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Részletes
tévéműsor
17–19. oldal

20–21. oldal Többek között a lakás kará-
csonyi feldíszítése is témája lapunk női mellék-
letének, amelyben megismerhetik a Széchenyi
téri mesekönyv készítőjét is.

3. oldal Több önkormányzat is felmérte, hogy mekkora a
saját intézményeiben dolgozó köztisztviselők és közalkalma-
zottak jelzáloggal biztosított devizahitellel való érintettsége.
Az önkéntes adatszolgáltatás során vizsgálták azt is, hogy a
foglalkoztatottak kö zül mennyien tudnak élni ön erőből a vég-
törlesztés lehetőségével.

9. oldal Minden előadás premier a győri Im-
port Impró társulatnál: soha nem ismétlik magu-
kat, nincsenek rögzített jelenetek, csak előadás-
formák. És közösséggé formálódó közönség,
akik akár rendezőnek is érezhetik magukat, hi-
szen itt ők dirigálnak. 

5. oldal A várható inflációnál ki-
sebb, 3,88 százalékos áremelést
tervez január elsejétől a víz– és
csatornadíjakban a Pannon-Víz Zrt.
– erről döntöttek a társaság rendkí-
vüli közgyűlésén. 

10–11. oldal Az isteni megbo-
csátás nem ment fel a világi törvé-
nyesség alól – vallja A hét embere
rovatunk főszereplője, Ittzés János,
a Nyugati Evangélikus Egyházke-
rület nyugalmazott püspöke.

Jók voltak a gyerekek!
Képriportunk a 16. oldalon
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IMPRESSZUM

millió forintos fejlesztés zárult le a másfél évtizede a
Győri Ipari Parkban működő Jankovits Hidraulika Kft.-
nél. A bővítés keretében egy 755 négyzetméteres csar-
nokkal bővült a gyártóterület, valamint kialakítottak egy,
az alkatrészek mechanikai paramétereinek nagy pon-
tosságú vizsgálatát lehetővé tevő mérőszobát. 

200 70 új mérnöki munkahelyet teremt Győrben az Audi
Hungaria új járműfejlesztési részlege – jelentette be
Thomas Faustmann a vállalat motorfejlesztő köz-
pontjának 10. évfordulóján. A beruházás mintegy 2
milliárd forintba kerül, az új részleget a legmoder-
nebb technológiával és technikával szerelik fel.

NAPRÓL NAPRA

December 2.

December 3.

December 4.

December 5.

December 6.

December 7.

December 8.

Influenza
Megyénkben van a leg-
több influenzagyanús
beteg – derül ki a  az Or-
szágos Epidemiológiai
Központ (OEK) legfris-
sebb jelentéséből. Egy
hét alatt mintegy hét
százalékkal nőtt az inf-
luenzaszerű tünetekkel
orvoshoz fordulók
száma, de az influenza-
vírust az idei szezon-
ban még mindig csak
egy ember szervezeté-
ben mutatták ki.

Középiskolai
felvételi
Pénteken jelentkezhet-
nek utoljára a középis-
kolai központi írásbeli
vizsgákra a nyolcadiko-
sok, valamint a 6, illetve
8 évfolyamos képzésre
pályázók. Ezt a www.oh.
gov.hu honlapról letölt-
hető, sokszorosítható
tanulói jelentkezési
lapon tehetik meg.
Mivel a határidő hétvé-
gére esik, az intézmé-
nyek még hétfőn elfo-
gadják a hozzájuk sze-
mélyesen vagy postai
úton eljuttatott jelent-
kezési lapokat.

Eltemették
Szabó Jánost
Eltemették Szabó Já-
nost, a Mozgáskorláto-
zottak Győr-Moson-
Sopron Megyei Egyesü-
letének elnökét, aki
életének 67. évében
hunyt el váratlanul.
Szabó János több évti-
zedig kitartó munkával
segítette, koordinálta a
sérültséggel élők prog-
ramjait, élethelyzetü-
ket. 1997-től volt a szer-
vezet elnöke. 

Busz. A RÁBA S91 típusú midi au-
tóbuszát kezdte tesztelni a Kisalföld
Volán. Az új busz a City1 és a City1B
útvonalakon közlekedik. 

Elismerések. A Vállalkozók nap-
ján a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium Magyar gazdaságért díját me-
gyénkből Sragner László, a Srag-
ner&Sragner Kft. tulajdonosa, Az év
vállalkozója díjat pedig Kocsis Ró-
bert, a Patent Holding Kft., és Pro-
hászka Ottó, a Tutti Kft. tulajdonosa
vehette át Budapesten. 

Gyertyagyújtás. Meggyújtották a
második gyertyát a Széchenyi téri
adventi koszorún. Köszöntőt mon-
dott Sík Sándor önkormányzati kép-
viselő, a gyertyát Galavits József vá-
rosplébános gyújtotta meg.

Termékkosár. Győrben is útnak
indult a Nemzeti Fogyasztói Termék-
kosár. A  fogyasztóvédelmi hatóság
célja ezzel, hogy a fogyasztók olyan
termékekről értesüljenek, amelyek
minőségükben és ár-érték arányuk-
ban is kiemelkedők.

Ítélet. Jogerősen 13 év börtönnel
sújtotta a Győri Ítélőtábla kedden
azt a férfit, aki három évvel ezelőtt
agyonverte a közeli Bőnyön mű-
ködő állatmenhelyet üzemeltető Eva
Rhodes-ot, majd értékeivel távozott. 

Rangsor. Megjelentette a hazai kö-
zépiskolák eredményességi muta-
tóit a Köznevelés című oktatási
szaklap. A gimnáziumok között a
Révai Miklós Gimnázium a negye-
dik, míg a szakközépiskolák között a
Jedlik Ányos Informatikai és Gép-
ipari Középiskola dobogós helyen
végzett. 

Térfigyelők. Átadták a város terü-
letén üzemelő térfigyelő kamera-
rendszer új elemeit és üzembe he-
lyezték az új rendszámfelismerő
rendszert a győri rendőrkapitánysá-
gon. Részletek lapunk következő
számában.

Az idén teljesen meg-
újult városi honlap ran-
gos elismerést kapott:
az önkormányzati web-
oldalak között „Az év
honlapja” lett a Magyar
Marketing Szövetség
és az Internet Marke-
ting Tagozat tizedik al-
kalommal meghirdetett
pályázatán. A jubileumi
versenyre összesen
314 nevezés érkezett,
amelyek közül szakmai
zsűri választotta ki a leg-
jobbakat. A díjátadón el-
hangzott, a portál töb-
bet nyújt, mint a meg-
szokott önkormányzati
honlapok, tartalmas, jól
kezelhető, és megadja
a felhasználónak azt a
szabadságot, hogy
maga döntsön, milyen
témákkal szeretne talál-
kozni a nyitóoldalon.
Borkai Zsolt polgármes-
ter az elismeréssel kap-
csolatban úgy fogalma-
zott, a honlap megújítá-

Szakmai elismerések
Győr honlapjának

sával nem titkolt céljuk
volt, hogy az interneten
keresztül is bemutas-
sák, leképezzék azt a
sokszínűséget, pezsgő
kulturális, gazdasági,
vagy éppen sportéletet,
ami Győrt jellemzi. A
mai kor technikai eszkö-
zeivel is szeretnénk fel-
kelteni a figyelmet váro-
sunk iránt, éppen ezért
néhány új alkalmazás-
sal megpróbáltuk egye-
divé, újszerűvé tenni ol-
dalunkat, és örülünk,
hogy törekvéseinket a
szakemberek is elisme-
rik – tette hozzá.

Hasonló sikernek
számít, hogy a Győr.hu
a közelmúltban az E-
Festival 2011-es ver-
senyén kategóriájában
a harmadik helyet sze-
rezte meg, egyben el-
nyerte a Kiváló magyar
tartalom és a Felhasz-
nálóbarát honlap mi-
nősítést.
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INTERJÚ   LAPSZÉL

Alig egy-két napja rótták
csak a köröket a győri belvá-
rosban az önkormányzat
által indított ingyenes City-
busz-járatok, „jóindulatúék”
tollat ragadtak, és nem késle-
kedtek papírra vetni, milyen
kevesen is veszik igénybe a
hazánkban egyedülálló szol-
gáltatást. 

Ugyan a közlekedésszer-
vezéshez értő szakemberek
egyöntetűen azt állítják, mi-
nimum egy hónap szüksé-
ges egy új járat bevezetésé-
hez, ahhoz, hogy az utasok
felfigyeljenek rá, és rendsze-
resen használják is az autó-
buszt, az ágálók és kárörven-
dők korai aggályoskodása fe-
leslegesnek bizonyult. 

A Citybuszok ugyanis be-
válni látszanak. Sőt, kezdik
megszeretni, magukénak
érezni a győriek. A városréti
piac közönsége már-már tö-
megesen részesíti előnyben a
Citybusz kínálta ingyenes és
kényelmes utazási lehetősé-
get, de a karácsonyi vásár lá-
togatói, vagy a Téli Fesztivál
közönsége is felfedezte magá-
nak a járatot. Egyre több diák
és munkába igyekvő foglal
helyet az autóbuszokon.

A Citybusz egy újabb
győri siker. És ami a legszem-
betűnőbb, hogy még egyes
sajtóorgánumok negatív
kampánya is jót tett a kihasz-
náltságának. Valahol olyan
ez, mint a már említett város-
réti piac esete. Ahol olyan sok
a vásárló és az érdeklődő,
hogy tán a Dunakapu téren
sem volt ennyi soha. A piaco-
sok elégedettek, és szinte ki-
vétel nélkül mondják, hogy
maradnának, és árusítaná-
nak tovább az új helyen az-
után is, ha a belvárosi re-
konstrukció befejeződött. 

Városréti piac, City-
busz… Új, bevált kezdemé-
nyezések, amelyeknek jót
tett a propaganda. Még ha
azt sokszor a hátsó szán-
dék is vezérelte. A döntő
most is az volt, hogyan íté-
lik meg a változásokat a
győriek. Nekik pedig tet-
szik. Kár, hogy akik kriti-
zálták, azok most nem
írnak róla…   

Bakács László

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

Több önkormányzat is felmérte,
hogy mekkora a saját intézmé-
nyeiben dolgozó köztisztviselők
és közalkalmazottak jelzáloggal
biztosított devizahitellel való
érintettsége. Az önkéntes adat-
szolgáltatás során vizsgálták azt
is, hogy a foglalkoztatottak kö -
zül mennyien tudnak élni ön -
erőből a végtörlesztés lehetősé-
gével. A felmérés adataiból kitű-
nik, hogy a közszféra eladóso-
dása problémát jelent Magyar-
országon.       

A győri önkormányzatnál és annak in-
tézményrendszerében mintegy 5.300-
an dolgoznak, közülük 900-an rendel-
keznek valamilyen deviza alapú hitellel.
A devizahitel-tartozással küzdő köztiszt-
viselők és közalkalmazottak közül eddig
csupán hetvenen tudták rendezni tör-
lesztőrészleteiket, 300 dolgozó pedig
azt jelezte vissza, hogy valamilyen hitel-
kiváltással tudná kifizetni azt. 

Sragner László: A hazai
cégek többsége felelősséget érez
a dolgozói iránt

A versenyszférában dolgozó devi-
zahiteleseknek megoldást jelenthet
a kormány kezdeményezése, amely
szerint a munkáltatók 7,5 millió forin-
tig adómentesen nyújthatnak támo-
gatást munkavállalóiknak a végtör-
lesztéshez. A Vállalkozók Országos
Szövetségének Győr-Moson-Sopron
megyei elnöke, Sragner László sze-
rint a cégek többsége a nehéz gazda-
sági helyzet ellenére is támogatni
fogja dolgozói hitel-visszafizetését. 

– Én bízom abban, hogy ennek van
realitása. Természetesen a devizahite-
lesek problémája önmagában egy ilyen
intézkedéssel nem oldható meg. A leg-
szerencsésebb az lett volna, ha ez a
helyzet nem következik be, de ezen már
kár dilemmázni. A gond olyan súlyos,
hogy több százezer család létét érinti,
ezért nem lehet elég komolyan venni,
és minden eszközt meg kell ragadni,
hogy erre valamilyen szintű megoldást
találjunk. Az igazán súlyos esetek a ban-
kok érdeksérelme nélkül nem megold-
hatók, de ezt is fel kell vállalni. Elkerül-
hetetlen, hiszen nem engedhetjük meg,
hogy tömegek kerüljenek olyan szituá-

cióba, hogy az felrobbantsa az egész
társadalmat. 

Ez a kormányzati lépés meg-
oldást jelenthet?  

Ez a lépés része annak a sok intézke-
désnek, ami a baj orvoslása érdekében
történik. Ezek mindegyike vagy helyes,
vagy elkerülhetetlen. A munkáltatókra
vonatkozó lépés azért egy szerencsés
elgondolás, mert remélhetően nagyon
sokan élni fognak ezzel. Úgy vélem, sok
olyan magyar vállalkozás van, és főleg
itt a hazai cégekre gondolok, akik igenis
felelősséget éreznek a társadalom egé-
sze, és a dolgozóik iránt is. Úgy hiszem,
a gazdasági problémák ellenére is képe-
sek erre a vállalkozók, és ez a lépés min-
denképpen erősíti az általános társa-
dalmi szolidaritást. 

Közös felelősség és összefo-
gás. Értelmezhetők még ezek a
fogalmak egy alapvetően öncélú
társadalmi berendezkedésben? 

Az elmúlt húsz év történései olyan
sajnálatos szituációt szültek a társadal-
munkban, amit mindannyiunknak
együtt kell kezelnünk. Egy újonnan épít-
kező közösségnek mindenképpen erköl-
csi alapokra van szüksége ahhoz, hogy
ilyen helyzetből ki tudjon kászálódni.
Ezeknek az erkölcsi alapoknak az újjá-
építése nagyon nehéz és sziszifuszi fel-
adat. Tudjuk nagyon jól, hogy új generá-
ciót kell nevelni, akik másként gondol-
kodnak. Tisztában vagyunk azzal, hogy
a társadalom alapvető szövetét át kell
alakítanunk, ez pedig nem megy egyik
napról a másikra, de hogyha ezt senki
nem fogja elkezdeni, akkor ez nem is fog
bekövetkezni. Ez Magyarország végét je-
lentené. Meg kell nézni a demográfiai
adatokat. Hit és elhivatottság, a társada-
lom felé érzett elkötelezett felelősségvál-
lalás nélkül a jövőnk igencsak baljós
képet mutat. A Vállalkozók és Munkálta-
tók Országos Szövetsége minden olyan
kormányzati lépést üdvözöl, ami az új
gondolkodásnak és az erkölcsi alapve-
tések újraépítésének a célját szolgálja.         

Buszra szállunk
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szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

Jóllehet parlamenti és megyei önkormány-
zati választások legközelebb csak 2014-ben
lesznek, egy dolog már biztosra vehető: dr.
Szakács Imre országgyűlési képviselő, a
megyei közgyűlés elnöke három év múlva
már nem lesz ott a mandátumokért ver-
sengő jelöltek között. A megyeszékhely
egyik legtapasztaltabb jobboldali politi-
kusa, aki 1994-ben tűnt fel először a megyei
képviselő-testületben, majd lett négy év
múlva honatya, bejelentette visszavonulá-
sát. Mint mondja, átadja a helyét a fiatalok-
nak, és más területen próbál szerencsét.     

– 1998-ban választottak meg először a győriek parla-
menti képviselőnek, és az elmúlt 12 évben tisztesség-
gel és becsülettel igyekeztem a város, az itt élők érde-
keit szolgálni – kezdte Szakács Imre. – Ha az 1998-tól
2002-ig terjedő ciklust nézem, nagy változások történ-
tek, elég, ha csak a Széchenyi-tervet, a családsegítő
programokat, az államilag támogatott lakáshoz jutási
hiteleket, az oktatás átszervezését, a kisiskolák, vagy
éppen a vállalkozások szerepének az erősítését, vagy
az államadósság csökkentését említem. Ezek-
nek a programoknak a támogatásával
segíteni tudtam a győrieket. 2002 és
2010 között inkább azzal lehetett
eredményeket elérni, hogy az
ember megpróbált lobbizni,
tehát olyan feladatokon dolgoz-
tunk, amelyek Győrnek állami
vagy regionális forrásokból
pénzt tudtak hozni. Amikor a
szocialista kormánynak
kellett ellenzéki oldalról va-
lamilyen támogatás, én
próbáltam ezt megszer-
vezni, és működött is.
Egyébként volt ilyen, 
hiszen a Széchenyi István
Főiskola egyetemmé

Húsz év elég volt a politika színpadán
válása egy közös program volt. 2010-től pedig újra,
immáron negyedik ciklusban képviselem a győriek ér-
dekeit. Most vagyok talán a legnehezebb helyzetben
képviselőként. Ott van az országnak a katasztrofális
pénzügyi és gazdasági helyzete, amit a Gyurcsány- és
Bajnai-kormányok előidéztek. A legnagyobb gond az
államadósság mértéke. Éves szinten több
ezer milliárd forintot, azt lehet mondani,
hogy szinte az összes személyi jövedele-
madóból befolyt összeget rögtön fizetjük
is ki a különböző bankoknak és az IMF-nek,
azoknak, akik hiteleznek az országnak. Sze-
rencsére ez mára jelentősen csökkent. Fel-
adatunk az igazságtalanságokat felszá-
molni, és a rossz utakat lezárni, ami az el-
múlt 8 évben elkezdődött, és ezeket úgy megfordítani,
hogy közben működtetni kell a rendszert. Alapvetően
nagyon szerencsés vagyok, mert elmondhatom, hogy

ilyen változó politikai miliőben
is négy parlamenti cikluson

át biztosítottak a bizal-
mukról, a támogatásuk-
ról a győriek. 

Miért döntött
úgy, hogy 2014-ben

biztosan befejezi a
politikai pálya-

futását? 

1994 óta vagyok jelen a politikai porondon,
akkor kerültem a megyei közgyűlésbe, megyei po-
litikusként kezdtem a pályámat. Mindez 2014-ben,
amikor ez a ciklus lezárul, éppen 20 éve lesz. Én
azt gondolom, hogy húsz év egy adott területen
egy ember számára épp elég. Abban a korban va-

gyok, az ötvenes éveim közepén, amikor még
tudok egyszer váltani, és valami új területen ki
tudom próbálni magam. Persze csak akkor, ha
olyan feladatot kapok, amiről úgy érzem, hogy ér-
telmes és érdekel. Emellett nagyon sok fiatal jelent
meg a megyei politikában, és én úgy hiszem, hogy
nekik is területet, lehetőséget kell adni. Nem egy
van, akit én úgy ítélek meg, hogy tehetségesebb
és képzettebb is, mint én voltam, de akár még azt
is megkockáztatom, hogy amilyen most vagyok.
Jöjjenek hát a fiatalok, a friss erők, akik másképp
kezelnek és intéznek dolgokat, ezért is döntöttem
úgy, hogy 2014-ben sem országgyűlési képviselő-
nek, sem a megyei önkormányzatba nem jelölte-
tem magam, tehát mind az országos, mind a me-
gyei politika színpadáról kilépek. 

Lehet-e már valamit tudni a folytatásról? 
Több lehetőséget is látok nyitva magam

előtt, de még van durván három évem arra,
hogy ezt eldöntsem. Egyelőre közelebbit mon-
dani nem tudok. Nyilván az elmúlt húsz évben
végzett munkám, ismertségem, akár a vállalko-
zói szférában, akár a közigazgatásban, állam-
igazgatásban teremt olyan lehetőséget, amely
egy adott pillanatban, a csillagok szerencsés
egybeállásának esetén egy új kihívást, új lehe-
tőséget biztosít nekem. És hát van azért egy
szakmám is, úgyhogy azt hiszem, nem fogok
munka nélkül maradni.

Sok fiatal jelent meg
a politikában, nekik is 

lehetőséget kell adni 

szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

A Malév december 8-tól naponta
többször indít menetrend szerinti légi
járataihoz csatlakozó buszjáratokat
Győr és Budapest között. A szolgálta-
tásnak köszönhetően a világ csak-
nem minden országában lehet köz-
vetlenül városunkba szóló jegyeket
vásárolni, illetve Győrből is könnyeb-
ben elérhetők a külföldi nagyvárosok.

Ez nem egyszerű transzferszolgál-
tatás, az utazók attól a pillanattól
fogva, hogy felszállnak a buszra, már
a légitársaság utasának számítanak
– mondta dr. Berényi János, a Malév
igazgatóságának elnöke. Hozzátette,
ezzel a Rába-parti város felkerült a lé-
gitársaság repülési térképére. Ger-
gye Ottó, a Malév kereskedelmi 

Győr is felkerült a Malév repülési térképére
vezérigazgató-helyettese kifejtette, a
minibuszjáratait igénybe vevő utasok
mentesülhetnek a transzfer megszer-
vezésétől, esetlegesen a szállás, va-
lamint a parkolás költségei től, nem
kell a jegykezelésre várniuk, a légitár-
saság ugyanis már a buszon lehe-
tővé teszi számukra a légi járatokra
történő bejelentkezést, a megérke-
zést követően pedig gyorsított utas-
biztonsági ellenőrzéssel juthatnak be
a SkyCourt-ba.

Borkai Zsolt hangsúlyozta, Győr
ezzel felkerült Európa repülési térké-
pére. A polgármester bízik benne,
hogy minél több győri és környéki vá-
lasztja az új szolgáltatást.

A Malév nem titkolt célja a szolgál-
tatás elindításával, hogy visszacsábítsa
a győri és környéki utasokat a bécsi és
a pozsonyi légitársaságoktól.
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A Győrt és a régió további 122
települését ivóvízzel ellátó
Pannon-Víz Zrt. tulajdonosai
rendkívüli közgyűlésen döntöt-
tek a társaság szolgáltatásai-
nak jövő évi tarifáiról. Tőke
László elnök-vezérigazgató az
esemény utáni sajtótájékozta-
tón arról számolt be, hogy az
ivóvíz és a csatornahasználat
díja a várható inflációnál ki-
sebb mértékben, 3,88 százalék-
kal emelkedik január elsejétől.

Az ivóvíz köbméterenkénti ára a lakos-
ság és az intézmények számára 195
forint lesz, míg a közületek, gazdál-
kodó szervezetek 225 forintot fizetnek
majd. Az alapdíj 260-ról 270 forintra
emelkedik. A szennyvízcsatorna hasz-
nálatáért a lakosságnak és az intézmé-
nyeknek köbméterenként 394 forintot
számláznak, a közületi tarifa 460 forint
lesz. Az árakat áfa terheli. A többségi
tulajdonos győri önkormányzatot kép-
viselő Nagy Tamás javaslatára a köz-
gyűlés úgy döntött, az állami fenntar-
tású intézmények jövőre kikerülnek a
kedvezőbb tarifájú fogyasztói körből.    

