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A WWF Föld Órája világméretű önkéntes kezdeménye-
zés, szeretné felhívni a figyelmet a környezetszennye-
zés és a túlfogyasztás okozta problémákra. Arra kérik
a résztvevőket, hogy minden év márciusának utolsó
szombatján este kapcsolják le egy órára a fölösleges
világítást és áramtalanítsák az elektromos készüléke-
ket. Idén március 25-én 20:30 órakor jön el a Föld Órá-
ja. Győr a hagyományok szerint csatlakozik a kezdemé-
nyezéshez, szombaton 20:30 és 21:30 között a Város-
házánál, a Jedlik Ányos és a Kossuth hídon, a Széche-
nyi téren, a Rába-parton – a Várfal sétánynál, a Kápta-
landombon a bazilikánál, a Rába folyó és a Mosoni-Du-
na jobb partjának alsó sétányánál alszanak ki a fények.

A kezdeményezéshez azzal is csatlakozhatunk, hogy
szombaton este egy órára nélkülözzük a tévénket, gyer-
tyát gyújtunk a villany helyett, vagy nem használjuk elekt-
romos berendezéseinket. A Föld Órája rámutat, némi
odafigyeléssel mi is sokat tehetünk Földünkért.

Idén is csatlakozunk
a Föld Órájához

A Győri Egyházmegyei Karitász élelmiszergyűjtést
szervez március 25-én 8.30-tól 18 óráig a kisme-
gyeri CBA diszkont áruházban, Mohi u. 11. A Kari-
tász-központban, a Kandó Kálmán út 10. szám
alatt március 30-ig, hétfőtől csütörtökig 8 és 16
óra között fogadják a tartós élelmiszereket. A Ka-
ritász tartós élelmiszereket vár (olaj, cukor, rizs,
száraz tészta, konzerv stb.) azok számára, akiknek
nemhogy ajándék, de sokszor még rendes étel se
kerül a húsvéti asztalra. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagy-
böjti élelmiszergyűjtést szervezett a templomok-
ban, ehhez kapcsolódik a Karitász akciója. Az ösz-
szegyűlt adományokból az önkéntesek 8-10 kg-
os, közel egyforma tartalmú csomagokat állítanak
össze. A Karitász szervezete több évre visszame-
nőleg kellő tapasztalattal, ellenőrzött adatbázissal
rendelkezik ahhoz, hogy valóban a rászorultakhoz
juttassa el az adományt.

A kormány 177 millió forintot biztosít a Győr-Pér re-
pülőtér fejlesztéséhez – derül ki a hétfői Magyar
Közlönyben közzétett kormányhatározatból, amely
szerint az összeget a főépület felújítására kapják. A
forrást ez év végéig biztosítják.

A győr-ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Isko-
la is ünnepelt a múlt héten: a 44. Petőfi-hetének ün-
nepélyes megnyitója keretében koszorúzták meg a
költő kerámiaképét
az intézmény Győ-
zelem úti épületé-
nél. Szabó Jenő ön-
kormányzati képvi-
selő köszöntőjében
Petőfi Sándor köl-
tészetét méltatva,
személyes élmé-
nyeit is felidézte,
közelebb hozva a
jelenlévő diákokhoz
a költészetet, a ver-
sek fontosságát,
azok aktuális üze-
netét. Az iskola je-
lenlegi és volt tanít-
ványai verssel, verbunkos tánccal teremtettek re-
formkori hangulatot, a képviselő meghívására pe-
dig Spanicsek Attila tárogatóművész adott elő '48-
as dalokat. A következő napokban pedig közel
húsz győri és Győr környéki iskola több mint 200
diákja mérte össze tudását szövegértésből, nyelv-
helyességből és természettudományi ismeretek-
ből, a Petőfi-iskola vendéglátásában.

Petôfire emlékeztekHúsvéti élelmiszergyûjtés

Fejlesztik a péri repteret

FOGADÓÓRA. Diligens Tibor önkormányzati
képviselő lakossági fogadóórát tart március
28-án, kedden 16:30-tól a Szabadhegyi Ma-
gyar–Német Két Tanítási Nyelvű Általános Isko-
la és Gimnázium épületében (Konini u. 2–4.).

Vasárnap este óta a fél város őt ke-
reste, többszázan járták Győrt és a
peremvidéket, hogy a nyomára
bukkanjanak a városszerte szere-
tett és ismert újságírónak. Titkon
reménykedtünk, hogy nem történik
tragédia és végül előkerül. Csütör-
töki lapzártánkkor szembesültünk
a fájdalmas hírrel. Megtalálták Ju-
dit holttestét.

Egy kolléga elvesztésekor a szo-
kottnál is dadogósabbá válnak a
gondolatok, az ember csak keresi a
billentyűket, a betűk nehezen áll-
nak össze szavakká, a szavak pedig
mondatokká.

Eltűnésekor még nyilvánvalóbbá
vált, mennyien szerették, mennyien
aggódtak érte, mennyien akartak se-
gíteni rajta, de már nem lehetett.

Harcsás Judit 55 évet élt.
Szerette a szakmáját. Mint az új-

ságírók döntő része a megyében, ő
is a Kisalföldnél szívta magába a
betű és a nyomdaszag szeretetét.

Harcsás Judit emlékére
Majd kipróbálta magát a mikrofon-
nál, a Magyar Rádió körzeti stúdió-
jában a rádiózás is megfertőzte, ez-
után felváltva váltogatta a mikro-
font és a tollat, bár nem mindig
kedvtelése szerint. A Győr+ Rádió-
ban futó esti beszélgetései, ember-
meséi sokaknak jelentettek kiutat a
mindannapok kilátástalanságából.
Sokat tett az utánpótlásért, Orosz
Sanyi kollégájával és barátjával az
idei médiatábort is tervezték.

A Harcsi – mert sokan így hívták
– a hivatásának élt, s gyermekeit
egyedül nevelve, folyamatosan
egyensúlyozott a munka és az
anyasággal járó feladatok között.

Állandóan rohant. Hol azért,
hogy gyermekeinek előteremtse
azt, amit gyermekkorában talán ő
sem kapott meg, hol meg azért,
mert vitte előre a hivatása. Ha pe-
dig éppen nem a stúdióban műsort
vezetett, cikket vagy könyvet írt, ak-
kor a rászorulókon segített.

A mi Teréz anyánk – sokszor illet-
ték ezzel a kifejezéssel a szerkesz-
tőségekben, ahol sok évet lehúzott.
Mindenkin segíteni akart, legyen az
hajléktalan, nehezen élő család
vagy éppen egy meggyilkolt lány
hozzátartozói.

Az élet viharai sokszor megtépáz-
ták. Csalódott emberekben, csaló-
dott szerkesztőségekben. Talán ez is
közrejátszott abban, hogy egészsége

megromlott. Szembenézett a halállal,
amikor orvosa kimondta, daganat
van a szervezetében.

Úgy tűnt, legyőzi a rákot. Erőt
adott másoknak is, magának is,
hogy sikerül.

Az elmúlt vasárnap este ottho-
nából távozott, elindult utolsó útjá-
ra. Másokon mindig segített, ma-
gán most nem tudott.

Nyugodj békében, Harcsás Jutka!



Ha a világcégeknek beszállító
magyar kis- és középvállala-
tok nem lépnek be nagyon
gyorsan a digitális világ kapu-
ján, akkor kiesnek a gyártási
láncolatból, mert érteni sem
fogják egymást. Ezt állítja a
kutató, a cégvezető, s Lepsé-
nyi István államtitkár is, aki
szerint a digitális írástudat-
lanság Magyarországon eléri
a negyven százalékot. Tetézi a
bajt, hogy 20 ezer informati-
kus hiányzik a hazai rendszer-
ből. Meg kell rázni a csengőt
az alvó kis cégek feje fölött,
mondta az államtitkár egy té-
véműsorban.
Az új ipari forradalom, a kiber-
fizikai rendszer ridegen hang-
zik, s úgy teszünk, mintha so-
káig nem is lenne vele dol-
gunk. Pedig ez nem a jövő, ha-
nem már a jelen. Pillanatok
alatt megváltozik, újjászüle-
tik a világ. Munkakörök tűn-
nek el vagy alakulnak át. Az
embernek a testhez kapcsoló-
dó robotok révén több keze
lesz, csökken a fizikai erőfeszí-
tés, ám nagyobb szellemi ké-
szenlétre lesz szükség. 
A Magyar Tudományos Akadé-
mia Számítástechnikai és Au-
tomatizálási Kutatóintézeté-
nek igazgatója nemrég azt je-
lentette be: az oktatást és a ku-
tatást is segítő robotrendszert
telepítenek a győri Széchenyi
István Egyetemre. A műszaki
képzéseknek általában az a fá-
jó hiányosságuk, hogy kevés az
a terep, ahol a korszerű elméle-
ti tudást azonnal kipróbálhat-
ják és fejleszthetik a gyakorlat-
ban. Az orvosjelöltek az egyete-
mek háttérklinikáin megis-
merhetik a korszerű szakmát,
de néhány felsőfokú műszaki
intézményben nincs jelen a jö-
vő technikája. Győrnek szeren-
cséje van az itteni világcégek-
kel, ám a robotizáció nemcsak
a járműipar sajátja, hanem
egész életünk része lesz. Ezért
is fontos, hogy minden egyete-
mista ezzel a szemlélettel ke-
rüljön ki, s szükség esetén ők
is rázzák majd a csengőt az al-
vó kis cégek feje fölött. 

H. F.

Csengő

kernek mondható, de a küzdelem foly-
tatása mindaddig feladatunk, amíg a
drogok jelen vannak a fiatalok életében”
– fogalmazott lapunknak dr. Somogyi Ti-
vadar alpolgármester, a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum (KEF) elnöke. Hozzá-
tette,  a március végi közgyűlés elé ke-
rülő beszámolóból is kitűnik, Győr ko-
molyan gondolja a küzdelmet, és min-
den eszközt megragad a veszélyeztetett
csoportok érdekében. Ezt szolgálja a vá-
rosi drogstratégia, amelynek végrehaj-
tására éves munkaterv készül, így követ-
hető nyomon annak hatékonysága.

A KEF nem csak a veszélyeztetett
fiatalokat, de a szülőket, a családokat
is igyekszik bevonni, hiszen ez a közeg
tehet a legtöbbet a megelőzésben. A
Sziget-kék Közösségi Térben például
a fiatal nőket, édesanyákat, valamint
a gyermekeiket egyedül nevelő anyá-
kat külön is megszólították, családok,
gyermekek és felnőttek részére kéz-
műves foglalkozásokat, tanfolyamo-
kat,  kirándulásokat szerveztek. A

megelőzés másik fontos helyszínei az
oktatási intézmények, hiszen idejük je-
lentős részét itt töltik a fiatalok. Ezért
is fektettek hangsúlyt a velük foglalko-
zó drogügyi koordinátorok képzésére.
Az Egészségfejlesztők klubja 10 éve
nyújt lehetőséget számukra a folya-
matos kapcsolattartásra, tapasztalat-
cserére. Sokat tehetnek a fiatalokért
a kortárs segítők is, hiszen a jó taná-
csot az érintettek könnyebben fogad-
ják a velük egykorúaktól. A KEF olyan

szabadidős lehetőségeket is támoga-
tott, amelyek alternatívát kínálnak a fi-
atalok számára, hogy energiáikat
hasznos módon vezessék le – sorolta
a küzdelem eszközeit Miklósyné Ber-
talanfy Mária a szervezet titkára. 

Az elmúlt időszak talán legsikere-
sebb ártalomcsökkentő programja a
Partisegély volt, ami a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat „Színestér” intézmé-
nyének koordinálásával indult két éve.
Az önkéntesek öt szórakozóhelyen ad-
tak tanácsot a fiataloknak, és nyújtottak
segítséget – 2015-ben tíz, 2016-ban
pedig összesen huszonegy alkalommal.
Mindemellett önsegítő csoportok is
működtek a városban. A Hozzátartozói
csoport a szenvedélybetegséggel küz-
dő fiatalok szülei számára nyújtott segít-
séget, míg a Tisztás csoport a szenve-
délybetegséggel érintett személyeket
karolta fel és segítette őket a visszacsú-
szás elleni küzdelemben. 

Az idén folytatódnak a szakmaközi
megbeszélések is, amelyeknek célja,

hogy az oktatási, szociális,
egészségügyi intézmények-
ben, gyámügyben, rendészeti
szerveknél felvetődő családi
problémákkal, szenvedélybe-
tegségekkel, illetve bűnelkö-
vetéssel, áldozattá válással
kapcsolatos nehéz eseteket a
szakemberek együttműködve
eredményesebben tudják

megoldani. Ennek a koordinációját a
Család- és Gyermekjóléti Központ vállal-
ta. Összességében tehát elmondható,
hogy a különböző programokban renge-
teg hatóság, civil szervezet és győri szak-
ember vesz részt együttműködésben,
sokan munkálkodnak a fiatalokért a vá-
rosban. A Kábítószerügyi Egyeztető Fó-
rum ezt a munkát fogja össze 2017-ben
is, amelynek tevékenységéről még töb-
bet a szervezet megújult honlapján, a
kef.gyor.eu oldalon olvashatnak.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A drogok kipróbálási aránya
nem nőtt, ám újabb és újabb ki-
hívásokkal kell szembenézniük a
szakembereknek. Az új szerek
egyre nagyobb teret hódítanak,
de ezek mellett például az inter-
net is komoly függőséget okoz-
hat. Győrben a megelőzésre és
az ártalomcsökkentésre is nagy
hangsúlyt fektetnek.

A kábítószerpiac gyors változásai ko-
moly problémát jelentenek, ma már sok-
szor nem is beazonosítható, hogy mit fo-
gyasztott egy-egy fiatal, az új pszichoak-
tív anyagok gyakran hamarabb okoznak
függőséget. Hatásuk nem kiszámítható,
így fogyasztásuk kockázata is nagyobb,
mint a már ismert és tiltott kábítószere-
ké. Az „új drogok” jelenléte az országban
2010–2016. között növekedett, s hasz-
nálatuk gyakorisága Magyarországon –
akárcsak Lengyelországban és a Balti ál-
lamokban – magasabb az uniós átlag-
nál. A kábítószerek mellett komoly prob-
lémát jelent a fiatalok alkoholfogyasztá-
sa is. Bár a kutatások szerint alkoholt ke-
vesebb alkalommal fogyasztanak, vi-
szont egyszerre nagyobb mennyiséget.
A dohányzás mérséklődött a fiatalok kö-
rében, de azt ma kevesebben tartják ve-
szélyesnek, mint négy évvel ezelőtt.
Mindezeknél talán kevésbé fenyegető-
nek gondolt probléma az internet és az
online játék, ám ezek is komoly függősé-
get okozhatnak, viselkedési, szociális za-
varokat generálnak a fiataloknál.

„Több mint két évtizedre visszatekin-
tő adataink vannak a győri droghelyzet-
tel kapcsolatban, így nyomon tudjuk kö-
vetni a tendenciákat. A kezdeti dinami-
kus növekedés után a 2010-es évek el-
ső felére lassult a kipróbálási arány,
2014-re pedig meg is állt. Ez relatíve si-

A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL
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A megelôzésen és az
ártalomcsökkentésen
is nagy a hangsúly

Folytatják a harcot
a függôséggel szemben
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Bővebb információ:
•  www.gymskik.hu/rendezvenyek 
•  www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

POLGÁRMESTEREK A KAMARÁBAN
A kamara Győr, Pannonhalma, Tét, Kunsziget
településvezetőinek részvételével POLGÁRMESTERI
FÓRUMOT szervez március 29-én 17 órától, a kamarai
székházban, melyre várják a megyei vállalkozások
vezetőit és a megyei településvezetőket.

Kamarai Szalon – 
Nő és férfi, nőiesség, női energiák…

Március 27.

ADATBIZTONSÁGÉRT –
Tudatosan a biztonságért a vállalati információk
védelme érdekében. Tájékoztató.
Március 29.  

MUNKAÜGYI KLUB –
munkaidőkeretről, garantált bérminimumról 

Március 30.

INNOVÁCIÓS KLUB INDUL 
A KAMARÁBAN 
Március 30.

SZAKMAI ÚT A SIGN EXPORA (BP.) –
Reklámdekorációs szakkiállítás

Március 30. 

KOMPLEX VEZETŐI TRÉNING
PROGRAM INDUL
Jelentkezési határidő: március 27.

SZAKMAI ÚT A CONSTRUMA
2017 NEMZETKÖZI ÉPÍTŐIPARI

SZAKKIÁLLÍTÁSRA
Jelentkezési határidő: március 31.

KEZDŐ VÁLLALKOZÁSOK
VEZETŐI KLUBJA
indul április 6-án.

HR KONFERENCIA –
A MUNKAHELY A CSALÁD BARÁTJA (?)

április 12.

„KÖNYVELŐI KLUB”
március 28-án a NAV szakembereivel. Fókuszban
a beszámolók, a társadalombiztosítás változása,
a jövedékiadó-törvény.

A Kodály Zoltán u. 44. mellett, a Barátság
park mögött hat új parkolót alakítottak ki.

Tudjuk, hogy Adyvárosban komoly gond a parkolás,
amikor épült a városrész, a tervezők nem számoltak
azzal, hogy ennyi autó lesz, ezért folyamatosan azon
dolgozunk a többi képviselőtársammal együtt, hogy
a helyzeten javítsunk – mondta el hetilapunknak
Radnóti Ákos, a körzet önkormányzati képviselője.

Adyvárosban a nagy áttörés 2019-ben következ-
het be, a ciklus végére – ha minden jól alakul – ké-
szül el a Kuopio parknál az a parkolólemez, amely
közel kétszáz autó számára biztosítja a helyet. 

A tervezés megkezdődött az elmúlt évben, a beru-
házás közel egymilliárd forintba is kerülhet, amely nyu-
godtan mondhatom, példátlan beruházásnak számít
egy lakótelep életében – mondta Radnóti Ákos.

A képviselő emlékeztetett arra is, egyre nehe-
zebb parkolókat kialakítani, ez sok helyen csak a
zöld területek rovására menne Adyvárosban. Az el-
múlt időszakban így is sikerült közel százzal növelni

A kormány elvi támogatását adta
a térítésmentes első nyelvvizsgá-
hoz, és még ebben a kormányza-
ti ciklusban, azaz várhatóan leg-
később jövő év tavaszáig beveze-
tik a változást – tájékoztatott
szerdán Takács Tímea, a Fideli-
tas győri csoportjának alelnöke.

A győri Fidelitas csoport üd-
vözli a kezdeményezést, hiszen a
magyar lakosságnak, a fiatalok-
nak a nyelvtudása kívánnivalót
hagy maga után. Kutatások sze-
rint, a hazai fiatalok 73 százaléka

Újabb parkolók Adyvárosban

Hetvenmillió forintos költséggel megújítják Ménfő-
csanakon a Győri út–Kisdobos utcai csomópontot.
Alapvető cél, hogy az iskolások számára biztonsá-
gossá tegyék az átkelést, akiknek tizenhárom méter
hosszú úton kell átkelniük a két iskolaépület között.
Sajnos az autósok közül nem mindenki figyel arra,

a parkolóhelyek számát a képviselő körzetében. A
Barátság parkon belül 10, a Grabo-sátor mögött
47, az Ifjúság körút különböző részein 25, a Kodály
utca 2. körül – a mostani bővítés helyszínének túlsó
utcavégén – pedig 11 parkolót alakítottak ki, de a
Szigethy Attila úton és a Körkemence utcában is lé-
tesültek újak.

Ingyenes lesz az elsô nyelvvizsga
beszél legalább egy idegen nyel-
vet, ezen belül 31 százalékuk ren-
delkezik nyelvvizsgával. Pedig a fi-
ataloknak piacképes nyelvtudáss-
ra van szükségük, hogy megállják
helyüket a munkaerőpiacon –
hangsúlyozta Takács Tímea.

