A COVID-OSZTÁLYNAK

PATKÁS TAMÁS LETT GYŐR PARASPORT-NAGYKÖVETE
Dr. Dézsi Csaba András polgármester felkérte Patkás „Rocky”
Tamást, hogy a város parasport-nagyköveteként képviselje
Győr egészségkárosult sportolóit a tokiói olimpiáig.

épp a Boszporuszt úszta át. A mostani
felkérés természetesen örömteli volt
számára is.

„Nagy megtiszteltetés számomra a felké-
rés, célom, hogy segítsem a sérült sporto-
lókat nemcsak felkészülésük könnyebbé
tételében, hanem a mindennapjaikban is”
– nyilatkozta Patkás Tamás.

Saját terveiről elmondta, nyílt vízen már
keresztülúszta a világot, de most óriási ki-
hívás, hogy a saját maga által kifejlesztett
technikával medencés úszásban is egyre
jobb eredményeket érjen el.
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Atemető léte nem volt ismeretlen a kuta-
tók, de a győri lakosok előtt sem, hiszen
a területet korábban Ótemető térnek

hívták. A szakemberek 226 sírt tártak fel, ame-
lyek újratemetése is megtörtént a főút túlolda-
lán lévő temető egyik parcellájában. A temet-
kezési helyről egy 1761-ből származó semati-
kus helyszínrajz maradt fenn, de a megnyitá-
sának pontos ideje nem ismert, ugyanígy a te-
mető felhagyásának ideje sem egyértelmű, va-
lószínűleg az 1860–70-es években szűnt meg.

A feltárt sírokban fakoporsók elkorhadt nyo-
mait találták meg, az elhunytak mellé főként
szakrális tárgyakat – feszületeket, rózsafü-
zéreket, kegyérméket – helyeztek. Ezek mel-
lett ruhatartozékokat (gombok, övcsatok,
kapcsok) találtak. A korabeli orvostudomány
fejletlensége miatt magas volt a csecsemő-

ELŐKERÜLTEK A KOLERAJÁRVÁNY ÁLDOZATAI 

CSONTVÁZAK  A MESZESGÖDÖRBEN

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum munkatársai régészeti
feltárás során Újvárosban, a Kossuth Lajos utca és a Bálint Mihály ut-
ca kereszteződésénél azonosították a 18–19. századi régi újvárosi te-
metőt – a részletekről Czigány Dávid régész-muzeológus számolt be.

és gyermekhalandóság, ezt igazolja a gyer-
meksírok nagy száma.

Feltártak egy nagyobb meszesgödröt is, melyből
koporsó nélküli temetkezések kerültek elő. Nagy
valószínűség szerint az 1831-es kolerajárvány
győri áldozatainak egy részét helyezhették el a
gödörben. Magyarország területét először 1831
tavaszán érte el a ragályos kór, részint a kereske-
dők, a dunai hajósok és a katonaság által behur-
colva. A szigorú intézkedések – vízi közlekedés
korlátozása, ellenőrző pontok és karanténhelyek
kialakítása, majd végül a főbb utak lezárása – el-
lenére a megyében 1670-en hunytak el a beteg-
ségben, amit csak az ősz beálltával sikerült visz-
szaszorítani. A kolerajárvány Győrben 640 halálos
áldozatot követelt. Az újvárosi temetőben talált
csontokból mintát vettek, melyek laboratóriumi
vizsgálata már nem mutatott ki fertőzést. (x)

AModern Városok Program keretében tel-
jes hosszában megújul a Ménfőcsana-
kot, Győrújbarátot és Nyúlt összekötő út.

Kara Ákos a térség országgyűlési képviselője-
ként kezdeményezte ennek az útnak a felújítá-
sát. Balesetveszélyes, rossz állapotú útról volt
szó, amely felújítása közel 20.000 ember szá-
mára jelent majd segítséget.

Kara Ákos elmondta, hogy sokat jár az útfelújí-
tás helyszínére, hogy a felmerülő lakossági öt-
leteket továbbítani tudja a Magyar Közút felé. 

KARA ÁKOS: ÚJ ASZFALT AZ ÖSSZEKÖTŐ ÚTON
„Az útfelújítás egyik legfontosabb részén leszünk
túl ezekben a napokban. Győrújbaráton és Nyúlon
teljes hosszban felkerült a felső, záró réteg aszfalt
az útra. A csatlakozó kisebb utcák kereszteződé-
seinek aszfaltozása pedig a tervek szerint a jövő
héten zárul” – mondta Kara Ákos.

Ez azonban nem jelenti a munkálatok befeje-
zését, hiszen sok munka, feladat megoldása
van még hátra, ráadásul a téli időjárás alapve-
tően befolyásolja, hogy mikor milyen munkát
lehet még elvégezni.
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Vígh Attila Győrben született, és igazi lo-
kálpatriótának tartja magát. Az iskoláit is
a megyeszékhelyen végezte, majd ka-

maszként Bábolnára sodorta az élet, hiszen
egy felhívásnak köszönhetően ráébredt, hogy
mivel szeretne foglalkozni. „Kezdetben kutyás
rendőrnek készültem, főként a Kántor című
magyar filmsorozat hatására. Utána a szőlész-
borász vonalon indultam volna, nagyszüleim
Magyargencsről származnak, édesanyám som-
lószőlősi, de egy felhívás végül más irányba vitt.
Lótenyésztő és sportlovas fiúkat kerestek, én
pedig Jókai és Gárdonyi regényei nyomán ezt vá-
lasztottam, és Bábolnán kötöttem ki” – meséli
a Veres Péter-iskola lovas szakoktatója. Itt nem
csupán az alapokat sajátította el, hanem meg-
tanult lovagolni, ugratni, ötös fogatot hajtani, lo-
vat fektetni, ménest hajtani és lóháton harso-
názni. Ezt követően a Pápai Lovas Club hivatá-
sos belovaglója lett. 1980-ban területi bajnoki
címet szerzett kategóriájában, 1981-ben pedig
az egyik legfiatalabb túravezetőként vezetett lo-
vas túrákat a Balaton-felvidéken. 

Szeretett szülővárosába visszatérve egy időre
eltávolodott a lovaglástól, hiszen szervizesként
is dolgozott, de vezetett pénzszállító autót is. De
ahogy ő mondja, a lovaglás genetikailag van be-
lékódolva, így a kilencvenes évek elején felszerelt
a Pápai Huszáregyesületnél, a „heteseknél”. „A ló
bajtárs, munkatárs és sporttárs. Jó lovas ember-
nek lenni, mert ez egy életforma. Itt ugyanúgy
kell dolgozni szenteste napján is, mint az új év el-
ső napján” – hangsúlyozza a győri lovas. 

Vígh Attila életében 1997 hozott újabb jelentős
változást, hiszen a Veres Péter-iskola lovas
szakoktatója lett. „Az intézmény vezetője, a
kollégák és a feleségem is sokat segítettek ab-
ban, hogy az oktatásba is beletanuljak. Koráb-
ban dolgoztam felszolgálóként, vezettem pos-
takocsit, pápai éveim alatt pedig megszerez-

„A hagyományokat őrizni kell. A
magyar katonák hagyományait is
őrizni kell. Ha nem adjuk át a kö-
vetkező generációknak, akkor el-
sikkad.” Ezt Vígh Attila lovas szak-
oktató, a Győri Lovas Nemzet őr
Díszszakasz parancsnoka mond-
ta, amikor leültünk beszélgetni.
Ez a néhány mondat is hűen tük-
rözi, hogy mekkora hivatástudat-
tal fordul a lovak és a hagyomány -
őrzés felé. 

tem a lovas edző oklevelet is. Ezek mind segít-
ségemre voltak abban, hogy könnyen szót ért-
sek a tanítványokkal.” 