Tőke László a Pannon-Víz idei
várható eredményeiről is beszá-
molt, elmondva, hogy a cég az első

tíz hónapot 83 millió forint ered-
ménnyel zárta, ami nyereséges, de
osztalékfizetés nélküli 2011-es
évet ígér. A vízfogyasztás egy szá-
zalékkal csökkent, a lakosság tarto-
zása nőtt, de a kintlévőség mértéke
kezelhető. Ez egyebek mellett
annak köszönhető, hogy a társaság
szeptember elsejével sikeresen lép-
tette életbe új számlázási rendsze-
rét, amely többletszolgáltatásokat
nyújtva növelte a fogyasztók fize-
tési hajlandóságát. A kilencven
napon túli tartozások aránya az
éves forgalom 3,6 százaléka, 300
millió forint körüli összeg.  

A társaság idei jelentős beruhá-
zásainak sorában a vezérigazgató
megemlítette a kapuvári szennyvíz-
tisztító 300 millió forintos rekonst-
rukcióját és a győri tisztítómű fej-
lesztésében való részvételt, míg a
közeljövő tervei közül az écsi telep
pályázati forrásból megvalósuló át-
építése, bővítése került szóba. Új te-
lepülések is csatlakoznak a győri
központú hálózathoz, január elsejé-
től a Pannon-Víz látja el ivóvízzel
Szany, Rábaszentandrás, Sobor, Rá-
basebes és Vág községeket. Gö-
nyűn, Nagyszentjánoson, Bősár-
kányban, Győrszemerén és Tényőn
szennyvízcsatorna épül, Győrsö-
vényházán már a csatorna üzemelé-
sét is megkezdte a társaság. 

A Pannon-Víz az inflációnál
kisebb áremelést tervez 

A Móricz Zsigmond rakpart átépítéséhez kapcsolódóan a rakparti út Új-
kapu utcai csomópontjánál lévő árvízvédelmi kapu mobil betétfalainak
próbabeépítését és víztartási próbáját végzik hétfőn 8 és 14 óra között. A
beépítést és a víztartási próbát a Móricz Zsigmond alsó rakpart teljes le-
zárása mellett lehet elvégezni, ezért a fenti időpontban a forgalmat a Jedlik
és Széchenyi hidakra terelik, a City1 autóbuszok pedig nem közlekednek
a zárás ideje alatt – tájékoztatta lapunkat az útkezelő szervezet. A próba-
beépítésre az árvízi védekezési feladatokról szóló törvény alapján van szük-
ség. A beépítés során a meglévő vasbeton árvédelmi fal kulisszanyílásába
behelyezik az előre gyártott pallókat, majd a Mosoni-Duna felőli úttest te-
rületén mintegy 500 homokzsák elhelyezésével vízzel töltik fel a pallók és
a homokzsák közötti területet, így végezve el a mobil betétfal víztartási pró-
báját. A zárás ideje alatt a Káptalandombot és az alsó rakparti hajóéttermet
a Rónay Jácint út felől lehet megközelíteni. 

Lezárják az alsó rakpartot



HIRDETÉS FEJLESZTÉS

6 / + / 2011. december 9.

„Teremtett borvidék” címmel a Pannonhalmi Borvidékrôl az elmúlt
hetekben jelent meg az az elegáns kivitelû, igényes tartalmú album,
amely közel 300 fotóval, magyar és angol nyelven mutatja be a tér-
ség ezeréves történetét, szôlôtermesztô-borász tradícióit, fejlôdését
és 23 kiemelkedô borászatát, valamint a szôlôvidék 16 települését.
(Bakonypéterd, Écs, Felpéc, Gyôr, Gyôr-Ménfôcsanak, Gyôrság,
Gyôrszemere, Gyôrújbarát, Kajárpéc, Lázi, Nyalka, Nyúl, Pannon-
halma, Pázmándfalu, Ravazd, Románd, Tényô)

VÉGRE EGY OLYAN KÖNYV, AMI RÓLUNK SZÓL! 

EGY ÉRTÉKES AJÁNDÉK,
AMI MINDENKIT MEGÉRINT

Amennyiben Gyôrben a MEDIUS Irodában (Gyôr, Damjanich u. 15.) szemé-
lyesen kíván vásárolni könyvet, akkor munkaidôben kiadói kedvezményes áron,
3.700 forintért megveheti.

MOST KEDVEZMÉNYES ÁRON MEGRENDELHETI.

Elegáns kivitelben, minôségi papíron, közel 300 gyö nyörû fotóval. Ön is
megtalálja benne saját települését, az ismerôs borászokat, családokat, a
Pannonhalmi Borvidék ezer éves történetét, a szép
tájat, amiben élünk.

4.900 forint helyett
most 3.900 forintért
megrendelheti, sôt, ezért az összegért
személyesen Önnek díjmentesen
házhoz szállítjuk, és csak akkor kell
fizetnie, amikor az ön által megjelölt 
idôpontban megérkezett a könyv.

Megrendelés: telefonon (fax): 96/316-669 E-mail: medius@mediusnet.hu

szerző: w. a.

A győri közösségi autóbusz-
közlekedésben kiépített
komplex utastájékoztató
rendszer, valamint a városi
és elővárosi közösségi köz-
lekedési rendszer fejleszté-
sét célzó új európai uniós
pályázat volt a két fő té-
mája annak a konferenciá-
nak, amelyen az önkor-
mányzat szakemberein túl
a közlekedésben érintett
szervezetek vettek részt. 

A Győr Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata és a Kisalföld
Volán Zrt. által alkotott konzor-
cium több mint félmilliárd forin-
tot nyert a „Győr Megyei Jogú
Város közösségi autóbusz-köz-
lekedésének átalakítása” című
projektre az NYDOP-3.2.1/B tá-
mogatási konstrukcióban. A
most kiépült rendszerrel,
amelynek éles tesztüzeme a na-
pokban zárult, megbízhatóbb,
kényelmesebb autóbusz-közle-
kedés valósítható meg, ezzel

A közösségi közlekedés komplex
fejlesztése a cél Győrben

megállítható a tömegközleke-
dést használók számának csök-
kenése, illetve – jó esetben –
megfordítható ez a tendencia. 

A konferencia második felé-
ben Révi Zsolt városi főépítész
beszámolt arról, hogy Győr sike-
resen pályázott a Közlekedés
Operatív Program keretein belül
a városi és elővárosi közösségi

közlekedési rendszer fejlesztésé-
nek, illetve egy intermodális cso-
mópont (több közlekedési esz-
közt, lehetőséget kombináló köz-
pont, Győr esetében ilyen lehet a
vidéki buszpályaudvar–vasútállo-
más területe) kialakításának elő-
készítésére. A pályázati forrást,
kétszer 380 millió forintot két
komplex megvalósíthatósági ta-
nulmány elkészítésére fordíthatja

a város. A pályázatok közös célki-
tűzése a megyeszékhely és elővá-
rosa közlekedésének átfogó felül-
vizsgálata a fenntartható közleke-
désfejlesztés és szervezés jegyé -
ben. A forgalmi vizsgálatnak ré-
szét képezik többek között forga-
lomszámlálások, utasszámlálá-
sok, utaskikérdezések, háztartás-
felvétel, valamint városi parkolás-

felvétel és a kerékpáros forgalom
vizsgálata is. Az ezek alapján elké-
szített forgalmi modell képezi a
megvalósíthatósági tanulmá-
nyok alapját. A tanulmányok vár-
hatóan 2012 decemberére ké-
szülnek el. A tanulmányok által ja-
vasolt alternatívára ezt követően
készülhetnek el az engedélyes és
kiviteli tervek, amelyek a megva-
lósítás előfeltételei.

A kiépült rendszerrel
megállítható az utasok
számának csökkenése

Követelmények:
• épületgépész

műszaki ellenőri jogosultság
(korlátozás nélküli, I-es kategória)

•  min. 5 év gyakorlat
•  kivitelezésben szerzett gyakorlat
• számítógép-kezelési ismeretek

(Word, Excel)
• költségvetés-készítő

program ismerete
• „B” kategóriás jogosítvány 

• saját gépjármű

A pályázat részeként
benyújtandó iratok,

igazolások:
• Végzettséget igazoló
okmányok másolata 

• Pályázó fényképpel ellátott,
részletes szakmai önéletrajza

• Munkába állás legkorábbi időpontja
• Munkabérigény

A GYÕR-SZOL Zrt. ál lást hir det 

mun ka kör be töl té sé re. 

A pályázat benyújtásának határideje:
2012. január 6.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük.
A pályázatokat postai úton, a GYŐR-SZOL Zrt.
címére (9024 Győr, Orgona u. 10.), Kerti Csaba

beruházási és kivitelezési igazgatónak
kérjük eljuttatni.



2011. december 9. / + / 7

RIPORT HIRDETÉS

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

A magas dízelárak miatt nő azoknak a száma,
akik autójukba étolajat töltenek, ezzel tankolá-
sonként az üzemanyagköltség 30-40 százalékát
is megspórolhatják. 

Van, ahol az egész rokonság a sütésből vissza-
maradt olajat gyűjti, majd azt átszűrik és hozzá-
keverik a gázolajhoz. Az üzemanyag pancsolása
miatt könnyen eldugulhat a gépkocsi befecsken-
dező-rendszere, és az autó élettartama a hato-
dára is csökkenhet. Ráadásul ha az étolajjal való
tankolást a jármű tulajdonosa nem jelenti be a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, több százezer
forintos bírságot is kaphat, ha pedig lebukik,
a kocsit is elkobozhatják.           

A november elsejei jövedékiadó-emelés,
majd az azóta történt kétszeri drágulás óta a
dízel átlagára 430-435 forint. A januári, két-
százalékos áfaemelés után újabb rekordokat
dönt majd. 

– Mi nem tudunk átjárni külföldre tankolni,
mint ahogy azt az ukrán határnál élők teszik.
Másképp spórolunk – mondja a Győrben élő
Tibor, aki beavatott minket abba a „tudományba”,
hogy miképp lehet a sokadik alkalommal is kirán-
tott bécsi szelet után az olajat tovább hasznosí-
tani. Tibor a konyhájában szűrte át a tankoláshoz
használt sütőolajat. 

– A durva szűrésnél az étolajból eltávoznak a na-
gyobb darabok, tehát a morzsa és az egyéb dolgok,
amik sütéskor belekerülnek. Először tésztaszűrőn
eresztjük át a kannába gyűjtött sütőolajat, majd
még finomabb rostán, egy tölcsérbe helyezett
gézen – mutatja vendéglátónk. A férfi azt mondja,
15 liter gázolajhoz 5 liter étolajat önt, ezzel hajtja az
autóját. Télen, a fagypont alá csökkent hőmérsék-
letben nem tud spórolni, mert a sütőolaj megder-
medne a kocsi tankjában. Ha azonban jobbra for-
dul az idő, minden, a családban összegyűlt étolajat
felhasznál.  

– Egyharmad részben keverjük az üzemanyag-
hoz. Tulajdonképpen ezzel egy az egyben meg-
spóroljuk az 5-10 liter üzemanyag árát. Mert ez
ingyen van. Az autót nem károsítja, én legalábbis
egy éve használom, semmiféle káros füst vagy
egyéb nem jött, sőt, még a műszaki vizsgán is így

ment át. Ha ilyen koncentrátumban keverjük,
ahogy én, még rántott hús szaga sincsen a kipu-
fogófüstnek.  

– Ez egy elhasználódott szelepkészlet, ez
pedig egy új. Tisztán látható, hogy a kettő között
milyen különbség van, ezt semmi más nem tudja
befolyásolni, kizárólag az üzemanyag minősége
– mutatja Komondi Norbert győri szervizvezető
az alkatrészeket. Cégénél, mivel dízelautókkal
foglalkozik, gyakran fordulnak meg olyan jármű-
vek, amelyekbe pancsolt üzemanyagot töltöttek.    

– Amikor rossz minőségű üzemanyag kerül a
rendszerbe, az élettartam akár ötödére-hatodára
is csökkenhet, tehát 10-15-20 ezer kilométer
alatt simán tönkremegy egy jobb üzemanyag-

rendszer is, aminek a javítási költsége nem kevés
– tudjuk meg Komondi Norberttől.  

Bármely termék, amelyet belső égésű motor-
ban használnak fel, üzemanyag-felhasználásnak
minősül. Szintén a jövedéki törvény mondja ki,
hogy ásványi olajnak kell tekinteni bármilyen ter-
méket, amelyet üzemanyagként hasznosítanak. 

– A sütőolaj is üzemanyagnak minősül, ha be-
leöntik a gépjárműbe, az autó üzemanyagtartá-
lyába, és mivel a magyar szabvány előírásainak
nem felel meg, ezért literenként 150 forint jöve-
déki adót kell megfizetni utána – tájékoztat Suller
Attila, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vám- és jö-
vedéki szóvivője. 

Az adó megfizetését a felhasználónak kell
kérni, mégpedig a lakóhelye szerinti pénzügyőr-
igazgatóságon, a hatóság pedig kiszabja az
adó mértékét. Ha valaki ezt elmulasztja, de
mégis beleönti a sütőolajat a gépjárműbe, és
azt egy közúti vagy lakhelyellenőrzés során a
pénzügyőrök megtalálják, a meg nem fizetett
jövedéki adó kétszeresét kell bírságként kifizet-
nie, de minimum 30 ezer forintot, sőt, akár az
autóját is elkobozhatják.

Élet dízeláremelés után:
tankolás használt sütőolajjal 

Egyharmad részben 
keverik az étolajat
az üzemanyaghoz
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Megállapodást írt alá a kormány
érdek-képviseleti szervezetekkel az új
Munka Törvénykönyvének parlamenti
elfogadása előtt. Matolcsy György mi-
niszter, valamint három munkavállaló-
kat képviselő országos  szakszervezet,
és három munkaadói szervezet veze-
tője látta el kézjegyével a dokumentu-
mot. A munkavállalói szervezetek
közül az MSZOSZ, a Munkástanácsok
vezetője, a Liga részéről pedig Gaskó
István írta alá a megállapodást.

Az aláírást követően mindegyik fél
hangsúlyozta, hogy nagyon sok min-
denben változott pozitívan a nyáron
megjelent és nagy vitát kiváltó mun-
kaanyag. ,,Hosszú, konstruktív és ke-
mény tárgyalások voltak” összegezte
a miniszter az elmúlt hónapok ese-
ményeit. Az érdekképviseletek részé-
ről elhangzott, hogy „nagy szerepe
volt a  megállapodás létrejöttében
Kara Ákos győri fideszes képviselő-
nek, szakpolitikusnak.” Lapunknak
ezt megerősítette Palkovics Imre, a
Munkástanácsok elnöke, és Sragner

Munka Törvénykönyve:
megállapodás győri közvetítővel

László, a Vállalkozók és Munkáltatók
Szövetségének megyei elnöke is.

A dokumentum tartalmazza, hogy az
aláírással a felek vállalják, hogy a tör-
vénytervezet szakmai vitáját lezártnak te-
kintik, és a javaslat fő irányait elfogadják.
A kompromisszum megkötését szüksé-
gesnek látta mindhárom fél, hiszen
mind a munkaadói, mind a munkaválla-
lói szervezetek további igényeket szeret-
tek volna érvényesíteni.

Kara Ákos győri országgyűlési
képviselő lapunknak elmondta, hogy
a túlóra  ellenértékének szabályait a
munkavállalók javára módosítani sze-
retné. Az általa benyújtott módosítási
javaslat feltételként bekerült az aláírt
megállapodásba. Ezt és még más, a
szakszervezetek működési lehetősé-
gét szabályozó módosításokat kell el-
fogadnia hétfőn az Országgyűlésnek
a megállapodás teljesítéséhez.

,,Kellő garancia egyszerre a dolgozók-
nak, a munkavállalóknak és kellő  garan-
cia a munkaadóknak, ennek teljesülése a
Fidesz legfőbb célja az új törvény elfoga-
dásával. Fontos volt számunkra a védett
kor biztosítása, a kismamák kiemelt vé-
delme, megállapodás a szabadságról,
családbarát pótszabadság lehetősége,
ágazati eltérési lehetőségek biztosítása,
illetve a túlóra kérdésének a rendezése” –
összegezte mondandóját Kara Ákos.

Kara Ákos győri
képviselő és
Czomba Sándor
államtitkár
(középen) az aláíró
szervezetek
vezetőivel
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: import impró

Minden előadás premier a győri Import
Impró társulatnál: soha nem ismétlik ma-
gukat, nincsenek rögzített jelenetek, csak
előadásformák. És közösséggé formá-
lódó közönség, akik akár rendezőnek is
érezhetik magukat, hiszen itt ők dirigál-
nak. Zseniális poénok, meghökkentő rög-
tönzések: indul az Import Impró!

Az Import Impró társulat 2008-ban alakult, játé-
kuk az improvizációs gyakorlat végtelen tárházá-
ból táplálkozik. Repertoárjuk alapja a Klasszik
Impró előadás, melyben 8-10-féle improvizációs
gyakorlatot játszanak, több saját fejlesztésűt is.
Az előadás interaktív, a nézők alakítják az esemé-
nyeket. Emiatt mondhatjuk, hogy pengeélen tán-
colnak a színészek, nehéz mindig új figurát rög-
tönözni. A társulat és a közönség között játékve-
zető közvetít, alkalmi közösséget formálva ezzel
a nézőtéren. Nem kötelező beszállni, de kevesen
tudják megállni, hogy kimaradjanak a közös 
ritulékból.

– A közönség egyes tagjai barátként tekinte-
nek egymásra, már a közösségi hangulat miatt
megéri beülni, nekünk meg csinálni – mondja
Varjú Nándor produkciós vezető, játékmester.

Az adott pillanatban megszülető játék különle-
ges élményt kínál, a mintegy kétórás előadás alatt
folyamatos nevetésre számíthatnak a nézők,
zseniá lis poénok bontakoznak ki az elvileg amatőr
játszók helyzetgyakorlataiban. Senki sem képzett
színész ugyanis Pingiczer Csaba, a Győri Színház
tagjának kivételével, a többiek hobbiból szerepel-
nek. Az aktív játszók körülbelül 15-20-an vannak.

„Jelenleg a legnépszerűbb, legtöbbet elővett
és újrafogalmazott előadástípus a Klasszik Impró
5+1 szájra, ezután következik a sorban a Cirkusz,
amely egy, a címben szereplő társulat minden-
napjait dolgozza fel. Csak a játszók állandóak, a
cselekmény epizódszerű, a sorozatszínház részei
önállóan is érthetők. Ezeken kívül vannak kísér-
leti stádiumban lévő előadásaink is – mesél a re-
pertoárról Varjú Nándor, aki abba is beavat, hogy

Import Impró: 
variációk egy témára

folyamatosan tartanak Makró és Mikró Import
tréningeket középiskolásoknak és idősebbeknek.
A nyitott műhely foglalkozásain mindenki részt
vehet, aki szeretné kipróbálni magát az improvi-
zációban, fejlesztené rögtönző és kommuniká-
ciós képességét, vagy csak játszana egy jót az
Import Imprósokkal. A hangsúly a játékon van,
nem a szereplési kényszeren!

S hogy mi a különbség az itt játszók és a szí-
nészek között? Az imprósok a film és a színház
különbségéhez hasonlítják az eltérés mértékét.
Mint mondják, az improvizatőrök más képzést
kapnak, de a színházakban is érdemes ezekkel a
technikákkal foglalkozni.

– Az improvizatőr sokkal jobban beleteszi ön-
magát az előadásba, magából és a partnerekből
építkezik – fogalmaz Varjú Nándor, aki hozzáteszi,
több országban léteznek imprótársulatok, és
speciális színházként tekintenek rájuk.

S míg a színészek mögött általában stáb áll,
addig a győri játszók a könyvelésen kívül mindent
maguk csinálnak, a költségeket pedig pályázato-
kon nyert pénzekből finanszírozzák.

A társulat célja a fejlődés, és hogy jövőre is
meg tudják rendezni az Import Impró Fesztivált.

Idén tartották az elsőt nagy sikerrel, sokan jöttek
szerte az országból Győrbe az eseményre.

– Nagyon érdekel, hogy egy a semmiből indult
civil kezdeményezés képes-e önmagát fenntar-
tani és embereket foglalkoztatni. Szeretném,
hogy egy olyan amatőr társulat jöjjön létre, amit
a közönség elfogad, ahogy azt is, hogy amit csi-
nálunk, azt professzionális szinten műveljük –
mondja a társulat jövőbeni céljairól Varjú Nándor.

Felvetésem, hogy talán még terápiás célokra
is lehetne alkalmazni ezt a módszert, hiszen any-
nyira felszabadító a közönség soraiban ránk törő
nevetés, a társulat vezetője szerint nem légből
kapott ötlet. Majd hozzáteszi, nevelési célokra is
használnak színházi eszközöket, és az biztos,
hogy mindenkire jó hatással van az önfeledt ki-
kapcsolódás, amit az Import Imprótól kap. Né-
zőre és játszóra egyaránt – zárja végül Varjú Nán-
dor, aki az aktív pihenéssel kapcsolatban elárulja,
terveik között szerepel céges tréningek megtar-
tása is, ám ehhez még idő és tanulás kell.

BÍZZA PROFIKRA INGATLANÜGYEIT!

Ön is ingatlana értékesítésével fedezné végtör-
lesztését? Így a legegyszerûbb! Ne engedje,
hogy a rossz konstrukció hosszú évekre tovább
sanyargassa Ön és családja életét!

Figyelem, utolsó lehetôség, hogy éljen a 
végtörlesztés lehetôségével! 
Ha Ön ingatlanvásárlásban gondolkozik, 
itt a kiváló alkalom, milliókat spórolhat!

MOST milliókat spórolhat! Vigyázat — nincs má-
sodik esély! Velünk most lezárhatja a bizony-
talanság korszakát! Egyéb ingatlan-, illetve hitel-
ügyekben is keressenek minket!

www.oh.hu
info@oh.hu

Hívja bizalommal értékesítôinket!
Németh Csaba
Tel.: 70/977-7844
Területei: Nádorváros, Abda, 
Gyôr- Ménfôcsanak, Gyôrszemere,
Tét, Gyarmat, Szerecseny, Gyömöre

Horváthné Varga Erika
Tel.: 70/372-0114
Területei: új építésû ingatlanok
és Abda, Öttevény, Ikrény, Börcs,
Gyirmót,  Ménfôcsanak, Gönyû.