Térítésmentes nyelvvizsgát
eddig úgy lehetett szerezni, hogy
ha valaki emelt szintű érettségit
tett idegen nyelvből, és 60 száza-
lék feletti eredményt ért el, auto-
matikusan megkapta a nyelvvizs-
ga-bizonyítványt. Ezt azonban

külföldön nem ismerik el nyelv-
vizsgának – emlékeztetett Gancz
Tamás, a győri csoport alelnöke.
Manapság az egyetemi, a főisko-
lai felvételin plusz pont jár a
nyelvvizsgáért, egy 2014-es ren-
delet értelmében pedig 2020-tól
a felsőoktatásba csak az vehető
fel, aki legalább középfokú (B2
szintű) nyelvvizsgával rendelke-
zik. Ezzel a kormányzati intézke-
déssel 30-40 ezer forintot spórol-
hatnak meg azok, akik első nyelv-
vizsgájukra készülnek.

Csomópont-korszerûsítés Ménfôcsanakon
hogy itt nagy a gyalogosforgalom. Szülők és peda-
gógusok jelezték Szabó Jenő önkormányzati képvi-
selőnek a csomópont átépítésének szükségességét. 

„Már tavaly tervbe vette az Útkezelő Szervezet a
korszerűsítést, a tél miatt azonban csak most lehe-
tett átadni a munkaterületet, nyár közepére egy
megújult csomópontot kapnak a ménfőcsanakiak”
– mondta a helyszínen tartott sajtótájékoztatón
Szabó Jenő.

De mit is takar a korszerűsítés? Középszigeteket
helyeznek el a Győri és a Kisdobos utcában, a diá-
kok így az út közepén meg tudnak állni, s meg tud-
nak győződni arról, hogy biztonságosan átkelhet-
nek-e az úton. Megújítják a csomópont út- és járda-
burkolatát, a buszöblöket, korszerűsítik a közvilágí-
tást. Ennek tartószerkezete sárga villogó figyelmez-
tető jelzést ad az autósoknak, hogy vigyázzanak.

A diákok mellett a busszal utazók is hasznát veszik
a korszerűsítésnek, jobb és bal oldalon ugyanis autó-
busz-megálló van, így az itt leszállók is biztonságosab-
ban kelhetnek át az úttesten a nyár közepétől.
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Az oktatási célok mellett az
ipari partnerekkel való
együttműködést szolgálja
majd a Széchenyi István
Egyetem Felsőoktatási és
Ipari Együttműködések
Központja, az építkezés ha-
marosan megkezdődik.

A fejlesztéshez 6,4 milliárd forintot
nyert az egyetem a Nemzeti Kutatá-
si, Fejlesztési és Innovációs Hivatal-
tól. A tervek szerint az építkezés a
közeli napokban, március végén a
Hédervári út melletti, egykori Man-
na Áruház és több éve használaton

A felújítás tavaly kezdődött, a pénz azonban
nem bizonyult elégnek. Most újabb 300 millió
áll rendelkezésre, így a korszerűsítés folyta-
tódhat az intézményben – mondta el lapunk-
nak Kara Ákos győri országgyűlési képviselő.

A Győri Műszaki SZC Lukács Sándor Mechatroni-
kai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépisko-
lája és Kollégiuma 1951 és 1953 között épült. Az in-
tézmény magában foglalja az iskola, a 245 fős kol-
légium és a tanműhely épületét. Az iskolában folyó
képzés célja a Győr és vonzáskörzetében található
multinacionális vállalatok és azok beszállítóinak, il-
letve egyéb fémmegmunkálással foglalkozó cégek
munkaerő-utánpótlásának, szakemberigényének
kielégítése. Az iskolában jelenleg 1685 diák tanul,
beiskolázási körzete nemcsak Győr-Moson-Sop-
ron, hanem Komárom-Esztergom, Fejér és Veszp-
rém megyére is kiterjed.

A kollégiumban az 1990-es évek elején a tante-
remnyi 10 ágyas szobákat kettéválasztották, az így
kialakított 5 ágyas szobákban a sodronyágyakat he-
verőkre cserélték. Az épület vizesblokk rendszere,
valamint a villamosvezeték-hálózata még az eredeti,
az 50-es években készült, felújításon nem esett át. 

Felsôoktatási és Ipari Együttmûködések Központja Gyôrött 

Március végén indul az építkezés

Háromszázmillió forintból újítják fel 
a Lukács-iskola kollégiumát

kívüli épület bontásával kezdődik, s
a jövő tavaszra készül el a beruhá-
zás – jelentette be a kivitelezőkkel, a
WHB Zrt. és az Euro Generál Zrt.
konzorciumával kötött szerződés
aláírásán dr. Földesi Péter rektor. 

A legújabb fejlesztés három
épületből áll, összterülete mint -

egy 4700 négyzetméter. A Me-
nedzsment Campusban (2514
négyzetméter) előadótermek,
alkotóhelyek, kiszolgálózónák,
kávézó-reggeliző kap helyet. A
kutatásokat, fejlesztéseket,
teszteléseket a Csomagolás-

vizsgáló Laborban (759 négy-
zetméter) és a Fékpad Épület-
ben (1464 négyzetméter) vég-
zik, ez utóbbiban alakítanak ki
egy E-oktatólabort is.

A projekt az elmúlt évben a
működéséhez szükséges eszkö-
zök beszerzésével kezdődött. A
több mint hatmilliárd forintos pá-
lyázati támogatás felét ez jelenti,
a többiből pedig a három épüle-
tet építi az egyetem. 

Dr. Földesi Péter elmondta, az
egyetem szorosan együttműkö-
dik a gazdasági szereplőkkel, de
ahhoz, hogy a tőlük várt világszín-
vonalon tudják kiszolgálni igénye-
iket, szükség van egy olyan egye-
temi központra, ahol a legmoder-
nebb eszközökkel és technológiá -
val végezhetik a közös fejlesztése-
ket. Ez a központ ad majd helyet
az egyetem és az ipar közös mun-
káinak, kutatásoknak, valamint itt
tudják teljesíteni az ipari megren-
deléseket. Oktatási célokat is
szolgál, az oktatók és a hallgatók
is kivehetik részüket a forradalmi
újításokból, többek között a hib-
rid járművekkel kapcsolatos fej-
lesztésekből.

2016-ban a fenntartó, a Győri Műszaki Szakkép-
zési Centrum saját költségvetéséből megkezdte a szo-
bák felújítását, a 30 éves ágyak és a beépített szekré-
nyek cseréjét. Mindemellett műpadlót, konyhai beren-
dezéseket, függönyöket vásároltak. 2017 elején meg-
kezdődött egy kollégiumi szinten az ágyak, az éjjeli- és
a beépített szekrények cseréje is. Az összeg azonban
nem volt elegendő, további támogatásra volt szükség.
Az iskola és a duális képzésben részt vevő vállalkozá-
sok megkeresték Kara Ákos országgyűlési képviselőt,
aki kormányzati és szakmai egyeztetéseket folytatott,
s megszületett a támogatási döntés.



6 / + / 2017. március 24.

HIRDETÉS ADÓZÁS

szerző: h. f.
illusztráció: o. jakócs péter

Győri székhelyű vállalkozásokat is találunk
az adóhatóságnak azon a listáján, melyen
a feketén, bejelentés nélkül foglalkoztató
cégeket tüntetik fel.

Az állami adóhatóság honlapján folyamatosan nyil-
vánosságra hozza azoknak az adózóknak a nevét,
székhelyét, adószámát, amelyeknél jogerős és vég-
rehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat
megállapította, hogy nem tettek eleget a munkavi-
szony létesítésével összefüggő bejelentési kötele-
zettségüknek. Az adóhatóság a jogsértést megál-
lapító határozat keltét és végrehajthatóvá válásának
napját is nyilvánosságra hozza, s csak két év eltel-
tével törli ezeket a bejegyzéseket. 

A listán jelenleg 4.545 tétel szerepel. Azért nem
írhatjuk, hogy ennyi magánvállalkozást vagy céget
sorolnak fel, mert vannak, akik többször is elkövet-
ték a szabálytalanságot. A két év utáni törlés értel-
mében a legrégebbi bejegyzés 2015-ből származik,
a legfrissebb pedig már 2017-es.

2015-ben harmincnál kevesebb győri székhelyű
vállalkozás bukott le azzal, hogy nem jelentette be
alkalmazottait. Tavaly viszont már negyvennél is
több győri társaság vagy magánszemély neve ke-
rült fel a listára. Az idei évből egyelőre csak néhá-
nyat találtunk, ám ebből még nem lehet érdemben
következtetni az idei tendenciára. Nyilván ez az el-
lenőrzések számának alakulásával is összefügg. 

A törvényesen feltüntetett adatok alapján azono-
síthatóak az érintettek, de gyakran már nevük is el-
árulja, hogy mivel foglalkoznak. A győriek között
több, kisebb vendéglátóhely, gyorsételek árusai ta-
lálhatóak, de van építőipari kivitelezéssel foglalkozó,
valószínűsíthetően leginkább alvállalkozóként be-
dolgozó cég is. Különböző kereskedésekre alakult

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése javaslattételi
felhívást tesz közzé a Városrész Szolgálatáért díjak
2017. évi adományozására: Adyváros, Bácsa, Belvá-
ros, Gyárváros, Gyirmót, Jancsifalu, Kismegyer, Li-
kócs, Marcalváros, Ménfőcsanak, Nádorváros, Piny-
nyéd, Révfalu, Szabadhegy, Győrszentiván, Sziget és
Újváros városrészekben.

A díj adományozására javaslatot tehet – Győr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztály
vezetőjének címezve – 2017. április 10-én 15 óráig: Győr vá-
ros közgyűlésében mandátummal rendelkező önkormányzati
képviselő, párt győri szervezete, azon civil szervezet, melynek
székhelye vagy telephelye az adott városrész területén találha-
tó, valamint azon önkormányzati intézmény, melynek székhe-
lye vagy telephelye az adott városrész területén található.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információk megtalálhatók
a www.gyor.hu című honlapon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr MJV Önkormányzata, a tulajdonában lévő, nem
lakás célú helyiségeit bérleti díjra történő nyílt pá-
lyáztatással, hirdetmények útján bérbe adja.

Részletes hirdetmények a Polgármesteri Hivatal 9021 Győr,
Honvéd liget 1. sz. alatti épület hirdetőtábláján (üvegfalon), a
Győr-Szol Zrt. központjában (9024 Győr, Orgona u. 10.), va-
lamint a  www.gyor.hu honlapon a Vagyonhasznosítási felhí-
vás menüpontban tekinthetők meg 2017. március 23-tól áp-
rilis 12-ig, ahonnan a pályázati nyomtatványok is letölthetők.
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Polgármesteri Hivatal (9021
Győr, Városház tér 1. Gazdálkodási Főosztály Vagyongazdál-
kodási Osztályán, ügyfélfogadási időben, vagy telefonon: a
96/500-236-os és a 96/500-277-es számokon.

Részletes ismertetés a pályázati hirdetményeken található!
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje: 2017. április
12. (szerda) 12 óra.

A pályázati tárgyalás helye: Városháza, GyŐr, Városház tér 1. Zech-
meister II. Terem.

Adóhatósági listára kerülnek a feketén foglalkoztatók

Több gyôri vendéglátóhely
és építôipari kivitelezô a listára került

vállalkozások is felbukkannak az adóhatóság listá-
ján. Annak ellenére, hogy a városban jelentős az au-
tóipari beszállítás, ebből az ágazatból csak egy ki-
sebb autógumisnál találtak szabálytalanságot. A vi-
lágcégek és partnereik a jelek szerint nem kockáz-
tatnak. Az igazsághoz tartozik persze, hogy a mun-
kaerő-kölcsönzők egy része nem győri székhelyű.

Megkerestünk néhány érintettet. A vendéglátás-
sal foglalkozók elmondták, hogy gyakran csak pár
napig dolgozik náluk egy-egy alkalmazott, s más
helyet keres magának, a legtöbben Ausztriába
mennek. Győri alkalmazóik tudják, hogy ennek elle-

nére mindenkit az első naptól fogva kötelesek beje-
lenteni, ám a munkavállalók egy része inkább zseb-
be kéri a bérét. Volt olyan megbüntetett vállalkozás
is, ahol azt mondták, hogy barátaik éppen csak be-
ugrottak pár napra segíteni nekik. 

A négy és fél ezres országos listán a győri szék-
helyű vállalkozások aránya, a város és a megye
élénk gazdasági életének tükrében, szerencsére
nem túl jelentős. A lista nyilvánossága azonban ne-
kik is kellemetlenséget okozhat, hiszen ma már a le-
endő partnerek többsége ezeket, az adóhatóság
honlapján elérhető adatsorokat is megnézi.
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EGÉSZSÉG, TUDOMÁNY HIRDETÉS.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az idén már 23. alkalommal ren-
dezik meg városunkban a lakos-
sági egészségmegőrző prog-
ramsorozatot. A szűrővizsgála-
tokkal, előadásokkal, egészsé-
ges programokkal 12 városrész-
ben találkozhatnak a győriek
március 24. és április 29. között.

Az Egészség-Piac 1993 óta, a WHO
Egészséges Városok Program kereté-
ben valósul meg Győrben,  az április 7-i
egészség világnaphoz kapcsolódva. A
programsorozat célja a lakosság figyel-
mének felkeltése a saját egészségének
fontosságára, a résztvevők egészségi
állapotának felmérése, a leggyakoribb
megbetegedések megelőzése, vala-
mint olyan ismeretek átadása, amelyek
hozzájárulnak az egészséges életmód-
hoz. Az egyes helyszíneken az érdeklő-
dők különböző szűrővizsgálatokkal ta-
lálkozhatnak, köztük vérnyomás-, ko-
leszterinszint-, vércukorszint-méréssel,
testsúly-, testzsír-méréssel, testtömeg-
index, csontsűrűség-vizsgálattal, PSA-
méréssel, szem- és hallásvizsgálattal.
Mindemellett előadásokat hallgathat-

A hétvégén kezdôdik az Egészség-Piac
nak meg, tanácsadáson vehetnek részt
és különböző életmódprogramokat pró-
bálhatnak ki (mozgás, sport, gyógytor-
na, egészséges ételkészítés, bemuta-

tás, kóstoló). Az egyes helyszíneken
gyermekprogramokat is kínálnak a fia-
talabb generáció megszólítására.

Az idei téma: A depresszió
Az Egészségügyi Világszervezet

(WHO) minden évben április 7-én ün-
nepli az egészség világnapját, 1948-as
megalakulására emlékezve. A világnap
idei témája: „A depresszió. – Beszéljünk

róla!”  Depresszióval küzdő emberek
minden életkorban, minden életsza-
kaszban, minden országban találhatók.
A depresszió betegség, amelyet állan-

dósult szomorúság és az érdeklődés el-
vesztése jellemez olyan tevékenységek
iránt is, melyeket általában szeret az ille-
tő. A depresszió mentális problémákat
okoz és befolyásolja azt a képességün-
ket, hogy akár a legegyszerűbb hétköz-
napi tevékenységeket is elvégezzük, és
sokszor pusztító következményekkel jár
a családi és baráti kapcsolatokra, vala-
mint a munkavégzési képességre. Leg-

rosszabb esetben a depresszió öngyil-
kossághoz is vezethet. Magyarorszá-
gon a felnőtt lakosság közel 20 százalé-
ka életében legalább egy súlyos (major)
depresszión átesik, és minden adott év-
ben a népesség 6-8 százaléka, illetve
minden adott hónapban pedig 3-5 szá-
zaléka szenved major depresszióban. A
depressziós betegek jelentős hányada
(fele, kétharmada) nem fordul orvoshoz
vagy pszichológushoz panaszaival, mi-
vel a betegek (és a hozzátartozók) nem
is gondolják, hogy gyógyítható állapot-
ról, illetve betegségről van szó. A súlyos,
kezeletlen depressziósok mintegy hato-
da öngyilkosságban hal meg, és a befe-
jezett öngyilkosságok 60-65 százalékát
major depresszió alatt követik el. A dep-
resszió azonban megelőzhető és kezel-
hető, ezért a kampány fő célja, hogy mi-
nél több depresszióval küzdő ember
kérjen és kapjon segítséget. 

Az Egészség-Piac 2017-es prog-
ramjai március 24-én Gyárvárosban
kezdődnek, 25-én Likócson és Kisbá-
csán folytatódnak. A részletes progra-
mok megtalálhatók az
egeszseg.gyor.hu weboldalon, illetve
az aktuális eseményekről lapunk
„Programajánló” rovatában is olvas-
hatnak.

Zsúr lesz a felfedezések házá-
ban. Öt évvel ezelőtt született
meg Győrben a Mobilis Interak-
tív Kiállítási Központ, mely mél-
tó tárlata a járműiparban gaz-
dag városnak. 

Mérnökök, kutatók, turisták, gyerekek
fél évtizede kapnak itt inspirációkat,
műszaki élményeket. Egy mobil város
a műszaki mobilitás gyorsan megúju-
ló értékeit mutatja be. Látványos fizi-
kai kísérleteiket már-már a máguso-
kat kísérő figyelemmel követik azok a
gyerekek, akik az iskolában nem feltét-
lenül mutatnak kiemelt érdeklődést a
tantárgy iránt. Olyan tudományos,

A soksebességes Mobilis 
mégis gyakran mindennapi csodákat
láthatnak, melyek az iskolai oktatás-
ból kimaradnak. A hónap kísérletei so-
rozatban a születésnap alkalmából
most azokat mutatják be, amik eddig
a legizgalmasabbaknak bizonyultak a
látogatók számára.

Egy ilyen intézményt megalapítani
sem könnyű, fenntartani, mindig új és
új tartalommal megtölteni azonban
még nehezebb és költségesebb kül-
detés. Az első öt év azonban bizonyí-
totta életképességét, nyilván annak
tudatában, hogy ez egy olyan befekte-
tés a jövőbe, amire áldozni kell. Gyere-
keink játékosan tudományos szemlé-
letformálásában, pályaorientációjá-
ban, értékeink tudatosításában ko-
moly szerepet játszik a Mobilis, miköz-
ben egyre több turistát vonz.

Működtetői, szakemberei tudják: a
mobilitásra szerveződött felfedezők há-
zának a halála volna, ha statikussá ten-
nék. A Mobilis ezért is mindig aktuális,
kapcsolódik a legfrissebb események-
hez, a felismert igényekhez. Jelen van
a város járműiparában, oktatási, kultu-
rális életében. Tudja, mikor kell sebes-
séget váltani, mennyit érdemes elidőz-
ni egy-egy tematika mellett.

Jó utat a következő évtizedekre!
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CÉGAUTÓBÉRLET

www.carmenrent.hu  • info@carmenrent.hu 
+36-96/423-037 • +36-70/427-6000

BÁZISCSOMAG
Tartós bérleti konstrukció

Finanszírozás akár 0% ÖNERÔVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó

KOMPLETT CSOMAG (flottakezelés):
• Biztosítós kárügyintézés • Szervizelés-,
javítás-ügyintézés • Gumiabroncsok cseréje,
tárolása • Cseregépkocsi • Üzemanyagkártya

TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSSAL
SZEMÉLYAUTÓK KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁRON! 

Autóban az ember

szöveg: h. f.
fotó: marcali gábor

Németh Tibor pedagógiai hitvallása tulajdon-
képpen egyetlen mondat: Sikerélményt adni
a gyerekeknek. Ebben a pár szóban benne
van 35 pedagógusév minden visszaigazolt
bölcselete, szakértelme, s a Kazinczy Ferenc
Gimnázium igazgatójának a világra és tanít-
ványaira nyitott személyisége is. Az idén a
megújulásra mindig kész iskolaigazgató lett
Győr városának egyik díszpolgára. 