Két évvel később újabb fordulópont következett,
amikor életre hívta a Győri Lovas Nemzetőr
Díszszakaszt. „1998-at írtunk, amikor az Euró-
pai Unió országai-
ból érkeztek nagy-
követek Győrbe.
Az iskolában tar-
tottunk egy be-
mutatót, ami
olyan jól sikerült,
hogy a következő
évi március 15-ei
városi ünnepségre
is meghívást kap-
tunk, és hivatalosan is megalakultunk” – emlék-
szik vissza a díszszakasz alapítója. „Az egykori
köztársasági elnök, Mádl Ferenc kíséretének is
tagja voltam, mint a huszárválogatott trombitá-
sa, amikor Franciaországban járt, de kaptunk
meghívást Németországba és Lengyelországba
is” – idézi fel az emlékezetes utakat. 

A mondás szerint nem esik messze az alma a fá-
jától. A Vígh család a mindennapi életből is hoz er-
re példát, hiszen Vígh Attila lányai a pápai hetesek
szakaszvezetői és a Díszszakasz alapító tagjai.
„Gyerekkoruk óta ezt látták, és ha nyaralni men-
tünk, azt is összekötöttük valahogy a lovaglással
és a hagyományőrzéssel. Bár a kisebbik lányom

most igazoltan van
szabadságon, hiszen
életet adott első gyer-
mekének” – moso-
lyog a büszke nagypa-
pa, aki október óta a
Jeruzsálemi Szent Lá-
zár Katonai és Kórházi
Lovagrend tagja. 

És hogy miért ajánlja
a lovaglást szinte bárkinek? „Gyógyító aurája
van a lónak, bármikor elkezdhetünk lovagolni,
minden izmot megmozgat, és nem lehet ki -
öregedni belőle” – emeli ki a Győri Lovas
Nemzetőr Díszszakasz parancsnoka, majd hu-
száros mozdulattal lóra pattan, és eltűnik a
győri naplementében. 

ÖZTÜNK K
„TÖBB MINT NEGYVEN ÉVE

NYEREGBEN”  

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: O. Jakócs Péter

GYÓGYÍTÓ AURÁJA VAN 
A LÓNAK, 
BÁRMIKOR ELKEZDHETÜNK 
LOVAGOLNI 
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Talán a decemberi ünnepekkor termelik a háztartások a legtöbb
szemetet: megérkezik a Mikulás, sok helyen nejlonzacskóba
rejti a rengeteg finomságot, amik külön is be vannak csoma-

golva. Egyre több családban nyitogatnak a gyerekek adventi kalen-
dáriumot, aminek egyes – nem saját készítésű – változatai megint
plusz szemetet jelentenek. Aztán 24-én ránk köszönt karácsony,
ahol egyes felmérések szerint rekordmennyiségű csomagolópapírt
használnak fel a családok. Nem kell ennek így lennie, több ponton
is tehetünk azért, hogy a környezetünk is ünnepi hangulatban érez-
ze magát, mint egy plusz családtagra, rá is figyeljünk.

A Győr+ TV Anna és Berci zöld világa című műsorában Annáék Mi-
kulásra textilzsákot – amit akár ügyes kezű anyukák, nagymamák
is elkészíthetnek – ajánlanak, hogy a nagyszakállú ebbe rejtse el a
sok finomságot, ami a külön-külön csomagolt édesség helyett lehet
például gyümölcs, sütemény, mogyoró a csokoládé mellett. Kalen-
dárium tervezésekor is környezetkímélőbb a saját készítésű, amit
aztán évről évre fel lehet tölteni ötletes apróságokkal (ehhez ren-
geteg tippet ad az internet) vagy fogadalmakkal, mesékkel.

Karácsonyra válasszunk igazi fenyőt a mű helyett, elemzések szerint a
műanyag karácsonyfák gyártása miatt több üvegház hatású gáz kerül
a légkörbe, mint a fenyőültetvények összes velejárójával. Az sem mind-
egy, mit akasztunk az ágakra, fényfüzérből LED-eset válasszunk, s az
sem árt, ha leporoljuk a régi, akár örökölt gömböket, s szerencsére egyre
népszerűbbek a fából, papírból vagy textilből készült díszek. Markó-Va-
lentyik Annáék Kuka Berci közösségi oldalán több különleges, otthon ké-
szíthető megoldást ajánlanak, például tönkrement könyvek lapjait töltik
meg új élettel. Ezek nemcsak dísznek, hanem csomagolásnak is töké-
letesek, az így burkolt ajándékok még hangulatukban is kitűnnek. Anna
és Berci ezekhez ráadásul saját készítésű ragasztót is kevert. A papír he-
lyett textilbe is csomagolhatunk, amit aztán évről évre elővehetünk. 

Sok szemetet termel a rosszul megválasztott ajándék is. Míg felnőttek
között egyre jobban terjed az élmény-ajándék, addig a gyerekeknek sze-
retnénk valami kézzel foghatót a fa alá helyezni. Az óvodások idői tájé-
kozódása például még nagyon bizonytalan, ilyenkor hiába adunk utal-
ványt, annak nem tud úgy örülni. Ha úgy döntünk, hogy kap a kicsi egy
bábszínházbérletet – mert az amúgy tényleg fantasztikus –, ne ez legyen
az egyedüli. Játékból legyen kevesebb, de az minőségi. Minden korosz-
tálynak kapni fenntartható és fejlesztő játékokat. Elektronikai eszközt
csak akkor adjunk gyereknek, ha már elég érett hozzá. Az alkotásokat se-
gítő játékok, az egyre jobb társasok, valamint a Lego örök klasszikus.
Utóbbi célul tűzte ki egyébként, hogy 2030-ig az összes műanyag elemét
lecseréli, a jövőben pedig fát és cukornádat használ majd alternatívaként.

Boldog karácsonyt, Föld!

Már csak húszat kell aludni karácsonyig, a legtöbb
gyermek visszaszámol a meghitt ünnepig, amikor a fel-
díszített fa alatt meglepetések várják. Hogyan tehetjük
a varázslatos napokat, s az addigi várakozást környe-
zetkímélőbbé? Ebben Markó-Valentyik Anna és Kuka
Berci segít.

KÖRNYEZETTUDATOSAN 
AZ ÜNNEPEKKOR IS!

Szerző: Nagy Dóra
Fotó: Markó-Valentyik Anna
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Atanköteles kort, vagyis a hatodik élet-
évét elérő gyermek további egy nevelési
évig óvodai nevelésben maradásáról

2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt. 
Az eljárást a szülő/gyám indíthatja el. A
2021/2022-es tanév vonatkozásában a kérel-
meket 2021. január 1-jétől január 15-ig lehet
majd benyújtani. (Az Oktatási Hivatalnak a
2021. január 1-je előtt, valamint a határidő le-
járta után érkezett kérelmeket nem áll módjá-
ban elbírálni.)

A kérelemben bármilyen releváns ok, körül-
mény, állapot, tény megfogalmazható, amely
indokolttá teszi az iskolakezdés halasztását.
Ezek alátámasztásához csatolni kell – ha van
– a dokumentum(ok) másolatát (szakorvosi vé-
lemény, pedagógiai szakszolgálat szakértői bi-
zottságának szakvéleménye, fejlődést nyomon
követő nyomtatvány stb.). Az eljárásban ezek
vizsgálatára kerül majd sor. A szülő a kérelmé-
hez elkérheti az óvodától a gyermek fejlődését
nyomon követő nyomtatványt is, és azt is csa-
tolhatja. Így az Oktatási Hivatalban a kérelem-
mel foglalkozó szakemberek közvetve az óvoda
véleményére is figyelemmel lesznek – írta köz-
leményében a hivatal.