Tenkné Bálint Tímea
Tel.: 70/601-0228
Területei: Gyôr-Belváros, Sziget,
Ménfôcsanak, Gyirmót, Koroncó és
a környezô települések, Gyôrújbarát

Sarus Lajos
Tel.: 70/9777-836
Területei: Sziget, Újfalu,
Gorkijváros, Gyôr-Belváros

Kondorné Nóra
Tel.: 70/372-0103
Területei: Kismegyer, Gyôrújbarát,
Nyúl, Ravazd, Pannonhalma, 
Marcalváros

Fülöpné Máté Ildikó
Tel.: 70/9777-837
Területei: Nyúl, Gyôrújbarát, 
Adyváros, Gyárváros, Marcalváros,
Gyôrszentiván, Panonnhalma

Pozsgai Éva
Tel.: 70/9777-840
Területei: Gyárváros, Adyváros,
Jancsifalu, Likócs, Bôny, Gyôrszentiván

Szalai Lajosné Gyöngyi
Tel.: 70/9777-841
Területei: Gyôrszentiván,
Gyárváros, Jancsifalu, Adyváros,
Ménfôcsanak, Marcalváros

Tóth Viktória
Tel.: 70/703-0865
Területei: Gyôrszabadhegy, 
Kismegyer, Nyúl, Écs, Ravazd, 
Gyôrság, Tényô, Marcalváros

Kerecsényi Zsuzsanna
Tel.: 70/9777-833
Területei: Nádorváros,
Ménfôcsanak, Marcalváros,
Gyôr újbarát, Gyirmót
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szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

A teológia elvégzése után nem szenteltette
magát pappá 1967-ben, mert így tiltakozott
a diktatórikus egyházi vezetés ellen. Pon-
tosan mi késztette erre a lépésre?

Nem tudtam megtenni, amit az akkori egyházi
vezetés kívánt tőlem. Nem egyszerűen az egyházi
törvények iránti engedelmességet várták ugyanis
el, hanem az akkor hivatalban lévő egyházi vezetés
iránti hűségesküt is. Ez lehet, hogy egy katolikus
ember számára nem furcsa, nem irritáló kívánság
– hiszen tény, hogy felszenteléskor a hivatalban
lévő püspöknek és utódainak fogad engedelmes-
séget a katolikus pap –, de számomra az volt, mert
nálunk ez tradicionálisan másképp van. Káldy Zol-
tán püspök olyan módon határozta meg az evan-
gélikus egyház életét, ami elsősorban ideológiai,
egyházpolitikai szempontokat érvényesített. Vol-
tak jó eredményei is az ő püspöki szolgálatának,
de ez a belső, diktatórikus egyházvezetés szá-
momra vállalhatatlan volt. 

Kritikusan szemlélte vallási közösségét
akkor is, amikor 2006-ban a Magyarországi
Evangélikus Egyház elnök-püspöke lett?

Azt gondolom, hogy igen, hiszen meggyőződé-
sem, hogy a teológiának van egy normatív kritikai
kötelezettsége is. Ez azt jelenti, hogy nem a saját
ideológiánkhoz kell mérjük a dolgokat, hiszen hi-
tünk és egyházunk kimondott és megfogalmazott
tanítása szerint az Isten igéje az, ami minden dön-
tésünk mélyén ott kell, hogy legyen. 

Vezetése alatt az evangélikus egyház
többek között elkezdte felderíteni saját
múltját. Mik voltak négyéves tevékenysé-
gének legfontosabb elemei?

El kell mondjam, hogy a mi egyházunkban az
elnök-püspök nem rendelkezik olyan jogosítvá-
nyokkal, mint például a katolikus püspöki konfe-
renciában a bíboros. Nálunk elsősorban a társa-
dalmi szervekkel, a kormányzattal való kapcsolat-
tartás a vezető feladata. Adott esetben egy tárgya-
lásnál az egyházat képviseltem, és az egyház állás-
pontját előzetes testületi döntés határozta meg.
Ilyen értelemben az elnök-püspök megbízatását
nem szabad túlértékelni. 

Egyházi vezetőként kezdettől fogva nagy hang-
súlyt fektettem arra, hogy becsüljük meg és kép-
viseljük erőteljesen azt a teológiai értéket, amit a
lutheri reformációban kaptunk. Ez egyrészt az
identitásunkból is következő feladat, másrészt egy-
fajta értékfelmutatás is. Én például nem örülök
annak, ha azt mondják, hogy van a katolikus egy-
ház és a protestáns egyház, hiszen tény, hogy a wit-
tenbergi és a genfi reformáció célkitűzései azonos
értékek mentén indultak, de azért voltak jelentős

„Az isteni megbocsátás
nem ment fel a világi
törvényesség alól”

Hirdessük meg
világosan az Úristen
programját!

Azt hiszem, a Bibliából egy ember-
ről lehet biztosan tudni, hogy a
mennyországba jut: a bűnbocsá-
natot nyert latorról, akinek Jézus
a kereszten megígérte: velem le-
szel a paradicsomban. De azt nem
mondta, hogy akkor itt és most le-
vesznek a keresztről – világít rá a
lutheri teológia sajátos lényegére
Ittzés János. A Nyugati (Dunán-
túli) Evangélikus Egyházkerület
idén nyugdíjba vonult püspöke az
1944-es győri bombázások idején
született, biztonsági okokból Csor-
nán. Püspöki másodlelkészként is
szolgáló édesapja korán elhunyt,
így – bár a család szorosan kötő-
dött az evangélikus egyházhoz –
nem volt közvetlen családtag, aki
hatott volna pályaválasztására.
„Gimnáziumban filmoperatőr és
sebész is szerettem volna lenni.”
Így a körzetesítés miatt a családi
tradíció diktálta Révai helyett a
Bercsényi-gimnáziumban letett
érettségi után a teológia mellett
az orvosi egyetemre is felvételi-
zett, ám „helyhiány miatt” nem
vették fel. „Alakulnak néha titok-
zatos módon az emberi sorsok,
amikről utólag tudatosul, hogy
nem csak emberi szándék állt mö-
göttük.” 1962 szeptemberében
ugyanis kiderült, hogy az ország-
ból egyedül ő jelentkezett evangé-
likus teológiára. Tanulmányai be-
fejezése után lelkiismereti okok
miatt nem szenteltette magát lel-
késszé, segédmunkásként dolgo-
zott, és csak 1970-ben tért vissza a
pályára. Szolgált Kőszegen, a taká-
csi–gecsei gyülekezetben. 2000-
ben lett az újjáalakult Nyugati
Evangélikus Egyházkerület püs-
pöke. 2006 és 2010 között a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház
elnök-püspöke volt, 2010-ben a
Magyar Köztársasági Érdemrend
középkeresztjével tüntették ki. 
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lyamat elindult, a bizottságnak egy publikációja
már megjelent, most van előkészületben a máso-
dik kötet. A következő tisztségválasztáskor, ami jö-
vőre lesz a különféle időszakos megbízatásoknál –
a püspököket nem érinti, mert ők nyugdíjkorha-
tárig vannak választva –, az espereseknek, világi
vezetőknek valamilyen módon át kell esniük egy
előzetes bizottsági kontrollon. Ha itt kiderül valami,
az nem fog kötelező visszavonulást jelenteni, de az
illetőt és a választó közösségét is szembesítik az
információkkal. Ha ezek után is feléje fordul a biza-
lom, akkor mindenki tudja, hogy mit kap és mit ad.
Ez jelentős előrelépést jelent. 

A történelmi egyházak közül talán az
evangélikusnak sikerült leginkább meg-
őriznie a hitelét, de itt is érezhető az az ál-
talános probléma, hogy az emberek egyre
növekvő csoportja fordul más irányba, ami-
kor lelki békéjét keresi. Mikor kezdődött a
kereszténység hitelvesztése?

Biztos, hogy a mögöttünk lévő több mint másfél
évezred története is az oka annak, hogy a küldeté-
sünk tartalmáról és az egyházképünk formálódásá-
ról nem mindig bölcsen gondolkodunk. Jézus
Krisztus soha nem ígérte meg, hogy az övéi több-
ségben lesznek. És ha belegondolunk és őszinték
vagyunk, minden haszna ellenére a constantinusi
fordulat – azaz hogy Nagy Constantinus császár
313-ban a Római Birodalomban engedélyezte az
addig üldözött kereszténységet, amely a század
végén államvallássá lépet elő – tragédia volt a kül-
detés szempontjából. Akkor kezdett el az egyház
belsőleg romlani, amikor a megvallott vagy állított
hitért előnyöket kaptak. És tulajdonképpen ez így
volt Európában többé-kevésbé a 20. századig, le-
számítva néhány nyugati, demokratikusabb orszá-
got. Egyébként az a felvilágosodásban elindult fo-
lyamat, amelynek eredményeként az ember gőgös,
buta fejjel azt gondolta, hogy ha gépeket gyárt,
folyton növeli az ismereteit, akkor az Úristenre nin-
csen szüksége, most érkezik a végkifejlete felé. Mit
tud az egyház tenni? Egyet semmiképp nem sza-
bad: engedni a biblikus teológiai bázisból. A baj az,
hogy ebben már nyakig benne vagyunk. Egyszerű
példa, az egyház nem teheti meg, hogy egynemű
párokat esket. Nem adhatom az Isten áldását arra,
ami akaratával, teremtési rendjével szemben áll.
Szerethetem, felelősséggel tartozom érte, nem re-
kesztem ki az egyházból, de nem teszek olyasmit,
ami őt is és a közvéleményt is félrevezeti. Az én ál-
láspontom, hogy ebben az értékvesztett világban
hirdessük meg világosan az Úristen programját,
amiről mindannyian tudunk, és ne az legyen a szol-
gálatunk belső értékelésének a mértéke, hogy tu-
dunk-e csődületet támasztani, hanem az, hogy ami
elhangzik, az az-e, aminek hangzania kell. Mert ez
a kettő nem mindig ugyanaz.  

különbségek is. Részben ezekkel összefüggésben
is igaz – amit ön is említett –, hogy kezdettől fogva
nagyon fontosnak tartottam a múlttal való szem-
benézést. Ezt lehet átvilágításként, ügynöktörvény-
ként emlegetni, a lényeg, hogy rettenetesen fájlal-
tam, hogy a megboldogult Antall József miniszter-
elnöksége, az első demokratikus kormányzás ide-
jén kivették az egyházi vezetőket a kötelezően át-
világítandók sorából. Persze tudom, hogy ebben
külpolitikai okok is szerepet játszhattak a Vatikán
sajátos státusa miatt, de meggyőződésem, hogy
a magyarországi keresztyénség hitelének felmér-
hetetlen kárt okozott ez a pozitívnak szánt, de ha-
tásában negatív megkülönböztetés.   

A politika megbocsát, ha az az érdeke.
A lutheri teológiának van egy nagyon markáns

és fontos tétele, amit egyszerűen talán így lehet
mondani: a megkülönböztetés művészete. A Szent-
írásban egészen világos az, hogy Isten kétfélekép-
pen kormányozza a világot: törvénnyel és az evan-
géliummal. A törvény azt mondja meg, hogy mit kell

tenned, az evangélium pedig arról szól, hogy Isten
alaptalan, indokolatlan, de teljes szeretettel fordul
feléd, és ha te belátod, hogy bűnbocsánatra szoruló
bűnös vagy, akkor feltétel nélkül bocsánatot kapsz.
Ez a kettő nem vegyíthető össze, és ebből követke-
zik az a szociáletikai konzekvencia is, hogy a lutheri
teológia megkülönbözteti a Justitia Civilist, a pol-
gári igazságot és a Justitia coram Deo-t, az Isten
előtti igazságot. A bűnbocsánatot nyert bűnös meg-
igazul az Isten színe előtt, de ez a bűnbocsánat nem
ment föl a világi törvényesség alól. Azzal nem lehet
a gazemberséget menteni, hogy langyos fürdőt ve-
szünk az Isten szeretetében. 

Sikerült tabula rasa-t csinálni?
Nem, de elindult a folyamat. 2005-ben az ak-

kori egyházi vezetőség, püspökök, egyházkerületi
felügyelők és az országos felügyelő határozatban
kezdeményezte egy tényfeltáró bizottság felállítá-
sát, amelynek levéltáros, jogász, történész és lel-
kész tagja azt a megbízást kapta, hogy a megfelelő
intézményekben végezzen kutatómunkát. Ez a fo-

Interjú Ittzés Jánossal, a Nyugati
(Dunántúli) Evangélikus Egyház-
kerület nyugalmazott püspökével



12 / + / 2011. december 9.

KULTÚRA SZÍNHÁZ, KONCERT

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Az X-Faktor hozta meg számára az ismert-
séget, és azóta is rengetegen szeretik a ka-
lapjairól is ismert fiatal énekest. December
12-én Győrbe jön Takács Nikolas, adventi
koncertet ad Hallelujah címmel az evangé-
likus öregtemplomban.

Milyen dalokkal készülsz a győri adventi
koncertre?

Teljesen újakkal, a környezethez illő műsort láthat
a közönség. Énekelek karácsonyi dalokat, ezek közül
kettőt a helyi kórussal. Nagyon szeretem a gospel stí-
lust és most lehetőségem lesz ezzel is bemutatkozni
Győrben, ahogy a többi városban is. De hallhatóak
lesznek a második lemezemről is egyes dalok a kör-
nyezethez illő hangszerelésben. A koncerten élőze-
nekarom kísér: egy zongorista, egy szaxofonos és két
vokalista. 

Hogyan készülsz a karácsonyra, mit je-
lent számodra az adventi időszak?

szerző: földvári gabriella 
fotó: o. jakócs péter

Neil Simon Pletyka című bohó-
zatát egy hét múlva, decem-
ber 17-én, szombaton este
mutatja be a Győri Nemzeti
Színház társulata. A darab
rendezőjével, Balázs Péterrel
a próbák közti szünetben it-
tunk meg egy kávét. 

Negyed százada rendez, öt éve
irányítja a szolnoki színházat, fo-
lyamatosan látható a televíziók
képernyőjén. Egy sikeres és el-
foglalt művész mit vár egy győri
vendégrendezéstől? 

Valószínű, hogy a szolnoki sike-
rek híre Győrbe is eljutott, emiatt hí-
vott meg Forgács Péter a Pletyka
rendezésére. Hívtak, jöttem, és
most izgulok, mit szól majd hozzá a
közönség. Ebben a színházban még
nem játszottam és nem rendeztem,
bár különböző darabokban, önálló
esteken már számtalanszor találkoz-
hattam a győriekkel. 

Mindenki azt mondja, Neil
Simon neve és a vígjáték mű-
faja borítékolható siker. 

A közönséget nem a szerzőnek
vagy a műfajnak kell meghódítania,
hanem a színháznak. Szerintem a
győri közönség felkészült, ismerik a
színházukat, a színészeiket, tudják,
mire számíthatnak, nyitott szívvel ér-
keznek az előadásra. 

Miről szól a Pletyka? 
Pergő, igazi Neil Simon-os tör-

ténet lesz, kissé gunyorosra han-
golva. Az amerikai felső tízezer
életébe kapunk bepillantást, meg-
tudhatjuk, hogy fentről nézve ho-
gyan mutat a lenti valóság. Neil
Simon ezt figurázta ki, kicsit ka-
rinthys, kicsit abszurd módon. Ez
nem egy lélektani dráma, hanem
egy önfeledt vígjáték, amelynek
társadalmi mondanivalója van.

A színészek meg azt mond-
ják, hogy nagyon Balázs Péter-
es lesz az előadás.

Az biztos, hogy nem egy hagyo-
mányos, magyaros vígjátékként
mutatjuk be a darabot, hiszen
akkor nem lenne kihívás sem a

Idén 21. alkalommal rendezték
meg Prágában a Nemzetközi Ad-
vent-karácsonyi Kórusfesztivált
Petr Eben cseh zeneszerző emlé-
kére. A rangos eseményen 23
kórus képviselte hazáját, így a ma-
gyarokon kívül többek között szin-
gapúri, olasz, lengyel, német és
svéd énekkarok mutatták be 15
perces versenyprogramjukat,
amely maximálisan öt adventi té-
májú zeneművet tartalmazhatott.
A győri Liszt Ferenc Kórus Molnár
Gabriella karnagy vezetésével a
nemzetközi zsűritől ezüstdiploma
minősítést kapott. A kórus a ver-
senyszereplésen kívül még két
koncertet adott a belvárosi Salva-
tore-templomban és az Óváros
téren. A kórus vezetői ezúton hív-
ják fel az olvasók figyelmét arra,
hogy szívesen fogadják azok je-
lentkezését, akik csatlakozni sze-
retnének az amatőr énekkarhoz.

Ezüstdiploma
a Liszt Ferenc
Kórusnak

Pletyka a színházban

rendezés, sem a játék. Ez angol-
szász humor, ennek másnak kell
lennie, másképp kell hangsú-
lyozni, túl kell játszani a karaktere-
ket. A színpadon az is él, aki
éppen nem beszél, de úgy, hogy a
közönség közben a történetre tud-
jon figyelni. A tehetséges fiatal szí-
nészek nekem sok örömet okoz-
nak, remélem, a közönségnek is
tetszeni fognak. Nem könnyű, de
bízom benne, hogy a színészek
odaadása és az én ambícióm
meghozza a sikert.

Szereplők: Szina Kinga, Sárközi
József, Mózes Anita, Járai Máté,
Forgács Péter, Bartha Alexandra,
Posonyi Takács László, Agócs Judit,
Pingiczer Csaba, Rádler Judit. 

Hallelujah – Takács Nikolas
adventi koncertje Győrben

Főként munkával telik, járom az országot az ad-
venti turném 16 állomása miatt, illetve közben Bu-
dapesten volt egy nagykoncertem is. Az ajándéko-
kat szerencsére már megvásároltam, nagyon
várom, hogy együtt lehessek a családommal.

A számvetés időszaka is a mostani. Ho-
gyan értékeled a mögötted álló évet?

Mindig is álmodozó voltam, és sok minden
megvalósult már a vágyaimból. Sőt, több teljesült,
mint amit valaha elképzeltem.

Az az álmod, hogy sztárként állj azon a
galántai színpadon, ahonnan elindultál, si-
került. Milyen álmaid vannak még?

Mindenképpen az, hogy legyen mindig olyan kö-
zönségem, mint a mostani. Nagyon fontosak nekem
azok, akik szeretik, amit csinálok, hiszen nekik énekel-
hetek, készíthetek lemezt. Nagy álmom még, hogy
külföldön is építhessem a karrierem.

Ha jól tudom, januárban utazol.
Igen, de ez pihenés lesz. New Yorkba repülök,

ahonnan még további utazások várnak rám, mert sok
mindent szeretnék megnézni, hiszen ez is az álmaim
között szerepelt, ami most megvalósulni látszik. 
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DÍJ, KONCERT KULTÚRA

szerző: földvári gabriella 
fotó: marcali gábor

Müller Ervin kapta az idei Car-
men-díjat. A Győri Balett örö-
kös tagja a Rózsaszínház
című darab szombati előadá-
sán, az alapítóktól vette át a
táncos életműnek szóló elis-
merést. 

Dr. Solymosi Péter és felesége, dr.
Kiss Ilona, a Solydent rendelő tulaj-
donosai tizennégy éve szponzorai a
balettnek, minden esztendőben
pénzjutalommal támogatnak egy, a
társulat által javasolt balettmű-
vészt. Müller Ervin a pénzjutalom
mellett átvehette Eöry Emil Tán-
cosnő című szobrának másolatát
is, amely a Carmen-díjjal jár. A ki-
tüntetett negyed százada a Győri
Balett magántáncosa, 1997-ben a
Magyar Köztársaság Ezüst Érdem-
keresztjével, 2000-ben Harangozó
Gyula-díjjal ismerték el munkáját. 

Amikor Müller Ervint az elmúlt
25 év legemlékezetesebb szerepei -
ről kérdeztük, azt mondta, mind-
egyik darabot szerette. Volt, amelyi-
ket szerelemmel, s volt, amelyiket
azért, mert kellett. A Tűzmadár, a
Petruska, a Markó Iván-féle Bolero,
a Carmina Burana, a Carmen, a
Trójai játékok, a Rómeó és Júlia, az
Aquas a szerelemmel szeretett da-
rabok közé tartoztak.

Újra farsangi koncert
Ugyan még csak az adventi időszakban járunk, bizonyára már sokan tervez-
getik, hogy a vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig  tartó farsangi idő-
szakot milyen programokkal tehetik újra felejthetetlenné. A bálok, mulatsá-
gok idején a Győri Filharmonikus Zenekar sem feledkezik meg a szórakozni

vágyókról és újra far-
sangi koncerttel várja a
nagyérdeműt. Termé-
szetesen itt is, csakúgy,
mint az előző évek
hangversenyein, a vi-
dámság és a humor
játssza a főszerepet.  A
január 7-i koncerten a
győri muzsikusok va-
lódi népünnepélyt va-
rázsolnak a Richter Te-

rembe, az alkalomhoz illő melódiákkal, sok meglepetéssel. A meglepetések
közül egyet már kiszivárogtatott a zenekar: az est műsorvezetője Litkai Ger-
gely humorista lesz, de meg nem erősített információk szerint a Győri ETO
FC focistái is feltűnnek a színpadon. A korai télbúcsúztató-tavaszváró hang-
versenyt, és persze a váratlan helyzeteket Berkes Kálmán karmester igyek-
szik majd irányítani. A hangversenyre a jegyek már kaphatók a Richter Terem
jegypénztárában. A Győri Filharmonikus Zenekarral legközelebb december
14-én találkozhat a közönség, akkor Illényi Katica lép fel az együttessel.

2012. január 7., szombat, 19.00
Győr, Richter Terem

Farsangi koncert
Zenél: Győri Filharmonikus Zenekar
Vezényel: Berkes Kálmán Liszt-díjas
Műsorvezető: Litkai Gergely humorista
Műsor:  Meglepetéskoncert sok
humorral, vidámsággal

Müller Ervin
Carmen-djas

A Purimot közel kétszázszor tán-
colta, a társulat bejárta a darabbal a
világot. Az emlékezetes 2002-es
amerikai turnét pályafutása csúcsá-
nak tartja, de a Purim sikert aratott
Rómában, Moszkvában, Londonban,
Németországban és Hollandiában is.
Müller Ervin büszke volt az „A Meg-
váltó utolsó hét szava a kereszten”
című kamaradarabra is, melyet az ala-
pító tagok vittek színpadra.

Arra a kérdésre, hogy a negyed
század alatt nem gondolt-e arra,
hogy a világ valamelyik másik tár-
sulatánál érjen el sikereket, azt a vá-
laszt adta, hogy igen, gondolko-
dott, de a Győri Balett eszméje min-
dig maradásra késztette. Azt
mondja, szerencsés volt, hiszen ka-
pott szerepeket, amelyekből igye-
kezett mindig kihozni a legjobbat,
amit lehetett. Minden előadáson
úgy lépett színpadra, hogy tudjon
örömet szerezni a közönségnek. 
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KULTURÁLIS kínáló 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

MANÓK ÉS TÜNDÉREK költöztek a Vas-
kakas Bábszínházba. Szép Adrienn csoda-
bőröndjeiben utaztak Győrbe, s január else-
jéig minden gyerek láthatja őket az előadá-
sok előtt. Szombaton 16 órától Manódél-
után lesz manóolimpiával, manóerdőben,
manósütivel, s fél ötkor már nyílik is a Manó-
kiállítás. Az öt órakor kezdődő Esti mesében
a Mikulás manóival találkozhatnak a vendé-
gek. Érdemes lesz fényesre pucolt cipőcs-
kékkel érkezni, mert lehet, hogy a Mikulás is
ott lesz. Másnap, vasárnap 11-től ugyan-
csak a Mikulás manói kerülnek színre.  