Van valami jelképes abban, hogy Németh Tibor igaz-
gatói irodájának ajtói szinte mindig nyitva állnak. Az
egyik a tantestület irányába, a másikon, a titkárságon
keresztül most éppen két diák dugja be a fejét, tanul-
mányi versenyről érkeztek, szeretnének beszámolni
róla. Természetesen viselkednek, nincs bennük sem-
mi szorongás, megilletődöttség, már-már otthono-
san érzik magukat ebben az irodában. Németh Tibor
a tekintélyét nem a távolságtartásával teremtette
meg. Ő érti és tiszteletben tartja ennek a korosztály-
nak az életérzéseit, helykereső próbálkozásait a világ-
ban, gondolkodásmódját, még ha esetenként vitat-
kozik is vele. Ösztönösen tudja azt, amit Jókai Anna
egy novellájában írt le egyik pedagógus szereplőjéről:
„Nincs ingerlőbb a papírhatalomnál.”

Németh Tibor Öttevényben töltötte a gyerekko-
rát, „öregapám mezőgazdasági akadémiát végzett,
intéző is volt Frigyes főherceg birtokán, dédapám
iparos emberként az 1920-as években részese volt
a Tihanyi Apátság felújításának.”  

Tibor tizennégy évesen a győri Kazinczy-gimnázium-
ba jelentkezett biológiai tagozatra.  A biológia iránti ér-
deklődése, ha nem is veszett el útközben, de felváltotta
a történelem szeretete. A földrajzot választotta mellé,
amikor a debreceni egyetemre jelentkezett. Az egyetemi
évek alatt a tanulás mellett „fociztunk, dumáltunk, ren-
geteg jópofa embert ismertünk meg, kocsmáztunk, az
volt a legfontosabb és legizgalmasabb közösségi tér. In-
ni nemigen volt pénzünk, de nem is azért ültünk ott órá-
kat, hanem, hogy jobban megismerjük egymást, vitat-
kozzunk, tudat alatt is készüljünk a jövőre.”

A „kiemelkedően jó” debreceni egyetemi évek-
ben sem fordult meg soha a fejében, hogy nem tér

A város díszpolgára lett Németh Tibor igazgató

Ahol szépen beszélik a magyar és a digitális nyelvet is
vissza Győrbe. A Kazinczyba már negyedéves egye-
temista korában hívták vissza egykori tanárai.
Örömmel fogadta az ajánlatot.

Első augusztusi munkanapján farmerosan, laza
ruhában érkezett az iskolába, de nem nyitott be az
ajtón. Látta, hogy az ablakból matrózblúzos, csinos
diáklányok hajolnak ki, száznál is többen voltak. Vé-
gignézett a saját ruházatán, hazamenni, átöltözni
már nem volt ideje, szerencsére találkozott két kol-
légájával, s mentegetőzött, hogy ilyen illetlenül öl-
tözködött a „tanévnyitóra”. Tanévnyitó? – hüledez-
tek a többiek – ez csak a nyári javítóvizsga. 

Németh Tibor akkor eldöntötte magában, hogy
ezen azért változtatni kellene, nem lehet természetes
dolog az, hogy rengeteg diák javítóvizsgára kényszerül.

Az utóbbi huszonöt évben nálunk nem volt nyári ja-
vítóvizsga – mondja az igazgató –, s nem azért, mert
túl könnyű kézzel osztályozunk. Úgy gondoljuk, hogy
év közben kell meggyőzni, rávenni a diákokat arra,
hogy megtanulják a tananyagot.

Németh Tibor a 35 év alatt egyetlen diákot buk-
tatott meg. „A többiek miatt muszáj volt megten-
nem, hiszen ha azt látják, hogy teljesen felkészület-
lenül is boldo-
gulni lehet, az
igen rossz pél-
da lett volna.”

Az igazgató
szerint az iskola
alapfeladata a
tudás átadása, a
tanároké pedig
az, hogy mindez
ne csak szakszerűen, hanem jó hangulatban és humá-
nusan történjen. A gyereket nem lehet megalázni, je-
lenti ki. A fiatal olyan iskolában tud kiteljesedni, ahol
nem kell rettegni, ahol jól érzi magát, ahol megértik a
gondjait, s ahol kíváncsiak rá, folytatja. A Kazinczyban
ilyen légkört teremtettek a kollégáim, akiknek ugyan-
úgy szól ez az elismerés, mint nekem, jegyzi meg.

A tanároknak el kell fogadniuk, hogy a diákok számá-
ra már az ő életük is történelem – mondja később a ge-
nerációk közötti szakadékról. 2000-ben mutattam egy
Kádár-képet a történelemórán, senki nem ismerte föl. 

A Kazinczyban  a magyar és a  digitális nyelvet
beszélik a diákok. Az iskola névadójának szép ma-

gyar beszéd versenye a magyar nyelv értékeinek él-
ményt adó ünnepe. Ennek is volt érdeme abban,
hogy a rendezvényt pártoló, szervező igazgató a vá-
ros díszpolgára lett.

A Kazinczy országosan elismert gimnázium.
Győr szellemisége, támogatása nélkül nem valószí-

nű, hogy eddig eljutottunk volna. Az
önkormányzat már nem a tulajdono-

sunk, de továbbra is a magáénak tartja a város is-
koláit – mondja.

A kitüntetett igazgató három gyermeket nevelt fel:
Maja az idén érettségizik, Anikó pszichológusként
egy nagy cégnél dolgozik, Nóri pedig jogász és köz-
gazdász lett. Pedagógus végzettségű feleségem
élete jelentős részét a családnak szentelte, avat be
családi helyzetébe Németh Tibor, akinek „több évti-
zedes, magas színvonalú pedagógusi és példaérté-
kű intézményvezetői tevékenysége, a beszédkultúra
fejlesztésében végzett pótolhatatlan, közösséget
szolgáló munkája” elismeréseként adományozta a
díszpolgári címet a város közgyűlése.

A diákok számára
már a tanárok élete is
történelem
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SZENT ANNA-UDVAR TÁRSASHÁZ

A lakásokhoz folyosói privát tároló és zárt udvari parkoló is vásárolható!

ÉRTÉKESÍTÔINK: » 06-30/348-8888 » 06-30/904-3488 » 06-20/852-8380

C.T. & Partner Kft.
» Gyôr, Czuczor G. u. 18—24. 

» 06-96/335-805
» www.ctpartner.hu

BJB — System Kft.
» Gyôr, Bolyai F. u. 21. 

» 06-96/829-716
» www.bjb-system.eu

KÍNÁLATUNKBÓL:

Az árak az emelt szintû szerkezetkész állapotra vonatkoznak.

lakás (m2) szobák száma (db)  terasz/erkély (m2) lakás ára (Ft)

43 1+1 0 13.800.000
43 1+1 fél 7,5 15.500.000
44 1+1 fél 11 15.900.000
56 1+2 fél 9,5 19.900.000
64 1+2 fél 8,5 21.900.000
67 1+3 fél 9 22.900.000

GYÔRBEN A MÉCS L. UTCA ÉS A KISERDÔ KÖZÖTTI RÉSZEN

» www.facebook.com/szentannaudvar 
» szentannaudvar2017@gmail.com

A Mécs László utcai társasházban 63 lakás és 5 üzlet
kerül kialakításra. Minden igényt kielégítô garzonoktól
akár a 4 szobás, különbözô elrendezésû nagy erkélyes
otthonokig. Extrák az épületben és a lakásokban:
gyorslift, privát tároló, bekamerázott udvari parkoló,
térkövezett és parkosított udvar, részben napelemes
és zöld homlokzatú attraktív épület.

IFJAKNAK és
ÖRÖKIFJAKNAK:

» GARZONOK: 29—37 m2-ig
» AMERIKAI KONYHÁS NAPPALI

+ HÁLÓSZOBA: 43—47 m2-ig
» teraszok: 3—17 m2-ig

KIS és NAGY
CSALÁDOKNAK:

» AMERIKAI KONYHÁS NAPPALI
+ 2 HÁLÓSZOBA: 56—62 m2-ig
» AMERIKAI KONYHÁS NAPPALI
+ 3 HÁLÓSZOBA: 67—73 m2-ig

» teraszok: 6—21 m2-ig

PENTHOUSE
JELLEGÛT

KEDVELÔKNEK:
» AMERIKAI KONYHÁS NAPPALI
+ 3 HÁLÓSZOBA: 74—86 m2-ig

» teraszok: 23—45 m2-ig

A LAKÁSOK CSOK 10 + 10 MILLIÓ FT
kedvezménnyel is megvásárolhatók!

szerző: h. f.
fotó: marcali gábor

A Média 2003 Alapítvány kurató-
riumának elnöke, Jancsó Péter, és
az alapítvány titkára, Fábián
György idén is átadta azt a díjat a
magyar sajtó napján rendezett
ünnepségen, amellyel az alapít-
vány minden évben elismerésben
részesíti a közvélemény által leg-
jobbnak talált médiaszemélyisé-
get. Az idei díjazott Szük Ödön, a
Kisalföld örökös fotóriportere lett,
akinek képeiből kiállítás is nyílt az
Esterházy-palotában.

Szük Ödön valósága
Alázatos és büszke szolgálója a

mesterségének Szük Ödön. Képein
szereti átrendezni a teret, de soha
nem a hamisítás szándékával. Pontos
akar lenni. Látványos és érdekes. Ami-
kor szép lányokat fotózott a lapjának,
előtte gyakran megfésülte őket, hogy
ne legyenek rendezetlenek a képen. 

Szük Ödön különös érzékkel emeli
ki a lényeget a képein. Nem akar min-
denáron eredeti lenni, mégsem szára-
zon tárgyilagos. Tudja, hogy ha példá-
ul Esterházy Péter megjelenik valahol

Médiadíj és Szük Ödön kiállítása az Esterházyban 
– sajnos ez már csak a múlt –, akkor
bármi történhet körülötte, mellette, az
ő tekintete a fontos. 

A tekintetekkel sok mindent el tud
beszélni. Legyen az világhírű futball -

edző, népzenekutató, divatos színész,
vagy éppen Presser Gábor és Kiss Já-
nos közös, már-már hetyke jókedve. 

Szük Ödön sajtófotós volt, és mindig
is az marad a szó legmegbecsültebb ér-
telmében. Ő mindig is tudósítani akar.
Tudósít az eseményről, ha pedig a törté-
nések nem mennek eseményszámba,
akkor azt csinál belőlük. Történetet.

Meglátja a szépet, s nem titkolja el
azt, ami csúnya. Valóságot mutat. Két-
ségtelenül van rá hajlama, hogy itt-ott
kiszínezze, szebbnek mutassa, ám
mindig idejében ráüt a saját kezére.

Igényli a visszacsatolást. Tudni
akarja, tetszik-e az, amit csinál. Má-
sokkal is mérni akarja önmagát. Egy
hatalmas életművel a szeme előtt, a
háta mögött, az oldalán, ül a kiállítá-
son az Esterházy-palotában, néha
egy mosolyt látni az arcán. 

Tudjuk, hogy érti, amit képei előtt
gondolunk. 

Munkatársunkat is díjazták
Százezer forintos médiadíjat alapí-

tott a TADAK-NETT Kft. ügyvezető
igazgatója, Tagai István, aki idén a
Győr+ Rádió műsorvezetőjének, Baj-
zát Zsuzsinak adta át az elismerő ok-
levelet és a pénzjutalmat, a győri Mé-
diaklub sajtónapi ünnepségén.

Munkatársunk Mosonmagyaróvá-
ron született, a középiskolát Egerben
végezte, 2008-ban érettségizett,
majd az Eszterházy Károly Főiskolán
tanult intézményi kommunikátor sza-
kon. Tanulmányaival párhuzamosan
kezdett el a médiában dolgozni, elő-
ször televíziózott, majd az egri rádió-
nál hírszerkesztőként gyakorolta a
szakmát. Négy éve költözött Győrbe,
ahol megtalálta a számításait: a
Győr+ Rádióban először a reggeli mű-
sorban hallhattuk a hangját, majd hét-

végente, két éve pedig a Győr+ esti
műsorának vezetője. Emellett a regge-

li adás, illetve a kulturális magazinok
szerkesztőjeként erősíti csapatunkat.

A sajtó szolgálatában
A Győri Médiaklub minden évben

díjat ad át annak a sajtót szolgáló
szakembernek, aki a napi munkánkat
kiemelkedően segíti. Az idei elismerés
Ruskáné Takács Anita tűzoltó főhad-
nagyot, a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szóvivőjét illeti. 

A fotóriporter feleségével
érkezett az ünnepségre

Bajzát Zsuzsit a Győr+
műsorvezetőjét is  díjazták



HIRDETÉS KULTÚRA

10 / + / 2017. március 24.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: piroska klesitz photography 

Díjat alapított a tavaly elhunyt Bedi
Eszter emlékére Venczel-Kovács Zol-
tán színművész és Tóth Zoltán fotós.
Azokat szeretnék kitüntetni, akik a
Győri Nemzeti Színház és a Vaskakas

Bábszínház kulisszái mögött dolgoz-
nak, s akik nélkül egyik este sem me-
hetne fel a függöny.

Bedi Eszter, a Győri Nemzeti Színház
rendezőasszisztense, súgója, a színház
emblematikus kollégája tavaly augusz-
tusban ment el közülünk. Mindene volt
a színház, rengeteget tett azért, hogy a
nézők estéről estére jól érezzék magu-

Bedi Eszti-emlékdíjjal ismerik el 
a kulisszák mögött dolgozókat

kat, s közben a színfalak mögött is min-
den rendben menjen. „Azoknak szánjuk
az elismerést, akik a háttérben dolgoz-
nak minden nap azért, hogy mi színé-
szek a rivaldafényben állhassunk“ –
mondta el Venczel-Kovács Zoltán egy
Facebookra feltöltött videóban.

A színésszel nem csak kollégák vol-
tak, hanem jó barátok is, ahogy Tóth Zol-
tánnal is, számos kezdeményezésben
vettek részt együtt, például ők a Tartal-
mas tábor életre hívói. Elmondták, két
olyan győri intézmény háttérdolgozóit
szeretnék díjazni – a Győri Nemzeti
Színházét és a Vaskakas Bábszínházét
– melyeket Eszti otthonának tekintett.

Nyolc csoportra szedték a színházi
tárakat: hang, világosító, fodrász, öltöz-
tető, díszítő, kellék, valamint a súgókat-
asszisztenseket és az ügyelőket szed-
ték csokorba. A csoportokból egy-egy
nevet sorsoltak, ők a jelöltek, akik ne-
veit hétfőn, sajtótájékoztatón árulják el.
A bejelentést követően kisfilmek ké-
szülnek róluk, ahol a közönség megis-
merheti a munkájukat, s szavazás útján
dönthetnek, ki kapja az első Bedi Esz-
ti-emlékdíjat, melyet június 12-én, egy
gála keretében adnak át.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: fehér alexandra

Kétszáz éve született a magyar
irodalom egyik legismertebb és
legjelentősebb alakja, Arany Já-
nos. A 2017-es emlékévben szá-
mos programot szerveznek or-
szágszerte és határon túl, me-
lyekkel felidézik a ballada
Shakespeare-jeként is emlege-
tett költő sokrétű személyiségét
és munkásságát. A Győri Nemze-
ti Színház társulata a Vill-Korr Su-
libérlet keretében A Pál utcai fiúk
után a Kszel Attila által írt és ren-
dezett Arany című színművet mu-
tatja be szombaton a Kisfaludy
Teremben.

„A legtöbb nagy költő élete közismert,
Arany esetében azonban olyan hatal-
mas életműről beszélhetünk, hogy ál-
talában nem jut időnk megismerni, ki
is volt ő. A darab az életútjára fókuszál:
honnan jön, s hogyan lett az, aki, mi-
ként formálódott a személyisége. A
Margitszigetre kalauzoljuk a nézőket,
a tölgyfák alá, ahol halála előtt az Őszi-
kék-balladákat írta. Nem mondom,
hogy átlagos darab lesz, de remélem,

A magyar irodalom legjelentôsebb alakját idézik meg
hogy sajátos humorával, formáival
megnyeri a gyerekek figyelmét” –
mondta el Kszel Attila. Az ősbemuta-
tóban Arany János élettörténete mo-
dern színházi formanyelven elevene-
dik meg, az előadást pedig élő zenei
betétek is színesítik.

A Nagyszalontán, 1817-ben szüle-
tett költő szülei tizedik gyermekeként ér-
kezett a világra. Tisztes szegénységben
nevelkedett, s már 3-4 évesen megtaní-
tották olvasni, a hamuba rajzolták a be-
tűket szülei. Környezetében csodagye-

reknek tartották, már iskolai évei alatt
megismerték versei által.

S ahogy az majd a színdarabból is ki-
derül, néhány évet eltöltött Debrecen-
ben, majd vándorszínésznek állt. Falta a
könyveket, s több nyelven olvasott. An-
golul egyedül tanult meg, az angol szö-

vegeket összevetette a némettel. Tudá -
sát odáig fejlesztette, hogy nevéhez kö-
tik a magyar műfordítás-irodalom fellen-
dítését. A magyar nyelv egyik legna-
gyobb ismerője volt, mintegy 23 ezer
szót használt költeményeiben. „Néhány

művét mi is megmutatjuk, a Toldiból
húszperces, tömörített zanzát láthat a
közönség vándorkomédiás stílusban, A
walesi bárdokból pedig utcaoperát ké-
szítettünk. Egy lírai verset is szerettem
volna választani, végül a Letészem a lan-
tot című mellett döntöttem, ami amel-
lett, hogy gyönyörű, egy sajátos lélektani
állapotot is mutat” – árulta el Kszel Attila
és hozzátette, Arany szélsőséges, érzé-
keny ember volt. Az említett verset 1849
után írta, s benne volt minden fájdalma.
„Arany életéről nehéz volt úgy írnom,
hogy ne a tragédiák sorozatára fókuszál-
jak. Inkább azokat az elemeket keres-
tem, ahol tudunk örülni vele együtt.”

Kszel Attila korábban is foglalkozott „a
magyar ballada Shakespeare-jével”, két
éve A walesi lakomában dolgozta fel a „A
walesi bárdok" című balladát. Az idős köl-
tő szerepét Posonyi Takács László játssza,
ahogy az előbb említett darabban is ő volt
a főszereplő. Közreműködnek a teátrum
stúdiós hallgatói; Arany János életének
fontos szereplőit Bede-Fazekas Csaba,
Molnár Judit, Maszlay István, Janisch
Éva, Sík Frida, Ungvári István és Molnár
Zsolt alakítják. A prímás szerepében a
győri színház zenekarának koncertmes-
tere, Németh Csaba nemcsak muzsikál,
de epizódszerepet is játszik.
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
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50 JAHRE FESTIVAL DER JUNGEN
MUSIKER, Das Jubiläums-Galakonzert
findet am Freitag, den 24. März um 18 Uhr
im Konzertsaal der Liszt Ferenc Musik -
schule statt.

In Verbindung zur Ausstellung „DIE PLA-
KATE DES UNGARISCHEN TON-
FILMS von 1931–1944 gibt es am 28.
März um 19 Uhr das Konzert „Ma éjjel” im
Esterházy-Palast (Győr, Király u. 17.) mit
der Sängerin Sapszon Orsolya und dem Pi-
anisten Cseke Gábor.

„ROMANTIKA” - ein Konzert des Győrer
Philharmonie Orchesters, unter der Lei-
tung von Berkes Kálmán am 29. März im
Richter Saal (Győr, Aradi vértanúk útja
16.). Unter Mitwirkung von: Kelemen Bar-
nabás (Geige). Es erklingen: Tschai-
kowsky: Geigenkonzert in D-Dur und
Schuberts I. Symphonie (D-Dur).