Ha az Oktatási Hivatal úgy ítéli meg, hogy a meg-
alapozott döntéshez különleges szakértelemre
van szükség, akkor a területileg illetékes szakér-
tői bizottsághoz fordul, amelynek munkatársai
megfelelő szakértelemmel rendelkeznek ahhoz,
hogy megítéljék a gyermek fejlettségét. A szak-
értői bizottság komplex pedagógiai – gyógype-
dagógiai –, pszichológiai, szükség szerint orvosi
vizsgálat alapján alakítja ki szakvéleményét, és
az Oktatási Hivatal ez alapján dönt.

Az Oktatási Hivatal döntése kötelező, ha pél-
dául a hivatal engedélyezi az iskolakezdés ha-
lasztását, utóbb a döntés kérelemre történő
visszavonására nincs lehetőség.

Az Oktatási Hivatal figyelmeztet, a kérelem el-
bírálásának feltétele, hogy a kérelmező a
www.oktatas.hu oldalon található formanyom-
tatványt használja.

A jogszabályok alapján nincs szükség a halasz-
tás ügyének elindítására, ha az illetékes peda-

KI ÉRETT, ALKALMAS AZ IS
Hamarosan kérvényezni kell a szülőknek az Oktatási Hivatalnál, ha azt szeretnék, hogy a tanköteles kort elért    
gyermek jellemzői mellett lapunk utánajárt az eljárás lebonyolításának.

Szerző: Nagy Dóra
Illusztráció: O. Jakócs Péter

gógiai szakszolgálat szakértői bizottsága a sa-
játos nevelési igény, illetve a beilleszkedési, ta-
nulási, magatartási nehézség megállapításával
összefüggésben a határidő lejárta előtt (azaz
január 15. napjáig) kiállított szakvéleménye
már javasolta, hogy a gyermek maradjon to-
vábbi egy nevelési évig óvodában. A szülőnek
ilyen esetben a szakértői bizottság szakvéle-

ményét a gyermek óvodájában mielőbb be kell
mutatnia, az óvoda a köznevelési információs
rendszerben rögzíti ezt a tényt, és a tankötele-
zettség egy évvel való elhalasztását.

Kikértük az Oktatási Hivataltól a tavalyi
számadatokat. Azt közölték, hogy tavaly
10.874 kérelem érkezett hozzájuk országosan
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a tankötelezettség kezdő időpontjának ha-
lasztására. Győr-Moson-Sopron megyében
315 eljárás indult, ebből 257 esetben adtak
helyt a kérelemnek.

Hogyan lehet eldönteni, hogy egy gyermek
érett-e, alkalmas-e az iskolára? A kérdés meg-
válaszolása minden esetben rendkívül össze-

KOLAKEZDÉSRE?
   gyermekük még egy évet óvodában maradhasson. Az iskolaérett 

tett feladat. A Pécsi Tudományegyetem koráb-
ban készített tanulmányt arról, mik az iskola-
alkalmasság feltételei, mik az iskolaérett gyer-
mek jellemzői, a megállapítások több pontban
összecsengenek például Deliága Éva pszicho-
lógusnak a HVG Extra Pszichológiának még
2017-ben a témában megfogalmazott véle-
ményével.

Vizsgálni kell, hogy a gyermek elérte-e a meg-
felelő testi fejlettséget, valamint pszichés és
szociális érettséget.

A tanulmány szerint fizikálisan kész a gyer-
mek az iskolára, ha teste arányosan fejlett,
teherbíró. Mozgása egyre inkább összeren-
dezett, koordinált, csakúgy, mint kezének fi-
nommozgásai. Képes befolyásolni, szándé-
kosan irányítani mozgását, viselkedését, tes-
ti szükségleteit.

Az iskolaalkalmasság pszichés vonatkozása:
érdeklődést, nyitottságot mutat a környezete
felé, értékelése, észlelése egyre jobban fejlődik.

Az önkéntelen figyelem és az emlékezés mel-
lett megjelenik a szándékos emlékezés és fi-
gyelem. Gondolkodásában képes elszakadni a
cselekvéstől és a szemléletességtől, elemi fo-
galmi gondolkodása kezd kialakulni. Megfelelő
hangsúllyal és tempóval képes folyamatosan,
érthetően kommunikálni, hallgatja, ha más
beszél. Elemi ismeretei vannak önmagáról és
környezetéről (például képes pontosan el-
mondani a nevét, lakcímét, szülei nevét, fog-
lalkozását; ismeri a napszakokat, évszakokat,
észreveszi az időjárás és az öltözködés közti
összefüggéseket). 

A gyermek szociális érettségét az mutatja,
ha képes a felnőttekkel és kortársakkal ak-
tívan és eredményesen együttműködni, be-
tartja az elemi szabályokat, rendelkezik kellő
önfegyelemmel, feladattudattal és felelős-
ségérzettel.

A HVG-nek Deliága Éva pszichológus is azt
hangsúlyozta, a jó intellektuális, kognitív
képességek csak részben garantálják a si-
keres iskolai pályafutást, s a testi adottsá-
gok mellett minden eddiginél nagyobb súly-
lyal esik latba a szociális érettség. A szak-
ember szerint ez a kompetencia egyfajta ér-
zelmi érettséget, kudarctűrő képességet je-
lent, valamint a közösségbe illeszkedéshez
szükséges normák észlelését és betartását.
Továbbá az autonóm munkavégzést, inst-
rukció követését, a szabályok betartását, jó
munkatempót, illetve a figyelem irányításá-
nak képességét.

A JÓ INTELLEKTUÁLIS
KÉPESSÉGEK CSAK RÉSZBEN
GARANTÁLJÁK A SIKERES
ISKOLAI PÁLYAFUTÁST
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1980 óta működő cég minőségi szolgáltatása

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
TISZTASZŐNYEG 
A szőnyegtisztító

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

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

Aházisegítő- és bébiszitterképzés egy
egynapos foglalkozás, amelynek végén
hivatalos tanúsítványt adnak. Ezzel akár

házvezetőnőként is el lehet helyezkedni. Ha
pedig egy édesanya – aki otthon van a gyer-
mekével – is elvégzi ezt a képzést, akkor papír-
ja lesz arról, hogy a saját gyermekein kívül má-
séra is vigyázhat. Mivel a Szülők Házának van
bébiszitter-közvetítő szolgáltatása, így a részt-
vevők számára a képzés után segítenek a meg-
felelő családot kiválasztani és munkát találni
alkalmi jelleggel vagy hosszú távon. 

Ingyenes programokkal várja a csa-
ládosokat decemberben a Szülők
Háza. Kőrösi Bernadett, a szervezet
győri vezetője elmondta: pályázati
pénzből család- és karrierpontot
hoztak létre, többek között azért,
hogy segítsék a nők visszatérését a
munkaerőpiacra. 

INGYENES KÉPZÉSEK A SZÜLŐK HÁZÁBAN
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Pixabay

A másik, nagy érdeklődésre számot tartható té-
ma: a munka és magánélet összeegyeztetése a
gyakorlatban. Ez a fejlesztő foglalkozás reggeltől
délutánig tart, és leginkább időgazdálkodási prak-
tikákat kínál. Általában az édesanyák jönnek
könnyen időzavarba a munka, a háztartási teen-

dők, a tanulás, utazás, különórák útvesztőjében,
de természetesen az édesapákat is várják.
Ugyancsak hasznos az a képzés, mely a közös-
ségi médiáról ad gyakorlati tanácsokat a mikro-
vállalkozásoknak. A szervezők arra gondoltak,
hogy a koronavírus miatt munkájukat elvesztők
közül többen megpróbálnak a maguk lábán meg-
állni. Őket érdekelheti, mikor és hogyan használ-
ják helyesen a Facebookot, az Instagramot vállal-
kozásuk megismertetéséhez, reklámozásához.

Tekintettel a járványhelyzetre, a fenti progra-
mokat személyes részvétel nélkül, online tart-
ják meg. Jelentkezni a www.szulokhaza.hu
webcímen lehet.  