RÉGÉSZETI KIÁLLÍTÁS nyílik ma, pénte-
ken öt órakor az ETO Parkban. A Félúton
címet viselő interaktív tárlaton a megyei mú-
zeumok igazgatósága mutatja be 2011-es
régészeti feltárásait. A kiállítás ízelítőt ad a
Dunakapu tér, az M85-ös és az M86-os
gyorsforgalmi utak nyomvonalának ásatá-
sain előkerült leletekből, látványos légi felvé-
teleket és videókat mutat be. 

A NÉPI HÍMZŐK és díszítők
köre bemutatót tart az elmúlt
években készített munkákból
kedden fél háromkor a Rába
Nyugdíjas Klubházban, a Liszt
Ferenc utca 20. szám alatt.

DINNYÉS JÓZSEF Zsoltárok címmel ad
adventi koncertet vasárnap 16 órakor a Kos-
suth utcai Református Templomban. 

NÉMET NEMZETISÉGI adventi hang-
verseny lesz a győri bazilikában vasárnap
16 órától. Fellép a Hazai Dallamok Kórusa,
Kulcsár Béla harmonikaművész, a Vár-
gesztesi Német Kultúr Egyesület, a Győri

Harmonika Zenekar
és a Jánossomorjai
Fúvós Egyesület.

KARÁCSONYI ÜVEGKÉPEK festésére
várják az érdeklődőket szombaton 15 órától
az Esterházy-palotába. Másnap ugyaneb-
ben az időben karácsonyi angyalok készíthe-
tőek gyöngyből, drótból és textilből Havassy
Tiborné és Havassy Myrtill kézművesek se-
gítségével.

HALNAP lesz a Czuczor utcában szomba-
ton délelőtt. A szigetközi halkülönlegessé-
gek közül kóstolható majd egyebek mellett
a parázson sült keszeg, a halkrém ropogós
parasztkenyérrel és a tepsis hal.

AZ ADVENTI KOSZORÚ harmadik gyer-
tyáját vasárnap 17 órakor Lentulai Attila re-
formátus lelkész gyújtja meg a Széchenyi
téren. Köszöntőt mond Borkai Zsolt polgár-
mester, a műsorban közreműködik Hajszán
Júlia és a ménfőcsanaki Szent Kereszt-plé-
bániatemplom férfikórusa. 

BETLEHEMES TALÁLKOZÓ A város ezen a
hétvégén betlehemesekkel népesül be, akikkel
több helyszínen is találkozhatnak az érdeklő-
dők, például szombaton 10 órától az Árkád ka-
rácsonyi színpadán. Felvonulás is lesz, a menet
délután fél háromtól dudaszó kíséretében indul
a Petőfi ifjúsági háztól, a Baross úton át a Szé-
chenyi térre. Itt három órától Mustra címmel az
összes csoport bemutatkozik. A gálaestnek hat
órakor a Bartók művelődési központ ad otthont. 

MINDENKI KARÁCSONYA kezdődik
december 16-án 16 órától Győrszentivánon
a Kossuth Lajos Művelődési Házban és a
mellette felállított sátorban. A látogatók for-
raltborozgatás közben ismerkedhetnek meg
a helyi civil szervezetekkel, s megnézhetik a
szentiváni óvodások, iskolások karácsony-
váró műsorát.  
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PR-RIPORT KÖNYVTÁR

szerző: pr-cikk
fotó: illusztráció

Az olvasás világa – akár tetszik, akár
nem – változik. Képkorszak van: asz-
tali számítógép, internet, iPad, mobil-
telefon, notebook, e-reader. Ez a
világ ugyan megváltoztatja a fiatalok
olvasási szokásait, de megjelenik
benne valaki, akit úgy hívunk: Holló
Lali. A Galgóczi Erzsébet Városi
Könyvtár és Közösségi Tér nem for-
mális és informális képzési szerepé-
nek erősítése volt a témája annak a
TÁMOP-pályázatnak, amelyet az Új
Magyarország Fejlesztési Terv támo-
gatott, s immár értékelhető a szolgál-
tatásokat fejlesztő projekt, érzékel-
hető a változás, a haladás. 

Számos olyan lehetőség állt a
támogatott intézmény rendelkezé-
sére, amelyek segítettek abban,
hogy képzési szerepe, olvasás-nép-
szerűsítő tevékenysége erősödjék.
Az elképzelések a megoldáskere-
sés új módját jelentették, amely
egyértelmű jövőképet és gyakorlati
tennivalókat határozott meg. A fő
cél: a szolgáltatások tükrözzék a vi-
lágot, valódi változásokhoz vezes-
senek, s ebben a szemléletben, kul-
túrában, viselkedésben, hozzáállás-
ban a könyvtárosok szintén változ-
zanak. A célkitűzés társadalmi
szempontból is hasznos megköze-
lítés, a napi feladatokban növekvő
és nélkülözhetetlen szerepe van a
szakma helyi képviselőinek. A pá-
lyázatban az oktatás, továbbkép-
zés, a versenyek, vetélkedők, a
technikai fejlesztések mellett a
marketingre került a hangsúly. 

A jó példák, mércék valóban
sokat jelentenek a könyv népszerű-
sítésében. Az olvasóvá nevelésben
nem kis feladat hárul Győr egyetlen
gyermekkönyvtárára. Dolgozói az
oktató-nevelő munka fontos segítői,
sokféle programmal, szövegkereső

Képkorszak – Holló Lalival
Győr város támogatott pályázata 

feladatokkal, vetélkedőkkel, rejt-
vényfüzetek összeállításával, iroda-
lomkutatással, rendhagyó jellegű
tanórákkal, versenyekkel, amelyek
mind az olvasási készség fejleszté-
sét szolgálják, a gyermekkönyvtáro-
sok formálják az igényeket, válasz-
tásokat, segítve az olvasás megsze-
rettetését, a pozitív élmények, érzé-
sek megerősítését, közvetítését, to-
vábbá azt, hogyan lehet az új tech-
nikai lehetőségeket a tanulás, az in-
formációszerzés szolgálatába állí-
tani, hogyan lehet az internetes for-
rásokból tájékozódni.   

Természetesnek tarthatjuk, hogy
kicsi ez a nagy internetes világ, a
múlt a holnapba ér, a Web 1.0-tól a
web 2.0 felé című tanfolyamon nyolc
könyvtáros vett részt, a web 2.0-ás
könyvtári szolgáltatások témáját fel -
ölelőn tizenöt. Ugyancsak tizenöten
vállalkoztak nyelvtanfolyamra, tanul-
tak angolt. Iskolai tananyagokhoz
kapcsolódtak a drámapedagógia
elemeket alkalmazó foglalkozások
(ötvenet tartottak az óvodáskorúak-
nak), ezeken 1114-en vettek részt. A
Mesekuckó két előadására 158-an
voltak kíváncsiak. Kilencven közép-
iskolás kapott kedvet a honismereti
prezentációs pályázathoz, a Bagoly
mondja vetélkedőn hetven alsó ta-
gozatos gyermek szerepelt. Szávai
Géza író Láss csodát! címmel két
foglalkozást tartott ötvenkilenc al-
sósnak. Az alsó és felső tagozatos
tanulók közül harmincketten jelen-
tek meg a Meseszalonban, a Regélő
Győr programon. Az interaktív me-
sevetélkedő nyolc előadásán nyolc-
száz óvodás és alsó tagozatos gyer-
mek vett részt.

Tartalmilag és vizuálisan is két
külön korosztályra – gyermek és tini
– készült az önálló gyermekkönyvtári
honlap, működik az interaktív házi fel-
adatsegítő rendszer a pályázatban
együttműködő közoktatási intézmé-
nyek könyvtáraival. 

zébe került, de kaptak hasznos aján-
déktárgyakat is (ezekből 18 ezer ké-
szült), papírtáskát, jegyzettömböt,
zászlót, tollat, lufit. Mindezt és sok más
pályázati tevékenységet a Galgóczi Er-
zsébet Könyvtár nem formális és infor-
mális képzési szerepének erősítése
(TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0049) c.
pályázat tette lehetővé. További infor-
mációk az intézményben elérhetők!

Nincs semi bajunk ezekkel a szá-
mokkal, hiszen örvendeztetőek. Az
idők változnak (ez a lényegük), csak
kérdés, mit és milyen gyorsan értünk
meg a változó idők szavából. 

A tízezer Holló Lali olvasás-népsze-
rűsítő csomag – mesefüzet, asztali
naptár, zsírkréta, könyvjelző, gyermek-
könyvtári leporelló – nagycsoportos
óvodások és alsó tagozatos diákok ke-

A Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár nem formális
és informális képzési szerepének erősítése
TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0049

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A Gyermekkönyvtár honlapcíme:
http://gyermek.gevk.hu
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KÉPRIPORT MIKULÁS

Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás
Idén is meglátogatta a győri gyereke-
ket a Mikulás. A nagyszakállú hétfőn
érkezett a városháza elé, ahol boldog
gyermektekintetek fogadták. Innen in-
dult városi körútjára, ám előtte még
megköszönte a sok szép dalt és a ked-
ves fogadtatást, majd azt is elmondta a
gyerekeknek, hogy ha véletlenül va-
lami rosszat tesznek, azt vagy két jó
cselekedettel, vagy egy őszinte bocsá-
natkéréssel válthatják ki. A város több
intézményében is színvonalas progra-
mokkal várták a gyerekeket és szülei-
ket a Mikulás napjához kapcsolódóan. 
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DECEMBER 9., PÉNTEK
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Afrika gyöngyszeme 
09:55 Magyarország, szeretlek!
11:10 Útravaló
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 P'amende 
13:25 Esély 
13:55 Kő, papír, olló
14:25 Natúra
14:55 Angyali érintés 
15:45 Különleges mentőalakulat 
16:35 MM
17:40 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés 
20:15 Poén Péntek
21:10 Mindenből egy van
22:10 Az Este 
22:45 Családom és egyéb 

emberfajták 
23:10 A hivatal 
23:45 Diana Krall - Live in Rio 
00:45 Sporthírek 
00:55 Család csak egy van 
01:40 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:45 Top Shop 
06:10 Havazin 
06:45 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:20 Top Shop 
12:15 Asztro Show 
13:15 A szív útjai 
14:20 Rejtélyek asszonya - 

Gyilkos dallam 
16:15 Az éden titkai 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 Kígyófej 

00:00 Reflektor
00:15 Törzsutas 
00:40 Róma 
01:50 Autómánia

05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:40 Stahl konyhája 
09:50 Babapercek
10:00 Teleshop 
11:25 Az ezüst oroszlán birodalmában

13:15 Eva Luna 
14:15 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:25 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:20 Jóban Rosszban 
21:00 Cool túra 
23:00 ÖsszeEsküvők 
00:05 ALL IN - kezdők és nagymenők
00:35 Tények Este
01:10 EZO.TV
02:10 Alexandra Pódium
02:35 Animációs filmek

05:20 Vészhelyzet 
06:05 Joey 
06:30 Joey 
07:00 Vészhelyzet  
07:55 Monk - Flúgos nyomozó 
08:50 Nyomtalanul 
09:45 A romantika hullámhosszán - 

Dráma a tengeren 
11:35 Segítség, szülő vagyok! 
12:30 Lehetetlen küldetés 
13:30 Monk - Flúgos nyomozó 
14:30 CSI: A helyszínelők  
15:30 Nyomtalanul 
16:25 Miami Vice 
17:25 Miami Vice  
18:25 CSI: A helyszínelők 
19:20 Két pasi - meg egy kicsi
19:50 Vérmes négyes 
20:15 Mike és Molly 
20:45 Két pasi - meg egy kicsi  
21:15 Viharmadarak 
23:00 Az ember, aki ott se volt 

01:15 Holdfény 
02:05 A romantika hullámhosszán - 

Dráma a tengeren 
03:40 Holdfény

DECEMBER 10., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:05 Winx Klub  
10:35 Asztro Show 
11:30 Házon kívül
12:00 Autómánia
12:40 Siófok-FTC női kézilabda-

mérkőzés 
14:25 Sue Thomas - FBI 
15:30 Döglött akták 
16:30 Polar Expressz 

Főhősünk még csak tízéves, de
már majdnem biztos benne,
hogy a Mikulás nem létezik és a
karácsony csak a szülők trükkje,
amikor az éjszaka közepén, ha-
talmas robajjal csillogó fekete
vonat áll meg a házuk előtt,
amely egyenesen érte jött...

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 X-Faktor 
21:55 ValóVilág 
23:10 Sin City - A bűn városa 

01:35 Fókusz Plusz

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
10:40 Egyik kutya, másik nem! 
11:10 Bajnokok Ligája magazin 
11:40 Babavilág 
12:10 Tűsarok 
12:40 9 hónap 
13:10 Gyilkos számok  
14:10 Autóguru 
14:40 Xena 
15:40 Bűbájos boszorkák 
16:40 13-as raktár 
17:35 Hawaii Five-0 
18:30 Tények
19:00 Magellán
19:35 Hogyan veszítsünk el egy 

pasit 10 nap alatt 
22:00 Négyen résen 

23:45 Fűrész III. 
01:50 EZO.TV
02:50 Kalandjárat 
03:15 Teleshop 
03:45 Animációs filmek

05:35 Egy kórház magánélete 
06:25 A szépség és a szörny 
07:25 Por-irtók 
07:55 Por-irtók 
08:25 Zsírégetők 
09:30 Trendközelben
10:00 Halottnak a csók 
10:55 Álomgyári feleség  

11:50 Viharmadarak 
13:35 Szívek szállodája  
14:30 Szívek szállodája  
15:25 Vérmes négyes 
15:50 Mike és Molly 
16:15 Két pasi - meg egy kicsi  
16:45 Patch Adams 
19:00 Columbo: Columbo 

farkast kiált
20:55 Monk - Flúgos nyomozó 
21:50 Túszharc
00:25 Rettegés 
02:15 Trendközelben
02:40 Columbo: Columbo 

farkast kiált

VIASAT3

VIASAT3

06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó - 7:30 
07:40 MacGyver
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Angyalbőrben 
10:00 Család-barát
11:00 Slovenski Utrinki
11:30 Alpok-Duna-Adria
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Törvény által védve 
14:45 Pannonia 3 keréken 
15:15 Lyukasóra 
15:45 Szerelmes földrajz 
16:20 Ízőrzők: Káva 
16:50 Így készült: „A halálba 

táncoltatott leány" 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Végjáték 
21:15 Hírek 
21:30 Pusztító lavina 
23:00 Dunasport
23:10 A titokzatos Dante 
00:00 A Hold benned 
00:55 Vers

05:30 Hajnali gondolatok 
05:34 Magyar gazda
06:00 Anno
06:25 Angi jelenti 
06:55 Opera Café
09:00 Delta
09:30 Mozdulj!
10:00 Aranymetszés
10:55 Családom és egyéb

emberfajták 
11:15 Gyerekjáték a számítógép 
11:30 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Múlt-kor
12:35 Zöld Tea
13:05 HungarIQ
13:35 „Szenvedélyem már a 

békefenntartás"
14:05 Erdőjárók 
14:35 Valaki 
15:05 A fagy birodalma 
16:00 Visszatérés a Kincses-szigetre 
17:35 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Szerelem és egyéb katasztrófák
21:45 Halálkeringő 
23:35 A Nemadomfel Együttes 

koncertje
00:25 Sporthírek 
00:35 Koncertek az A38 hajón 

06:10 Ezer év szentjei 
06:40 Zénó 
06:45 Télapó pirossapkás koboldjai 
07:15 Kolumbusz Kristóf 
07:40 Szimba, az oroszlánkirály 
08:05 A mesemondó 
08:35 Daktari
09:30 Arcélek 
10:00 Egészség + 
10:30 A tudomány műhelyében 
11:00 Munka-Társ 
11:30 Határtalanul magyar 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Nyelvőrző
12:45 Vannak vidékek 
13:15 Felfedező úton a Robinson 

család 
13:40 Felfedező úton a Robinson 

család 
14:15 Törzsasztal
15:10 Talpalatnyi zöld
15:40 Veszélyben 
16:15 Szelek szárnyán - Karácsonyi 

történet 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Pannonia 3 keréken 
19:00 Schwajda György: A csoda
20:40 Menedék 
22:20 Dunasport
22:35 A hajózási térkép 
00:20 Vers
00:25 Himnusz 

Duna Televízió, december 9., péntek, 21:30

Pusztító lavina
Német–francia–osztrák–belga katasztrófafilm

Marc és Anne orvosi ügyeletet tartanak egy hegyi men-
tőállomáson. Egy snowboardos életveszélybe kerül,
Anna szinte sokkot kap, mikor megtudja, hogy egy kol-
légáról van szó. A mentőakció végül nem jár sikerrel...

Duna Televízió, december 10., szombat, 19:00

Schwajda György: A csoda
Magyar színházi felvétel

Nagy Vencel betűszedő elveszti a szeme világát. A hivatal keresőképes-
nek nyilvánítja. Visszatér munkahelyére, hogy eltarthassa családját,
közben beleszeret Bíborkába, az öreg takarítónőbe. Megtanul vezetni,
sőt, Trabantot vásárol. A színházi előadást Garas Dezső rendezte.

TV2, december 10., szombat, 19:35

Hogyan veszítsünk el 
egy pasit 10 nap alatt
Amerikai–német romantikus vígjáték

Andie Anderson a Nőmérő Maga-
zin újdonsült rovatvezetője, aki
hétről hétre remek tanácsokkal
látja el női olvasóit. Legújabb té-
májához egyik kolléganője sa-
nyarú sorsából merít ihletet és
már meg is van a következő cím:
Hogyan veszítsünk el egy pasit 10
nap alatt? Ehhez azonban villám-
gyorsan fel kell szednie egy pasit,

akit aztán 10 nap alatt furfangosabbnál furfangosabb
módszerekkel kergethet a szakításba és az őrületbe. 

TV2, december 9., péntek, 21:00

Cool túra Amerikai vígjáték

A megcsalás szabá-
lyai: Ha állandó
kapcsolatod van,
és valaki mással
szexelsz. Nem mi-
nősül megcsalás-

nak, ha annyira be vagy állva, hogy nem
is emlékszel rá, mert ha nem emlékszel
rá, akkor igazából nem is történt meg.
Nem minősül megcsalásnak, ha egy-
szerre két emberrel csinálod, mert ér-
vénytelenítik egymást. De tutira meg-
csalásnak minősül, ha felveszed videóra
és valaki véletlenül postáz za a kazettát
a csajodnak.

December 16-án 18 órakor 6 db egy évre szóló
Speedfit bérletet sorsolunk ki.

A kérdés: kell-e fizetni a jégpálya használatáért?

VÁLASZOLJ A KÉRDÉSRE, TÖLTSD KI ÉS DOBD BE A
SZELVÉNYT A BÜFÉNÉL ELHELYEZETT GYÛJTÔLÁDÁBA.

Válasz:              igen                 nem

Név: .......................................................................

Cím: .......................................................................

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ
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DECEMBER 11., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:40 Teleshop 
11:40 Törzsutas 
12:10 Havazin
12:40 Robin Hood 
13:40 Merlin kalandjai 

14:45 Eltűntnek nyilvánítva 
15:50 Az utolsó akcióhős 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 ValóVilág
21:20 Túszjátszma 
23:45 Portré
00:20 Versenyben az idővel

A véres túszdrámában össze-
tört Jeff (Bruce Willis) egy 
bűnözéssel alig fertőzött 
kisvárosba költözik. Ám nem
sokkal azután, hogy rendőrfő-
nökként munkába áll, néhány
fiatal túszul ejt egy családot.

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
09:45 Nagy Vagy! 
10:40 Ability - a képességek próbája
11:10 Stahl konyhája 
11:40 Kalandjárat 
12:10 Borkultusz 
12:40 Talpig nő 
13:10 Több mint TestŐr
13:40 Simlis Jack, a karibi 

szuperkém 
14:05 ÖsszeEsküvők 
15:15 Bűbájos boszorkák 
16:15 Hogyan veszítsünk el egy 

pasit 10 nap alatt 
18:30 Tények
19:00 Napló
20:05 Túl a sövényen 

21:45 Frizbi Hajdú Péterrel 
22:45 TotalCar
23:15 Célkeresztben 
00:05 A titkos ablak  
01:45 EZO.TV
02:15 Napló
03:05 Animációs filmek

05:00 Dinotópia - Őslények szigete 
05:45 Egy kórház magánélete 
06:35 A szépség és a szörny 
07:35 Szex és New York light  
08:05 Szex és New York light 
08:45 EgészségŐr 
09:15 Édes kísértések 
09:25 SZéptestben 
09:45 MaxxMotion Autós Magazin 
10:15 A nagy házalakítás 
11:10 A nagy házalakítás 
12:10 Patch Adams 
14:25 Négy Esküvő 2. 
15:25 ÁlomÉpítők 2. 
16:30 Jerry Maguire - 

A nagy hátraarc  
19:05 Harmadik műszak

20:05 CSI: A helyszínelők  
21:00 Nikita 
21:55 48 óra 
23:50 Túszharc 
02:20 EgészségŐr 
02:45 Édes kísértések 
03:10 CSI: A helyszínelők

VIASAT3
06:05 Sebaj Tóbiás 
06:15 Télapó pirossapkás koboldjai 
06:45 Kolumbusz Kristóf 
07:10 Szimba, az oroszlánkirály 
07:35 A mesemondó 
08:05 Daktari 
09:00 Isten kezében 
09:30 Élő egyház
10:00 Görög katolikus mise 

közvetítése Nyíregyházáról 
11:00 Világ-nézet 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Élő népzene 
12:45 Hazajáró 
13:15 Rosszcsont kalandjai 
13:45 Rosszcsont kalandjai 
14:15 Csellengők
14:45 Törvény által védve 
15:15 Utókor 
15:45 Múltidéző 
16:15 Az ördög nem alszik 
17:40 Tízperces mesék 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték!
20:00 Mága Show 
21:35 Klubszoba 
22:30 Dunasport
22:50 Porrá leszünk 
23:40 Underground 
00:35 Vers
00:40 Himnusz 

06:00 Esély 
06:25 KorTárs
06:55 Opera Café
09:00 Engedjétek hozzám 
09:05 Így szól az Úr! 
09:10 Katolikus krónika 
09:40 Cigány pasztoráció 
09:50 Kérdések a Bibliában 
10:05 Református magazin 
10:30 Református ifjúsági műsor 
10:40 Tiszántúli református 

gyűjtemény 
11:05 Gyóni Géza 
11:30 Az utódok reménysége
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Zegzugos történetek
12:35 Anno
13:05 Pecatúra
13:35 A galgóci betlehem 
13:55 A szerelem bolondjai 
15:00 Telesport
15:30 Ki nyert? Ki veszített? 
16:30 Nagytalp 
18:05 Déltenger kincse 
18:55 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek! 
21:30 Mocskos zsaru - New Orleans 

utcáin
23:30 Kis hal 
01:20 Sporthírek 

DECEMBER 12., HÉTFŐ
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Afrika gyöngyszeme 
09:55 Déltenger kincse 
10:45 Jelfák 
11:00 Agrárpercek 
11:30 Napirend előtt 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Roma Magazin 
13:30 Domovina
14:00 Társbérletben a tárgyakkal 
14:30 Budapest természeti értékei 
15:00 Angyali érintés 
15:50 Különleges mentőalakulat 
16:35 MM
17:40 Család csak egy van
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Kékfény
21:10 Hacktion 
22:05 Az Este 
22:40 Átok 2. 
23:10 Aranymetszés
00:05 HungarIQ
00:30 Sporthírek 
00:40 Család csak egy van 
01:30 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:45 Top Shop 
06:10 Fókusz Plusz
06:45 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély
10:20 Top Shop 
12:15 Asztro Show 
13:15 A szív útjai 
14:15 Görkorin az életbe 
16:15 Az éden titkai 
17:20 Sarokba szorítva
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:05 Castle 

21:00 ValóVilág 
22:10 Showder Klub
23:15 Minden, amit mindig is tudni 

akartál a Pókerről... 
23:55 Reflektor
00:10 Odaát

04:00 Nikita 
05:00 Vészhelyzet  
05:45 Joey 
06:10 Joey 
06:35 Vészhelyzet 
07:30 Monk - Flúgos nyomozó 
08:25 Nyomtalanul 
09:20 A legjobb bordélyház 

Texasban 
11:30 Segítség, szülő vagyok! 
12:30 Lehetetlen küldetés 
13:30 Monk - Flúgos nyomozó 
14:30 CSI: A helyszínelők 
15:30 Nyomtalanul 
16:25 Miami Vice 
17:25 Miami Vice 
18:25 CSI: Miami helyszínelők 
19:20 Jóbarátok
19:50 Jóbarátok 
20:15 Két pasi - meg egy kicsi  
20:45 Két pasi - meg egy kicsi 
21:15 Végső állomás 
23:05 Esküdt ellenségek: 

Bűnös szándék 
00:00 Holdfény
00:55 48 óra 
02:40 Esküdt ellenségek: 

Bűnös szándék 
03:25 Segítség, szülő vagyok!