Am 26. März findet von 10-16 Uhr im Győrer Haus
der Generationen (Aradi vtk. Útja 23.) erneut DIE
OSTEREIERAUSSTELLUNG UND -MESSE
STATT. Es besteht Gelegen heit mit Sárközer, Gyi-
meser und Moldvaer Csángó Motiven beschrie-
bene Eier zu bestaunen. Es gibt mit Hufen besch-
lagene, durchbrochene, blattbelegte und mit an-
deren pflanzlichen Farbstoffen bemalte Eier. Im
Spielhaus kann Osterschmuck entstehen, mit Hil-
fe der volkskünstlerischen Designerin und Eierma-
lerin Bakó Ildikó können Interessierte Eier malen. 

Im Rahmen der Programmreihe „SYNAGO-
GENJAZZ” findet am 25. März um 19 Uhr das
Konzert des Duos Lilienn & Kónyai Tibor in der
ehemaligen Synagoge (Győr, Kossuth L. u. 5.) statt.
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

PROGRAMajánló

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet  (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu). 
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

A NAGY HÁBORÚ 1914–1918.
című történelmi előadás-sorozat
március 28-án 17 órakor folytató-
dik a Kisfaludy Károly Könyvtár
rendezvénytermében (Baross G.
út 4.). Orbánné dr. Horváth Márta
helytörténész „Állította a hálás
utókor” – Az első világháború
győri áldozatainak emlékhelyei cí-
mű előadását hallgathatják meg
az érdeklődők.

ROMANTIKA címmel hallha-
tó a Győri Filharmonikus Zene-
kar koncertje Berkes Kálmán
vezényletével március 29-én
19 órakor, a Richter Teremben
(Aradi vértanúk útja 16.). Köz-
reműködik: Kelemen Barnabás
(hegedű). Felcsendül Csaj-
kovszkij: D-dúr hegedűverse-
nye és Schubert: I. (D-dúr)
szimfóniája.

VÁRKERÜLŐ KÖRSÉTA címmel indul tematikus városnézés az Original
Balance Kft. szervezésében március 26-án 15 órakor, a Látogatóközpont
(Baross út 21.) elől. A részvétel regisztrációhoz kötött: idegenvezetes.
gyor@gmail.com

ÖTVENÉVES AZ IFJÚ MU-
ZSIKUSOK FESZTIVÁLJA. A
jubileumi gálakoncertre március
24-én 18 órakor kerül sor a Liszt
Ferenc Zeneiskola hangverseny-
termében.

AZ ÚTON – HATÁRTALANUL sorozat keretében Kovács Tamás élmény-
beszámolóját hallgathatják meg az érdeklődők, aki 6 hónap alatt 17 orszá-
gon keresztül 13 ezer km-t tett meg két keréken Európában, közben meg-
mászta a Mont Blanc-t. Az előadás március 30-án 16.30-kor kezdődik a Dr.
Kovács Pál Megyei Könyvtár klubhelyiségében (Herman Ottó u. 22.).

Március 25-én, szombaton 16
órakor a HUMAN című fran-
cia dokumentumfilmet vetítik
a győri FILO-Filmklubban (Ká-
lóczy tér 15.). 

AZ ARANYKAPU ZENE-
KAR tavaszváró gyermekkon-
certet tart március 31-én 17
órától a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár klubhelyiségében
(Herman Ottó u. 22.).

AZ EGÉSZSÉG-PIAC keretében idén tavasszal is 12 helyen vár-
ják az érdeklődőket a városban ingyenes szűrővizsgálatokkal, élet-

mód-tanácsadással, bemutatókkal és kóstolókkal! Programok a hétvégére: március 24-
én 15 órától 18.30-ig a Gyárvárosi Közösségi Házban (Külső Árpád út 6–8.) várják
az egészségtudatos lakosokat. Március 25-én (szombaton) 9 órától 12-ig a Li-
kócsi Közösségi Házban (Esztergető u. 12.) kaphatnak teljes képet egészségi ál-
lapotukról az érdeklődők, szintén 9 órától 12-ig Kisbácsán, a Kisbácsai Általános
Iskolában (Sövény u. 15.) vehetnek részt vizsgálatokon és számos programon a
látogatók. Részletes program és további információk az egeszseg.gyor.hu hon-
lapon és a Facebookon érhetőek el.

Március 26-án 10–16 óra között újra megrendezik
a HÍMES TOJÁS KIÁLLÍTÁST ÉS VÁSÁRT a
Generációk Házában (Aradi vértanúk útja 23.).
Megcsodálhatjuk a sárközi, gyimesi és moldvai
csángó motívumokkal megírt tojásokat, de lesz
itt patkolt, áttört, levélrátétes és különféle növényi
színezőanyaggal festett tojás is. A játszóházban
elkészülhetnek a húsvéti ünnep díszei, az érdeklő-
dők Bakó Ildikó tojásfestő népi iparművész segít-
ségével festhetnek tojásokat.
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Irodák, szállodák, 
üzletek, lakások
teljeskörû 

tervezése, 
kivitelezése.

BELSÔÉPÍTÉSZETI

9025 Gyôr, Kossuth L. u. 23.
Tel.: +36-96 830650, +36-20 3550249

Gyôrben, a Töltésszer utcában, a Rába Quelle Élményfürdô
mellett, a Belváros közelében 32 lakással és 8 üzlettel
új társasház épül.

Átadás:
2017. december

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

ELADÓ

ÜZLETHELYISÉGEK

Üzletek:
53 nm-tôl 155 nm-ig 

a CORNER REZIDENCIÁBAN!

Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

A fenti tabletták nem helyettesítik az orvosok által elôírt gyógyszeres kezelést!

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

„Az én orvosom is
ezeket ajánlotta.
Nekem bevált!”



tani, szőrét könnyű ápolni. A
francia buldog több külön-
böző színezetben ismert:
csíkos, fekete-fehér foltos,
bézs (a tejeskávétól a vörö-
sig), bézs-foltos, vörös és
vörös-foltos. Ezeken kívül
előfordulhat még a kék,
kék-foltos, csokoládé és

csokoládé-foltos, a „sable”
és a „black and tan” is, noha

ezek nem megengedett szí-
nek. A foltos színezetnél kívána-

tos, hogy a foltok csíkosak legye-
nek. A csíkos alapszínű kutyáknál

a mellkason és a fejen lehetnek fehér
jegyek, de nem túl sok. Vannak (csak-

nem) teljesen fehér buldogok is; ezeket a
tarkák közé sorolják. A francia buldogok várha-

tó élettartama tíz év.

SZERKESZTI ÉS FOTÓZZA: NAGY FERENC 

m a g a z i n

szöveg és fotó: nagy ferenc

A franciák legtipikusabb, „legfranciább” kutyája.
Származása vitatott. Sokáig nem ismerték el mint
önálló fajtát, mert az angol buldog kisebb változa-
tának tartották. Csupán 1898-ban lajstromozták.
A feltételezések szerint a 19. század vége előtt
nem sokkal csipkeverők települtek át Angliából
Normandiába, és magukkal vitték törpe buldogja-
ikat is. Míg a fajta a szigeten hanyatlásnak indult,
a család francia ága felvirágzott, és Párizs környé-
kén sok rajongója volt. Ott terrierekkel és griffo-
nokkal keresztezték őket, és olyan molosszus tí-
pust alkottak meg, amely temperamentumában
és küllemében világosan elkülönült a buldogoktól.
A hivatalos elismerésig azonban még hosszú volt
az út, mert a denevérfülű, alacsony testű, elő-
reugró állkapcsú kutyák tenyésztésével
Párizs egyszerű emberei foglalkoztak:
kézművesek, utcai árusok és szolgá-
lók. A „bouledogue francais” csak
akkor vált szalonképessé, ami-
kor VII. Edward angol király is
vett egy ilyen kutyát.

A francia buldog intelli-
gens, kedves, gyengéd és
hízelkedő. Igénytelen, és
mindig kész megosztani
gazdájával annak örömét-
bánatát. Szelíd, barátsá-
gos, és nagyon szereti a
gyerekeket. Szeret sétálni,
de nem kimondottan sza-
ladgálós kedvű. Mindezek
ellenére igen játékos. Keve-
set ugat. Testarányai miatt
sajnos a problémás fajták közé
tartozik, nagy feje, keskeny me-
dencéje miatt a természetes szü-
letések ritkák, sok kutya nehéz lég-
zésben, horkolásban szenved, és érzé-
keny a melegre. A bully jól tartható város-
ban, különösen alkalmas idősebb emberek tár-
sának. A szemét és az orr-redőit tisztán kell tar-

A kutyák bohóca: Francia buldog

(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese, keresse havi műsorunkat a Győr+ Televízión!
A Zooo+ magazint a you tube-on is megtalálja.)
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szöveg és fotó: nagy ferenc

A westernlovaglás immáron nemcsak Ameriká-
ban, de a világon mindenütt utat tör magának, je-
lenleg a legnépszerűbb lovaglási, lótartási forma.
Nem véletlenül, hiszen a világ regisztrált lóállomá-
nyának kétharmadát, azaz közel tízmillió lovat
számláló quarter horse, paint horse, illetve appa-
loosa állományok igen sikeresek. Ehhez jönnek
még az amerikai ranch lovak, illetve egyéb wes-
tern hasznosítású lovak, mint a pintó, vagy éppen
a palomímó, bár ez utóbbiak színük alapján let-
tek kategorizálva. Számos egyéb fajtát
is lovagolnak még western mód-
ban, lásd arab telivér, illetve
különböző félvérek.

De mi is ez a western
módi, kérdezheti a lai-
kus? Hát kérem szépen
ez egy komplex tudo-
mány, ami a természet-
szerű tartási módoktól
a csúcskategóriás ver-
senymódszereket is
magában foglalja. Sok
milliárd dolláros üzlet -
ágat takar ez elsősorban
Amerikában, de egyre elter-
jedtebb a világ különböző tájain
is. Táplálékok, istállózási technikák,
kovács és egyéb szolgáltatások,
szállítási eszközök, valamint sok egyéb
„hardware”, valamint „service” tartozik ide. Ennek
egyik ága a különböző westernlovas felszerelések
garmadája. Ezek lehetnek alapfelszerelések, mint
nyereg, kengyel, zabla, illetve kiegészítő felsze-
relések, mint lábvédők, sarkantyúk vagy ép-
penséggel különlegességek, mint a mexikói
kantár, a romal reins. Vegyük sorra őket! Van
a szabadidő-lovaglás és a versenylovaglás.
A kettő között általában minőségbeli az
ugrás, bár gyakran láthatunk igényes hob-
bistáknak készülő felszereléseket is.
Kezdjük a nyereggel! A westernnyereg
hagyományosan mély és kényelmesen
megülhető alkalmatosság, többnyire
szarvval. Bőrből készül, díszítésére álta-
lában ezüst ötvözetű vereteket használ-
nak. A munkanyereg naturálisabb, és a
szarv megerősített, emlékezünk talán a
mindenki által látott rodeóversenyek lasz-
szós számaira, ahol a meglasszózott borjút
a nyeregszarvhoz kötik. Az egyéb verseny-
nyergeken a szarv inkább dísznek szolgál,
bár a lovas megfáradva szeret ezen megtá-
maszkodni, míg szusszan egyet.

A kengyelek bőrből vagy díszesen metszett
fémből készülnek. A nyereg alá használt takarók
többnyire indián motívumokat mutatnak, ezek
alá speciális habszivacs alátét dukál a mai mo-
dern időkben. Kétféle zablát használnak. A klasz-
szikus, mindenki által ismert csikózablát kétke-
zes lovaglással, és a speciális feszítőzablát, vagy
más néven correction bitet egy kézzel használják.
A feszítőzabla csak magasan képzett lovasoknak
és lovaknak javallt, mert a kevésbé felkészültek

ZOOO+ MÁRCIUS

(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese, keresse havi műsorunkat 

Lovas felszerelés: western 
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komoly egészségkárosodást okozhatnak a lovak-
nak ennek durva használatával. Természetesen
ezek is lehetnek valóságos vésnöki és bőrdísz-
műves remekek is. A bosal csak extrém módon
együttműködő ló–lovas párosnak ajánlott. Itt az
eszköz az orrnyeregre gyakorol nyomást, illetve
a testsúlysegítségek hangolják össze a közös
munkát. Itt kell még megemlítenünk a nem lova-
golt, hanem kötőféken bemutatott lószépségver-
seny alapfelszerelését, az ezüst veretekkel díszí-
tett kötőféket, jó amerikai kifejezéssel show hal-
tert. Külön említem még a western divatruháza-

tot, aminek nagy rajongói a höl-
gyek, bár gyakran férfi-

társaik se maradnak
le mögöttük a pá-

váskodásban:
csizma sar-

k a n t y ú v a l ,
élre vasalt
f a r m e r -
n a d r á g ,
díszes öv
hatalmas
ezüst öv-

csattal. Fe-
lül hosszú

ujjú, többnyi-
re kockás ing,

a hölgyeknél blúz
és kis mellényke, va-

lamint fő büszkesége
(többnyire a férfiaknak)

a kalap! Jómagam egy te-
xasi küldöttséggel ebédeltem egyszer körülbe-

lül 40 fokos melegben, ahol nem értettem,
hogy az ebédlőasztalnál miért nem veszik

le, de ők csak lelkesen ettek méregdága
kalapjukban. A texasi furgonok is azért

olyan nagy belmagasságúak, hogy
kalapban is kényelmesen be lehes-
sen ülni.

Nem kötelező, de ajánlott a roj-
tos chaps viselése is. A lószépség-
verseny felvezetői, más néven a
handlerek, csizmában, öltöny-
nyakkendőben, valamint kalapban
hozzák az arénába a sok izgatott ál-
latot. Különösen látványos a mének

felvonultatása és sorba állítása, ami-
hez acélidegek szükségesek, mert lé-

vén tenyészcsődörök, meglehetősen
krakéler némelyikük. Persze felkészült

ló–lovas párosnak ez sem okozhat prob-
lémát! Természetesen ez az egész sport-

és hobbilovas összhang jelentős tapasztala-
tot kíván, ahogy a megfelelő felszerelés kiválasz-

tása is. Mindenkinek sok sikert kívánunk, aki
megpróbálkozik ezzel a hasznos szabadidős hob-
bival vagy sporttal! Ráadásul gyönyörű felszere-
lésekben parádézhat, már ha a pénztárcája is le-
hetőséget nyújt rá.

a Győr+ Televízión! A Zooo+ magazint a Facebook-on és a you tube-on is megtalálja.)

Ne feledjék, ZOOO+ a mi műsorunk! Ha ön az állatvilág, a növények, a természet szerelmese, várjon minket havonta megjelenő
magazin műsorunkkal, itt és a Győr+ Televízióban is! Hallgassa meg rádióműsorunkat szombatonként!

Kérem, kövessen minket a youtube-on,  illetve a Győr+ Televízió honlapján!
Jó szórakozást!

módra
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(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese, keresse havi műsorunkat a Győr+ Televízión!
A Zooo+ magazint a you tube-on is megtalálja.)

egyikhez friss, tiszta eszközt használ-
junk. A negyedik hét végén érdemes
alomra szoktatni a kicsiket. Csak a
nem csomósodó típusú való a kicsik-
nek. Vizüket forraljuk fel és hűtés után
adjuk nekik. A legtöbb hasmenés a for-
ralatlan csapvíz miatt van, de a legve-
szélyesebb a tehéntejjel való itatás! Áz-

tatott kö-
lyök prémi-

umtáp az el-
ső időszakban, később

száraztáp etetése javasolt. Az első
vakcinák nyolchetes, a következők

tizenkét hetes korban aktuálisak,
amikor mikrochipjüket is meg-

kaphatják a fiatal kölykök.
Négy hónapos korban biz-
tonságosan viheti el őket
új gazdájuk, hogy meg-
kezdhessék életüket vég-
leges otthonukban. Fon-
tos, hogy az átmenet
zökkenőmentessége mi-
att ne változtassunk táp-
lálékot, és a stressz csök-

kentése miatt sokat
játsszunk új kedvencünk-

kel! Figyelem: rendkívül sok-
fajta új vírusos betegség tize-

deli a cicákat, ezért lehetőleg la-
kásban tartott cicát soha ne vi-

gyünk utcára, parkba! Manapság a
nem kívánt vemhességek elkerülése ér-
dekében legjobb, ha kasztráltatjuk házi
kedvencünket. Ezt hobbiállatok esetében
négy hónapos kor után, az állatorvossal
konzultálva, praktikus elvégeztetnünk.

szöveg és fotó: nagy ferenc

Itt a tavasz! Elérkezett hobbiállataink
szaporodási időszakának csúcsa. A
természetben ezek az állatok az évsza-
kok változásaitól függnek. Tavasszal és
nyáron bőven áll rendelkezésükre táp-
lálék: például madárfiókák, rovarok és
békák. Így a szaporodási ritmusuk is
ehhez a rendhez igazodott, amely tél
végén, kora tavasszal kezdődik erőtel-
jes nyivákolással, ami leginkább a síró
kisgyermek hangjára hasonlít. Az egye-
dül élő nőstények ezzel, és a vizeletük-
ben lévő szaganyagokkal vonzzák ma-
gukhoz a kandúrokat. A párosodás
megtörténte után 65 nappal (plusz-mí-
nusz három nap) megszületik az első
kölyökcica. A magzatvíz távoztával
általában egy órán belül érkezik
az első kis jövevény. Utána fél-
óránként a többi. 2–6 kölyök
a házi cicáknál, ellenben a te-
nyészcicák egy részénél ke-
vés és kényes utód várható
csak. Legjobb, ha a szülést
az anyára hagyjuk. Ne nyisza-
toljunk ész nélkül ollóval köl-
dökzsinórt, mert ezzel többet ár-
tunk, mint használunk. Az anya el-
rágja a köldökzsinórt és megtisztogat-
ja a kicsiket, valamint megszüli a pla-
centákat is, amit eltávolíthatunk mellő-
le. Ne feledjük, hogy 22–24 Celsius-
fokra van szükségük a csöppségeknek,
mert az első négy hétben alakul ki a hő-
háztartásuk! Viszont vigyázzunk, ne-
hogy megfőzzük a kicsiket, például
alájuk rakott fűtőpárnával vagy túl
közeli infralámpával. Érdemes szá-
razra törölni őket tiszta papírtör-
lővel. Figyeljünk rá, hogy mind-
egyiknek jusson emlő, mert az
első napokban az erősebbek
elnyomják a gyengébbeket, és
ennek elhullás lehet a vége. Az
első négy hét viszonylag ese-
ménytelenül telik, ha nem tör-
tént komplikáció a szülésnél. A
kicsik szépen gyarapodnak az
anyatejen, amennyiben a nős-
tényt prémiumtápokkal etetjük és
nem háztartási maradékkal. Az el-
ső hét után nyílik a szemük. Amennyi-
ben összeragad, tisztogassuk meg
óvatosan egy kis pohárka forralt vízbe
rakott tengeri sós vízzel: négy deciliter-
hez tegyünk egy csapott kávéskanállal.
Papír zsebkendőt itassunk át vele,
majd egyenként töröljük meg a problé-
más szemeket, természetesen mind-

ZOOO+ MÁRCIUS

Kölyökcica-ABC: fogamzástól a leválasztásig
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Targoncavezetôket
keres azonnali kezdéssel.

Elvárásaink: • VAN jogosítványod  elektromos targoncára (3324, 3312, 3313 típ. vagy 3332 típ.)?
• TUDSZ pontos, precíz és megbízható lenni?
• VÁLLALNÁL több mûszakos munkarendet?
• TUDOD, mi a be- és kitárolás?
• TUDSZ biztonságosan közlekedni?
• TUDSZ kamionról  le- és felpakolni?
• HASZNÁLTÁL már szkennert?