A KÉPZÉSEKRE
JELENTKEZNI LEHET:
WWW.SZULOKHAZA.HU
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MŰVÉSZEK BÉKEBELI KARÁCSONYI RECEPTJE: KARA ZSUZSANNA 

ÜNNEPI KOCSONYÁNK TÖRTÉNETE
#KARÁCSONY

Az édesanyámnál töltött szentestéken a
vacsora menüsora többnyire hideg éte-
lekből áll. Az ünneplőbe öltözött asztalon

tatárbifsztek, svéd gombasaláta, ecetes-majo-
nézes burgonyasaláta, hideg sült húsok, fasírt,
ecetes hal és kocsonya várja a családot. A na-
gyobb lakoma a 25-ei ebéd, ami gazdag leves-
sel, meleg ünnepi főételek sorával folytatódik.

Anyukám mesélte, hogy a nagyszüleim ide-
jében a 24-e még munkanap volt, így nagy-
mamám előre elkészítette az esti vacsorát.
Ezért került többnyire készétel szenteste az
asztalra a frissensültek helyett. 

Kivétel ez alól a frissen sütött bejgli volt,
melynek az illata mindig belengte és a mai na-
pig belengi a lakást 24-én este. Ezt a hagyo-
mányt folytatom én is, azzal a változtatással,
hogy az anyukámat kicsit tehermentesítve, a
testvéremmel megbeszélve beosztjuk, ki me-
lyik ételt készíti el, amit aztán öt unokájával
együtt, közösen, nála ünnepelve fogyasztunk
el vacsorára.

A kocsonyát 15 éve mindig én főzöm, a hagyo-
mányos családi recept szerint, amit generációk
tanítottak egymásnak. A különlegessége az óri-
ási, kétfazéknyi mennyiségben rejlik, illetve ab-
ban, hogy a család minden tagja kicsit más ösz-
szeállítású kocsonyát kap, olyat, amilyet szeret.
Szinte névre szóló tányérok készülnek, amelyek
kimérése felér egy extra koreográfiával és rítus-
sal. Van, aki csak hússal, van, aki hússal és kö-
römmel, nyelvvel vagy anélkül, répával, tojással,
vagy épp anélkül kéri. Ráadásul ki ecettel, ki cit-
rommal szereti, én apukámtól ,,örökölve" ecet-
tel-pirospaprikával, és újabban még majonézes
tormával ízesítve is fogyasztjuk. Szerintem a ko-
csonyám titka az idő, hiszen minimum 8 órát fő-
zöm, de inkább abálom a hozzávalókat, majd a
tetejéről nagyon precízen merem le a zsírt, amitől
jóízű és tiszta kocsonyát kapok a leszűrés után.

„A 2020-as rendkívüli év ellenére azt kívánom,
hogy karácsonykor mindenki találja meg azt a
különleges utat a szeretteihez, ahol megélheti
az elcsendesült, a bensőséges, szeretetteljes
összetartozás érzését.”

KARA ZSUZSANNA
29 éve a Győri Balett tagja, magántáncos,
balettmester, koreo gráfus-asszisztens,  az
Édász-díj (1998), a Kardirex-díj (2007), a
Carmen-díj (2014), valamint a Magyar
Arany Érdemkereszt (2018) birtokosa.
Három gyermek édesanyja.

Elkészítése:
A húsokat, a bőrt, a körmöt jól megmosom,
megtisztítom, majd egyszer felforralom és azt
a vizet leöntöm róla. Újra felöntöm hideg vízzel,
hozzáadom a többi hozzávalót, megfűszere-
zem, majd nagyon lassú tűzön, nem forralva
főzöm. A tetejéről a habot, a zsírt rendszeresen
lemerem. Ha minden hozzávaló megfőtt ben-
ne, leszűröm és jöhet a családi koreográfia. 

Hozzávalók 10 személyre
2 kg csülök
1 kg lapocka
60-80 dkg bőr, fül 
3-4 köröm 
4-5 sertésnyelv
1 kg sárgarépa
4 db fehérrépa, 
2 db vöröshagyma
2 db zeller
1 fej fokhagyma
(én anyukám miatt nem teszek bele)
ízlés szerint egész bors 
egész kömény, só

Mihályi Orsolyának, 
a Győri Nemzeti Színház

színművészének 
és Horváth Márknak, a Vaskakas 

Bábszínház bábművészének békebeli 
karácsonyi receptjei 

a gyorplusz.hu-n, a #karácsony 
menüpontban

olvashatók.
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Díjmentes tanácsadás: Győr, Szent István út 10/A., II. emelet 208as iroda (ITCszékház)
Telefon: 0630/9234942 (ügyfélfogadási időben) Email: gyor@penzugyifogyaszto.hu

Web: www.penzugyifogyaszto.hu, facebook.com/penzugyifogyaszto

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.
Újra elérhető INGYENES, SZEMÉLYES tanácsadásunk Győrben! Nyitva: hétfő: 8–14, szerda: 8–14, csütörtök: 11–17 óráig

MEGHOSSZABBODIK A HITELMORATÓRIUM 

A lakosság egy része várhatóan jövőre is nehéz helyzetben lesz, számukra
a hitel törlesztése továbbra is gondot okozhat. Ennek okán döntött úgy az
Országgyűlés, hogy a legnehezebb helyzetben lévő társadalmi csoportok-
nak a hitelmoratórium idejét 2021. január 1-től fél évvel meghosszabbítja.

Ameghosszabbított hitelmoratórium azon-
ban nem terjed ki automatikusan minden
hiteladósra, hanem csak a lakosság legve-

szélyeztetettebb csoportjait érinti: a nyugdíja-
sok, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak és
a gyermeket nevelő családok (a gyermekek szá-
mától függetlenül) számára hosszabbodik meg
automatikusan a fizetési moratórium időszaka. 

Az érintetteknek továbbra sem kell tenniük sem-
mit a meghosszabbítás érdekében. Természete-
sen továbbra is ki lehet lépni a törlesztés szüne-
teltetéséből, ehhez azonban fel kell keresni a
pénzintézetet, és nyilatkozni a hitel további fize-
tésére vonatkozó szándékról. Az érintett adósok
törlesztőrészlete a meghosszabbított szünetel-
tetési időszakot követően sem emelkedhet. A fi-
zetési moratórium alatt felhalmozott kamatot
pedig továbbra is a hátralévő futamidő alatt
egyenlő részletekben szükséges megfizetniük. 

Fontos tisztában lenni azzal, hogy a törlesztés
szüneteltetése nem jelent sem tartozáselenge-
dést, sem kamatelengedést. A fizetési moratóri-
um alatti időszakban felgyülemlő kamatokat ké-
sőbb meg kell fizetni, azonban ezt az összegyűlt
kamattartozást a bankok nem adhatják hozzá a
tőketartozáshoz, azt az eredeti hiteltartozástól el-
különítetten kell kezelniük, és erre kamatot a fu-
tamidő alatt nem számíthatnak fel. 
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Agyőr-nádorvárosi, révfalui, Templom úti, Sugár úti, újvárosi, Malom-
sori, Koroncói úti köztemetőkben az 1995. december 31-ig meg-
váltott sírhelyek 25 éves bérleti ideje 2020. december 31-én lejár. 

A nádorvárosi, révfalui, Templom úti, Sugár úti, Szabadi úti köztemetőkben
a 2010. december 31-ig megváltott urnahelyek 10 éves bérleti ideje 2020.
december 31-én jár le. A nádorvárosi, révfalui, Sugár úti, Malomsori közte-
metőkben az 1995. december 31-ig megváltott urnakripták 25 éves bérleti
ideje 2020. december 31-én lejár. A sírhelyek, urnahelyek, kripták, urnakrip-
ták újraváltására 2021. december 31-ig van lehetőség a temetőgondnoki
irodákban, ügyfélszolgálati időben. A  sírhelyeknél az utolsó koporsós teme-
téstől számít a 25 év, az urnatemetés a sírhelyet nem hosszabbítja meg. Ur-
nahelyeknél, kriptáknál, urnakriptáknál a megváltástól számít a lejárati idő.