VIASAT3
05:25 Teleshop 
06:00 Magellán
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek
09:40 Teleshop 
11:15 Airport '79 - Concorde 
13:15 Eva Luna 
14:15 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:25 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:20 Jóban Rosszban 
21:00 NCIS 

22:00 NCIS: Los Angeles 
23:00 Aktív
23:30 Esküdj! 
00:05 Tények Este
00:40 EZO.TV
01:15 Magellán
01:40 Animációs filmek

06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:35 Kisváros 
07:30 Híradó - 7:30 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Végjáték 
10:00 Család-barát
11:00 Élő egyház 
11:30 Hazajáró 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Heti Hírmondó 
14:45 Csellengők
15:15 Klubszoba 
16:10 Híres zeneszerzők nyomában 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 A férfi a legjobb orvosság 
21:15 Hírek 
21:30 Gyökerek 
23:05 Dunasport
23:10 Sportaréna 
00:05 Mindenki vágyik egy családra 
00:50 Alena utazása 
01:10 Vers
01:15 Himnusz 
01:20 Térkép

DECEMBER 13., KEDD
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Afrika gyöngyszeme 
09:55 Mindenből egy van
10:50 Jelfák 
11:05 Kékfény
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Srpski Ekran
13:30 Unser Bildschirm
14:00 Álmok mai álmodói - 

tudós fiatalok
14:30 Natúra 
15:00 Angyali érintés 
15:50 Különleges mentőalakulat 
16:40 MM
17:40 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Elcserélt lányok 
21:00 DTK 
22:00 Az Este 
22:35 Tudorok 
23:35 A rejtélyes XX. század
00:05 Esély 
00:30 Sporthírek 
00:40 Család csak egy van 
01:30 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Teleshop 
06:00 TotalCar
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:40 Stahl konyhája 
09:50 Babapercek
10:00 Teleshop 
11:35 7 törpe 
13:15 Eva Luna 
14:15 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:25 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:20 Jóban Rosszban 
21:00 Mission: Impossible 

23:20 Aktív
23:50 Esküdj! 
00:25 Tények Este
01:00 EZO.TV
01:35 Kelj fel komám, ne aludjál!  
03:00 TotalCar
03:25 Animációs filmek

05:20 Vészhelyzet  
06:05 Joey 
06:30 Joey 
06:55 Vészhelyzet 
07:50 Monk - Flúgos nyomozó  
08:45 Nyomtalanul 
09:40 A boldogító nem 
11:30 Segítség, szülő vagyok! 
12:30 Lehetetlen küldetés 
13:30 Monk - Flúgos nyomozó 
14:30 CSI: Miami helyszínelők
15:30 Nyomtalanul 
16:25 Miami Vice 
17:25 Miami Vice 
18:25 CSI: Miami helyszínelők 
19:20 Jóbarátok 
19:50 Jóbarátok  
20:15 Két pasi - meg egy kicsi
20:45 Két pasi - meg egy kicsi 
21:15 Doktor House

Dr. Sebastian Charles híres és
nagy elismertségnek örvendő
orvos, aki Afrikából visszatérvén
éppen a gyógyszergyárak képvi-
selőinél lobbizik, amikor hirtelen
rosszul lesz és összeesik.

22:10 Négy Esküvő 2. 
23:10 Esküdt ellenségek: 

Bűnös szándék 
00:05 Holdfény
01:00 Doktor House  
01:55 A boldogító nem 
03:25 Esküdt ellenségek: 

Bűnös szándék

VIASAT3
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:45 Kisváros 
07:30 Híradó - 7:30 
07:35 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 A férfi a legjobb orvosság 
10:00 Család-barát
11:00 Roma Magazin 
11:30 Domovina
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Napok, évek, századok 
14:45 Határtalanul magyar 
15:15 Sportaréna 
16:10 Ízőrzők: Mátraderecske 
16:45 Földön, vízen, levegőben 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Mad Men - Reklámőrültek 
21:15 Hírek 
21:30 Kölcsönbaba visszajár 
22:55 Dunasport
23:00 Főzőcske Callas-szal - 

Egy legenda hozzávalói  
23:55 Vers
00:00 Himnusz 
00:05 Térkép

05:45 Top Shop 
06:10 Trendmánia 
06:45 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok 
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:20 Top Shop 
12:15 Asztro Show 
13:15 A szív útjai 
14:20 A méregkeverő 
16:15 Az éden titkai 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:05 Castle 
21:00 ValóVilág 
22:10 Házon kívül
22:45 XXI. század - a legendák 

velünk élnek
23:20 Reflektor
23:35 A hajsza
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05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Afrika gyöngyszeme 
09:50 Chaplin korcsolyázik 
10:15 DTK 
11:10 Elcserélt lányok 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Hrvatska kronika
13:30 Ecranul nostru
14:00 Tudástár 2011 
14:30 Válogatás a Pusztaszeri 

Országos Természetfilm-
fesztivál filmjeiből

15:00 Angyali érintés 
15:50 Különleges mentőalakulat 
16:40 MM
17:40 Család csak egy van
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők
21:05 On The Spot: Burma 
22:00 Az Este 
22:35 KorTárs
23:05 Viszlát, elvtársak! 
00:00 Zegzugos történetek 
00:25 Sporthírek 
00:35 Család csak egy van
01:25 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:20 Joey 
05:45 Joey  
06:10 Vészhelyzet 
07:05 Monk - Flúgos nyomozó 
07:55 Nyomtalanul 
08:50 Jerry Maguire - A nagy 

hátraarc  
11:30 Segítség, szülő vagyok! 
12:30 Lehetetlen küldetés 
13:30 Monk - Flúgos nyomozó 
14:30 CSI: Miami helyszínelők 
15:30 Nyomtalanul 
16:25 Miami Vice 
17:25 Miami Vice 
18:25 CSI: Miami helyszínelők 
19:20 Jóbarátok

19:50 Jóbarátok 
20:15 Két pasi - meg egy kicsi  
20:45 Két pasi - meg egy kicsi 
21:15 Végső állomás 3. 
23:00 Esküdt ellenségek: 

Bűnös szándék 
23:55 Végső állomás 
01:50 Esküdt ellenségek: 

Bűnös szándék 
02:35 Lehetetlen küldetés 
03:25 Segítség, szülő vagyok!

05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája 
09:45 Babapercek
09:55 Teleshop 
11:30 Winnetou 2 - Az utolsó 

renegátok 
13:15 Eva Luna 
14:15 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:25 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:20 Jóban Rosszban 
21:00 Doktor House
22:00 Szellemekkel suttogó 

23:00 Aktív
23:30 Esküdj! 
00:05 Tények Este
00:40 EZO.TV
01:15 Babavilág 
01:40 Animációs filmek

VIASAT3
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:45 Kisváros 
07:30 Híradó - 7:30 
07:35 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Mad Men - Reklámőrültek 
10:00 Család-barát
11:00 Unser Bildschirm
11:30 Srpski Ekran
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Utókor
14:45 Törzsasztal 
15:15 Önök kérték! 
16:10 Földön, vízen, levegőben 
16:40 Floyd Spanyolországban 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Arisztokraták 
21:20 Hírek 
21:30 Képtelen képregény 
23:20 Dunasport
23:25 Aliszka 
00:20 Megalopolis 
01:15 Vers
01:20 Himnusz 
01:25 Térkép

05:45 Top Shop 
06:10 Autómánia 
06:45 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:20 Top Shop 
12:15 Asztro Show 
13:15 A szív útjai 
14:20 A hercegnő és a tengerész 
16:15 Az éden titkai 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:05 Castle 
21:00 ValóVilág 
22:10 ValóVilág
23:10 Gyilkos elmék 

00:10 Reflektor
00:25 Képtelen képregény

DECEMBER 15., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

05:45 Top Shop 
06:10 Törzsutas 
06:45 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 

10:20 Top Shop 
12:15 Asztro Show 
13:15 A szív útjai 
14:20 Lázadó múlt 
16:15 Az éden titkai 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:05 Castle 
21:00 ValóVilág 
22:10 Dr. Csont
23:20 Kemény zsaruk 
00:20 Reflektor
00:35 Infománia

05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Afrika gyöngyszeme 
09:50 A zene betegei 
10:10 Poén Péntek
11:05 Hacktion 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Rondó
13:30 Kvartett
14:00 TED
14:30 Természetfilmesek és 

egyéb állatfajták 
15:00 Angyali érintés 
15:50 Különleges mentőalakulat 
16:35 MM
17:40 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon!
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Leharcolt oroszlánok 
22:05 Az Este 
22:40 Valaki 
23:10 Múlt-kor
23:40 Angi jelenti 
00:10 Zöld Tea
00:35 Sporthírek 
00:45 Család csak egy van 
01:35 MM

05:15 Vészhelyzet 
06:00 Joey 
06:25 Joey 
06:55 Vészhelyzet 
07:50 Monk - Flúgos nyomozó 
08:45 Nyomtalanul 
09:40 A romantika hullámhosszán - 

Szerenád 
11:35 Segítség, szülő vagyok! 
12:30 Lehetetlen küldetés 
13:30 Monk - Flúgos nyomozó 
14:30 CSI: Miami helyszínelők 
15:30 Nyomtalanul 
16:25 Miami Vice 
17:25 Miami Vice 
18:25 CSI: Miami helyszínelők 
19:20 Jóbarátok
19:50 Jóbarátok 
20:15 Két pasi - meg egy kicsi  
20:45 Két pasi - meg egy kicsi 
21:15 CSI: New York-i helyszínelők 
22:10 ÁlomÉpítők 2. 
23:10 Esküdt ellenségek: 

Bűnös szándék 
00:05 A romantika hullámhosszán - 

Szerenád 
01:55 CSI: New York-i helyszínelők 
02:40 Esküdt ellenségek: 

Bűnös szándék 
03:25 Segítség, szülő vagyok!

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:25 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:35 Teleshop 
11:10 Az élet iskolája
13:15 Eva Luna 
14:15 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:25 La Pola 

17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:20 Jóban Rosszban 
21:00 Az Amazonas kincse 
23:10 Aktív
23:40 Esküdj! 
00:15 Tények Este
00:50 EZO.TV
01:25 Segíts magadon! 
01:50 Animációs filmek

VIASAT3
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:45 Kisváros 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Arisztokraták 
10:00 Család-barát
11:00 Horvát krónika
11:30 Ecranul Norstru
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Egészség + 
14:45 Veszélyben 
15:10 Munka-Társ 
15:40 Talpalatnyi zöld
16:15 Földön, vízen, levegőben 
16:40 Floyd Spanyolországban 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Angyalbőrben 
21:25 Hírek 
21:30 Hattyúdal 
23:10 Dunasport
23:20 Mussolini régésze 
00:15 Megalopolis 
01:05 Vers
01:15 Himnusz 

Duna Televízió, december 14., szerda,
21:30

Képtelen képregény
Amerikai vígjáték

Két bohókás
k é p r e gé ny-
rajzoló nyu-
gis minden-
napjaiba ala-
pos felfordu-

lást hoz, amikor benyomul életükbe a
harmadik, egy ellenállhatatlan egyéni-
ségű lány személyében. Alyssa egyikü-
ket sem hagyja érzéketlenül, s nemcsak
„többirányú" vonzalmai, hanem viharos
múltja is felkorbácsolja az eleddig rej-
tett indulatokat.

RTL Klub, december 15., 
csütörtök, 14:20

Lázadó múlt
Amerikai krimi

Rebecca Vega (Jane Seymour)
nyolc éve szenved amnéziában és
azóta gyötrik kínzó fejfájások és
látomások, amióta férjével elha-
tározták, hogy gyermeket akar-
nak. Ám egy nap valaki felismeri
őt a múltból, és olyan részleteket tár fel, melyek tel-
jesen felforgatják nyugodt életét. Nyomozni kezd a
múltja után, és hamarosan kiderül, miért és hogyan
került kórházba annak idején, kinek és mi okból állt
érdekében, hogy a múltját kitörölje emlékezetéből
és elszakítsa gyermekeitől.

TV2, december 15., csütörtök, 11:10

Az élet iskolája
Kanadai–amerikai családi film

Új tanár érkezik a középiskolába. Komolyan veszi hivatását, mindent
megtesz azért, hogy mielőbb beilleszkedjen. Amikor meghirdetik az
év tanára díjért folyó versenyt, elhatározza, ő is ringbe száll.

Duna Televízió, december 15., csütörtök, 21:30

Hattyúdal
Fekete-fehér, magyar játékfilm 

Tamburás, az öreg csavargó egy épülő lakótelep szomszédságában vert
tanyát. Lepusztult kalyibáját „Villa Negrának" hívja, és ide gyűjti a
megszorult fiatalokat. Lopásból, alkalmi munkából tartják fenn ma-
gukat, máról holnapra élnek. A fiatalok azonban többre vágynak. Van,
aki visszaül az iskolapadba, a többiek pedig dolgozni kezdenek. 

• ÖSD, ECL-tréningek a januári nyelvvizsgákra   
• Idegenforgalmi szaknyelvi tréningek
• Angol, német nyelvû felkészítés állásinterjúra
• Spanyol, olasz, francia, orosz páros bérletek kedvezménnyel!
• Nyelvtanfolyamát üdülési csekkel is fizetheti!
• Munkavállalást segítô nyelvi felkészítôk szakmunkások számára!
• A szakképzési alap terhére (decemberig) is elszámolható 

tanfolyamok.

WWW.HATOS.HU
NÉMET: 3630/9862800 ANGOL: 36-30/2548521

ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: 36-30/5201895
FORDÍTÁS: 06-20/2539190

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Kicsi barna lány tüsténkedik
advent második szombatjának
kora reggelén a Széchenyi tér
óriás mesekönyvénél. Fest, iga-
zít, simít a domborított hősö-
kön. Ő Németh Hajnal Auróra,
képző- és iparművész, ékszer-
készítő, a főtér karácsonyi dísz-
letjátékának tervezője és kivi-
telezője. 

Hajnal győri lány, aki mostanában a
fővárosban dolgozik. Legutóbb négy
méter magas mesekönyvet illusztrált,
onnan jött az ötlet, jó lenne egy óriás-
kötettel meglepni a győri gyerekeket
a Téli Fesztiválon. A gondolatot tett
követte, két hét állt rendelkezésére a
megvalósításhoz. Az eredményt min-
denki láthatja, az óriáskönyv révén Az
égig érő paszuly, a Hófehérke, a Jan-
csi és Juliska, továbbá a kis Vuk me-
séibe léphetnek be a lurkók. Hajnal
szerint Hófehérkét volt a legnehe-
zebb elkészíteni, a bájt, a könnyedsé-
get megformázni.

A fesztivál nyitónapján felavatott óri-
áskönyv a nevéhez illő sikert aratott a
gyerekek körében. Rámásztak, bele-

Lapok Hajnal könyvéből
bújtak, ugráltak, fotóztatták magukat,
így nem csoda, hogy az elmúlt szom-
baton restaurálásra szorultak az
egyébként strapabíró anyagú oldalak.
Leginkább szegény kis Vuk volt visel-
tes, az meg kész csoda, hogy a pa-
szuly egyben maradt. A biztonsági őr
az égig érő indák, levelek legtetejéről
is szedett már le rosszcsont lurkót. 

Németh Hajnal Auróra 2007-ben
végzett a Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem üvegtervező művész sza-
kán. Másodéves volt, amikor érdek-
lődni kezdett az ékszerkészítés iránt.
Kísérletező kedve határtalan, arra tö-
rekszik, hogy a múltat megőrizve te-
remtsen újat, a mai korban használ-
hatót. A fiatal lány szülei régiségke-
reskedők, így nem csoda, hogy fi-
gyelmének középpontjában a rég-
múlt tárgyi emlékei állnak. 

Első kollekciója borostyánokra ha-
jazó zárványékszerek voltak. A mű-
vész üvegek közé olvasztotta kedves
emlékeit, egy virágot, egy falevelet,
egy termést. Ezzel a technikával a
szép pillanatot addig őrizhetjük, míg
az ékszer el nem törik. Legújabb so-
rozatában népművészeti, rábaközi,
kalotaszegi motívumokat használ.
Régi zsebórák óraszerkezete helyére
síküveget tesz, ezeket festi meg

klasszikus üvegfestéssel, a lyukakat
drágakövekkel fedi be. Most éppen
azzal kísérletezik, hogy ólomüveg ab-
lakok mintáit, a Szűz Máriát, a Babba
Máriát mintázza a zsebórába, bekap-
csolható LED-es háttérfénnyel. A
nyakunkban hordhatunk egy minia-
tűr szentélyt.

Az ékszerekből nemrégiben a Hé-
derváry-kastélyban rendeztek kiállí-
tást, Győrben a decemberben nyíló
őszi tárlaton, januárban a Richter Te-

remben láthatjuk képzőművészeti al-
kotásait. Kísérletező kedvét mutatja,
hogy piros paprika és só segítségé-
vel készít mandalákat, olyan virágmo-
tívumokat, amelyek a magyar nép-
mesékben szerepelnek. Németh Haj-
nal Auróra sokoldalú művész. Arra,
hogy eddigi munkásságát teljességé-
ben lássuk, jövő adventig kell vár-
nunk, a tervek szerint akkor lesz
nagyszabású önálló kiállítása a Váczy
Péter Gyűjteményben.
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Meghitt 
karácsonyi

vagy 
fergeteges 
szilveszteri
programot 

tervez?

TÁNCOLJUNK
ÁT EGYÜTT

2012-BE!

Aphrodite 
Karácsony 

Erdélyi Csillával
Ha a családjára

szeretne 
figyelni az 

otthoni 
sürgés-forgás

helyett.

23.900 Ft
/fô/ 2 éjtôl

Táncos lábakat, pörgôs szoknyákat fel!
Aphrodite Szilveszteri

ROCK AND ROLL PARTY 
55.000 Ft /fô/2 éjtôl

Aphrodite****Hotel
8749 Zalakaros, Sport u. 10-12.

Tel: +36 93 540 140 Fax: +36 93 540 141
www.hotelaphrodite.hu
info@hotelaphrodite.hu

szerző: simon barbara
fotó: illusztráció

Az első gyertyagyújtásra már
elkészülnek az adventi koszo-
rúk, kiakasztjuk a kopogtató-
kat és fénybe borítjuk ottho-
nunkat. Veress-Vincze Enikő
dekoratőrrel az ünnepi légkör
megteremtéséről, közvetlen
környezetünk díszbe öltözte-
téséről beszélgettem.   

Milyen színekkel, színkombi-
nációkkal teremthetünk kará-
csonyi hangulatot ottho-
nunkba? 

Azt, hogy az ünnep közeledtével
milyen színű dekorációt készítünk,
egyéni ízlésünk, az aktuális trendek,
illetve a lakás domináns stílusa ha-
tározza meg. Fontos, hogy a deko-
rációs elemek passzoljanak ottho-
nunk hangulatához. Az idei évben
a türkiz-ezüst és a lila-ezüst kombi-
náció felel meg a trendnek, de to-
vábbra is a piros-arany összeállítás
az örök kedvenc.

Melyek a visszatérő kará-
csonyi motívumok?

A legfontosabb karácsonyi jel-
kép a Szent Család. Karácsonyfadí-
szek, mécsesek, porcelánfigurák
jellemző alakja a fenyőfa és az an-
gyalka. A csillagok, a hópelyhek és
a házikók világító dísz formájában
köszönnek vissza, bearanyozva az
ablakokat. 

Milyen alapanyagokat hasz-
náljunk, ha saját kezűleg sze-
retnénk díszeket készíteni?

Adventi koszorúhoz ajánlom az
élő fenyőt, kiegészítőként pedig a

Karácsony: színek,
fények és jelképek

szárított almát, narancsot, tobozt,
esetleg apró karácsonyfagömbö-
ket. A dekorációs elemek esetében
két irányvonalat követhetünk. A na-
turális design védjegye a csillogás-
tól mentes természetesség. A
másik stílus a fényeket, a ragyogást
és a domináns színeket kombinálja.
Akár süthetünk és horgolhatunk is
díszeket. 

A karácsonyi dekorációra is
érvényes a mondás: a keve-
sebb néha több?

Részben igen. Azt gondolom,
hogy ez az egyetlen olyan ünne-
pünk az évben, amikor szeretünk
többet mutatni, adni és megélni. A
pénztárcánk is szabhat határokat.
Ha egy csillogó-villogó és egy kéz-
zel készített díszekkel teli kará-
csonyfát egymás mellé állítanánk,
nem biztos, hogy a fényesebbre
csodálkoznának rá többen.

szerző: szigethy teodóra

Télen a sapka alatt gyorsab-
ban zsírosodik a haj, a mes-
terséges anyagú fejfedőktől
pedig feltöltődik a frizura
elektromossággal.