ITT a helyed, légy a mi csapatunk tagja!
Amit nyújtunk: • JUTTATUNK Neked útiköltség-térítést 93%-ban

• JUTTATUNK Neked prémiumot már a próbaidô alatt is
• JUTTATUNK Neked Készpénz Cafetériát a próbaidô alatt
• JUTTATUNK Neked egyéni választással Cafetériát a próbaidô után
• JUTTATUNK Neked munkaruhát vállalati tisztítással
• JUTTATUNK Neked tiszta, rendezett munkakörnyezetet

Jelentkezz már holnap!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori út 01136/42. Érd.: 96/900-169
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@imperial-international.com

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába

Raktári munkatársakat
keres azonnali kezdéssel.

Elvárásaink: • VAN tapasztalatod átcsomagolás  területén?
• TUDSZ pontos, precíz és megbízható lenni?
• VÁLLALNÁL több mûszakos munkarendet?
• TUDOD, mit jelent az áruátvétel?
• TUDSZ pontosan számolni és precízen összehasonlítani adatokat?
• LÁTTÁL már göngyölegszortírozást típusonként?
• HASZNÁLTÁL már szkennert?

ITT a helyed, légy a mi csapatunk tagja!
Amit nyújtunk: • JUTTATUNK Neked útiköltség-térítést 93%-ban

• JUTTATUNK Neked prémiumot már a próbaidô alatt is
• JUTTATUNK Neked készpénz Cafetériát a próbaidô alatt
• JUTTATUNK Neked egyéni választással Cafetériát a próbaidô után
• JUTTATUNK Neked munkaruhát vállalati tisztítással
• JUTTATUNK Neked tiszta, rendezett munkakörnyezetet

Jelentkezz már holnap!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori út 01136/42 Érd.: 96/900-169
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@imperial-international.com

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába

Húsvéti termelői és kézműves vásárt
tartanak április 8–9. között a Duna Cen-
terben, ahol fedett helyen, 2600 négy-
zetméteren nyolcvan kiállító hozza el a
portékáit. Beszerezhető lesz mindaz,
ami az ünnepi asztalra és ajándéknak
való. Az ország minden tájáról, valamint
Erdélyből is érkeznek termelők, kézmű-
vesek, árusok, akik egészséges termé-
keik legjavát kínálják a győrieknek.

A teljesség igénye nélkül felsorolva
válogathatunk például füstölt áruk, saj-

PR-CIKK HIRDETÉS

Sárkányfû, mangalica sonka, szamársajt 
és táncoló gyertyatartó

rakoztatja. A parkolóban a Cardio-
Mobile egészség-buszban felmé-
rik állapotunkat.

Minden standnál kóstolók várnak,
így mielőtt megvásárolnánk egy-egy
kiszemelt terméket, megízlelhetjük,
hogy biztos a kedvünkre való-e.

Az érdeklődőket szombaton
8–20 óráig, vasárnap 8–18 óráig
várják. A kiállítókról bővebb infor-
mációt a www.facebook.com/vi-
talbazar oldalon olvashatunk.  (x)

tok, sütemények, csokoládék, olajok,
fűszerek, gyógynövények, mézek, lek-
várok, szörpök, aszalt gyümölcsök, to-
jások, borok, sörök és pálinkák között.

Fazekasok, keramikusok, ékszerké-
szítők, kézműves ajándéktárgy-készítők
kínálják saját tervezésű, egyedi termé-
keiket, így praktikus lehet azoknak is el-
látogatni a bazárra, akik húsvéti ajándé-
kot keresnek.

Eljön Győrbe hazánk legnépsze-
rűbb késkészítője Papp László, Ma-

gyarország vezető chilitermesztője, Sás-
ka Gyula, a sárkányfüves emberként is-
mert Csillag Vilmos, és Győrben kóstol-
hatjuk meg hazánkban először a csángó
sört, de vásárolhatunk a Tiltott Igazi Sör-
re keresztelt Csíki sörből is. Aki kíváncsi,
az megnézheti, megvásárolhatja Amb-
rus Attila kerámiáit ugyancsak.

Városunkban itt először „csodálhat-
juk” meg az új Ladákat, és láthatunk ket-
rec-drónos bemutatót is.  A gyerekeket
arcfestő, a felnőtteket karikaturista szó-
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Győr-Szabadhegy egyik legszebb és leg-
nyugodtabb utcájában,
családias környezet-
ben eladó egy 73 nm-
es, háromszobás, erké-
lyes, első emeleti tár-
sasházi lakás 5 nm-es
erkéllyel.  Az ingatlan
felújított, azonnal köl-
tözhető.

Ár: 22,9 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Gyárvárosban igényesen felújított,
másfél szobás, gardróbos, 43 nm-es föld-
szinti lakás eladó. Az ingatlan egy négy-

emeletes, kívülről szigetelt házban talál-
ható, műanyag nyílászárókkal és redő-
nyökkel felszerelt, egyedi fűtésű lakás.

Ár: 12,99 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Ménfőcsanak új építésű, kedvelt
részén eladó egy 77 nm-es, 3 szoba +
nappalis, amerikai konyhás, földszinti,

dupla teraszos és kertkapcsolatos, tégla
társasházi lakás, belső udvari gépkocsi-
beállóval. 

Ár: 21,9 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Vízivárosban eladó nappali + 3 fél-
szobás, 67 nm-es, 5 nm-es erkéllyel ren-
delkező, saját folyosós, újszerű társasházi

lakás. Maximális helykihasználtság, ötle-
tesség jellemzi az igényes belső kialakítást. 

Ár: 25,5 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Ménfőcsanakon, a Garan János ut-
cában kínálom el-
adásra ezt az ízlése-
sen kialakított sorhá-
zi lakást. Az ingatlan
2009-ben épült. A 64
nm-es, belső kétszin-
tes házban a földszin-
ten amerikai konyhás

nappali, valamint WC került kialakításra,
az emelten két hálószoba és egy fürdő-
szoba kapott helyet. A lakáshoz 30 nm
saját kertkapcsolat kapcsolódik. 

Ár: 19,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Marcalváros II-n eladó ez az igé-
nyesen berendezett téglaépítésű, erké-
lyes társasházi lakás. Az ingatlan egy 3

emeletes társasház 3. emeletén találha-
tó. A 75 nm-en tágas nappali, konyha,
valamint két hálószoba található.

Ár: 24,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban
(Szitásdomb) földszinti, teraszos és kert-
kapcsolatos, amerikai konyhás, nappali

+ 2 szobás, 64,52 nm-es lakás eladó, új
építésű, 14 lakásos társasházban.

Ár: 18,9 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Ménfőcsanak és Győrújbarát ha-
tárán, a Százszorszép lakóparkban épül
ez a 20 lakásos társasház. Ez a lakás

földszinti, kertkapcsolatos, 39 nm-es, 9
nm-es terasszal. Elosztása: 1 szoba +
nappali. Ha kedveli a kertvárosi hangu-
latot, ez a lakás Önre vár!

Ár: 12 M Ft.
Búza Tímea: +36-70/425-5590

Győr déli határán, Kismegyerenúj, modern
kialakítású lakóparkban társasházi lakások
eladók. Ez az 55 nm-es, erkélyes lakás a má-

sodik emeleten található. Elosztása: ameri-
kai konyhás nappali + 2 hálószoba. A 9,1
nm-es erkély csendes belső udvarra néz.

Ár: 16,7 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Nádorvárosban, 24 lakásos, liftes, mély-
garázsos, új építésű társasházban 33–80
nm-es és penthouse lakások leköthetők.
Ehhez az 1. és 2. emeleti, 70,51 nm-es la-
káshoz 20,6 nm-es erkély tartozik, elosztá-

sa: amerikai konyhás nappali + 3 szoba.

Ár: 31,1 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Marcalváros közkedvelt részén új építésű
lakások eladók. Ez a 61 nm-es lakás a 3.
emeleten található, melyhez 7 nm-es te-

rasz tartozik. Elosztása: amerikai konyha
+ nappali, 2 hálószoba, fürdő, WC. 

Ár: 20,8 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 

Költözzön ÁPRILISBAN! Győr-Szabad-
hegy kiváló infrastruktúrával rendelkező ré-
szén új építésű lakások eladók. Ez az 56 nm-
es lakás a földszinten található. Az amerikai

konyhás nappali mellett 2 hálószoba kapott
helyet + egy 9,39 nm-es erkély.

Ár: 20,8 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Marcalvárosban új társasházi la-
kások eladók. Ez a 42 nm-es, erkélyes la-
kás a harmadik emeleten helyezkedik el.
Az ingatlanban amerikai konyhás nappa-

li + 1 hálószoba került kialakításra. A
nappaliból nyílik a 3,14 nm-es erkély.

Ár: 14,5 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban,
15 lakásos társasházban kínálom eladás-

ra ezt az 54 nm-es, 2 szoba + nappalis,
emeleti, erkélyes (6,8 nm) lakást.

Ár: 15,7 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Ez NE

Az érdeklôdôk között a nap végén 

a négy csillagos Dunakiliti

Ajándék

ügyvédi

díj!

Ajándék

gépkocsi-

beálló! 

Ajándék

BNF

utalvány!
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Győr-Pinnyéden új építésű, 6 laká sos
társasházban amerikai konyhás nappali
+ 3 szobás, 66,66 nm-es, földszinti, kert-
kapcsolatos lakás eladó, 15 nm-es te-

rasszal. A saját kert mérete 51 nm! Szél-
ső lakás, Ön felett nem fog lakni senki!

Ár: 22,5 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr egyik legnépszerűbb lakóparkjá-
ban, a Pacsirta lakóparkban új építésű
ikerházi lakások eladók. A 70 nm-es ház-
hoz tartozó telekrész 400 nm. Elosztása:

amerikai konyhás nappali + 3 hálószoba.
Nagyméretű, 12 nm-es terasz! Kiváló mi-
nőség, megbízható kivitelezés!

Ár: 21,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr rohamosan fejlődő részén, Vízivá-
rosban, új építésű társasházi lakások el-
adók. Ez a 44,68 nm-es lakás a földszinten
helyezkedik el. Elosztása: amerikai kony-

hás nappali + 1 hálószoba. Az ingatlanhoz
30 nm-es saját kert tartozik. Nyugati tájo-
lásának köszönhetően, rendkívül világos.

Ár: 16,99 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Sziget Belvároshoz közeli részén, 5
lakásos, új építésű társasházban, eladásra
kínálom ezt a második emeleti, tetőtéri,
bruttó 52,93 nm-es (nettó: 41,63 nm) lakást.

Elosztása: amerikai konyhás nappali + 1
szoba, valamint külön nyíló fürdő és WC. 

Ár: 14,7 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

KÖLTÖZZÖN TAVASSZAL! Győr-Mén-
főcsanak, egyik csendes utcájában kíná-
lom eladásra ezt a kétszintes, 108 nm-es,
3 szoba + nappalis, új építésű ikerházat!

Az ingatlanhoz tartozik még egy 10 nm-
es terasz, és 580 nm saját zöldterület. 

Ár: 36,99 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

KULCSRAKÉSZEN 19.990.000 Ft!
Győrladaméron új építésű ikerház
bomba áron! A 70 nm-es házhoz tartozó
telekrész 300 nm. Elosztása: amerikai

konyhás nappali + 3 hálószoba. Nagy-
méretű, 12 nm-es terasz! Kiváló minő-
ség, megbízható kivitelezés!

Budai Mónika:
+36-30/640-8794

ÉVINDÍTÓ AKCIÓ! Udvari GÉPKO-
CSIBEÁLLÓ GRÁTISZ! További
AJÁNDÉKOKKAL várjuk irodánkban!
Révfalu új építésű, dinamikusan fejlő-
dő részén épül ez a modern, minden
igényt kielégítő, liftes társasház, mely-
ben 43,8 nm–76,3 nm-es lakások és egy
107 nm-es penthouse leköthető. Ennek
a 3. emeleti lakásnak az alapterülete
64,13 nm, 7,56 nm-es erkély tartozik

hozzá. Elosztása: amerikai konyhás
nappali + 2 szoba, de a válaszfalakon
még változtathat.

Ár: 22,5 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718 

Győr-Pinnyéd csendes, átmenő forga-
lomtól mentes utcájában nappali + 4

szobás, 90,6 nm hasznos alapterületű,
25,5 nm-es terasszal, továbbá 552 nm
használható zöldterülettel rendelkező,
új építésű lakás eladó. 

Ár: 27,9 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Sziget rohamosan fejlődő részén
új építésű, 8 lakásos társasházban la-
kások leköthetők. Ez a 44 nm-es lakás

az első emeleten található. Elosztása:
amerikai konyhás nappali és 1 háló-
szoba. A nappaliból léphetünk ki az
5,7 nm-es erkélyre. Az egyetem közel-
sége miatt kiválóan alkalmas diákok
számára is.

Ár: 15,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

AJÁNDÉK GÉPKOCSIBEÁLLÓ!
KÖLTÖZZÖN IDÉN MÁJUSBAN!
Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakópark-

ban, 15 lakásos, új építésű társasház-
ban eladó egy földszinti, 66,52 nm-
es, nappali + 2 szobás lakás, nagy te-
rasszal. 

Ár: 19,2 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Sziget legjobb területén, kar-
nyújtásnyira a termálfürdőtől és az

egyetemtől, új építésű liftes társasház-
ban eladó ez a földszinti, üvegportá-
los, 53,11 nm-es üzlethelyiség utca-
fronti bejárattal. Belső elrendezését
saját igényeinek megfelelően alakít-
hatja ki.

Ár: 22,8 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Tágas lakást keres nagy szobákkal, ki-
szolgálóhelyiségekkel, elérhető áron?

Megtalálta! Győr-Szabadhegy frekven-
tált részén, kis lakóközösségű, 4 lakás-
os, új építésű, modern társasházban
nappali + 3 szobás lakások 2017. máju-
si átadással leköthetők.

Ár: 28,99 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

M áprilisi tréfa!

Április 1-én

NYITOTT

NAPOT
tartunk!

Érdemes benézni,

mert akkora

ajándék özön lesz...

Lehet, hogy elment

az eszünk?

egy wellnes hétvégét sorsolunk ki

in lévô Diamant Hotelben!

Minden
érdelôdônek
meglepetés!
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DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:35 Underworld – A vérfarkasok lá-
zadása  02:25 Gyertek át!  04:10
Gálvölgyi-show  04:40 Győzike 
05:20 Dallas  06:05 Televíziós vá-
sárlás 06:40 Kölyökklub  09:50 Te-
leshop 10:45 Nyugi, Charlie!  11:10
Nyugi, Charlie!  11:40 Brandmánia
 12:10 Fitt Mánia  12:45 Autog-
ram  13:15 Nevelésből elégséges 
13:45 Hazudj, ha tudsz!  14:50 Ha-
zudj, ha tudsz!  15:55 Az utolsó Mi-
mic  18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Fókusz Plusz  19:20 Narnia Króni-
kái – Caspian herceg  22:30 Éli
könyve 

04:00 Gyilkos sorok  04:45 Csap-
dába csalva  05:15 Oltári szervezők
 06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 mati-
né 08:55 Maci Laci  09:10 Tom és
Jerry gyerekshow  09:40 Trendmá-
nia  10:10 Babavilág  10:45 Ízes
élet  11:15 Danny Blue – A Tudatfe-
letti  11:50 Poggyász  12:20 SzÉ-
pítők  12:55 Monk – Flúgos nyomo-
zó  13:55 Gyilkos sorok  15:00 Mr.
Bean nyaral  16:55 Megtört szívek
 18:00 Tények 18:55 A szépség és
a szörnyeteg  20:50 Indiana Jones
és a kristálykoponya királysága 
23:25 Közellenségek 

07:00 Híradó 07:25 Sporthírek
07:30 Üzleti negyed 08:00 Híradó
08:25 Sporthírek 08:30 Vény nélkül
 09:00 Híradó 09:25 Sporthírek
09:30 Hello Győr! 10:00 Credo 10:30
Képújság 18:00 Vény nélkül  18:30
Credo 19:00 Győri7 19:45 Konkrét
20:00 Kulisszák mögött 20:30 Épí-
tech 21:00 Zooo+ 21:30 Creative
chef 22:00 Győri7 22:45 Konkrét 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 26., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné
08:30 Maci Laci  08:45 Tom és
Jerry gyerekshow  09:15 Popeye, a
tengerész  09:30 Nagy Vagy, Au-
chan kupa!  10:05 Tűsarok  10:35
Stahl konyhája  11:10 Több mint
TestŐr  11:40 SpeedZone  12:15
Super Car  12:45 Egészség Klinika
 13:20 A Miller család  13:50 A
Miller család  14:10 Monk – Flúgos
nyomozó  15:10 Gyilkos sorok 
16:15 Az erdő kapitánya  18:00 Té-
nyek 18:55 Jégkorszak 4. – Vándorló
kontinens  20:45 Szakíts, ha bírsz 
23:10 Túlélésből jeles 

07:00 Vény nélkül  07:30 Arrabona
évszázadai 08:00 Credo 08:30 Hello
Győr! 09:00 Kulisszák mögött 09:30
Civil kurázsi 10:00 Vény nélkül 
10:30 Képújság 18:00 Győri7 18:45
Konkrét 19:00 Zooo+ 19:30 Konkrét
19:45 Arrabona évszázadai 20:00 Ku-
lisszák mögött 20:30 Gázfröccs
21:00 Üzleti negyed 21:30 Hello
Győr! 22:00 Győri7 22:45 Konkrét 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 27., HÉTFŐ

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:05 Doktor Rush  02:50 Zsaruvér
 03:35 Égető szerelem  04:00
Monk – Flúgos nyomozó  04:40 A
Miller család  05:00 Csapdába csal-
va  05:25 Knight Rider  06:15
Stahl konyhája  06:20 Mokka 
09:00 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 NCIS:
Los Angeles  13:35 Walker, a texasi
kopó. Gyújtópont  14:40 Gyilkos so-
rok. Az álomcsapat  15:45 Ana há-
rom arca  16:50 Fatmagül  18:00
Tények 19:25 Annyit ésszel, mint erő-
vel!  20:45 Egymás szemében 
22:10 MARS Az utolsó napok 

07:00 Győri7 07:45 Konkrét 08:00
Kulisszák mögött 08:30 Hello Győr!
09:00 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Építech 20:00 Hír-
adó 20:20 Sporthírek 20:30 Építech
21:00 Híradó 21:20 Sporthírek
21:30 Konkrét 21:45 Made in Hun-
gary 22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Üzleti negyed 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 28., KEDD

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:15 MotoGP Katari Nagydíj – Ösz-
szefoglaló  02:45 Haláli testcsere 
03:30 Felejthetetlen  04:15 Gyilkos
sorok  05:00 Csapdába csalva 
05:25 Knight Rider  06:15 Stahl
konyhája  06:20 Mokka  09:00 Te-
leshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:30 NCIS: Los Ange-
les  13:35 Walker, a texasi kopó 
14:40 Gyilkos sorok  15:45 Ana há-
rom arca  16:50 Fatmagül  18:00
Tények 19:25 Annyit ésszel, mint erő-
vel!  20:45 Született szobalányok 
21:45 Az indíték  22:50 Sherlock és
Watson  23:55 Bűnös Chicago 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Építech 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Üzleti negyed
09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 10:00 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Hello
Győr! 20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Hello Győr! 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Kulisszák
mögött 22:00 Híradó 22:20 Sporthí-
rek 22:30 Vény nélkül  23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 29., SZERDA