Kérjük, akinek a tulajdonában nyolc hónapnál régebben szétszedett
vagy düledező síremlék van, 2020. december 31-ig gondoskodjon a
helyreállításról, egyébként  ezeket a temető üzemeltetője elszállíttatja,
költségei a tulajdonost terhelik.

ÉRTESÍTÉS SÍRHELYEK LEJÁRATÁRÓL ÁLLÁSHIRDETÉS
A GyőrSzol Zrt. felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Feladatok: Győr közigazgatási területén belül kártevőirtási feladatok ellátása, kiemelten a biológiai
szúnyoglárva-gyérítés. A gyérítéshez kapcsolódó feladatok ellátása, gépjárművezetés, terület-ellen-
őrzés, monitoring tevékenységek ellátása, berendezések kezelése, térinformatikai adatok felvételezése.
Szükség esetén játszóterek, közterületetek fertőtlenítése, gyommentesítés. A feladatok elvégzéséhez
rendelkeznie kell legalább Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő OKJ-bizonyítvánnyal, melyet ta-
nulmányi szerződés keretén belül, idén utoljára, felnőttképzési keretek között megszerezhet.

Elvárások: legalább szakmunkás-végzettség • önálló, pontos munkavégzés • alapfokú számí-
tástechnikai ismeret • B kategóriás jogosítvány • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő OKJ-bizo-
nyítvány • növényvédelmi „Zöld könyv” • érettségi bizonyítvány • közepes szintű számítástech-
nikai (térinformatikai) ismeretek

A fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, valamint az adatkezelési nyilatkozat, amelyben hozzájárul
a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez az alábbi e-mail címre várjuk: munkaugy@gyorszol.hu.
Kérjük, szíveskedjen az e-mail tárgyaként feltüntetni: Egészségügyi kártevŐirtó és fertŐtlenítŐ

Jelentkezési határidő: 2020. december 6.

EGÉSZSÉGÜGYI KÁRTEVOIRTÓ ÉS FERTOTLENÍTO´́ ´́ ´́
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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

Rajzolhatsz olyat, amilyet az utcán lát-
tál, de tervezhetsz egy újat is! Nem kell
mást tenned, mint szüleidet megkérni,

hogy a rajzodról készített képet fényképezze le
és küldje el a Pannon-Víznek december 6-ig.  

Ugyanis négy építőjátékot kaptak a Mikulástól.
Azt kérte, osszák el úgy, hogy ne egy helyre ke-
rüljön az összes. Ezért külön-külön díjazzák a
győri, nyúli, csornai és kapuvári üzemmérnök-
ség területéről érkező rajzokat. Tervezz, rajzolj
és nyerd meg a négy építőjáték egyikét! 

Jó lenne, ha a pályázaton részt vevő gyer-
mekek közül minél többen kedvet kapnának
a korszerű és modern építőgépekkel fel-
nőttként is dolgozni – tudtuk meg Tóth At-
tilától, a Pannon-Víz Zrt. humánpolitikai
osztályvezetőjétől. Az építőjáték pontosan
azokat a tulajdonságokat – a kezek finom-
motoros mozgását, a kreativitást és a kom-
binatív készségeket – fejleszti, melyek ma
különlegesen értékesek a munkaerőpiacon
– tette hozzá az osztályvezető. 

A markolóról készült rajzokat fényképezve
(vagy szkennelve) e-mailben várják a
kviz@pannon-viz.hu címre, maximum 4 MB
méretben. A rajzok személyes leadására
sajnos most nincs lehetőség. Az e-maileket
legkésőbb december 6-ig várják. A pályázaton

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgató-
sága tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a jár-
ványügyi helyzetre való tekintettel a meleg-
víz-mérők helyszíni leolvasását határozatlan
időre felfüggesztette. Azoknak az ügyfelek-
nek, akiknek a melegvízóra-leolvasása most
esedékes, a szolgáltató a postaládájukba be-
dobott értesítést küldött, melyben kérte a
melegvízóra-állásuk bejelentését. 

Értesítést az alább felsorolt utcákban és épü-
letekben lakók kaptak: Erfurti út, Soproni út,
Zöld utca, Szőnyi M. utca, Lepke utca, Jereváni
út, Kassák u. 1–7., Ifjúság körút 38–106. pá-
ros, Ifjúság körút 65–111. páratlan, Konini út,
Lepke utca, Tihanyi Árpád út 83-85-87.

Kérjük azokat a fogyasztókat, akik értesí-
tést kaptak a melegvíz-mérők állásának be-

SZERETNÉL EGY MARKOLÓT
MIKULÁSRA? 

KERESSÜK A JÖVŐ GÉPKEZELŐIT! 

a szolgáltató fogyasztói vehetnek részt,
ezért az e-mailben szíveskedjenek megadni
fogyasztói számukat. 

Az eredményhirdetés december 7-én, hét-
főn délután lesz, a nyerteseket értesítik, a
nyertes rajzokat közzéteszik a pannon-
viz.hu weboldalon. 

Rajzolj egy markológépet, 
és megnyerheted a képen
látható építőjátékot!

MELEGVÍZ-MÉROK 
ÁLLÁSÁNAK BEJELENTÉSE

jelentéséről, hogy a pontos elszámolás ér-
dekében a melegvíz-mérőjük állását a mérő
gyári számával, a vevő (fizető) azonosító
számával (a számla harmadik oldalán talál-
ható), névvel, címmel együtt szíveskedjenek
2020. december 11-ig bejelenteni:
• az értesítésben közölt e-mail-címre,
• SMS-ben vagy telefonon az értesítésben

szereplő telefonszámra,
• telefonos ügyfélszolgálatunkon

(tel.: 96/50-50-50, 20/922-5678).
• A mérőállás rögzítésére társaságunk
honlapján is lehetőség van a mérő gyári
számának és a vevő (fizető) azonosító szá-
mának megadása után (http://ugyfelkapu.
gyorszol.hu).

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

´́



SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszám
lájának elfogadása, bevál
tása, SZÁLLÁSFOGLALÁS.
Érdeklődni lehet az alábbi
telefonszámon: 0670/
5642280.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt,
herendi porcelánt, Zsol
nayt, kristályokat, ezüst
tárgyakat, ékszert, régi
órákat, könyveket, dísztár
gyakat, hagyatékot vásáro
lunk. Hívjon bizalommal!
0670/6405101. Díjtalan
értékbecslés!

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Érdek
lődni lehet telefonon:
0620/2399198.

Költöztetés, lomtalanítás,
teherszállítás. Bútor és mű
szaki termékek szállítása. Ér
deklődni lehet telefonon:
0630/5420720.

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést,
gipszkartonrendszerek ki
vitelezését vállaljuk. Érdek
lődni lehet az alábbi tele
fonszámon: 0670/245
8931.

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

Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! Tel.: 0670/384
6557.

Kárpitozás! Ülő, fekvőbú
torok javítása, áthúzása
anyagválasztással. Ingye
nes felmérésszállítás. Au
tók, robogók kárpitjainak
javítása, áthúzása. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
70/8846838.