Sarkady Lívia mesterfodrász a zsí-
rosodás ellen olyan samponokat
ajánl, amelyek tartalmaznak csa-
lánlevél-  vagy kaktuszkivonatot, de
hatásos lehet az ecetes vizes öblí-
tés is, ami felfrissíti a fejbőrt és fé-
nyesebbé teszi a hajat.

Sarkady Lívia azt mondja, a nem
természetes anyagú sapkáktól feltöl-
tődhet a haj elektromossággal, ilyen-
kor pedig a frizura gyorsabban kóco-
sodik, majd a vége töredezni kezd.
Jót tesz a hajnak, ha egy babszemnyi

Hajápolás a sapka alatt
balzsamot eloszlatunk a végén, ha-
vonta pedig egy-egy pakolással is
megajándékozhatjuk fürtjeinket. Ha
sapka alá dugjuk fejünket, válasszunk
pamut vagy gyapjú fejfedőt.

Megfázás esetén gyakran kor-
pásodni kezd a fejbőr, ilyenkor bőr-
nyugtató sampont válasszunk. Ha
erősen korpásodik a haj, használ-
junk hajszeszt. Ha a probléma nem
múlik, bőrgyógyászhoz kell fordulni
– hangsúlyozza a mesterfodrász.

Sarkady Lívia rámutatott, sokan
elfelejtik, hogy télen a hajszárítás
után nem szabad egyszerre a leve-
gőre menni, legalább fél órát várni
kell. Szakértőnk szerint fordítsunk
nagyobb gondot a megelőzésre,
mert ha a hajhagymák megfáznak,
az maradandó károsodást, akár
erős hajhullást is okozhat.
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szerző: gégény istván

A Széchenyi István Egyetemen a „Mo-
bilitás és környezet” kutatási projekt
részeként olyan járműhajtásokat fej-
lesztenek, amelyek a rövidebb távú
közlekedésre kínálnak „zöld” alternatí-
vát. A második jármű fenntartása ma
még luxusnak tűnhet sokak számára,
azonban dr. Varga Zoltán docens sze-
rint amíg hosszabb távon ma még
nem elég versenyképes a villanymotor
– főleg a dízel üzemű erőforrásokkal
szemben –, addig a városon belüli,
mindennapi használat során minden
tekintetben megállják a helyüket a
„tiszta” járművek. Ráadásul a hagyo-
mányos motorok nagyjából 40%-os
energiahatékonyságával szemben az
új villamos motorok a befektetett ener-
gia bő 90%-át képesek hasznosítani.
Három ilyen közlekedési eszközzel
kapcsolatos alapkutatás is zajlik a
győri egyetem laborjaiban.

Az egyik egy fedett karosszériás
motor, amelynek végsebessége 90
km/h körül alakul, s úgynevezett vissza-
tápláló fékrendszer üzemel majd
benne. Vagyis azáltal is energia terme-

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Tudásból értéket kovácsolni – nem
könnyű feladat. Főleg akkor, ha valami-
lyen új tudásról, találmányról van szó.
Szabadalmaztatás, piacra vezetés, szol-
gáltatásfejlesztés, csupa kihívás a szel-
lemi tulajdon kezelésének szövevényé-
ben. A győri egyetemen eddig is felkarol-
ták az innovatív kezdeményezéseket, a
közelmúltban még átláthatóbbá vált ez a
támogató folyamat.
Riglersystem™ (RS) néven szellemi esz-
közmenedzsment (SZEM) kultúra és tech-
nológia rendszert vezetett be – a hazai fel-
sőoktatási intézmények közül második-
ként – a Széchenyi István Egyetem Tudás-
menedzsment Központja. A rendszer az
egyetem Szellemi Tulajdonkezelési Sza-
bályzatában foglaltak szerint követi végig
a szellemi tulajdonkezelési folyamatokat,
azok menedzselését, illetve a szellemi esz-
közök értékpotenciálját. 
A szellemi tulajdon védelmével foglal-
kozó munkatársak és az egyetem vezetői
a rendszer segítségével nyomon tudják
követni, hogy milyen szellemi eszközök
keletkeznek az intézményben, azok mi-
lyen státusban vannak és milyen értéket
képviselnek.

Rendszerbe foglalt szellemi tulajdonkezelés
Az egyéni találmányi ötletekkel rendel-
kező kutatók és hallgatók szellemi termé-
keiket feltalálóbarát módon menedzselhe-
tik. Az egyetem tudományos portálján ke-
resztül elérhető rendszerbe épített kérdő-
ívek segítik a tulajdonkezelést, s a Tudás-
menedzsment Központ szakértőinek érté-
kelése során az is hamar kiderül, hogy egy
adott koncepciót érdemes-e szabadalmaz-
tatni, illetve vállalni annak költségeit,
avagy milyen irányba érdemes elindulni a
termékfejlesztés útján. A rendszer a kelet-
kezéstől a jogi státuson és a bekerülési
költség értékén át a hasznosításig végigkö-
veti a szellemi termék útját, mindezzel
hozzájárulva az értékes ötletek sikeres
megvalósításához. Vagyis ahhoz, hogy a tu-
dásból érték váljon.
A rendszer bevezetése az „Egyetemi Tu-
dásmenedzsment Központ létrehozása,
valamint a regionális szintű tudáshasz-
nosulást és tudástranszfer segítő szerve-
zeti fejlesztések a Széchenyi István
Egyetemen” című, TÁMOP-4.2.1-08/1-
2008-0005 azonosítójú projekt része-
ként valósult meg, amelyhez az Európai
Unió és a Magyar Állam 391.228.695 Ft
összegű támogatást nyújtott.

Közlekedjünk okosan!

Környezetkímélő módon,
olcsón, hatékonyan

lődik, ha lassítunk a motorral. A másik
közlekedési eszköz egy sajátos szervo-
kerékpár, amelyhez szükség van ugyan
némi emberi erőfeszítésre, de a beépí-
tett elektromos rásegítő motornak kö-
szönhetően az izzasztó tekerést kelle-
mes úti élmény válthatja fel, akár hosz-
szabb távról, akár emelkedőről vagy ko-
molyabb ellenszélről legyen szó. A ku-
tatócsoport a tömegközlekedés jármű-
vei számára is fejleszt villanymotort, il-
letve a hajtáslánc további elemeit. Az
utóbbi – esetünkben harmadik – teszt-
járművet e héten mutatták be az érdek-
lődőknek az egyetem parkolójában.

A járműhajtások fejlesztésével
kapcsolatos alapkutatások a TÁMOP
4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003
azonosító számú, „Mobilitás és kör-
nyezet: Járműipari, energetikai és
környezeti kutatások a Közép- és
Nyugat-Dunántúli Régióban” című
projekt részeként valósulnak meg. Az
Európai Unió és a Magyar Állam által
a Széchenyi István Egyetem és a Pan-
non Egyetem által alkotott konzorci-
umnak nyújtott, 55 alapkutatási pro-
jektet érintő teljes támogatási összeg
3.019.339.137 forint.
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Licitálási hirdetmények
A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. licitálás
útján bérbe adja a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulaj-
donát képező, a Nádorvárosi köztemetőben (Győr, Szauter u. 13.) ta-
lálható, 28,25 m2 alapterületű virágüzletet 5 év határozott időre. A teljes
licitálási hirdetmény letölthető a www.gyor.hu és a www.gyorszol.hu
honlapokról, valamint megtalálható a GYŐR-SZOL Zrt. ügyfélszolgála-
tán (Győr, Orgona u. 10.).

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. lici-
tálás útján bérbe adja a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdonát képező, a Győr-Szabadhegy, Új köztemető (Győr, Sza-
badi u. 22.) területén, a főépület és a parkolók között található 134
m2-es területet 5 év határozott időre. A teljes licitálási hirdetmény
letölthető a www.gyor.hu és a www.gyorszol.hu honlapokról, vala-
mint megtalálható a GYŐR-SZOL Zrt. ügyfélszolgálatán (Győr, Or-
gona u. 10.).

szerző: bakács lászló

Győri éttermek támogatták
bevételükből a Gyermekét-
keztetési Alapítvány orszá-
gos kezdeményezését, amely-
ből rászoruló családokat segít
a szervezet. 

Hazánkban a lakosság közel 7 szá-
zaléka nyomorszinten él: az érintett
120 ezer gyermek közül pedig
húsz ezernek a fizikai léte múlik
azon, hogy az iskolában és az óvo-
dában kedvezményesen, illetve in-
gyen jutnak ennivalóhoz. A Gyer-
mekétkeztetési Alapítvány negye-
dik alkalommal szervezte meg a Jó-
tevő napot, amelyhez országszerte
csatlakoztak a vendéglátóhelyek.
Az egyik, akcióhoz csatlakozó győri
étteremben több mint háromszá-
zan ebédeltek ezen a napon.  

– Ha több jómódú ember össze-
fog a szegények javára, az akár
egy dominóláncolat is lehet, és ez
pozitív értelemben megfertőzi a
többi vállalkozót, vendéglőst. A jó

Győri éttermek is segítettek
a Jótevő napon 

folyamatok így válhatnak példaér-
tékűvé a világban – mondta a gyer-
mekével és édesanyjával ebédelő
Végh Katalin.  

A vendéglátóhelyek elsősorban
azért döntöttek a támogatás mellett,
mert a felajánlás gyermekeknek szól.
Jámbor Eszter, az egyik belvárosi
vendéglátóhely menedzsere el-
mondta, szívügyüknek tekintik, hogy
támogassák azokat a gyermekeket,
akik nehéz körülmények között élnek. 

A szakemberek szerint nemcsak
az alultápláltság, de a minőségi ét-
kezés hiánya is problémát jelent a
fiatalok egy részénél. 

A Gyermekétkeztetési Alapít-
vány negyedik alkalommal szer-
vezte meg a Jótevő napot. Király
Gábor kuratóriumi elnök úgy fogal-
mazott, azokat sem lehet hagyni,
hogy az éhhalál szélére jussanak,
akik sehol, semmilyen módon nem
tudnak magukon segíteni. A szer-
vezet körülbelül 3 millió kilogramm
tartós élelmiszert oszt szét évente,
pedig a felmérések szerint ennek a
tízszeresére volna szükség.  

Helyszíni 
bemutatás 
időpontja

Licitálási ajánlat 
leadásának helye, 

határideje

Licitálás helye
és időpontja

Kikiáltási ár
(bérleti díj)

2011. 
december 19.

(hétfő) 
12.30–13.00

GYŐR-SZOL Zrt.,
Jogi osztály 

(Győr, Orgona u. 10.,
1. emelet) 

2011. december 21.
(szerda) 9 óra

GYŐR-SZOL Zrt.
(Győr, Orgona u. 10., 1.

emeleti tárgyaló) 
2012. január 5.

(csütörtök) 9 óra

3.500 Ft/m2+áfa
(98.875 Ft+áfa) 
A bérleti díj nem 

tartalmazza a 
közműhasználati 

díjakat.

Helyszíni 
bemutatás 
időpontja

Licitálási ajánlat 
leadásának helye,

határideje

Licitálás helye
és időpontja

Kikiáltási ár
(bérleti díj)

2011. 
december 19.

(hétfő) 
14.00–14.30

GYŐR-SZOL Zrt.,
Jogi osztály 

(Győr, Orgona u. 10.,
1. emelet) 

2011. december 21.
(szerda) 9 óra

GYŐR-SZOL Zrt.
(Győr, Orgona u. 10., 1.

emeleti tárgyaló) 
2012. január 5.

(csütörtök) 
10.30 óra

675 Ft/m2+áfa
(90.450 Ft+áfa) 
A bérleti díj nem 

tartalmazza a 
közműhasználati 

díjakat.
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

December séfje:
Rácz-Székely József 

Szerző: Gaál József
Recept: Rácz-Székely József
Fotó: O. Jakócs Péter

Szakácsklub rovatunk de -
cemberi séfje, Rácz-Székely
József ezen a héten előétel-
ként pármai sonkát tálal
fel bivalymozzarella sajttal,
fekete fügével, méz -
dresszinggel rukkolaágyon,
hozzá serpenyőben sült
durbincsfilét sáfrányos tört
burgonyával, bébispenót-
tal, zöldséggyöngyökkel és
ánizsos tejszínmártással. 
A Széchenyi téri Ristorante
Palla D’oro konyhájában
készült alkotások alapanya-
gai közül a pármai sonká-
ról azt érdemes tud ni, hogy
kizárólag pármai szárma-
zású lehet, a földrajzi ere-
detvédelem jele az ötágú ki-
rályi korona. A kövér olasz
disznó sonkáját másfél
évig érlelik, ízét a türelem
mellett a tengeri sónak és
az észak-olasz levegőnek
köszönheti.
A rukkola is az olasz szaká-
csok kedvence, friss, sötét-
zöld levelét salátaként,
magját fűszerként használ-
ják. Vitamindús, ásványi
anyagokban gazdag, min-
den bajra orvosság, ráadá-
sul a lakás egy napos sarká-
ban is megterem.
S végül essen szó a dur-
bincsról, ami apró, de jóízű
hal, mifelénk a süllők és a
harcsák is előszeretettel fo-
gyasztják. Népszerűségét
mutatja, hogy sok neve
van: dürgencs, vaskó, bor-
holy, disznóhal, dörgecs,
dörgécse, dörgicse, durda,
görgécse, lecserlecs, lezsér,
maca, paptetű, tövishal,
tüskéshal, vargahal, vasén -
ta, vasko, vízidarázs, tak-
nyos maca. 

Hozzávalók négy személyre: 20 dkg
pármai sonka, 20 dkg bivalymozzarella,
két darab fekete füge, egy csomag ruk-
kola, csipet tengeri só, két evőkanál olíva-
olaj, fél köteg snidling, késhegynyi őrölt
bors, négy evőkanál virágméz.

Elkészítése: A pármai sonkát vékony
szeletekre, a mozzarellát darabokra, a
fügét cikkekre vágjuk. A rukkolát megmos-
suk, lecsepegtetjük, sóval, olívaolajjal fű-
szerezzük, majd a tányér közepére halmoz-
zuk. A zöldágyra ízlésesen rátálaljuk a son-
kát, a mozzarellát és a fügét. Végül meglo-
csoljuk a tálat mézdresszinggel, ami méz
finomra vágott snidlinggel és őrölt fekete-
borssal összekeverve. 

Hozzávalók 4 személyre: 80
dkg durbincsfilé, sütéshez két
evőkanál étolaj, 25 dkg burgonya,
egy kis fej lilahagyma, 1 kg friss
bébispenót, kevés fehérbor, csi-
pet sáfrány, tengeri só, késhegy-
nyi bors, egy-egy hámozott sárga-
répa, cukkini és csillagánizs, 15
dkg vaj, 3 dl tejszín. 

Elkészítése: A hámozott bur-
gonyát puhára főzzük, gorombára
törjük, vajban pirított lilahagymá-
hoz keverjük, sáfránnyal, sóval,
ízlés szerint kevés fehérborral íze-
sítjük. Az így előkészített burgo-
nyával félig töltünk egy henger
alakú formát.

A bébispenótot megmossuk,
előmelegített serpenyőben sóval,
borssal összefőzzük, majd a formá-
ban lévő burgonya tetejére tesszük.

Kisméretű karalábévájóval
gyöngyöket vájunk ki sárgarépából,
cukkiniből, ezeket sós vízben kifőz-
zük. A tejszínt lassú tűzön felmele-
gítjük, apránként hozzáadjuk a
vajat. Sóval, borssal, csillagánizzsal
ízesítjük, mártás állagúra forraljuk.

A durbincsfiléket megmos-
suk, leszárítjuk, bőrös felét beir-
daljuk, tengeri sóval ízesítjük.
Előmelegített serpenyőben
mindkét oldalát ropogósra süt-
jük. Tálaláskor a formából kivesz-
szük és tányérra helyezzük a bur-
gonyát, tetejére illesztjük a ropo-
gós halfiléket. A zöldség-gyön-
gyöket köré szórjuk, ánizsos már-
tással körbelocsoljuk. 

Serpenyőben sült
durbincsfilé

Olasz ízek

Pármai sonka sajttal, fügével,
mézzel, rukkolaágyon 
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájuthat-
nak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét
szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bi-
zonyuló játékos szelektív hulladékgyűjtő zsákokat nyerhet. Címünk: Győr Plusz,
9002 Győr, Pf. 78. Jelige: Keresztrejtvény. Múlt heti keresztrejtvényünk nyertese
Horváth Ferenc (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben (Orgona u. 10., B
épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

A tudós kutya

A sudoku japán eredetű, napjainkban
egyre népszerűbb logikai játék. Szabálya
egyszerű. A nagy négyzet üresen hagyott
kis négyzeteibe számokat kell elhelyezni
1-től 9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy
3x3-as négyzetben mindegyik szám csak
egyszer fordulhat elő. Feladványaink ne-
hézségi fokát „+” jelzi.    

SUDOKU+

SUDOKU++

SUDOKU+++M
eg

fe
jté

se
k

1
Fiúnév

Zörej

Kálium

Focilabda

Veszprém
megyei 

falu

Kőzet
Nógatás

Egyház

Remete-
rend

Zenész
énekes

(Ferenc)

Szatyor

Álruha

Gyümölcs -
cukorka

Páros 
kerékpár

Meseszám
Zorro

Befolyás

Kötő-
szócska

Afrikai 
nép

Menny

Házőrző Káros

Ipszilon

Latin 
előzetes

Jerry párja

Lovas-
roham

Rét

Bundás 
ragadozó

Verses
műfaj

Komárom
megyei 
község

Csermely

Rövid idő
Kérdő-

szócska

Apró 
pohár

Rábaközi
falu

Computer-
tomográf

Kitalált 
történet

Algéria 
kikötője

Ivóhely

Nagyapa
nagyapja

Saját 
kezűleg

Harci bot

Nemesgáz

Fadarab Nulla

Olasz 
folyó

Tészta-
család

Öreg 
Pannon 
állóvíz

Vastag 
selyem

Orosz 
folyam

Erdélyi
folyó

Szórészlet
Alaszka 
folyója

Gyár-
alapító
győri 

család
Robbanó-

szer

A

2 3 1 4
1 6 2

4 9 2 5
8 9 4 7
6 2 4 5

6 3
1 2 9 6

6 4 7 2 5 1
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, KÖZÉRDEKŰ

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény útján értékesíti az alábbi lakóház, udvar
megnevezésű ingatlanát: 

Település Cím Hrsz. Terület (m2) Kikiáltási ár (Ft)

Győr Eszperantó u. 12. 3994 3.054 300.000.000 Ft

ÉRTÉKESÍTÉSI HIRDETMÉNY

Az ingatlanegység műemléknek minősül, ezen belül az ún. Schlich-
ter villa különösen védett, környezete műemléki környezet. Az in-
gatlant terheli továbbá a Posta Rádió és Televízió Műszaki Igazga-
tóság Budapest javára bejegyzett, 25 m magasságig építési magas-
sági korlátozás, továbbá a GYŐR-SZOL Zrt. javára bejegyzett veze-
tékjog. Az ingatlan teljes közművesítettséggel rendelkezik. 

Az ingatlan megvásárlására írásban kell ajánlatot tenni,
melyet postai úton kell megküldeni a következők szerint:
Sági Géza elnök-vezérigazgató úr részére, 9024 Győr, Orgona
u. 10., Schlichter-villa vételi ajánlat, 2011. december 20. napján
12 óra előtt nem felbontható. Az ajánlat beérkezésének határ-
ideje: 2011. december 20. napja, 12 óra.

A GYŐR-SZOL Zrt.-nek jogában áll az ingatlanértékesítési hirdet-
ményt a fenti határidőn belül vagy a 9. pontban foglaltak szerint
visszavonni, és a hasznosítás más módjáról dönteni, melyről a
meghirdetéssel azonos módon tájékoztatást tesz közzé. A vissza-
vonás miatt kártérítési vagy kártalanítási kötelezettség a GYŐR-
SZOL Zrt.-t nem terheli az ajánlattevővel vagy az ajánlatot tenni
szándékozóval szemben.

Az ajánlattevő az ajánlat benyújtásával egyidejűleg köteles
1.000.000 Ft (egymillió forint) bánatpénzt a GYŐR-SZOL
Zrt. K&H Banknál vezetett 10200249-33021001 sz. szám-
lájára átutalni (befizetni), a közlemény rovatban a következő
szöveg feltüntetésével: Bánatpénz Schlichter-villára.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell:
– magánszemély esetében: természetes személyazonosító

adatok (neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve),
adóazonosító jele, lakóhelye, bankszámlaszáma

– egyéni vállalkozó esetében: természetes személyazonosító ada-
tok, lakóhelye (székhelye), vállalkozói igazolvány száma, vállalkozói
adószáma, vállalkozói igazolvány másolata, bankszámlaszáma

– gazdasági társaság esetében: cégkivonat, aláírási cím-
példány, bankszámlaszáma

– bánatpénz befizetéséről (átutalásáról) szóló igazolás,
– nyilatkozat a kikiáltási vételár megfizetésére vonat-

kozó kötelezettségvállalásról és a jelen tájékoztató-
ban foglalt feltételek elfogadásáról,

– bankszámlaszám, amelyre a jelen tájékozatóban fog-
lalt esetekben a bánatpénz visszautalásra kerül,

– nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevőnek nincs köztartozása.

Vételi jogot – a vételi ajánlat elfogadása esetén – az ösz-
szességében legjobb ajánlatot tevő szerez. 

Bírálati résszempontok és súlyozása:
a.) ajánlott vételár 50%
b.) vételár megfizetésének módja

(egy összegben történő, részletfizetés) 20%
c.) vételár megfizetésének határideje 20%
d.) készpénzfizetés mellett

egyéb kiegyenlítési mód felajánlása 10%

A nyertes ajánlattevő kivételével a többi ajánlattevő részére a
bánatpénz az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül visz-
szautalásra kerül.

A pályázatot kiíró a döntést a vételi ajánlat beérkezési határidejét
követő naptól számított 10 munkanapon belül hozza meg. 

A pályázatbenyújtókkal a pályázat kiírója szükség szerint egyeztető
tárgyalást folytathat le az eredményhirdetési határnapig, melyről az
ajánlattevőt rövid úton értesíti (telefon, e-mail, fax).

A pályázatot kiíró szerződéskötési kötelezettsége a vételi
ajánlat elfogadásával keletkezik. Amennyiben a GYŐR-SZOL Zrt.
az értékesítésből az ingatlant visszavonja (a vételi ajánlatot nem fo-
gadja el), licit kiírásáról, vagy az ingatlan más módon történő hasz-
nosításáról dönt, a zrt. az ajánlattevő egyidejű értesítése mellett a bá-
natpénz visszautalásáról 3 banki napon belül intézkedik. A bánat-
pénz után kamat nem számítható fel.