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:55 Tények Este 01:45 Teleshop
02:10 Jack Jack – Az igazi rocksztár
az első próbán meghal  03:45 Gyil-
kos sorok  04:30 Csapdába csalva
 05:00 Csapdába csalva  05:25
Knight Rider. A fantom  06:15 Stahl
konyhája  06:20 Mokka  09:00 Te-
leshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:30 NCIS: Los Ange-
les  13:35 Walker, a texasi kopó 
14:40 Gyilkos sorok  15:45 Ana há-
rom arca  16:50 Fatmagül  18:00
Tények 19:25 Annyit ésszel, mint erő-
vel!  20:45 Vigyázat, gyerekkel va-
gyok!  22:15 A Szmokinger 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Hello Győr! 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Vény nélkül
 09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Konkrét 10:00 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Zo-
oo+ 20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Zooo+ 21:00 Híradó 21:20
Sporthírek 21:30 Konkrét 21:45 Hel-
lo Győr! 22:00 Híradó 22:20 Sporthí-
rek 22:30 Építech 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 

GYŐR+ TV

04:30 Story Extra  04:55 Barátok
közt  05:25 Televíziós vásárlás
05:50 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:45 Magyarul Balóval 09:20 Asztro
Show 10:25 Televíziós vásárlás 12:15
BabaKalauz  12:55 Story Extra 
13:30 A kis menyasszony  14:05 Éj-
jel-nappal Budapest  15:25 A Kony-
hafőnök VIP  16:55 Story Extra 
17:25 Fókusz  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:55 A Konyhafőnök VIP 
20:25 Éjjel-nappal Budapest 
21:45 Barátok közt  22:20 Castle 
23:20 RTL Klub Híradó 23:50 XXI.
század – a legendák velünk élnek 

02:05 Szellem a palackból... 02:35
Hazajáró 03:00 Duna anzix  03:15
Hagyaték  03:45 Noé barátai 04:10
Ridikül  05:00 Élő egyház 05:25
Életkor 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 Rome Reports –
Vatikáni híradó  06:25 Magyar tör-
ténelmi arcképcsarnok 06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:30 Család-barát
09:05 Egértanya  10:50 Noé bará-
tai 11:25 Térkép 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:50 Kelet-Európa
vadonjai 13:45 A világörökség kin-
csei 14:05 Magyar Krónika 14:35
Szerelmes földrajz 15:10 Özvegy
menyasszonyok  16:25 Tóth János
 17:00 Gasztroangyal  18:00 Hír-
adó 18:35 SzerencseSzombat 
19:30 Azután  21:40 Végveszély-
ben  23:55 Kenó 

03:35 Noé barátai 04:10 Ridikül 
05:05 Minden tudás 05:25 Summa
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 A múlt árnyékában 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:20
Srpski Ekran 07:50 Unser Bildschirm
08:25 Lola  09:10 Végtelen szere-
lem  10:00 Család-barát  11:35
Jamie 15 perces kajái 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:50 Colum-
bo: Gyilkosság telefonhívásra 
14:20 Erdészház Falkenauban 
15:20 A múlt árnyékában  16:15
Charly, majom a családban  17:10
Ridikül  18:00 Híradó 18:35 Végte-
len szerelem  19:25 Maradj talpon!
 20:25 Önök kérték!  21:25 Velvet
Divatház  22:10 Kenó  22:20 Céd-
rusliget  23:10 Nagyok 23:35 Refor-
máció hétről hétre 23:45 Kékfény 

03:10 Mi muzsikus lelkek  04:05 Fó-
kusz  04:30 Story Extra  04:55 Ba-
rátok közt  05:25 Televíziós vásárlás
05:50 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:45 Magyarul Balóval 09:20 Asztro
Show 10:25 Televíziós vásárlás 12:15
StílusKalauz  12:55 Story Extra 
13:30 A kis menyasszony  14:05 Éj-
jel-nappal Budapest  15:25 A Kony-
hafőnök VIP  16:55 Story Extra 
17:25 Fókusz  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:55 A Konyhafőnök VIP 
20:30 Éjjel-nappal Budapest 
21:50 Barátok közt  22:25 Szulej-
mán  23:30 RTL Klub Híradó 

04:55 Barátok közt  05:25 Televízi-
ós vásárlás 05:50 Jó reggelt, skacok!
 07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fó-
kusz  08:45 Magyarul Balóval 09:20
Asztro Show 10:25 Televíziós vásár-
lás 12:00 Gálvölgyi-show  12:30
Fókusz Plusz  13:05 Story Extra 
13:40 A kis menyasszony  14:20 Éj-
jel-nappal Budapest  15:35 A Kony-
hafőnök  16:55 Story Extra  17:25
Fókusz  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 A Konyhafőnök VIP  20:20 Éj-
jel-nappal Budapest  21:35 Barátok
közt  22:15 Dr. Csont  23:15 RTL
Klub Híradó 23:45 Magyarul Balóval 

09:25 Szívek szállodája  10:25 Stí-
luspárbaj Lakatos Márkkal 10:55
Gordon Ramsay – A pokol konyhája
 11:55 Monk – Flúgos nyomozó 
12:50 Monk – Flúgos nyomozó 
13:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  14:45 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  15:40 Castle  16:40
Castle  17:35 Gordon Ramsay – A
pokol konyhája  18:35 Míg a halál el
nem választ  19:05 Az élet csajos ol-
dala  19:35 Az élet csajos oldala 
20:05 Stíluspárbaj Lakatos Márkkal
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Flash – A Villám  22:00 Flash
– A Villám  22:55 Időutazók  23:55
Időutazók 

08:30 Szívek szállodája  09:25 Szí-
vek szállodája  10:25 Stíluspárbaj
Lakatos Márkkal 10:55 Gordon Ram-
say – A pokol konyhája 11:55 Monk
– Flúgos nyomozó  12:50 Monk –
Flúgos nyomozó  13:50 NCIS – Ten-
gerészeti helyszínelők  14:45 NCIS
– Tengerészeti helyszínelők  15:40
Castle  16:40 Castle  17:35 Gor-
don Ramsay – A pokol konyhája 
18:35 Míg a halál el nem választ 
19:05 Az élet csajos oldala  19:35
Az élet csajos oldala  20:05 Stílus-
párbaj Lakatos Márkkal 20:35 Két pa-
si – meg egy kicsi  21:00 Időutazók
 22:00 Időutazók  23:00 Lucifer 
23:55 Észbontók 

08:35 Szívek szállodája  09:30 Szí-
vek szállodája  10:25 Stíluspárbaj
Lakatos Márkkal 10:55 Gordon Ram-
say – A pokol konyhája  11:55
Monk – Flúgos nyomozó  12:50
Monk – Flúgos nyomozó  13:50
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:45 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  15:40 Castle  16:40 Castle. A
tolószékes szemtanú  17:35 Gor-
don Ramsay – A pokol konyhája 
18:35 Míg a halál el nem választ 
19:05 Az élet csajos oldala  19:35
Az élet csajos oldala  20:05 Stílus-
párbaj Lakatos Márkkal 20:35 Két
pasi – meg egy kicsi  21:00 Lucifer
 22:00 Észbontók  23:00 Felkop-
pintva 

01:00 A harc mestere 3.: A megtorlás
 04:10 Az utolsó Mimic  05:35 Fó-
kusz Plusz  06:00 Televíziós vásár-
lás 06:30 Kölyökklub  09:10 Baba-
Kalauz  09:40 Teleshop 10:40 Spirit
 11:10 EgészségKalauz  11:40
StílusKalauz  12:15 Édes otthon 
12:45 Havazin  13:20 XXI. század –
a legendák velünk élnek  13:50 Há-
zon kívül  14:25 A mi kis falunk 
15:35 Nincs kettő négy nélkül  Köz-
ben: 16:00 Hatoslottó-sorsolás
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 A Ka-
rib-tenger kalózai: Ismeretlen vizeken
 21:50 Hölgy aranyban 

05:30 Trendközelben 05:55 Televízi-
ós vásárlás 06:30 Zöld térben 06:55
Will és Grace  07:25 Will és Grace
 07:50 Jóbarátok  08:20 Jóbará-
tok  08:50 Stíluspárbaj Lakatos
Márkkal 09:20 Stíluspárbaj Lakatos
Márkkal 09:55 Stíluspárbaj Lakatos
Márkkal 10:25 Stíluspárbaj Lakatos
Márkkal 11:00 Stíluspárbaj Lakatos
Márkkal 11:30 Monk – Flúgos nyo-
mozó  12:30 NCIS: Los Angeles 
13:30 NCIS: Los Angeles  14:25
Castle  15:20 Castle  16:15
Csont nélkül  17:15 Csont nélkül 
18:10 Rólunk szól  19:10 Zűrös vi-
szonyok  20:05 Zűrös viszonyok 
21:00 Azt beszélik  23:05 Árnyék-
összeesküvés 

01:15 Csont nélkül  03:10 NCIS:
Los Angeles  03:55 Amerikai mes-
terszakács  04:00 Amerikai mester-
szakács  06:00 Televíziós vásárlás
06:35 Will és Grace  07:00 Will és
Grace  07:30 Jóbarátok. Dr. Ramo-
ray halála  07:55 Jóbarátok  08:30
Lakástalkshow 09:25 Zöld térben
09:55 Amerikai mesterszakács 
10:55 Amerikai mesterszakács 
11:50 Trendközelben 12:20 Monk –
Flúgos nyomozó  13:20 NCIS: Los
Angeles  14:15 Rólunk szól  15:15
Zűrös viszonyok  16:10 Zűrös viszo-
nyok  17:10 Azt beszélik  19:10
Fék nélkül  21:00 Felkoppintva 
23:50 Horrorra akadva 4. 

05:00 Profit7 05:25 Iskolapad 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
05:53 Reformáció hétről hétre 05:55
Rome Reports – Vatikáni híradó 
06:20 „Így szól az Úr!” 06:25 Útmuta-
tó  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:25 Család-barát 08:55 Isten kezé-
ben 09:20 Kereszt-Tények 09:35 Ka-
tolikus krónika  10:00 Új nemzedék
 10:25 Reformáció hétről hétre
10:30 Evangélikus magazin 11:05 Az
utódok reménysége  11:30 Önkén-
tesek  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:50 Rúzs és selyem 13:25
Múzeumtúra  14:00 Rosa, az eskü-
vőszervező  15:35 Lila akác 
17:00 Hogy volt!? 18:00 Híradó
18:35 Miss Fisher rejtélyes esetei 
19:35 Magyarország, szeretlek!
21:05 Kártyavár 1  22:05 Kenó 
22:15 Apák és lányaik 

03:35 Ízőrzők 04:05 Noé barátai
04:35 HungarIQ – Minden, ami ma-
gyar 05:00 Kosár 05:25 Itthon vagy!
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 A múlt árnyékában 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:20
Roma Magazin 07:50 Domovina
08:20 Lola  09:05 Végtelen szere-
lem  10:00 Család-barát 11:35 Ja-
mie 15 perces kajái 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:50 Colum-
bo: Ölj meg, ölelj meg!  14:25 Er-
dészház Falkenauban  15:20 A
múlt árnyékában  16:15 Charly, ma-
jom a családban  17:10 Ridikül 
18:00 Híradó 18:35 Végtelen szere-
lem  19:25 Maradj talpon!  20:25
Kékfény  21:25 Hawaii Five-0 
22:05 Kenó  22:15 SOKO – Alpesi
nyomozók  23:05 Becéző szavak 

03:20 Hagyaték  03:45 Noé barátai
04:15 Ridikül  05:05 Esély 05:25
Család és otthon 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 A
múlt árnyékában  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:20 Hrvatska kronika
07:50 Ecranul nostru 08:20 Lola 
09:10 Végtelen szerelem  10:00
Család-barát 11:35 Jamie 15 perces
kajái 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:50 Columbo  14:25 Erdész-
ház Falkenauban  15:20 A múlt ár-
nyékában  16:15 Charly, majom a
családban  17:10 Ridikül  18:00
Híradó 18:35 Végtelen szerelem 
19:25 Maradj talpon!  20:25 Skan-
dináv lottó sorsolás  20:35 Zsaruvér
 21:25 A fátyolos hölgy  22:15 Ke-
nó  22:25 A rejtélyes XX. század 
22:55 Angyal 
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MÁRCIUS 31., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:55 Teleshop 01:25 Airport '79 –
Concorde  03:20 Ügynöklista 
04:05 Égető szerelem  04:30 Csap-
dába csalva  05:00 Csapdába csal-
va  05:25 Knight Rider  06:15
Stahl konyhája  06:20 Mokka 
09:00 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 NCIS:
Los Angeles  13:35 Walker, a texasi
kopó  14:40 Gyilkos sorok  15:45
Ana három arca  16:50 Fatmagül 
18:00 Tények 19:25 Annyit ésszel,
mint erővel!  20:45 Rio 2.  22:50
Hello Hollywood – Návai Anikóval 
23:25 Húgom, nem húgom 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 30., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

01:20 Tények Este 02:00 Teleshop
02:25 Jackie Chan: A csodazsaruk 
04:15 NCIS: Los Angeles. Lejárati idő
 05:00 Csapdába csalva  05:25
Knight Rider  06:15 Stahl konyhája
 06:20 Mokka  09:00 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:30 NCIS: Los Angeles 
13:35 Walker, a texasi kopó  14:40
Gyilkos sorok  15:45 Ana három ar-
ca  16:50 Fatmagül  18:00 Tények
19:25 Annyit ésszel, mint erővel! 
20:45 A szultána  21:55 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  23:05
1/1 Azurák Csabával 

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Zooo+ 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Építech 09:00 Hír-
adó 09:20 Sporthírek 09:30 Konkrét
10:00 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Vény nélkül 
20:00 Híradó 20:20 Sporthírek
20:30 Vény nélkül  21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Üzleti ne-
gyed 22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Kulisszák mögött 23:00 Hír-
adó 23:20 Sporthírek

GYŐR+ TV

01:15 A bűn árfolyama  04:05 Fó-
kusz  04:30 Story Extra  04:55 Ba-
rátok közt  05:25 Televíziós vásárlás
05:50 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:45 Magyarul Balóval 09:20 Asztro
Show 10:25 Televíziós vásárlás 12:15
Havazin  12:55 Story Extra  13:30
A kis menyasszony  14:05 Éjjel-nap-
pal Budapest  15:25 A Konyhafő-
nök VIP  16:55 Story Extra  17:25
Fókusz  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 A Konyhafőnök VIP  20:30 Éj-
jel-nappal Budapest  21:50 Barátok
közt  22:25 Halálos fegyver  23:30
RTL Klub Híradó 

09:25 Szívek szállodája  10:20 Stí-
luspárbaj Lakatos Márkkal 10:55
Gordon Ramsay – A pokol konyhája
 11:50 Monk – Flúgos nyomozó 
12:50 Monk – Flúgos nyomozó 
13:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  14:45 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  15:40 Castle  16:40
Castle  17:35 Gordon Ramsay – A
pokol konyhája  18:35 Míg a halál el
nem választ  19:05 Az élet csajos ol-
dala  19:35 Az élet csajos oldala 
20:05 Stíluspárbaj Lakatos Márkkal
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Rendőrakadémia 4.: Zseniális
amatőrök az utcán  22:55 Flash – A
Villám  23:50 Flash – A Villám 

09:25 Szívek szállodája  10:20 Stí-
luspárbaj Lakatos Márkkal 10:50
Gordon Ramsay – A pokol konyhája
 11:50 Monk – Flúgos nyomozó 
12:50 Monk – Flúgos nyomozó 
13:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  14:45 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  15:40 Castle Playboy a pá-
rom  16:40 Castle  17:35 Gordon
Ramsay – A pokol konyhája  18:35
Míg a halál el nem választ  19:05 Az
élet csajos oldala  19:35 Az élet csa-
jos oldala  20:05 Stíluspárbaj Laka-
tos Márkkal 20:35 Két pasi – meg
egy kicsi  21:00 A csodálatos Pók-
ember  23:55 Rendőrakadémia 4.:
Zseniális amatőrök az utcán 

03:10 Hagyaték  03:40 Noé barátai
 04:05 Ridikül  05:00 Kárpát Exp-
ressz 05:20 Médiaklikk 05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 05:55
A múlt árnyékában  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:20 Rondó 07:50
Kvartett 08:20 Lola  09:05 Végtelen
szerelem  10:00 Család-barát
11:35 Jamie 15 perces kajái 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:50
Szülőföldemen... Téglás, ahová jó ha-
zatérni... 14:00 Erdészház Falkenau-
ban  15:00 A múlt árnyékában 
16:00 Charly, majom a családban 
16:50 Szerencse Híradó  17:10 Ri-
dikül  18:00 Híradó 18:35 Végtelen
szerelem  19:25 Maradj talpon! 
20:30 Tóth János  21:00 Fábry 
22:05 Kvartett – A nagy négyes 
22:15 Kenó  22:25 Nem vagyunk
mi angyalok 

03:40 Noé barátai 04:10 Ridikül 
05:00 Magyar gazda 05:25 Kék boly-
gó 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gon-
dolatok 05:55 A múlt árnyékában 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:20
P'amende 07:50 Öt kontinens 08:20
Lola  09:10 Végtelen szerelem 
10:00 Család-barát 11:35 Jamie 15
perces kajái 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:50 Doc Martin olaj-
ra lép  14:20 Erdészház Falkenau-
ban  15:20 A múlt árnyékában 
16:15 Charly, majom a családban 
17:10 Ridikül  18:00 Híradó 18:35
Végtelen szerelem  19:25 Maradj
talpon!  20:30 Csak színház és más
semmi  21:30 Hetvenkedem –
Demjén Ferenc-koncert  22:30 Het-
venkedem – Demjén Ferenc-koncert
 23:20 Kenó  23:30 Tisztességte-
len ajánlat 

04:05 Fókusz  04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:25 Televízi-
ós vásárlás 05:50 Jó reggelt, skacok!
 07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fó-
kusz  08:45 Magyarul Balóval 09:20
Asztro Show 10:25 Televíziós vásár-
lás 12:15 EgészségKalauz  12:55
Story Extra  13:30 A kis menyasz-
szony  14:05 Éjjel-nappal Budapest
 15:25 A Konyhafőnök VIP  16:55
Story Extra  17:25 Fókusz  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 A Konyhafő-
nök VIP  20:30 Éjjel-nappal Buda-
pest  21:50 Barátok közt  22:25 A
Showder Klub bemutatja  23:35
RTL Klub Híradó

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Vény nélkül  08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Kulisszák
mögött 09:00 Híradó 09:20 Sporthí-
rek 09:30 Konkrét 10:00 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Gázfröccs 20:00 Híradó
20:20 Sporthírek 20:30 Creative
chef 21:00 Híradó 21:20 Sporthírek
21:30 Konkrét 21:45 Arrabona év-
századai 22:00 Híradó 22:20 Sport-
hírek 22:30 Gázfröccs 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 
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szöveg és fotó: pannon-víz

Minden várakozást felülmúl az idei
Víz Világnap sikere! Lapzártakor
még a program felénél tartunk, de
már most közel ezer kisgyerek látta
a vizes bemutatókat. Egészen biztos,
hogy sokuknak most vált vonzóvá a
vizes szakma, vagy éppen az építő-
ipari pálya. A győri program sikere el-
jutott a környező településekre is, így
rövidesen Győrújbaráton és Csor-
nán is láthatják a vizes roadshow-t.
Az eddigi évekhez hasonlóan, több
száz rajz érkezett a pannon-vizes
rajzpályázatra, a rajzok  értékelése
még tart, a nyertesek névsorát kö-
vetkező lapszámunkban közöljük.

Több ezren a vizes bemutatókon

Itt az ideje, hogy levegyük a téli szigetelést a
vízaknáról és jól kiszellőztessük azt. Nézzük
meg a vízmérőt. Ha az üveg alatt buborékot
látunk, nincs ok aggodalomra, ha pedig be-
párásodik, az akna szellőzetése után elmúlik.