BURKOLÁS, lépcsők fürdő
szobák szakszerű kivitelezé
se, karbantartása, javítása,
garanciával. 0630/872
0564

FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁ
ZÁS, minőségi, tiszta munka.
Ingyenes árajánlat. Érdek
lődni lehet telefonon:
0630/8720564

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

Arany ékszer felvásárlása! Fel
ment a tört arany ára! 9.000
Ft/kgtól. Régiségfelvásárlás!
Lima Pub & Hostel, Győr,
Arany János u. 13. December
9én, szerdán és december
16án, szerdán 10–15 óráig.
Fazonarany 11.000 Ft/gtól.
Arany és briliánssal díszített
12.000 Ft/gtól. Festmények,
régi pénzek, kitüntetések, ké
peslapok, Zsolnayk, herendik,
karórák. 0670/3816345,
www.dunagaleria.hu

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

2020. december 4.24

• 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

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

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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



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

2020. december 4. 25

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satukat,
műhelyberendezéseket, kerti
szerszámokat vásárolnék. Érd.:
0620/4153873.

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi, 2 szobás, 77 nm
es, komfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 70–120 nmes, mi
nimum 3 szobás, határo
zotthatározatlan idejű, bel
városi, révfalui, nádorváro
si vagy gyárvárosi, téglaépí

tésű házban maximum 2.
emeleti bérleményre. Mini
mális tartozásátvállalás lehet
séges. (Hirdetésszám: 733)

Révfalui, nyugdíjasházi, 1 szo
bás, 25 nmes, összkomfortos,
határozatlan bérleti szerződé
ses lakást cserélne 60 nmig,
1+2 fél szobás, határozatlan
idejű bérleményre. Bán Aladár
u. kizárva. (Hirdetésszám: 734)

Adyvárosi, 3 szobás, 55 nmes,
összkomfortos, határozatlan
idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne 55 nmnél nagyobb,
2 vagy több szobás, határozat
lan idejű, belvárosi, révfalui,
nádorvárosi bérleményre. Lift

nélküli házban max. az 1. eme
letig. (Hirdetésszám: 735)

Újvárosi, 1 szobás, 34 nm
es, gázfűtéses, határozatlan
bérleti szerződésű lakást
cserélne 1–1 ½ szobás, hatá
rozatlan bérleti szerződéses
lakásra. (Hirdetésszám: 258)

Gyárvárosi, 2 szobás, 48 nmes,
gázfűtéses, határozatlan bérle
ti szerződéses, felújított lakást
cserélne belvárosi, szigeti, újvá
rosi vagy gyárvárosi, 23 szo
bás, 5060 nmes téglaépület
ben lévő, földszinti, vagy panel
lakásra 3. emeletig. Kisebb ösz
szegű tartozás megfizetését
vállalná. (Hirdetésszám: 259)

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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2020. december 4. 27

HOROSZKÓP 
Készítette: Szakács Anna asztrológus

KOS 
Nagyon sok változást tudnak a héten elindítani életükben, le-
gyen az a munkájuk, akár magánéletük. Az elmúlt időszakban
végig tudták gondolni terveiket, már csak el kell indítaniuk
ezeket. Figyeljenek a vitás helyzetekre, próbáljanak nyugodtak
maradni.

BIKA 
Néha mást mond eszük és mást a szívük a héten, próbáljanak
azért kiegyezni önmagukkal. Ne döntsenek most semmiben sem
hirtelen éppen ezért, hosszú távon gondolkozzanak. Párkapcso-
latuk nagyon pozitív irányt vesz, töltsenek el egymással minél
több meghitt pillanatot.

IKREK 
Nagyon sok pozitív hatás éri önöket a héten, bármibe is kezde-
nek, támogatásra találnak. Ez megerősíti hitüket, önbizalmukat,
így tovább tudják görgetni ezeket az eseményeket. Terveiket
most meg tudják valósítani. Barátaikra is jut idejük, ne utasítsa-
nak vissza meghívást, töltekezzenek ebből.

RÁK 
Nagyon sok energiájuk van a héten, mindent meg tudnak oldani, amit
csak szeretnének. Ha kell, írjanak akár listát tennivalóikról, így biztosan
nem hagynak ki semmit. Ne feledkezzenek el családjukról sem, tölt-
senek el együtt kellemes délutánokat. Értékeljék az együtt töltött időt.

OROSZLÁN 
Úgy érzik, életük most terveik szerint alakul, éppen ezért jut
idejük olyan dolgokra is, amikről eddig sajnos le kellett monda-
niuk. Pótolják be a baráti, családi találkozókat, fordítsanak
most saját magukra is több időt. Így helyreáll lelki békéjük is,
nem kell elégedetlenkedniük többé emiatt.

SZŰZ 
Munkájukban akadályokba ütközhetnek, legyenek nagyon kö-
rültekintőek. Ne bocsátkozzanak vitákba, de álljanak ki magu-
kért, ha szükséges. Ne feledkezzenek el a sportról, vezessék le
feszültségeiket, ne vigyék haza a munkahelyi problémákat. Pár-
juk támogatja ezt.

MÉRLEG 
Foglalkozzanak kapcsolataikkal a héten, legyen az a párjuk, családjuk,
barátaik, vagy akár munkahelyi. Hozzák rendbe azt, amiről érezhetik,
hogy egy kicsit elcsúszott a kommunikáció. Lehet, hogy pár ember el-
marad így, de ezt ne sajnálják. Ne felejtsenek el lazítani, pihenni.

SKORPIÓ 
Nagyon sok energiájuk van a héten, nézzék meg jól, mibe fektetik
ezt. A fejlődést válasszák, ha lehetséges, ne a múlton rágódjanak.
Lépjenek túl az elavult dolgokon, hogy teret tudjanak adni a sok új-
nak. Céljaikat azért tartsák szem előtt. Hallgassanak megérzése-
ikre leginkább.

NYILAS 
Ugyancsak felpezsdül az élet most önök körül, azt sem tudják, mi-
lyen programot válasszanak. Ne feledkezzenek meg párjukról, őt
is vonják be az eseményekbe. Ha még nincs párjuk, most könnyen
találkozhatnak valakivel, aki felkelti érdeklődésüket. Barátaik is szí-
vesen segítenek ebben.

BAK 
A héten céljaikat csak nagy türelemmel tudják elérni, ne is ideges-
kedjenek ezen. Legalább így jut idejük átgondolni mindazt, ami még
önök előtt áll mind munkájukban, mind magánéletükben. Párjukkal
osszák meg ezt, közös terveikről lesz alkalmuk hosszan beszélget-
ni egy jó vacsora mellett.

VÍZÖNTŐ 
Ne idegeskedjenek most, bár könnyen elfogyhat a héten türel-
mük. Szűrjék ki, mi a fontos és mi nem, talán így könnyebb lesz
átélniük ezt az időszakot. Ne vigyék haza a sok feszültséget, ha
tudják, előtte rendezzék lelkükben. Sportoljanak inkább, ne szít-
sák az otthoni vitákat.

HALAK 
Sok mindent nem tudnak megérteni a héten, néhány ember visel-
kedése elgondolkodtatja önöket. Ne vonjanak le messzemenő kö-
vetkeztetéseket, inkább saját életükre koncentráljanak. Tartsák
meg én-határaikat, ez talán most a legfontosabb, amivel segíteni
tudnak maguknak.

JÖVŐ HETI

HÉTFŐN 18 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!