Az ajánlattevő köteles a vételi ajánlat elfogadásáról szóló
értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az adásvé-
teli szerződést aláírni és a vételárat az esetleges egyezető tár-
gyalás során született megállapodás vagy az ajánlatban fog-
laltak szerint kiegyenlíteni (a bánatpénz a vételárba beszámít). 
Ha a jelentkező az esetleges egyeztető tárgyalás során
született megállapodás vagy az ajánlatban foglaltak sze-
rinti kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy
vételi jogát és a befizetett bánatpénzt elveszíti.

Az ingatlant nem vásárolhatja meg, akinek köztartozása
van. Ha az ajánlattevőnek tudomására jut, hogy a vevő jogo-
sulatlanul kötött szerződést, jogosult a szerződéstől elállni.
Ez esetben a vevő a befizetett bánatpénzt elveszíti.

A hirdetménnyel kapcsolatban további információ a GYÔR-SZOL Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságánál
(9024 GyŐr, Orgona u. 10. Tel.: 06-96/511-423) szerezhetŐ be munkaidŐben, 8–16 óra között.

Lombgyűjtés
A GYŐR-SZOL Zrt. teljes kapacitással végzi a lehullott
falevél gyűjtését Győrben. A részvénytársaság fűnyíró-
lombgyűjtő gépei Győr-Nádorvárosban egy alkalom-
mal már körbeértek, a napokban pedig Győr-Szabad-
hegyen dolgoznak. Szintén a város területén, elsősor-
ban a fasorral rendelkező utcákban – pl.: Bartók Béla
út, Ifjúság körút, Damjanich utca – tevékenykedik a
nagy teljesítményű lombszívó gép, melynek hatékony -
ságát kézi munkaerő is segíti. A tömegközlekedési
utak mentén seprőgéppel végzi a szolgáltató a falevél
gyűjtését. A seprőgép előre meghatározott program
szerint városrészenként dolgozik. Azokon a helyeken,
ahol a gépi lombgyűjtés hatékonyan nem megvalósít-
ható, kézi erővel takarítják össze a lehullott lombot. Fa-
levél-gereblyéző és -gyűjtő brigádok dolgoztak pél-
dául Sziget–Újváros, Gyárváros és Jancsifalu, vala-
mint Marcalváros II. városrészeken. A Győr város terü-
letén összegyűjtött nagy mennyiségű falevél a kom-
poszt-előállítás során alapanyagként hasznosul.

szerző: gy. p.

A karácsony előtti vasárna-
pokon sok család gyújt
gyertyát az adventi koszo-
rún. A várakozás fényei
azonban könnyen veszély-
forrássá válhatnak. Dr. Kuti
Rajmund, a Győr Városi
Tűzoltóság parancsnoka a
biztonságos gyertyagyúj-
tásra hívja fel a figyelmet. 

A gyertyát mindig felnőtt gyújtsa
meg, aki tartson folyamatos fel-
ügyeletet és gyermekét ne
hagyja egyedül. A koszorút tart-

Mire figyeljünk gyertyagyújtáskor?
suk távol éghető anyagoktól, pl.
bútorzattól, függönytől. Figyel-
jünk a lecsepegő gyertya anya-
gára, hogy ne jelentsen további
gyújtási veszélyt. Az éghető
anyagú adventi koszorút, csokrot
mindig helyezzük nem éghető,
hőszigetelő alátétre, ezzel elkerül-
hető az esetleges tűz továbbter-
jedése – mondta el a parancsnok,
aki hozzátette: a gyertyák, mé-
csesek csak nem éghető tartó-
ban legyenek elhelyezve és rög-
zítve a koszorún, csokron. Fontos,
hogy a gyertyákat és mécseseket
ne tegyük közvetlenül a koszorú
éghető anyagú részei (fenyőlevél,

moha, fagyöngy, stb.) mellé, ott
ne gyújtsuk meg őket. Az égő
gyertyát, mécsest tartalmazó ko-
szorút veszélyes huzatos helyre
tenni, azt ne vigyük egyik helyről
a másikra! A gyertyát, mécsest
soha ne hagyjuk teljesen leégni,
a kanócot eldőlni. Az éghető
anyagú koszorút célszerű min-
den hőforrástól megfelelő távol-
ságban tartani. A biztonság érde-
kében ajánlott kézi tűzoltó készü-
lék, pokróc készenlétben tartása.
Nemcsak a karácsony előtti na-
pokra, hanem minden napra igaz:
gyufát vagy öngyújtót a gyer-
mekek elől elzárt helyen tároljuk.
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APRÓ HIRDETÉS

ÁLLÁS

A Győri Filharmoni-
kus Zenekar rendezvé-
nyek hangosítási, világosítási és
archiválási feladatainak ellátá-
sára munkatársat keres. Bére-
zés: megegyezés szerint. Jelent-
kezni önéletrajzzal postai úton
vagy e-mailben (office@gyfz.hu)
lehet. További információ:
www.gyfz.hu. 

Győrben ebédszál-
lító kollegákat keresünk, saját
gépjárművel. Tel.: 30/333-6003 

Munkájára igényes,
23 éves nő keres irodai főállást.
Eddigi tevékenységek: jogi asz-
szisztens, tördelőszerkesztő. Ki-
váló felhasználói ismeretekkel ren-
delkezik a Photoshop, Quark
Xpress és Office programok terén.
Elérhetőség: 06-20/442-3239. 

Legyen kedvezmény
törzs kártyát használó munkatár-
sunk, főállásos munkaviszony
mellett. Kezelje ügyesen pénzün-
ket! Vásároljon a TESCO, SPAR,
CBA, ALDI, COOP stb.-nál és
ezért  3%-ot,  vagy  fizesse szám-
láit,  és ezért évi 12% kamatot fi-
zetünk. nkepito@t-online.hu  

EGYÉB 

Mini Bizi átvesz: Divatos babako-
csit, kiságyat, bébikompot, ete-

Bélyeget, bélyeg-
gyűjteményeket, ké-
peslapokat, pénzeket, pénzgyűj-
teményeket, plaketteket, kitünte-
téseket, könyveket, egyéb régi-
séget vásárolok gyűjtemé-
nyembe. Hétvégén is! 
Tel.: 06-20/947-3928  

L omt alanít ás t
vállalok, ingyen kita-
karítom pincéjét, udvarát.
Feleslegessé vált holmiját
elszállítom.  Tel.: 70/500-
1291. 

LAKÁSPÁLYÁZAT

Kiadó Győr, Apáca u. 4. 2/4 sz.
alatt 51 m2-es, 1 szobás, összkom-
fortos lakás. Pályázat feltételei:
www.gyorszol.hu, vagy a GYŐR-
SZOL Zrt. ügyfélszolgálatain. 

ÜZLET

Győr, Kálvária utcában 120 m2-
es konferenciaterem hosszú
távra vagy alkalmakra kiadó. Ér-
deklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420. 

Győr, Babits Mihály u. 25. alatt,
földszinten 44 m2-es iroda kiadó.
Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Győr-Szigetben, a Semmelweis
utca 8. sz. alatti bérházban utca-
fronti, 27 és 50 m2-es üzlethelyi-

töszéket, járókát, autóülést, már-
kás játékot, légzésfigyelőt, baba-
felszerelési cikkeket. Óriási KOR-
CSOLYAVÁSÁR. Advent vasár-
napjain is nyitva! Győr, Déry T. u.
16. 06-20/918-0643.

Költöztetést, bú-
torszállítást, lomtalanítást
ponyvás teherautóval vál-
lalok. Városon belül 2.500
Ft/fuvar. 20/593-6600. 

A Könyvbarlang an-
tikvárium 30% ked-
vezményt ad karácsonyig a
bolti árukészlet antikvár könyvei -
re. Győr, Czuczor G. u. 13.  Tel.:
96/420-909 

Azonnali készpénzfizetés-
sel vásárolnék porceláno-
kat, nippeket, könyveket,
festményeket, ezüst- és
dísztárgyakat, komplett
hagyatékokat. 20/415-
3873. 

Festés, mázolás, ta-
pétázás még karácsony
előtt! Tel.: 30/9377-972, Jádi. 

Készpénzért festménye-
ket, Herendi porcelánt,
ezüsttárgyakat, órákat,
könyveket, antik bútort,
szőnyeget, kerámiákat,
dísztárgyakat, hagyatékot
vásárolunk. Tel.: 70/640-
5101. 

ség kereskedelmi, szolgáltatói te-
vékenységre vagy irodának hosz-
szú távra kiadó. Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

INGATLAN

Győr-Adyvárosban teljesen kor-
szerűsített és szépen felújított,
53 m2-es, 2 szobás lakás sürgő-
sen eladó. Ára: 8 M Ft. Érdek-
lődni: 06-70/977-7837.

Albérleteket keresek újonnan
Győrbe költöző, megbízható
ügyfeleim részére! Érdeklődni:
06-70/977-7838.

Cséren 100 m2-es, földszintes,
részben alápincézett lakóépület
melléképületekkel, 3.700 m2-es,
összközműves telken eladó. Irány -
ár: 1.950.000 Ft. Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Győrújbarát legszebb részén, a
tábor völgyében 120 m2-es csa-
ládi ház eladó. Központi fűtés+
kandalló. Érd.: 30/216-2231.  

Győr-Gyárvárosban háromszo-
bás, 43 m2-es, teljesen felújított
társasházi lakás eladó. Ár: 7,5
M Ft. Érdeklődni: 06-70/338-
6708. 

Péren 4.886 m2-es összközmű-
ves, dupla telek eladó. Érdek-
lődni: 06-20/418-1457

LAKÁSCSERE

Adyvárosi, 1+fél szobás, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne két-háromszobás belvárosi,
nádorvárosi, határozatlan bérleti
szerződéses, csak téglaépítésű,
földszinti vagy első emeleti lakásra
(hirdetési szám: 252). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, egyszobás, 43 m2-es,
határozott bérleti szerződéses,
felújított lakást cserélne szigeti
vagy gyárvárosi, felújított, egy-
két szobás lakásra (hirdetési
szám: 253). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 62 m2-es,
komfortos, gázfűtéses, határo-
zatlan bérleti szerződéses, felújí-
tott lakást cserélne 1+2 fél vagy
2+fél szobás, határozatlan bér-
leti szerződéses lakásra Sziget,
Újváros kivételével (hirdetési
szám: 254).

Belvárosi, 2 szobás, 58 m2-es,
komfortos, gázfűtéses, határo-
zatlan bérleti szerződéses, felújí-
tott, 3 m belmagasságú lakást
cserélne belvárosi, révfalui vagy
nádorvárosi, 3-4 szobás, határo-
zatlan bérleti szerződéses la-
kásra (hirdetési szám: 255).

Adyvárosi, 2 szobás, 53 m2-es,
távfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses, felújított lakást cse-
rélne 1-2 szobás, belvárosi, szi-
geti, nádorvárosi vagy gyárvárosi,
határozatlan bérleti szerződéses,
lehetőség szerint tárolós lakásra
(hirdetési szám: 256).

OKTATÁS 

Német nyelvből korrepe-
tálást, felzárkóztatást és tehetség-
gondozást vállalok általános isko-
lások részére. Tel.: 30/86-95-961

SZOLGÁLTATÁS

Kata mobilfodrá-
szat! Fodrász házhoz megy,
elérhető áron! 96/439-370,
06/30-273-3847, HÍVJON!

DECEMBERBEN 
MINDEN KERET

—50%*

Bejelentkezés:
96/335-119
További részletekrôl

érdeklôdjön üzletünkben!

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT!**

Gyôr, Schweidel u. 23. 
(a színház mûvészbejárójával szemben)

Nyitva: h—p. 9—18, szo. 9—12 óráig

*                        és Crizal Forte réteggel ellátott lencsék vásárlása esetén.
*Egyéb kedvezményekkel nem vonható össze.

*                     keretek nem szerepelnek az akciós ajánlatban.  
** Amennyiben nálunk rendeli szemüvegét.

Akció idôtartama: december 31-ig.

Megérkeztek 2011-es boraink!

Kínálatunkból:
Merlot Rozé (száraz) 483 Ft/l
Egri Tramini-Leányka (félédes) 367 Ft/l
Palackos bor akciónk:
Egri bikavér 0,75 l 460 Ft + üveg

Egri bikavér 1,5 l 795 Ft + üveg

Gyógyvizek, lúgosított ivóvizek,
egyes borok 20% kedvezménnyel!

Gyôr, Ady Endre út. 2. (Malibu mellett )
Telefonszám: 06-20/977-3750
Nyitva: kedd—péntek 9—18-ig, szombat 9—13-ig

Egri termelôi folyóborok
2—3 literes kiszerelésben!

Gyôrben, kellemes, csendes, kertvárosi környezetben 137
m2-es, 3 szoba + nappalis, 2 fürdőszobás, 2 WC-s, 2 tera-
szos, kétféle fűtésrendszerrel ellátott, kiváló beosztású csa-
ládi ház, 446 m2-es parkosított telken, tulajdonostól, áron
alul sürgősen eladó! Alacsony rezsijű lakás esetleg beszá-
mítható! A ház vállalkozásra is alkalmas (rendelő, iroda,
raktár, műhely stb.) Érd.: 30/936-6438 vagy 20/545-2195

Ár: 21.200.000 HUF 

95 nm-es, 3 szobás, nappalis, nagy konyhás családi ház
garázzsal, melléképülettel, áron alul, sürgôsen eladó. A
gázfûtés mellett lehetôség van vegyes tüzelésû fûtésre is.
Az eladási árba gyôri panellakást beszámítunk.

Irányár: 9.900.000 Ft
Tel.: 70/779-0075

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔN

Gyõr, Töltésszer u. 18. Telefon: 96/518-423

Zene, tánc, meglepetés műsor,
tombola értékes nyereményekkel.

Szilveszter alkalmából italainkból 30% ked-
vezményt adunk! (A borok kivételével)

Jegyek korlátozott számban még kaphatók!

FERGETEGES SZILVESZTER
AZ AMSTEL HATTYÚ FOGADÓBAN!
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A GYŐR-SZOL TC októ-
ber első hétvégéjén ren-
dezte meg az I. GYŐR-
SZOL-kupa jótékony-
sági meghívásos labda-
rúgótornát. A rendezvé-
nyen Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzata,
a Pannon-Víz Zrt., a
Győr-Moson-Sopron
Megyei Rendőr-Főkapi-
tányság, a WHB Kft., a
Vill-Korr Hungária Kft.,
az Alcufer Kft. és a Secu-
rity Patent Kft. csapatai,
továbbá a GYŐR-SZOL
TC két együttese vett
részt. A torna résztvevői -

Önzetlen segítségnyújtás a gyermekeknek
támogatást, melyet
nagy örömmel fogadtak
az intézmények. A két is-
kola aktívan részt vett az
októberi rendezvényen
is, a Radó-iskola tanulói
futballoztak, a Bárczi-is-
kola nebulói pedig ugró-
kötél-bemutatóval ked-
veskedtek a jelenlévők-
nek. A GYŐR-SZOL TC
nem titkolt szándéka,
hogy hagyományt te-
remtsen a jótékonysági
tornával, és jövőre már
lényegesen több részt-
vevővel rendezze meg
újra. 

nek felajánlásait jóté-
kony célra fordították a
szervezők, akik a befolyt
összeget az előzetes ter-

vek szerint kétfelé osz-
tották. Így a Bárczi Gusz-
táv Gyógypedagógia In-
tézet és Gyermekotthon,

valamint a Radó Tibor
Általános Iskola és
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény ala-

pítványa is kétszáz-két-
százezer forinttal gazda-
godott. A szervezők a
héten juttatták célhoz a

A nyújtó fiatal mestere
szerző: lakner gábor
fotó: illusztráció

A Rába-Lux Bercsényi DSE színei-
ben versenyző Vecsernyés Dávid
egy arany- és egy ezüstéremmel
zárta a tornászok Mesterfokú Baj-
nokságát. A tokiói világbajnoksá-
got is megjárt sportoló így ered-
ményes évet tudhat maga mögött.

A Rába-Lux Bercsényi DSE – a vidéki
klubok közül egyedül – tavaly újra felnőtt
férficsapatot indított az országos tor-
nászbajnokságon. Ez a Ferencváros se-
gítségével volt elérhető, hiszen a buda-
pesti egyesülettől több tornász érkezett
a klubhoz. A sportolók továbbra is a fő-
városban készülnek, de győri színekben
indulnak a megmérettetéseken. Az
együttműködés eredményeképp tavaly
újra felnőtt magyar bajnoki címet ünne-
pelhetett az egyesület, amikor Vecser-
nyés Dávid fantasztikus gyakorlattal
nyerte meg a nyújtót. A húszéves tor-
nász idén is folytatta a kitűnő szereplést,
és tovább öregbítette a város hírnevét.

– Jól sikerült az országos bajnokság,
azzal együtt is elégedett voltam a teljesít-
ményemmel, hogy mindig van hová fej-
lődni. Az országos bajnokságot a hatodik
helyen zártam, a két válogatóverseny ösz-
szesítése után pedig ötödik lettem. Ez azt
jelenthette, hogy még ha csak tartalék-
ként is, de elutazhattam a tokiói világbaj-
nokságra a magyar válogatott tagjaként.
A felnőttmezőnyben ez volt az első világ-
versenyem, ami hatalmas élményt jelen-
tett. Nagyon tetszett Tokió is, de nem tu-
ristának mentem Japánba, ugyanúgy ké-
szültem mindennap, mint a többiek. A
versenyt aztán már a lelátóról kellett vé-
gignéznem, a világbajnokságra kilátogató
Borkai Zsolttal együtt szurkoltunk Berki
Krisztiánnak a döntőben. Annak ellenére,
hogy kellemes emlék marad Tokió, remé-
lem, legközelebb már én is a csapat teljes

jogú tagja lehetek, és nem kívülről kell
néznem a társakat – elevenítette fel emlé-
keit Vecsernyés Dávid. 

A válogatott kerettag tornász további
sikerekkel zárta az évet, hiszen a békés-
csabai Mesterfokú Bajnokságon nyúj-
tón első, lólengésben pedig második
lett. Bár eddigi legnagyobb sikereit nyúj-
tón érte el, meglepő módon kiderült,
nem ez a kedvenc szere. 

– A korlátot és a lovat is jobban szere-
tem, mint a nyújtót, még ha nem is men-
nek annyira. Azon dolgozom, hogy a
többi szeren is hasonló szintre tudjak fej-

TEKE. Az őszi idény
utolsó mérkőzésén a
GYŐR-SZOL TC maga-
biztos győzelmet aratott
az Ajka ellen. Féltávnál az
ifisták vezetik a bajnoksá-
got, a felnőttek pedig az
előkelő harmadik helyen
állnak. GYŐR-SZOL TC–
Ajka 7:1 (Nagy Antal 580
fa, Kristyán István 620 fa,
Kázár Tibor 580 fa, Gosz-
tola Gábor 595 fa, Pintér-
Péntek Imre 551 fa, ifj.
Brancsek János 596 fa).
Női Szuperliga-mérkőzé-
sen a Pannon-Flax hazai
pályán csak döntetlent ért
el a válogatottak sorát  fel-
vonultató székesfehérvári
KÖFÉM SC gárdájával
szemben. Pannon-Flax
SE-KÖFÉM SC  4:4 (Csiz-
mazia Katalin 578 fa, Né-
meth Ildikó 550 fa, Kovács
Réka 528 fa, Anduska 
Beatrix 525 fa, Schwarcz
Klaudia 547 fa, Koppá-
nyiné Simon Csilla 513 fa). 
A GYŐR-SZOL TC–Za-
laegerszegi TK NB I-es
férfimérkőzés szomba-
ton az előzetestől elté-
rően nem 14, hanem
17 órakor kezdődik.

lődni. Sokat teszek ezért, naponta két-
szer tréningezek, reggelente kétórás erő-
sítő edzésen veszek részt, délután pedig
három és fél órát gyakorlok a szereken.
Másra szinte semmi időm nincs, de úgy
érzem, megéri. Kezd beérni az eddig el-
végzett munka, remélem, a jövőben
még inkább tudom kamatoztatni a be-
fektetett energiát. Rövid távú célom,
hogy a franciaországi Európa-bajnoksá-
gon csapattag legyek. Nagy vágyam el-
jutni az olimpiára is, London még nem el-
érhető számomra, de Rióban már sző-
nyegre szeretnék lépni. 

Vecsernyés Dávid
a dobogó legfelső
fokára állhatott
a békéscsabai
Mesterfokú
Bajnokságon
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Cselgáncs. Huszonöt
egyetem és főiskola részvé-
telével a fővárosban rendez-
ték meg a Judo Magyar
Egyetemi és Főiskolai Orszá-
gos Bajnokságot. A Széche-
nyi-egyetem hallgatói csa-
pata az egyéni eredmények
összesítése alapján harma-
dik helyen végzett. Dávid
Bence első, Bartha Zalán és
Horváth Ervin második, Divi-
ánszky Imre harmadik,
Vörös Balázs negyedik he-
lyezést ért el. További győri
érdekeltségű eredmények:
Tóth Attila, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem hallga-
tója harmadik, míg Trimmel
Kata, az Óbudai Egyetem di-
ákja első helyen végzett.

Az UNI Seat Győr a nemzetközi me-
netelés közepette a ZTE együttesét
fogadta a női kosárlabda-bajnokság-
ban. A győriek meglehetősen fárad-
tan mozogtak, de utolsó erőtartalé -
kaikat is mozgósítva nagy küzdelem-
ben 75–72-re győztek. Az alapsza-
kasz első köre ezzel véget ért, tizen-
egy forduló után a második helyen áll-
nak a zöld-fehérek. Fűzy Ákos együt-
tese tíz győzelem mellett csak egyet-

AJÁNLJUK
DECEMBER 10., SZOMBAT
Férfi kézilabda
19.00 SZESE Győr–MKB-Veszprém II
(NB I/B-s mérkőzés, Egyetemi csarnok)

DECEMBER 11., VASÁRNAP
Női kosárlabda
18.00 UNI Seat Győr-Cegléd (NB I-
es mérkőzés, Egyetemi csarnok)

DECEMBER 15., CSÜTÖRTÖK
Női kosárlabda
18.00 UNI Seat Győr–Bourges Bas-
ket (Euroliga-mérkőzés, Egyetemi
csarnok)

Őrzik
második
helyüket

len vereséget könyvelt el, és kedvező
pozícióból várja a folytatást. A csapat
csütörtök este lapzártánk után
Gdyniában szerepelt az Euroligában,
ezt követően két hazai mérkőzés vár
az együttesre. Vasárnap 18 órakor a
Cegléd érkezik a Rába partjára, majd
csütörtökön 18 órakor az év utolsó
Euroliga-mérkőzése következik, a
francia Bourges Basket vendégeske-
dik az egyetemi csarnokban. 