Ha télen nem használtuk az ingatlant, és
most szilánkos, repedt üvegű vízmérőt talá-
lunk az akna alján, akkor ez a vízmérő elfa-
gyásának biztos jele. A fagyveszélynek legin-
kább a fűtetlen, télen nem használt ingatla-
nok voltak kitéve. Mivel a vízmérő fagyvédel-
me a tulajdonos feladata, így az elfagyott víz-
mérő pótlásának költsége is a tulajdonost
terheli. A leggyakoribb vízmérőtípusnál ez
bruttó 20 ezer forintos költséget jelent. 

Ha a vízaknában minden rendben van, érde-
mes az ingatlan belső csőrendszerét is ellen-
őrizni. Odabent a házban zárjuk el a vízvételi he-
lyeket (vízcsapokat, WC-tartályt,) majd ellen-
őrizzük a vízmérőt. Ha a vízmérő kis kereke így
is pörög, akkor az csőtörésre utal, vagyis vala-
hol szökik a víz a hálózatból. Ha így van, hívjunk

Ellenôrizzük ingatlanunk
vízrendszerét!

mielőbb vízvezeték-szerelőt, hogy ingatlanun-
kat megvédjük a súlyosabb felázástól, és az el-
folyó víz ne okozzon további többletköltséget. A
csőtörés megjavításáig pedig mindenképpen
tartsuk zárva az aknában lévő főcsapot. 

És még egy fontos dolog: mielőtt a hétvé-
gi házban ivásra vagy főzésre használnánk a
vizet, alaposan folyassuk ki a csapokat, távo-
lítsuk el a házi bekötő vezetékben lévő állott,
pangó vizet, így élvezhetjük a vezetékes víz
friss és üdítő ízét.

„A víz a legfőbb éltetőnk, ezért nem elég évente megünnepelni, folyamatosan óv-
nunk kell azt” – fogalmazott dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyet-
tes államtitkár a Víz Világnapja alkalmából Győrben rendezett országos ünnepsé-
gen. Hozzátette, a Föld édesvízkészlete korántsem kimeríthetetlen, több mint egy-
milliárd ember számára már most a vízhiány a legnagyobb probléma. Mindezt tetézi
a vízszennyezés, ami ellen tenni közös felelősségünk. Radnóti Ákos alpolgármester
hangsúlyozta, Győr – a folyók városa – szerencsés helyzetben van, hiszen ásványvíz
minőségű ivóvízben bővelkedik. A partrendezés után hangulatos sétautak létesül-
tek a folyópartokon, amit a vízszint emelése tehet teljessé. Az alpolgármester ki -
emelte, a szerencsés helyzet ellenére a mi felelősségünk is a vízzel való takarékos-
kodás, amit fiatal korban kell elsajátítani. A világnaphoz tartozó programok, vetél-
kedők, ismeretterjesztő előadások is ezt a célt szolgálják.

Óvjuk vizeinket!
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HIRDETÉS ÁLLATKERT

szerző és fotó: 
xantus-állatkert

Új cuki állatsztárokkal is
találkozhat nálunk testkö-
zelből minden látogatónk
az idei Zoo Show-n!

A győri Xantus János Állatkert-
ben már több okból is nagyon
vártuk az első igazán ragyogó,
tavaszi hétvégét. Először is
azért, mert az állatkert lakóinak
és dolgozóinak is nagyon hiány-
zott már a meleg és a napfény,
a másik ok pedig az volt, hogy
végre újra műorra tűzhettük a
tavaly nagy sikerrel indított ál-
latbemutatónkat. 

A jól ismert „sztárok” mellett
a két trénerünk, Bea és Feri új
fellépőket is bemutathat az
idén. Az egyik cuki újoncunk
Bella, a gyönyörű bocilány, aki,
mondhatjuk, nálunk beleszüle-
tett a „show-bizniszbe”, mivel
anyukája is a bemutatónk egyik
dívája. Másik zöldfülű fellépőnk,
akinek füle inkább szürke, és
kajla is, az Szabolcs, a csacsifiú,

akit már pár hetes korától gon-
dozóink neveltek, mivel anyuká-
ja egy kis idővel a születése
után már nem törődött vele
megfelelően. A sok szeretetnek
és gondoskodásnak hála, na-
gyon kíváncsi és bátor csikó vált
belőle, igazi mókás egyéniség.
Törpemalacaink is felcsepered-
tek, de vidámságuk és huncut-
ságuk megmaradt, és kaptak
még egy társat is a rosszaság-
ban, Luca, a kameruni törpe-
kecske személyében. Velük is
találkozhatnak látogatóink, ha
eljönnek a bemutatókra. 

Az idén műsorunk különle-
ges vendége Hugoo kakas, az
EYOF címerállata, aki nálunk
kelt ki a tojásból, és nálunk is
cseperedett csodálatosan
szép felnőtt állattá. Akit érde-
kel még mi mindenre képes,
az látogasson el hozzánk.

A különleges élményben
minden hétvégén, szombaton
és vasárnap 11 és 15 órai kez-
dettel lehet részük látogató-
inknak. Szeretettel várunk
mindenkit!

Újra Zoo Show állati sztárokkal
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A csacsifiú is 
bemutatkozik

A törpemalac
továbbra is
huncut
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www.reag-invest.hu  •  Gyôr, Apáca u. 18.

Ár: 21.000.000 Ft • 70/866-7424

Gyôr-Révfalu csendes, családias részén új
építésû társasházi lakás eladó. Az elsô emeleti,
40 nm-es, nappali + 1 hálószobás lakáshoz 12

nm terasz kerül kialakításra. Garázs vagy gép-
kocsibeálló vásárlására is van lehetôség. 

Ár: 15.667.000 Ft
+36-70/866-7424

Gyôr-Révfalu klasszikus részén, gyö nyö rû,
egyedileg tervezett, dunai panorámával ren-
delkezô teraszos, lakás eladó. A Belvárosba
2 perc sétával könnyedén bejuthatunk. A 80
nm-es lakás a liftes társasház 4. emeletén ta-
lálható. A klimatizált, nappali + 2 szobás la-
káshoz tartozik egy tágas, 22 nm-es terasz

is. A lakás berendezett és gépesített, így egy
bôrönddel akár költözhetô is, befektetésnek
is kiváló, hiszen azonnal bérbe adhatja. A la-
káshoz gépkocsibeálló is tartozik.

Ár: 41.900.000 Ft
+36-70/866-7424

Gyôr-Belvárostól 5 percre, új, nappali
+ egyszobás, fiatalos lakás eladó. A lakás
hangulatos, teljesen felújított mû em lék -

házban található. Ne hagyja ki, már csak ez
az egy lakás maradt! Akár egy hónap múlva
költözhet!

Ár: 17.500.000 Ft
+36-70/866-7424  

UTOLSÓ eladó lakás Gyôr-Pinnyéden,
AJÁNDÉK gépkocsibeállóval és tárolóval!
A 74 nm-es lakásban az amerikai konyhás
nappali mellett 3 hálószoba található. A la-
kás rendkívül világos. A nappalihoz 4,32 nm

terasz kapcsolódik. KIVÁLÓ befektetésnek
is! Akár 2 garzonnak is kialakítható! 

Ár: 22.999.999 Ft
+36-70/866-7424  

AKCIÓS!utolsó lakás!

TELJESBERENDEZÉSSEL!

UTOLSÓ
LAKÁS!

Kivitelezôtôl!

KIVITELEZÔTÔL BOMBA ÁRON!
Gyôr-Pinnyéden sorházi lakások BOMBA áron eladók! A nappali + 3 vagy 4 szobás,
saját minôségi kivitelezéssel készülô lakásokhoz terasz és kertkapcsolat tartozik.
Önálló tároló és gépkocsibeálló is vásárolható! Fûtéskészen kerülnek átadásra, de
vállaljuk a kulcsrakész befejezést is! CSOK és hitel igénybe vehetô!
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Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

Akció: 2017. március 24—30.

Pecsenyekacsa „A”
minôségû 1 kg

799 Ft/kg

Helyben készített, juhbélbe
töltött grillkolbász 1 kg

1099 Ft/kg

Az üzletekben március 24-én
kóstoltatóval várjuk kedves

vásárlóinkat!

Magyaróvári
trappista

sajt 1 kg999 Ft/kg

1399 Ft/kg

Darnói nyári turista 1 kg

Csirkecomb farrésszel 1 kg

299 Ft/kg

Jar mosogató 900 ml,
554,44 Ft/kg

499 Ft/db

Riska tejföl 20%-os
330 g,
500 Ft/kg 165 Ft/db

Csirkemellfilé 1099 Ft
Csirkemell, csontos 899 Ft
Csirkefarhát 109 Ft

Pecsenyekacsa máj 790 Ft
Pecsenyekacsa nyak 219 Ft
Pecsenyekacsa farhát 129 Ft

Marhalábszár 1 kg

1599 Ft/kg

A GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja az érdeklődőket,
hogy a cég üzemeltetésében lévő győri hulladékud-
varok március 27-től, hétfőtől a megszokott napo-
kon, de a nyári nyitvatartásnak megfelelően, 9 és
17 óra között vehetőek igénybe. A győri és a vidéki
hulladékudvarok nyitvatartása megtalálható a
www.gyhg.hu honlapon.

Április elsejétől ismét megkezdődik
az ideiglenesen használt győri üdü-
lők és zártkertek hulladékának el-
szállítása. Az időlegesen használt
vagy üdülőingatlanok esetén a hulla-
dékszállítási közszolgáltatást önkor-
mányzati rendelet alapján a Győri
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(GYHG) április 1-től szeptember 30-
ig végzi. Ezen ingatlanok használói
az éves rendelkezésre állási díj felét
kötelesek fizetni. A társaság a ren-
delkezésére álló nyilvántartás szerint
az érintett ingatlanhasználók felé a
közszolgáltatásról szóló számlát utó-
lag, negyedévente állítja ki. A szám-
lán szerepelni fog a háromhavi ren-
delkezésre állási díj.

Az előírt díj megfizetésének fejé-
ben a hulladék elszállításához a szol-
gáltató évente 13 darab, 60 literes, sa-
ját emblémájával ellátott zsákot bizto-
sít. A zsákok április 1-jétől a Győr-Szol
Zrt.-vel közösen üzemeltetett Orgona
és Jókai utcai ügyfélszolgálati irodái-
ban vehetők át az ingatlan helyrajzi
számának vagy a fogyasztói azonosí-
tószám közlésével. További igény ese-
tén plusz zsákok ugyanitt vásárolható-
ak bruttó 237 forintos áron.

Pályázati felhívás

Bérleti jogviszony
útján történô hasznosításra

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitele-
zési Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Feltétel: C kategóriás jogosítvány •  legalább 3 év
tehergépjármű-vezetői tapasztalat • GKI kártya
Előnyt jelent: E kategóriás jogosítvány • darukezelői
képesítés • veszélyes áru szállítását igazoló képesítés

Jelentkezési határidő: 2017. március 31.

Szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt.
Munka-Bérügyi Osztály 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy
munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra, kérjük, írja rá, illetve az
e-mail tárgyában tüntesse fel a „gépjárművezetŐ” jeligét. 

Hulladékudvarok
nyári nyitvatartása

gépjármuvezeto´́ ´́

Indul a zártkerti hulladékszállítás
A műanyag zsákban vegyesen

gyűjtött hulladékot hetente egyszer, a
Fehérvári úti zártkertekből szomba-
tonként (első szállítási nap: április 1.),
Sárásról csütörtökönként (első szállí-

tási nap: április 6.), Győrszentivánról
keddenként (első szállítási nap: április
4.), a felsorolt területeken kívül min-
den további zártkertből hétfőnként (el-
ső szállítási nap: április 3.), szállítják el
a zártkerti ingatlanok elől. 

Az elszállítandó hulladékot a meg-
adott járatnapon reggel 6 órára kell ki-
helyezni az ingatlan elé. Az autó csak a
60 literes, szürke színű, GYHG Nonpro-
fit Kft. logóval jelölt gyűjtőzsákban kihe-

lyezett hulladékot szállítja el. (Kivétel a
kukával is ellátott területek.)

Azon ingatlanhasználó, aki 2016. év-
ben nem használta fel a rendelkezésére
bocsátott műanyag zsákot, természete-
sen azt az idei évben még megteheti.

A pályázati felhívás beszerezhetŐ személyesen, a GyŐr-Szol Zrt. GyŐr, Or-
gona u. 10. szám alatti székhelyén, a Vagyonkezelési Üzlet ágnál, vagy igé-
nyelhetŐ elektronikus formában a vagyonkezeles@ gyorszol.hu e-mail cí-
men, illetve elérhetŐ a www.gyorszol.hu weboldalon. 

A Győr-Szol Zrt. pályázati felhívást tesz közzé a kizárólagos tulaj-
donát képező, Győr belterület 6838. helyrajzi számon nyilvántar-
tott, természetben a Győr, Stelczer L. u. 1. szám alatt található
Delikát Ház bérleti jogviszony útján történő hasznosítására.
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Pénteken megjelenő
hetilap 1 napos terjesz-
tésére keresünk mun-
katársakat. Jelentkezni lak-
cím és telefonszám megadásá-
val, az ugyintezes@laphir.hu e-
mail címen lehet.

Vasárnapi ételkiszállítás-
ra sofőrt keresek. Betaní-
tás után önálló munkavég-
zés. +36-20/210-6505

Győri gépipari cég mun-
kavállalókat keres: Betaní-
tott munkára – hengerfe-
jek megmunkálása nettó
150.000 Ft elérhető keresettel,
valamint szakmunkásokat,
CNC esztergályos, ma-
rós és köszörűs tapaszta-
lattal – egyedi alkatrészek gyár-
tására, kiemelt bérezéssel. Hosz-
szú távú, megbízható munkale-
hetőség. Érdeklődni munkana-
pokon 8–16 óra között: 06-
96/511-003, 06-30/266-4549
(ingyen hívható).

CNC gépkezelőket, forgácsoló-
kat, villamosmérnököket, ko-
vácsüzembe fémipari szakmun-
kásokat, repedésvizsgálókat és
géplakatosokat keresünk. Ma-
gas kereseti lehetőség! Tel.: 06-
70/941-0185; 06-70/941-
0994; e-mail: hegeszto2016@
gmail.com

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése,
kémények felújítása, bá-
dogos és lapos tetők, szi-
getelési munkák készíté-
se. 06-30/355-6991

Kertek rendezését, fű-
kaszálást, elhagyott kertek, tel-
kek gondozását, fakivágást, tu-
ják nyírását vállalom. +36-
20/517-2701

Lakásfelújítást vállalok,
csempézés, járólapozás, gipszkarto-
nozás, laminált parketta lerakása, aj-
tócserék, festés, javítások, falbontás
stb. 06-20/978-2176

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló leraká-
sa, tisztasági festések, homlok-
zatfestés és gipszkarton rend-
szerek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

Lomtalanítást vállalok pad-
lástól a pincéig, ingyenes elszállítás-
sal. Hívjon bizalommal! 06-70/707-
5812; 06-20/996-7268.

Mindennemű kárpito-
zást vállalok ingyenes felmé-
réssel, vidéken is. Tel.: 06-
20/239-9198.

Vállalkozásunk vállalja új és régi
építésű családi házak és lakások
villanyszerelését. Tel.: +36-
20/982-0435.

Lomtalanítást vállalok in-
gyen. Tel.: 06-30/212-4830 vagy
06-20/551-3865.

Sírkő felújítás, csiszolás, hely-
reállítás, betűvésés garanciával.
Nyugdíjasoknak kedvezmény!
+36-30/906-1025

Udvarok, járdák, kocsibeállók,
garázsbejárók térburkolati kivitelezé-
sét garanciával, gépi földmunkát vál-
lalunk. 06-30/695-4930

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk feles-
leges holmiját pincéjéből, padlásáról,
lakásából, illetve udvaráról. Hívjon bi-
zalommal! Non-stop tel.: 06-70/675-
0654.

Fűnyírás, kaszálás, sövényvágás,
fakivágás, gyökérkivétel, fametszés,
kertásás, bozótirtás! 06-30/403-
6810; 06-96/826-322.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

Samodai +36-30/754-3112 
www.egeszseg-ovo.hu

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

Hívjon bizalommal! Teljes kö-
rű lomtalanítást vállalok. Tárolóját,
garázsát kitakarítom. Feleslegessé
vált holmiját ingyen elszállítom. Stu-
ka Tibor: 06-30/217-0848.

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki ter-
mék szállítása kedvező áron,
2900 Ft-tól! Telefon: 06-
30/542-0720.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron 

antik bútort, festményt, 
Herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt,

kristályokat,
ezüst tárgyakat,

ékszert, 
régi órákat, könyveket,

dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101 

Kérésre díjtalanul házhoz megyünk!

Baráti társaság kapust
keres hétfőnkénti műfüves
labdarúgáshoz. Érd.: 06-
30/9015-808.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása, beváltása.
Nádorvárosban lakás kiadó. 06-
70/564-2280

Tihany, Csoda, Csepel típusokat
vennék. Eredeti állapotú, festé-
sű, férfivázas előnyben. +36-
20/263-9798

INGATLAN

Győr-Belvárosban, 4 szobás,
teraszos, első emeleti lakás eladó-ki-
adó. 06-20/464-8454

Szitásdombon 140 nm-es, jó
állapotú családi ház eladó.
27.990.000 Ft. 06-70/940-4046

Nádorvárosban, a Vásárcsar-
nok közelében panelprogramos, 1,5
szobás lakás eladó. 13.990.000 Ft.
06-70/633-5250

Ménfőcsanakon, vállalkozás-
ra, két generáció együttlakására alkal-
mas ház, műhellyel, melléképületekkel
eladó. Ár: 27,5 M Ft. 06-20/452-7007

Győr-Belvárosban, két-
szoba-hallos, távfűtéses, első
emeleti téglalakás eladó. 06-
20/243-3965; 06-96/316-914.

Győrben, a Horgas utcában 640
nm-es, lakóövezeti telek eladó. Ár:
16 M Ft, 52.000 EUR. +36-20/950-
3185 www.ingatlan.com/23041650

Győrújbaráton, a Villabaráth
körút 23. szám alatt 2.000 nm-es, la-
kóövezeti telek eladó. Ár: 20 M Ft,
64.500 EUR. +36-20/950-3185
www.ingatlan.com/22207687

LAKÁSCSERE

Érd.: 06-96/505-000

Nádorvárosi, 1 szobás, 40 nm-
es, komfortos, határozott bérleti szer-

ződéses lakást cserélne 1 + 2 fél,
2+fél, vagy 3 szobás bérleményre.
(Hirdetésszám: 301.)

Belvárosi, 1 szoba, 29 nm-es,
gázfűtéses, határozott bérleti szerző-
déses, felújított lakást cserélne 1+fél,
2 szobás, gázfűtéses győri bérle-
ményre, Újváros kivételével. (Hirde-
tésszám: 304.)

József Attila-lakótelepi, 2
szobás, 49 nm-es, távfűtéses, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses, felújí-
tott lakást cserélne 1 vagy 1+fél szo-
bás, 36–43 nm-es, határozatlan
bérleti szerződéses, nádorvárosi,
adyvárosi vagy marcalvárosi bérle-
ményre, értékkülönbözettel. (Hirde-
tésszám: 305.)

Belvárosi, 2 szobás, 50 nm-es,
gázfűtéses, határozott bérleti szerző-
déses, csendes helyen lévő lakást
cserélne 1+2 fél, 2 és fél vagy 3 szo-
bás, erkélyes, határozatlan, határo-
zott bérleti szerződéses bérleményre.
Sziget, Újváros kizárva. (Hirdetés -
szám: 307.)