DECEMBER 5-TŐL 11-IG.A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
11:00 Az óra – kisfilm
11:20 Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
18:00 A növénynemesítéstől a korszerű növényvédelemig 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Kulisszák mögött – színházi magazin (ism.)
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 9. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kulisszák mögött – színházi magazin (ism.)
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Mozgásszervi rehabilitációs torna 
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 A növénynemesítéstől a korszerű növényvédelemig 
11:10 Kertbarát – kertbarátok magazinja
11:40 Anna és Berci zöld világa 
18:15 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Gázfröccs – autós magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Öko-logikus – magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 10. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Navigátor – magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Foto–Zoom+ / fotós workshop
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Gázfröccs – autós magazin
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
11:00 Creative chef – főzőműsor
17:45 A növénynemesítéstől a korszerű növényvédelemig 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Navigátor – magazin
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Credo – katolikus krónika
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

DECEMBER 11. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Credo – katolikus krónika
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Navigátor – magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Közérthetően a stroke-ról 
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 A növénynemesítéstől a korszerű növényvédelemig 
11:30 Foto–Zoom+ / fotós workshop – tájképfotózás
18:00 Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
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 Virtuózok – Jávorkai testvérek közreműködésével
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 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei
23:25 Lelki egészségünk szempontjai 

DECEMBER 5. SZOMBAT

06:40 Határtalan tudás – Életünk a Big Data korában
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 Nyugdíjas Egyetem – furcsa tárgyak
10:15 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:45 Félóra decibel – zenei műsor
11:00 ,,A Rettenetes Csíkhágói Zaddam" – Makkai Ádám portréja
11:50 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
12:00 Creative chef – főzőműsor
13:00 Növényvédelem a kiskertekben 
14:00 Remeteidő – dokumentumfilm
14:30 Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
15:00 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat
16:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
16:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
17:00 Folytonosság – Lelkes Péter formatervező alkotó világa
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 Békebeli Budapest – dokumentumfilm
20:50 ,,Te is lehetsz életmentő" – kisfilm
21:00 A csillagok útján – Farkas Bertalan űrhajós
22:40 Félóra decibel – zenei műsor

DECEMBER 6. VASÁRNAP   

07:00 Növényvédelem a kiskertekben 
07:30 Anna és Berci zöld világa 
08:00 100 év mozaik – Senkálszky Endre hagyatéka
09:00 Credo – katolikus krónika
09:30 Virtuózok – Jávorkai testvérek közreműködésével
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Építech – házépítők magazinja
11:00 Zooo+ – állatbarátok magazinja
12:00 Nyugdíjas Egyetem – kis képes kerékpártörténet
13:00 Építech – házépítők magazinja
14:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
14:30 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
15:00 Arrabona évszázadai – dokumentumfilm
16:00 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat
17:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
18:00 Adventi fények – ünnepi műsor
18:25 Anna és Berci zöld világa 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Vonóspárbaj – Jávorkai testvérek közreműködésével
20:15 Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
21:00 Adventi fények – ünnepi műsor
21:25 Madárkórház – dokumentumfilm (16)
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

DECEMBER 7. HÉTFŐ   

07:00 Hidas Frigyes zeneszerző – dokumentumfilm
08:00 Credo – katolikus krónika
09:00 Szürke fények – Benkő Imre fotográfus
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Építech – házépítők magazinja
11:00 Félóra decibel – zenei műsor
11:30 Győr Symphonic Band – a magyar zene napjai
18:00 Nyugdíjas Egyetem – furcsa tárgyak
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Navigátor – magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat

DECEMBER 8. KEDD   

07:00  Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
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 Navigátor – magazin
09:45 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban



2020. december 4.28

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

Atornán 16 csapat szerepel, és 47 mérkő-
zést játszanak. A csoportkörben a ma-
gyar válogatott pénteken Horvátország-

gal, vasárnap Szerbiával, jövő kedden pedig a
világbajnok Hollandiával találkozik. A csoport-
körben Kolding és Herning is két-két, a közép-
döntőben pedig egy-egy csoportnak ad ott-
hont. A döntő hétvégét Herningben rendezik. A
csoportok első három helyezettje jut a közép-
döntőbe, ahol a magyarok a Románia, Norvé-
gia, Németország, Lengyelország négyes to-
vábbjutóival találkozhatnak.

Koronavírusos megbetegedés, sérülés, illetve
szakmai okok miatt ezúttal nem tagja a 19 fős
keretnek Szucsánszki Zita, Vámos Petra, Kovács
Anna, Szabó Laura, Fodor Csenge és Planéta Szi-
monetta. A jelenlegi együttesből Lakatos Rita,

Kovács István szövetségi kapitány elmondta: a csapat összeállításánál
a korábban már jelzett két válogató – az országos bajnokság és a mes-
terfokú bajnokság – mellett az utóbbi két hétben a tatai edzőtábor el-
lenőrző edzésein bemutatott gyakorlatokat is figyelembe vette. Hozzá-
tette, az itthon maradó tartalék Csorvási Soma, és van olyan sportoló is,
aki betegség miatt nem utazhat Mersinbe. A válogatott tagjai ezen a hé-
ten már Budapesten edzettek, kedden és csütörtökön pedig imitált ver-
senykörülmények között bemutatták a gyakorlataikat.

A férfiaknál a törökországi Európa-bajnokságon csapatversenyben és
szerenként hirdetnek eredményt.

,,Még nincs végleges döntés arról, ki melyik szeren indul. A pódiumedzés
után alakul ki a végső felállás, hiszen addig még ezt sok minden befo-
lyásolhatja" – nyilatkozta Kovács István szövetségi kapitány. Hozzátette,
biztosnak tűnik, hogy a győri Mészáros Krisztofer hat szeren szerepel,
Vecsernyés Dávidtól pedig nyújtón döntőbe jutást vár.

KÉT GYAC-OS TORNÁSZ UTAZIK AZ EB-RE

Vecsernyés Dávid, Kiss Balázs és Bátori Szabolcs, valamint a Győri Atlétikai Club két sportolója, Mészáros
Krisztofer és Tomcsányi Benedek alkotja a magyar férfi tornászválogatott keretét a jövő szerdán kezdődő
törökországi Európa-bajnokságon.

TIZENEGY ETO-JÁTÉKOS
A KONTINENSBAJNOKSÁGON
Tóth Eszter, Pásztor Noémi, Helembai Fanny és
Kácsor Gréta sem rendelkezik még tíz váloga-
tottsággal. A pénteki rajtra 16 játékos nevezhető,
a torna során hat cserére nyílik lehetőség.

A válogatottnak két győri játékos tagja, Faluvégi
Dorottya és Lukács Viktória is jobbszélsőként kerül
be az együttesbe. A szakmai stábban az egyik szö-
vetségi kapitány Danyi Gábor, valamint szakmai

tanácsadóként Görbicz Anita, erőnléti edzőként
pedig Holanek Zoltán képviseli az Audi ETO-t. A
zöld-fehérek a francia válogatottba négy játé-
kost adnak. Laura Glauser, Amandine Leynaud,
Estelle Mink és Beatrice Edwige is a címvédő
gárda meghatározó tagja. A norvég csapatban
Silje Solberg, Kari Brattset, Stine Bredal Oftedal
és Veronica Kristiansen, a dánoknál pedig Anne
Mette Hansen szerepel az ETO-ból.

A magyar női kézilabda-válogatott számára a már-
ciusi, győri olimpiai selejtezőtornára való felkészü-
lés az egyik legfontosabb feladat a csütörtökön el-
kezdődött és december 20-ig tartó dániai Európa-
bajnokságon.

Fotó: O. Jakócs Péter

Fotó: Magyar Torna Szövetség
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ATenisz Masters 2020 elnevezésű pénz-
díjas viadalon a sportág két hazai sztárja
mellett olyan játékosok szállnak ver-

senybe a végső sikerért, akik nemzetközi po-
rondon is bizonyítottak már, hazánkban pedig
egyértelműen a legjobb nyolcban vannak. 

„Rendkívül erős lesz a mezőny, hiszen Valkusz
Máté, Marozsán Fábián, Fajta Péter, Makk Pé-
ter, Piros Zsombor és Nagy Péter ellen még Fu-
csovics Marci és Balázs Attila sem mehet biz-
tosra. Fontos tudni, hogy ez nem egy gála, ahol
gyakorlatilag tét nélküli mérkőzéseket játsza-
nak a résztvevők, biztos, hogy mindent belead-
nak majd. Fucsovics Marciéknak például ez az
utolsó felkészülési torna az Australian Open
előtt, ráadásul ugyanazon a borításon teni-
szezhetnek, mint amin majd Ausztráliában ját-
szanak” – mondta Somogyi Zsolt, a verseny
egyik szervezője.