Siker a hosszabbításban
Idén utoljára lépett pályára a
GYŐR-SZOL-Széchenyi Egye-
tem felnőttcsapata. A győriek
vendége a tabellán közvetlenül
mögöttük tanyázó TF-Budapest
volt. A mérkőzésen mindkét csa-
pat nagyon idegesen és pontat-
lanul játszott. A pontszegény
mérkőzésen Kozma Tamás együt -
tese a szerencsének is köszönhe-
tően egálra hozta a rendes játék-
időben a mérkőzést (53–53),
majd a hosszabbítást egyértel-
műen uralva (14–0) magabizto-
san, 67–53-ra nyert.

A SZESE Győr magabiztos győzelmet aratott az FTC vendégeként a férfi kézi-
labda NB I/B-ben. Deáki István együttese nehezen lendült játékba, de védeke-
zésváltás után elhúzott ellenfelétől, és végül 38–27-re nyert. Szerdán a Magyar
Kupában volt érdekelt a csapat, az egyetemiek az élvonalbeli – és a nemzetközi
porondtól hétvégén elbúcsúzott – Balatonfüredet fogadták. A számos váloga-
tott játékost felvonultató füredieknek minden tudásukra – no meg némi játék-
vezetői segítségre – is szükségük volt, hogy kivívják a továbbjutást. A Décsi Gá-
bort és Rivnyák Viktort nélkülöző győriek tisztesen helytálltak a remek hangulatú
mérkőzésen, a végeredmény 34–32 lett a Balatonfüred javára. A SZESE szom-
baton az év utolsó tétmérkőzésén lép pályára, Kányaiék szombaton 19 órakor
az MKB-Veszprém második csapatát fogadják az egyetemi csarnokban.

Tisztes helytállás
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szerző: kránitz bernadett
fotó: illusztráció

Biztos, hogy hízni szeretne?
Vagy inkább mégis fogyni?
Lehetünk egy picit ironiku-
sak? Nem kis fába vágja fej-
széjét, aki mindössze 10 kiló-
nyi zsírral szeretné testtöme-
gét gyarapítani. Az ember szá-
mára feldolgozható kalória -
értékkel a szénhidrát (4
kcal/gramm), a fehérje (4
kcal/gramm), az alkohol (7
kcal/gramm) és a zsír (9
kcal/gramm) bír. Magyarul: 1
kg zsír 9.000 kcal-t tárol. Átla-
gosabb kardiogépen történő
mozgással (sífutás, kerékpár,
futópad, stb.) 300-600 kcal-t
égethetünk óránként.  Tessék
elosztani: 10 kg plusz zsír= 

Hízni szeretne?
90. 000 kcal; hány órát is kell
izzadni, hogy ettől megszaba-
dulhassunk? Elárulom: kb.:
180 órát. Ráadásul mindez
csak akkor igaz, ha felbuz-
dulva a jó edzésen nem csa-
punk egy vidám vacsorát, és
nem esszük vissza röpke 10
perc alatt, amit egy óra alatt
leadtunk. Tovább árnyalja az
amúgy is borús képet, hogy a
gép által mutatott elfogyasz-
tott kalóriaérték közel valós,
de az sajnos nem mind zsír-
ból származik, egy része szén-
hidrát. A közhiedelemmel el-
lentétben nem csak a kardió-
zás alkalmas zsírszázalékunk
csök kentésére, a súlyzós ed -
zés ugyanis szintén megpör-
geti anyagcserénket, amely
kihat az edzést követő 24–48
órában (ezt megemelkedett
nyugalmi pulzusunk világo-
san mutatja). Ha tényleg
mégis hízni szeretne: napi
200 kcal-val több energiabe-
vitel 6 hét alatt eredményez 1
kg többletzsírt. Hajrá! Várjuk
szeretettel stúdiónkban! Bő-
vebb információt a  www.
speed-fit.hu honlapon talál.

Múlt héten vasárnap megenyhült az idő, a nap-
közbeni plusz tíz fokos hőmérséklet jelentősen
magasabb az advent időszakában megszo-
kottnál. Horgászathoz ilyen enyhe időben is ér-
demes rétegesen felöltözni, hiszen ha elbújik
a nap, pillanatok alatt hűvösebb lesz. A ked-
vező időjárási feltételeket kihasználva a Győr
Plusz horgászcsapata csukázni indult. Az
előző hetek tapasztalataiból tudtuk, hogy a ra-
gadozó halak a mélyebb részeken tartózkod-
nak, és meglehetősen finnyásan kapnak. A
közvetlenül a fenéken kínált halszeletet nem
vették fel, az emelgetett gumihalnak csak a far-
kát rágcsálták meg, az úszós készségen kínált
kishalat pedig egyenesen kikerülték. A körül-
mények miatt olyan trükkhöz folyamodtunk,
amelyet a dunai horgászok is eredményesen
használnak. A zsinór végére a víznél könnyebb,
ezáltal a vízen úszó öt centiméteres wobblert
kötöttünk. A műcsali elé harminc centire egy
kis páternoszter fülbe a főzsinórnál sokkal vé-
konyabb, mindössze öt-hat centis előkére há-

Trükkös csukázás
romgrammos furatos ólmot húztunk, amelyet
pici söréttel rögzítettünk. Dobáskor arra kell fi-
gyelni, hogy a vízbe érés előtt a szereléket óva-
tosan vissza kell fogni, így mindennemű gu-
banc elkerülhető. Vízbe érés után a pici ólom
a víz aljára húzza az egyébként úszó műcsalit.
A szerelést szépen lassan, néha meg-megál-
lítva kell vezetni, így az ólom lent marad a fené-
ken, a felszíni wobbler viszont folyamatosan
felfelé tör. A kifele lassú húzás és a vízfelszín irá-
nyába történő törekvés olyan mozgást ered-
ményez a fahalacskának, amelynek a ragado-
zók nem tudnak ellenállni. A módszer előnye,
hogy leakadás esetén a jóval vékonyabb, rövid
előkére kötött apró ólom szakad le. Ezzel
együtt a plusz súly miatt nagyobbat lehet
dobni, így nagyobb területet lehet átfésülni a
kapás reményében. Múlt vasárnap a csukák-
nak tetszett meg legjobban a nem minden-
napi csalivezetés, röpke két óra alatt két darab
bő ötvencentiset sikerült fogni az újítással a
télen jött tavaszban. Próbálják ki önök is!

Schebek István a Szlalom Európa Bajnok-
ság Közép-európai Zóna Kupa 4. helyezé-
sét érte el az idei évadban. A szakágban
idén először rajthoz álló versenyző hazánk-
ban és Európa több országában is öregbí-
tette a magyar autósport hírnevét.

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter

A Fészek Klub, a város jeles
polgárainak asztaltársa-
sága idén újított, Borkai
Zsoltot nem polgármester-
ként, hanem a MOB elnöke-
ként hívta meg egy szoká-
sos, évbúcsúztató beszél-
getésre. A szerda esti talál-
kozón a frissen átírt sport-
törvényről, a magyarok
jövő évi londoni esélyeiről
és a 2017-es ifjúsági olim-
piáról esett a legtöbb szó.
Ez utóbbi téma, az európai
fiatalok sorrendben 14.
sportfesztiválja a helyszín
miatt kapott kitüntető fi-
gyelmet. Jó esély van arra,
hogy Győr nyeri el a rende-
zés jogát. 

A most elfogadott és január el-
sején életbe lépő sporttörvény
szerint mindenkinek állampol-
gári joga, hogy sportolhasson,
s az állam feladata, hogy e jog
gyakorlásához biztosítsa a
szükséges feltételeket. A hon -

Sportest a Fészek Klubban 
atyák az élsport háza táján is
rendet tettek, gyakorlatilag
egyetlen köztestületre, a Ma-
gyar Olimpiai Bizottságra bíz-
ták az ország sportjának irányí-
tását. Borkai Zsolt elmondta, a
jelenlegi, sokszereplős rend-
szer átalakítása február végéig
eltarthat, de a londoni olimpia
közelsége miatt már jó ideje a
MOB kezeli a kasszát. Az idei
volt az első év, amikor a szövet-
ségek időben megkapták pén-
züket, hogy nyugodtan készül-
hessenek az esélyesek a kvali-
fikációs versenyekre, a kvótatu-
lajdonosok az olimpiai megmé-
rettetésre.   

Szerda estig 79 magyar
sportoló szerezte meg a lon-
doni szereplés jogát, s a Fé-
szek Klub tagjai azt hallhatták,
hogy a végleges létszám a
140-et is elérheti, ha a női vízi-
labdacsapat és a férfi kézilab-
dások szerencsével járnak. Az
elnök az esélyek latolgatásakor
már óvatosabb volt, azt
mondta, a pekingi teljesítmény
megismétlésére számít. A
három arany, a hét kevésbé fé-
nyes érem és a pontverseny

huszadik helye a dicső múlttal
összevetve kudarc, de mai
szemmel nézve realitás és él-
mezőny a nemzetek versenyé-
ben. A magyar sportolók az
idei világeseményeken mind-
össze négy aranyérmet gyűjtöt-
tek be olimpiai sportágakban.

A MOB elnöke egyetértett
Győr polgármesterével abban,
hogy a város az állam tízmilli-
árd forintos garanciája mellett
kitűnő házigazdája lesz Európa
2017-es ifjúsági olimpiájának.
A számok önmagukért beszél-
nek, nyolc versenynapon, tíz
sportágban, félszáz ország
négy ezer fiatalja méri össze tu-
dását az addigra felépülő uszo-
dában, sportcsarnokban, atlé-
tikai pályán. Borkai Zsolt sze-
rint ha 2012 őszén kedvező
döntés születik Győr pályázatá-
ról, 2013-ban megkezdődhet a
régóta tervezett sportuszoda
építése, majd olimpiai falu ké-
pében kollégiumi férőhelyek-
kel gazdagodhat az egyetem.
A Fészek Klub vállalkozói azon-
nal kiszámolták, hogy a város-
nak két héten át közel húszezer
vendége lesz.
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A Győri ETO FC az idegenbeli 1–1-es döntetlen
után hazai pályán 4–1-re győzött a Diósgyőr
ellen, így bejutott a legjobb nyolc közé a Magyar
Kupában, ahol a Videoton lesz az ellenfele. A re-
mekül játszó zöld-fehérek már az első félidőben
eldöntötték a továbbjutást, a gólokon Dudás (2),
Fehér és Trajkovic osztozott. Tisza szabadrúgás-

Parádés évzárás továbbjutással
ból ugyan szépített, de a győzelem és a tovább-
jutás egyetlen percig sem forgott veszélyben. 

– Az elmúlt bajnokság után tíz külföldi futballistá-
tól megváltunk, optimalizáltuk a játékoskeretünket
– értékelt Csertői Aurél vezetőedző a csapat szezon-
záró sajtótájékoztatóján. – Sérülés nélkül sikerült vé-
gigcsinálni a nyári felkészülést, és ez is nagy szere-
pet játszott abban, hogy remekül teljesítettünk. A
klub menedzsmentje a nemzetközi szereplés jogá-
nak kiharcolását várja tőlünk, ez minimálisan a do-
bogó harmadik fokát jelenti a ligában. Ennek a cél-
nak eddig tökéletesen megfelelünk. Mélyebben
nem akarom értékelni az elmúlt időszakot, a bizo-
nyítványosztásnak majd jövőre, az utolsó forduló
után jön el az ideje. Addig még tizenhárom találko-
zót le kell játszani minden csapatnak. 

Csertői Aurél elmondta, nyáron három váloga-
tott szintű futballista szerződtetését tervezték, de ez
különböző okok miatt nem valósult meg, viszont a
téli átigazolási időszakban ugyanez a cél. A sajtótá-
jékoztatón elhangzott, hogy a felkészülés január ki-
lencedikén kezdődik, és a tervek szerint február 1-
jétől 12-ig Törökországban edzőtáborozik a csapat. 

A Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola hu-
szonegy éven át nagy sikerrel rendezte meg a labdarú-
gást szerető kisiskolások számára a Palánta-kupát, me-
lyet 2004 óta Fehér Miki Emléktornának neveznek. Az
intézmény a válogatott labdarúgó emléke előtt tiszteleg
azzal, hogy a teremtorna, melyen kisiskolásként ő is sze-
repelt, a nevét viseli. A legügyesebbnek a Ménfőcsanaki
Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói bizonyultak, má-
sodik a házigazda Szabadhegyi Magyar-Német Általá-
nos Iskola, míg a harmadik a Radnóti Miklós Általános
Iskola csapata lett. A legjobb mezőnyjátékos Kiss Tibor
(Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola), a leg-
jobb kapus Schwarcz Dávid (Radnóti Miklós Általános
Iskola), a gólkirály Reizer Dávid (Ménfőcsanaki Petőfi
Sándor Általános Iskola) lett. 

Válogatott
góllövők

A világbajnoki selejtezőre készülő ma-
gyar futsalválogatott hétvégén felkészü-
lési találkozókon kétszer is összecsapott
Szlovénia legjobbjaival. A mieink mind-
kétszer vereséget szenvedtek a házigaz-
dától, előbb 3–1-re, majd 6–4-re nyer-
tek déli szomszédaink. A nemzeti csa-
patban öt győri – Gyurcsányi Zsolt, Lódi
Tamás, Dróth Zoltán, Harnisch Ákos és
Csopaki István – kapott lehetőséget, az
ETO kapusa, Balázs Zoltán sérülés miatt
nem tudta vállalni a szereplést. Gyurcsá-
nyi Zsolt kétszer, míg Csopaki István és
Dróth Zoltán egyszer-egyszer vette be a
szlovének kapuját. Futsalválogatottunk
december 15–18. között Gyöngyösön
játssza le világbajnoki selejtezőit, a mie-
ink az orosz, a kazah és a lett válogatottal
mérkőznek meg a továbbjutást jelentő
első két hely megszerzéséért.

Papírforma
győzelem

A Speciális Szakiskola úszócsapata részt vett a Debre-
cenben megrendezett Fogyatékkal Élők II. Úszó Orszá-
gos Diákolimpiáján. A győriek négy bajnoki címmel, egy
ezüst- és két bronzéremmel, továbbá három negyedik
és egy ötödik helyezéssel gyarapították a város diáksport
területen elért sikereit. A szakiskola csapata december
9–11. között a lengyelországi Poznanban, a Nemzetközi
Integrációs Úszóbajnokságon képviseli Győrt.

A Győri Audi ETO KC a 16. fordulóból elő-
rehozott mérkőzésen a Dunaújvárost fo-
gadta a Magvassyban. A világbajnokságon
szereplő légiósokat nélkülöző zöld-fehérek
sok hibával kezdtek, majd negyed óra után
fokozatosan elléptek ellenfelüktől és nyolc-
gólos előnyt harcoltak ki a szünetre. A má-
sodik félidőben még biztosabb lett a veze-
tés, végül 37–24-re győztek a Karl Erik
Böhn irányította hazaiak. A csapatra még
két mérkőzés vár idén, de cember 17-én 18
órakor Vácon vendégszerepelnek a győriek,
december 29-én 18 órakor pedig az Érd
együttesét fogadják. 
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Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet
Győr, Liezen-Mayer u. 57.  Tel.:
96/412-221. Hétfőn, kedden és csü-
törtökön 16 órától másnap reggel 7
óráig. Szerdán 13 órától 7 órá ig, pénte-
ken 14 órától 7 óráig. Munka szü ne  ti és
ünnepnapokon az ügyelet folyamatos.

PANNON-VÍZ Zrt. Hibabejelentés:
96/311-753. Közterületi hibabejelen-
tés a 06-80/204-086-os ingyenes
zöld számon. Ügyfélszolgálat: 96/522-
630.  Hétfőtől csütörtökig 7.30 és
15.30, pénteken 7.30 és 13.30 között.

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat   
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőtől szerdáig és
pénteken 8-tól 16 óráig, csütörtökön
20 óráig.  A pénztár 15 perccel előbb
zár.  Tel.: 96/512-570. December 9-én
az ügyfélszolgálat technikai okok miatt
15 órakor zár.

Orgona utca Az ügyfélszolgálat a hét
öt napján reggel 8 órakor nyit. Hétfőtől
szerdáig 16 órakor, csütörtökön 17 óra
30 perckor, pénteken 14 órakor zár.  A
pénztár 15 perccel előbb zár. 
Tel.: 96/511-420. Fax: 96/511-659.

ETO Park Az Információs Pont hétfőtől
péntekig reggel 9-től délután 17 óráig
tart nyitva. Telefonszám: 96/815-905.
December 9-én az ügyfélszolgálat
technikai okok miatt 15 órakor zár.

Kodály Zoltán út Az ügyfélszolgálat a
hét öt napján reggel 8 órakor nyit. Hét-
főtől szerdáig 16, csütörtökön 17, pén-
teken 14 órakor zár. A pénztár 15 perc-
cel előbb zár.  Tel.: 96/412-375. Fax:
96/417-386.  Győr, Kodály Z. u. 32/A.

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél szol gá lat
A 96/50-50-50-es számon munkana-
pokon 7 és 16 óra között hívható.

Távhő-hibabejelentés
Éjjel-nappal hívható: 96/425-469.

Hóügyelet
A GYŐR-SZOL Zrt. hóügyelete:
96/516-612.

Ünnepi nyitva tartás

Horoszkóp
KOS
Próbálják kézben tartani indulataikat, kü-
lönben sok sértődést okoznak szeretteiknek. Vi-
gyázzanak pénzügyeikre. Munkahelyükön is pró-
báljanak nyugodtabbak lenni. Inkább tervezgesse-
nek, foglalják el magukat építő gondolatokkal.

BIKA
Most pénzügyeik miatt aggódnak. Tervez-
zék el kiadásaikat, talán így könnyebben átvésze-
lik ezt az időszakot. Párjukat is Önöknek kell irá-
nyítaniuk, és ez most nem kis feladat. Ne adják fel,
a végeredmény megnyugtatja majd Önöket.

IKREK
Látják munkájuk eredményét, és ez meg-
elégedettséggel tölti el Önöket. Építkezzenek ezen
érzésekből, készítsék el a jövő évi tervezetet. Nincs
okuk aggodalomra, ha idén megtették, meghoz-
ták az áldozatot, nem marad el a jutalom sem.

RÁK
Nem árt kicsit egyedül végiggondolni ezt
az évet. Párkapcsolatukban most a legjobb napjai-
kat élik, de a baráti kapcsolatukat  illetően megle-
hetősen ingerlékenyek. Ha nem akarnak hirtelen
eseményeket, vonuljanak vissza és tegyenek ren-
det érzelmeikben.

OROSZLÁN
Törődjenek többet magukkal, egészsé-
gükkel, tegyenek meg mindent azért, hogy rege-
nerálódjanak a nehéz időszakok után. Ne költe-
kezzék túl magukat. Párjukkal töltsenek több időt,
élvezzék a tél szépségeit és eseményeit.

SZŰZ
Ne zárják le ezt az évet úgy, hogy nyitott
kérdéseket, vitákat, félreértéseket hagynak
maguk mögött.  Pénzügyeik, munkáik rendben
folynak, párkapcsolatukkal viszont foglalkozza-
nak kicsit többet.

MÉRLEG
Gondolják végig, hol és mit nem tettek
meg önmagukért ebben az év ben. Önbizalmukat,
önértékelésüket nem árt kicsit rendbe tenni, kü-
lönben párkapcsolatuk ezt megsínyli. Ha nincs
párjuk, az év utolsó heteiben foglalkozzanak csak
magukkal.

SKORPIÓ
Alaposan pénztárcájuk mélyére néztek
ebben az évben. Találjanak ki erre új megoldást, új
koncepciót, hogy a következő évet nyugodtan kezd -
hessék. Hallgassanak párjukra, akinek most jó ötle-
tei vannak. Munkájukban előrelépés várható.

NYILAS
Kicsit álljanak meg, ne hajszolják magu-
kat annyira. Párjukkal élvezzék kicsit az életet, tö-
rődjenek többet magánéletükkel. Készítsék el jövő
évre terveiket és lazítsanak egyet. Egészségükről
se feledkezzenek meg, ne egyenek össze-vissza.

BAK
Végre visszanyerhetik régi erejüket. Bát-
ran vágjanak bele céljaik megvalósításába, hozzák
ki magukból a maximumot. Azért magánéletük-
ről se feledkezzenek meg, a szórakozás most fon-
tos, akár új szerelmek is szövődhetnek.

VÍZÖNTŐ
Ne tegyenek most semmi meggondolat-
lant. Lehet, hogy szívesen jól odamondanának va-
lakinek, de inkább ne tegyék, várják ki a sors út-
jait, és legyenek bölcsebbek a másiknál. Élvezzék
párjukkal az életet,  ha még nincs párjuk járjanak
nyitott szemmel.

HALAK
Jobban tennék, ha már most szabadságra
mennének. Nagyon el vannak fáradva, ezért for-
dítsanak több időt magukra. Párkapcsolatukban
nagyon szép napokat élhetnek meg.

A GYŐR-SZOL Zrt. ügyfélszolgálatainak és
a vásárcsarnok nyitva tartása az ünnepi idő-
szakban az alábbiak szerint alakul:

Kodály, Orgona és Jókai utcai
ügyfélszolgálati irodák: december 19–
22.: 8-tól 16 óráig. December 23-án 8-tól 12
óráig. December 24–26-ig zárva. December
27–29.: 8-tól 14 óráig. December 30.: 8-tól
12 óráig. A Kodály utcai ügyfélszolgálati
iroda december 27-től 30-ig zárva tart.

Az ETO Parkban lévő ügyfélszolgálati
iroda december 19-től 30-ig zárva tart. 

Telefonos ügyfélszolgálat: decem-
ber 19–22.: 8-tól 16 óráig, december 23-án
8-tól 14 óráig. December 24-től 26-ig zárva.
December 27-től 30-ig 8-tól 14 óráig áll az
ügyfelek rendelkezésére.

Vásárcsarnok: ezüst- és aranyvasárnap
6–13 óráig, december 19-én, hétfőn 6–16
óráig, december 24-én 6–12 óráig nyitva, de -
cember 27-én zárva. December 31-én 6–12
óráig nyitva, január 1-jén és 2-án zárva.

Nyerjen halat
karácsonyra!

Halat az asztalra karácsonykor is! Ötezer fo-
rint értékű vásárlási utalványt nyerhet, aki ve-
lünk játszik. Azok között, akik helyesen vála-
szolnak a www.gyorplusz.hu oldalon kérdése-
inkre, a Győri „Előre” Halászati Termelőszö-
vetkezet jóvoltából három darab, egyenként
ötezer forint értékű vásárlási utalványt sorso-
lunk ki, amit halvásárlásra lehet felhasználni.
A kérdések megválaszolásában segítséget
ad a portál Gasztronómia rovata.

A megfejtéseket december 13-ig az on-
line@gyorplusz.hu e-mail címre, vagy le-
velezőlapon a 9002 Győr, Pf. 78. posta-
címre várjuk. A nyertesek nevét december
16-i lapszámunkban közöljük.