A mérkőzéseket az Olimpiai Sportpark kemény
borítású pályáin rendezik, a pandémia miatt
nézők nélkül. A közönség televíziós közvetíté-
sen keresztül
s z u r k o l h a t
majd, hiszen az
összes meccs
látható lesz a
Sport1 műso-
rán. A torna el-
ső napján, de -
cember 12-én
9 órától 15
óráig lesz élő
közvetítés, a többi találkozó felvételről kerül
adásba, míg vasárnap 9 órától 17.30-ig közve-
tít a Sport1 a tenisztornáról. A döntő vasárnap
15 órakor kezdődik.

CSÚCSTENISZ:  FUCSOVICS MÁRTON 
GYŐRBEN LÉP PÁLYÁRA
Magyarország legjobb férfi teni-
szezői játszanak azon a tornán,
amelyet az Olimpiai Sportparkban
rendeznek december 12-én és
13-án. A szervezők két TOP 100-
as magyar klasszist is a mezőny-
ben tudhatnak, pályára lép Fucso-
vics Márton és Balázs Attila is.

„A Magyar Tenisz Szövetség új vezetésének
egyik célja, hogy nyisson a vidéki bázisok felé,
és ne legyen annyira fővároscentrikus a sport-

ág, mint az el-
múlt évtizedek-
ben volt. Egy ez
nagyon jó lehető-
ség arra, hogy
Győr megalapoz-
za egy rangos
tornának a jövő-
jét, amelyet akár
évente megren-
dezhetünk a vá-

rosban. Tervben van az, hogy a legjobb női te-
niszezők is csatlakoznak, és velük együtt indul-
hat el egy nagyszerű győri tenisztorna történe-
te” – tette hozzá Somogyi Zsolt.

A verseny fővédnöke dr. Dézsi Csaba András
polgármester, a torna főtámogatója a Somo-
gyi Elektronic, a szervezésből és a források
előteremtéséből pedig Győr városa, valamint
a GYAC és a Magyar Tenisz Szövetség is részt
vállalt. 

„Büszkék vagyunk arra, hogy a GYAC-ban
gyerekek, felnőttek, szeniorok, amatőrök és
profik, sőt a kerekesszékes teniszezők is ott-
honra találtak. Fontos számunkra, hogy a fia -
talok elé példaképeket állítsunk és irányt
mutassunk. Kitűnő lehetőség erre a férfi
Szuperliga-csapatunk, mely idén bajnoksá-
got nyert, és remek alkalom ez a rangos tor-
na is, amellyel reméljük, hagyományt terem-
tünk” – mondta Szombati-Serfőző Eszter, a
GYAC szakosztályvezetője. 

Szerző: Nagy Roland
Fotó: dorko.hu

A SZERVEZŐK CÉLJA, HOGY 
A RANGOS TORNÁT
ÉVRŐL ÉVRE 
MEGRENDEZZÉK GYŐRBEN
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„Hároméves koromban hoztak el úszni, és szépen
végigjártam a különböző korosztályokat. Hat-hét
éves koromban jöttek az első biztató eredmények,
és akkor már semmilyen más sportág nem tudott
volna elcsábítani az úszástól” – meséli a kezdetek-
ről Megyesi Vanda, aki a klubbal együtt nőtt fel, és
az elsők között lehet, aki itt tanult meg úszni, járta
végig a korosztályokat, és győri színekben szerez
érmeket felnőttversenyeken. Persze a mondat vé-
gén említett lehetséges siker csak a távolabbi cé-
lok között szerepel.

„Először még a 200 méteres mellúszás országos
csúcsát szeretném megjavítani, de ha nagyot álmo-
dok, akkor azt mondom, hogy olimpiai és világbajnok
akarok lenni” – mondja mosolyogva Vanda, és hoz-
záteszi, idén három rekordot már átadott a múltnak,
hiszen az ő neve áll a mellúszás 100 méteres és 50
méteres távján is a hazai legjobb idő mellett, ez előb-
bi teljesítményen kétszer is javítani tudott. 

„Sok edzés kell hozzá, munka, kitartás a legfonto-
sabb. Nem is kérdés nálam, hogy minden edzésen
kiadjam magamból a maximumot, eszembe se jut
lazsálni. Ha mégis, az edzőm figyelmeztet rá, hogy
mit szabad és mit nem. Jó érzés látni, hogy a fel-
nőtt olimpikonok is itt edzenek, és szoktunk is ta-
lálkozni velük, amikor nekik kicsit tovább tart az
edzésük.” 

Megyesi Vanda az iskolában is helytáll, amellett,
hogy szinte minden az úszásról szól az életében.
Szereti a reggeli edzéseket is, mert utána sokkal
frissebben ül be az iskolapadba, és jobban tud fi-
gyelni arra, ami az órákon elhangzik.

„Nincs problémám a tanulással, de nem tudnám
megmondani, hogy a sporton kívül miben tudnám
magam elképzelni, ha esetleg nem úszó lennék ké-
sőbb. Talán testnevelőként vagy úszóedzőként
érezném a legjobban magam” – zárja az edzés
előtti rövid beszélgetést a csúcstartó.

Megyesi Vanda edzője Platonov Miklós, aki öt éve
foglalkozik a csoporttal, és úgy látja, Vanda mellett
van még öt-hat olyan gyerek a klubnál ebben a
korosztályban, akik szintén közel vannak az orszá-
gos rekordokhoz.

Szülei először csak azért vitték le az uszodába, hogy ismerkedjen a vízzel,
megtanuljon úszni, Megyesi Vanda azonban úgy érezte, ennél több van eb-
ben a különös barátságban. A 11 éves lány már ott tart, hogy a Győri Úszó
SE egyik legnagyob tehetségeként sorra dönti meg az országos csúcsokat,
és komoly tervei vannak a sportágban.

REKORDOKAT DÖNT,
OLIMPIÁRÓL ÁLMODIK

„A mellúszás megy neki a legjobban, és ebben az
úszásnemben bármelyik távon kiváló. Könnyedén
vált technikát, tempót, így gyakorlatilag mindegy,
hogy 50, 100 vagy 200 méteren versenyez. Ritka az
ilyen úszó még a gyerekek között is. Energia, akarat
és szorgalom, ezek a jellemzők illenek a legjobban
Vandára. Ezek a gyerekek hetente nyolcszor edze-
nek, kora reggel iskola előtt 6 és 7 óra között, és dél-
után fél öttől egészen hét óráig, szükség is van a ki-
tartásukra. Könnyíti a helyzetüket, hogy a lehető
legjobb körülmények között sportolhatnak Győrben,
ahol a klub minden segítséget megkap a várostól a
tehetséggondozásra is” – beszél tanítványáról az
edző. Platonov Miklós azt sem felejti el megemlíte-
ni, hogy Vanda eredményei nem csak Magyarorszá-
gon számítanak kiemelkedőnek, ezekkel az időkkel
az Egyesült Államokban is az elitben szerepelne a
győri tehetség.

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 4—10.

Csirkemellfilé

Sertéscomb, bôrös

Unicum,
fém díszdobozos

40%-os, 0,5 l, 7598 Ft/l

999 Ft/kg

1199 Ft/kg helyett

Sertészsír
1 kg

Back Mit máktöltelék
250 g, 1996 Ft/kg

1299 Ft/kg

2199 Ft/kg helyett

499 Ft/cs

HÚSVÁSÁR
Kocsonyának való húsrészek
TELJES VÁLASZTÉKBAN

folyamatosan kaphatók!

Pulykamellfilé

899 Ft/kg

3799 Ft/db

850 Ft/db
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