József Attila-lakótelepi, 2
szobás, 49 nm-es, távfűtéses, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne hasonló vagy picivel kisebb,
határozatlan bérleti szerződéses bér-
leményre Belváros, Nádorváros, eset-
leg Gyárváros területére. (Hirdetés -
szám: 308.)

Marcalváros I, 2 szobás, 53
nm-es, összkomfortos, határozatlan,
távfűtéses lakást cserélne Marcalvá-
ros I-II, adyvárosi 49–53 nm-es, 2-3
szobás, erkélyes, határozatlan idejű,
összkomfortos lakásra. Sziget, Újvá-
ros, Marcalváros I., Bán A. utca kizár-
va. (Hirdetésszám: 600.) 
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NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda: 
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu

ARANY, EZÜST, BOROSTYÁN,
RÉGISÉG, KARÓRA, PORCELÁN,
ZSOLNAY

A budapesti LOUIS GALÉRIA felvásárlást végez Győrben
2017. április 3-án hétfőn, a Rába Hotelben (Árpád út 34.) 9–12 óráig

Info: +36-30/944-7935

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás az étteremben, vagy a 96/431-330-as telefonszámon!
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

HÚSVÉTI HIDEGTÁL AKCIÓ!
Húsvéti hidegtál előrendelést április 16-ra, vasárnapra felveszünk!

Ára: 1900 Ft/fő helyett 1400 Ft/fő

A KÉPEN LÁTHATÓ
HIDEGTÁL 6 SZEMÉLYES!
(6×1400 = 8400 Ft)

A 2 személyes Marcal tál 4400 Ft helyett 3500 Ft-ba kerül!
Március 24-én és 25-én zenés est a Marcal Étteremben!

24-én pénteken 18 órától Molnár Zoltán szintetizátor • 25-én szombaton 18 órától Kiss Clau énekes fellépése
Belépő ára vacsorával együtt: 1900 Ft/fő helyett 1500 Ft/fő
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A háromszoros olimpiai bajnok úszó, Pieter van den
Hoogenband lesz a holland küldöttség csapatveze-
tője a győri rendezésű, 14. nyári Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválon (EYOF) júliusban.

Hoogenband a 2000-es sydneyi olimpián 100
és 200 méter gyorson nyert aranyérmet, míg négy
évvel később, Athénban a rövidebb távon diadal-
maskodott, ő a nyári és téli sportágak összesített
listáján minden idők hetedik legeredményesebb
holland sportolója. Pieter van den Hoogenbandot
hazájában és a világban sokan csak „The Flying
Dutchman-ként" hívják. Az EYOF-on részt vevő öt-
ven ország csapatvezetői április 25. és 28. között az
előkészületek egyik fontos állomását jelentő érte-
kezleten vesznek részt Győrben. Ennek során bejár-
ják a helyszíneket, az olimpiai falvakat, véglegesítik
a himnuszokat, a zászlók megjelenítését és átbe-
szélnek minden lényeges kérdést, amely a nemzeti
csapatuk szempontjából fontos lehet.

A 14 és 18 év közötti fiatalok versengésén tíz
sportágban összesen 130 versenyszámot rendez-
nek július 23. és 29. között. Ötven országból
2500 sportolót és 1100 kísérőt várnak az EYOF-
ra, Magyarországot pedig 152 sportoló képviseli,
ami rekordnak számít. A hazai csapat vezetője a
Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára, Bartha
Csaba lesz.

Április 9-én az Eger ellen hazai pá-
lyán kezdi a bajnoki szezont a Győr
Sharks amerikai futball csapata. A
cápák tavaly közel voltak ahhoz,
hogy a Hungarian Football League
2012-es kiírása óta először bejus-
sanak a playoffba, végül az utolsó
fordulóban kikaptak, éppen az idei
első ellenféltől, az Eger Heroes
együttesétől. Az idénynyitón tehát
lesz miért visszavágni a Heves me-
gyei klubnak. 

Ami komoly változást hozhat, az
a vezetőedző személye. Grátz Vil-
mos ugyanis tizenkét év után távo-
zott a csapat éléről, helyére John
Burleson érkezett Győrbe. A kana-
dai szakember egyik fő célja, hogy
az új igazolások mellett a fiatalok is
sok játéklehetőséget kapjanak
majd. A klub vezetősége olyan ed-
zőt keresett, aki érti és elfogadja a
körülményeket, és átlátja az egye-
sületnél folyó munkát az U10-es
korosztálytól a HFL csapatig. A két-
szeres magyar bajnok kerete csak-
nem ugyanaz, mint az előző idény-
ben. Érkezett két irányító, a gyorsa-
ságáról híres Gyarmati Máté, illetve
Phillip Garcia és Andres Fernandez.
„Phillip Garcia 2012 óta játszik és

Az Eger ellen kezdenek a Cápák
dolgozik edzőként Európában.
Ezen idő alatt megjárta Szerbiát,
Finnországot, Ausztriát, Kínát és
Németországot is, ahol csapatával
bajnok lett. Igazi vezéregyéniség a
pályán és azon kívül is. Sokat jelent,
hogy ismeri a rendszert, amit ját-
szani szeretnénk, illetve, hogy van-
nak edzői tapasztalatai. Gyarmati
Máté a Szekszárd Bad Bones irá-
nyítója volt az elmúlt hat évben. At-
letikus felépítésű, kiemelkedő mun-
kamorállal és győzni akarással
megáldott játékos, aki a levegőben
és a földön is veszélyt jelent az ellen-
fél védelmére. Andres Fernandez
University of La Verne-n eltöltött
mind a négy évében kezdő volt. At-
létikaedzőként diplomázott, éppen
ezért komolyabb szakmai tudással
fogja segíteni csapatunkat, főleg az
utánpótlás-nevelésben” – mondta
a csapat új játékosairól John Burle-
son vezetőedző. „Idén sokkal na-
gyobb szerepet kapnak a HFL csa-
patunkban az utánpótlásunkból ér-
kező fiatalok és a tehetséges, de vi-
szonylag kevesebb rutinnal rendel-
kező újoncok. Azt, hogy mennyire
változik a csapat játékereje a tavalyi
évekhez képest, még nem tudom

megmondani, sok munka vár még
ránk. Azt gondolom, hogy van pár
csapat, amelyeknek viszonylag ál-
landó a kerete és évről évre tudják
hozni azt a színvonalat, ami a HFL-
ben elvárt, a többiek pedig kölcsön-
játékosokkal és idegenlégiósokkal
próbálnak erősíteni. Sok függ majd
a szezon elején attól, hogy ki kezd
felkészültebben, a folytatásban pe-
dig a keret mélysége is fontos sze-
repet kaphat. Nehéz előre jósolni,
de idén is a tavalyihoz hasonló szo-
ros mérkőzéseket várok” – nyilat-
kozta Becs Péter, a szövetség hon-
lapján, a mafsz.hu-n. A Sharks alel-
nöke hozzátette, szeretnénk minél
jobb eredménnyel zárni a szezont,
de sokkal fontosabb lesz a csapat
fejlesztése, aminek idővel komoly
eredménye lehet. A Sharks április
9-én kezdi a szezont Győrben az
Elektromos pályán az Eger Heroes
ellen, majd április 22-én idegenben
folytatja a sorozatot a Budapest
Cowbells vendégeként. Május 7-
én a Dunaújváros Gorillaz érkezik
Győrbe, ezután Miskolcra és a Bu-
dapest Wolves-hoz látogat a
Sharks. Előbbi csapathoz május
20-án, utóbbihoz június 4-én.

Világsztár az EYOF
helyszínein

A Belvárosban, a Rába-parton találkoz-
hattak a győriek Schirilla Györggyel, aki
a Víz Világnapján vállalkozott arra, hogy
„csobbanjon” egyet a 8-10 fokos folyó-
ban. A nemzet rozmárja 1999 óta úszik
a téli-tavaszi vizekben, ezt a hagyo-
mányt édesapjától vette át, aki harminc
éve, 1987-ben nagy tömeg előtt úszott
Győr szívében. Schirilla iskolás csopor-
tokkal melegített be. „Édesapám évtize-
deken át teljesítette ezeket a kihívásokat

A Rábában
úszott Schirilla

minden télen, én pedig folytattam, amit
ő elkezdett. Először Marosvásárhelyen
egy esküvőn kértek meg, hogy ússzak a
jeges folyóban. Beledugtam az ujjam a
vízbe és majd lefagyott, de az ígéretet
vissza már nem vonhattam, így besétál-
tam a folyóba. Azóta évente öt-hat ilyen
felkérésnek teszek eleget, és úgy érzem,
az egészségemnek is jót tesz. Tudom,
hogy most nem jégtáblák között kell úsz-
kálnom, de a kicsit melegebb vizet sem
lehet félvállról venni. Ugyanolyan tiszte-
lettel megyek a 8 fokos Rábába is, mint-
ha jóval hidegebb lenne” – mondta Schi-
rilla György, aki a 0 fokos vízben tartóz-
kodás rekordját is tartja, 26 perccel.

A holland úszó 2004-ben
Athénban nyerte harmadik

olimpiai aranyérmét
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vetőmagok,
gumók, virághagymák

csereberéje

Várunk, ha van felesleges, jó termőké-
pességű vetőmagod, amit szívesen meg-
osztanál másokkal (asztalt biztosítunk),
elcserélnéd olyanra, amit te keresel vagy
egyszerűen csak érdekel a kertészet.

Helyszín:
VÁSÁRCSARNOK

(Herman Ottó utca 25.)

Időpont:
2017. ÁPRILIS 2.

vasárnap 8–11 óra

Várunk minden kertbarátot,
érdeklődőt sok szeretettel!

ÉRDEKLŐDÉS:
piacok@gyorszol.hu

+36-20/419-1006

KERTÉSZ LESZEK,
FÁT NEVELEK...

mag
börze
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Az én Mágusom… címmel írt köny-
vet édesapjáról, Verebes Józsefről
lánya, Verebes Krisztina. A legen-
dás mesteredző, az egykori ETO-
sikerkovács egy éve hunyt el. A ró-
la szóló, történetekkel, interjúkkal,
idézetekkel teli kötetet kedden mu-
tatták be Győrben.

„Az aranyérmekkel végződött
idények meccseit még nem láthat-
tam élőben, viszont nem sokkal ké-
sőbb két könyvet is rongyosra olvas-
tam, amely a legendás csapattal és
a Mágussal foglalkozott. A most
megjelent kötet is feleleveníti azt a
korszakot. Köszönöm mindenkinek,
aki hozzá tudott tenni valamit a győri
labdarúgás egyik legcsodálato-
sabb időszakához. Remélem, lesz-
nek még hasonló élményeink, mint
a telt házas találkozókon. A Mágus
nélkül azonban ezt nehéz lesz elérni”
– mondta Radnóti Ákos alpolgár-
mester köszöntőjében. 

A szerző elmondta, hetven in-
terjú szerepel a könyvben, emel-

Az U19-es lány kézilabda-válogatott könnyedén vet-
te az akadályokat Macedóniában, az Európa-bajnoki
selejtezőkön. A csapat mindhárom mérkőzésen –
Macedónia, Feröer-szigetek és Moldova ellen is –
magabiztos győzelmet aratott, ezzel kijutott a nyári
szlovéniai korosztályos kontinensviadalra. „Az első
mérkőzést a házigazda macedón együttes ellen ját-
szottuk, az első perctől stabil védekezésre álltunk be,
kezdetben kissé akadozó támadójátékkal, de ez talán
az izgalom számlájára írható. A második félidőben
azonban már magunkra találtunk, és az ellenfél ka-
pujánál is hatékonyak voltunk, így 15 gólos győzel-
met arattunk, 33–18-ra nyertünk” – kezdte az érté-
kelést az ETO honlapján az U19-es válogatott edzője,
a Győri Audi ETO-ban is korosztályos csapatot irá-
nyító Pigniczki Krisztina. A lányokra az első meccs
magabiztos sikere után a Feröer-szigetek csapata
várt. „Ők igazi skandináv, gyors kézilabdát játszanak,
rengeteget futnak. Technikailag nem igazán képzet-

Gyôri edzôvel és kapussal az Eb-re
tek, de pozitív hozzáállással az utolsó percig lelkesek,
motiváltak és hajtanak. Fontos, hogy ezen az összec-
sapáson minden játékosunk szóhoz juthatott, húsz-
perces periódusokra osztottuk a játékidőt, és ennek
megfelelően forgattuk a csapatot, 41–16-ra győz-
tünk.” A válogatott az utolsó játéknapra már nyugod-
tan készülhetett, az Eb-részvétel ekkor már biztos
volt, függetlenül a Moldova elleni találkozó eredmé-
nyétől. „Előzetes várakozásainknak megfelelően,
könnyű mérkőzést játszottunk és simán nyertünk 45
gólos különbséggel, 65–20-ra. A lányokat dicséret
illeti, hiszen a hatalmas előny birtokában is küzdöt-
tek” – zárta az értékelést a junior válogatott edzője,
Pigniczki Krisztina. A Győri Audi ETO KC együttesét
a kapus Binó Boglárka képviselte a nemzeti csapat-
ban, aki a Feröer-szigetek elleni mérkőzésen kiemel-
kedő teljesítményt nyújtott, közel 80 százalékos vé-
dési hatékonysággal járult hozzá csapata sikeréhez,
valamint Moldova ellen is remekül helytállt.

Lánya írt könyvet a Mágusról
lett végignézte az elmúlt évtize-
dek sportsajtóját is. „Sok volt já-
tékosa mesél a meccsekről,
édesapámról a könyvben. Előke-
rülnek olyan sztorik, színes törté-
netek, amikről én sem tudtam.
Fogalmam sem volt például arról,
hogy büntetést kellett fizetniük

azoknak a játékosoknak, akik tak-
tikai fegyelmezetlenségeket kö-
vettek el a meccseken. A kötet
nagy része pedig a legendás győ-
ri aranycsapatról szól.”

Verebes József segítőjeként dol-
gozott Győrben, majd az MTK-nál is
Bolla Péter, aki arra emlékezett visz-
sza, hogy a Mágus ETO-hoz érkezé-
sekor sok mindent előre megjósolt.
„Egyebek mellett azt is kijelentette,
hogy az idény végére bajnokok le-
szünk, és székeket kell majd kiszed-
ni a stadionból, hogy még több néző
férjen el a lelátón. Mindezt azok után
mondta, hogy az előző idényben volt
olyan meccs, amikor az ürességtől
kongott az aréna.”

A bemutatón a Mágus játékosai
rengeteg sztorit elevenítettek fel. A
világbajnokságot is megjárt Han-
nich Péter azt mondta, órákig tud-
ná mesélni a Verebes Józsefhez
köthető élményeit. „Józsi bácsi itt
volt már két hónapja, amikor az első
edzőmérkőzést játszottuk a Slovan
Bratislavával, és gyakoroltuk az ed-
zésen betanultakat. Nem sikerült
fényesre az eredmény, 5–1-re ki-
kaptunk. Ültünk az öltözőben és
vártuk, hogy megkapjuk az alapos
fejmosást. Ebből az lett, hogy sze-
rinte mi voltunk a világ legjobb játé-
kosai, nagyszerűen játszottunk,
csak a bírók tehetnek a veresé-
günkről. Rengeteget tanultam tőle,
amit játékos pályafutásom után, ed-
zőként is hasznosítani tudok. Saj-
nos kevés olyan edző van ma Ma-
gyarországon, mint amilyen ő volt.”

Pálfalvi Gábor rádiós újságíró-
ként volt irigylésre méltó helyzet-
ben, amikor az ETO a klub törté-
netének egyik legszebb korsza-
kát élte. „Azon kevesek közé tar-
toztam, akiket nagyon közel en-
gedett a csapatához, beláthat-
tam a kulisszák mögé, bent lehet-
tem taktikai értekezleteken. Cso-
dálatos időszak volt.”

Verebes József tavaly március
13-án, 74 évesen hunyt el. Edzői
pályafutása során a legnagyobb
sikereit a győri Rába ETO-val és
az MTK-val érte el. Háromszor
nyert bajnoki címet, és még öt al-
kalommal szerzett érmet az NB I-
ben. A magyar válogatottat két
időszakban is irányította szövet-
ségi kapitányként.
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a győri uszodákban minden korosztálynak
(bébi, óvodás, gyermek, diák, felnőtt, vízi torna)
kezdőknek és haladóknak

ÚSZÁS
erő, egészség, edzettség

Szeretettel várjuk minden
régi és új tanítványunkat!

Az úszófoglalkozások a győri
Aqua-, Magyar Vilmos-, Móra-

és Sátoros Uszodában zajlanak.

Időpontok: hétfőtől péntekig 
16:00–20:00 között uszodánként

különböző beosztásban.

Részletek a honlapon:
www.vidrauszoiskola.hu

Beiratkozás: 
2017. március 31-én pénteken 

a győri Sátoros Fedett
Uszodában 16:00–18:00 között.

Érdeklődés, jelentkezés:
Rákosfalvy Ferenc 06-30/272-2064

Kovács Aliz 06-70/947-9409

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!

GRUNDFOS
TATABÁNYA

vs

SC Magdeburg

2017. április 1., 15 óra

Audi Aréna Gyôr

A hazai ITF Taekwon-do történetében
a közelmúltban megrendezett békés-
csabai országos bajnokságon indul-
tak a legtöbben. A megmérettetésen
34 egyesület 314 egyéni versenyzője
és 33 csapata harcolt a bajnoki címe-
kért, a Győri Sárkányok SE csapata az
eddigi legnagyobb versenyzői lét-
számmal utazott az OB-re. A csapat-
ból Mózes Fanni, Szalai Maja és Lend-
vai Patrik Zénó szerzett első helyezést,
utóbbi versenyző ráadásul három
aranyérmet gyűjtött be. „A színvona-
las és kemény küzdelmekben csapa-
tunk öt magyar bajnoki címet, négy

ezüst- és tizenkét bronzérmet szer-
zett, amivel fennállásunk legeredmé-
nyesebb versenyét tudhatjuk magunk
mögött. Köszönjük támogatóink bizal-
mát, a versenyzőknek, szülőknek és
barátoknak pedig azt, hogy szurkoltak
értünk” – mondta a versenyről dr. Sza-
lai István edző. A Győri Sárkányok SE-
ből Lendvai Patrik Zénó, Keller Pál,
Mózes Fanni, Szalai Maja, Takács Bá-
lint, Kertvéllesy Dóra, Somogyi Regi-
na, Auer Bence András, Dávid Lehel
Kornél, Horváth Emma, valamint két
edző, Gergócs Dalma és dr. Szalai Ist-
ván vett részt a bajnokságon.

Huszonegy érmet
hoztak el a gyôriek



A férfi teke Szuperligában a 18. forduló mérkőzéseit játszották le a csapatok.
A tabella 4. helyén álló Győr-Szol TC a harmadik helyezett Zalaegerszeget
fogadta. A találkozót az esélyesebb csapat nyerte nagy különbséggel, 8–0-
ra. A Győr-Szol legeredményesebb játékosa Koller Dániel volt 615 fával, míg
a mérkőzés legjobbja 652 fával a zalaegerszegi Fehér Zoltán lett. A győriek
ifjúsági csapatának sem sikerült jól a hétvége, a fiatalok 4–0-ra kaptak ki a
zalaiaktól, itt a vendégek játékosa, Farkas Ádám 665 fát ütött. A Győr-Szol
vereségével maradt a Szuperliga negyedik helyén 13 győzelemmel és 5 ve-
reséggel. A tabellán Zalaegerszeg a harmadik, a Répcelak a második, a Sze-
ged pedig az első. A Győr a következő fordulóban a listavezető otthonában
játszik, március 25-én, szombaton.

Hazai vereség a Zalaegerszegtôl
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Véglegessé váltak a női kézilabda
Bajnokok Ligája negyeddöntős mér-
kőzéseinek időpontjai, a Győri Audi
ETO KC a francia Metz Handball
együttesével csap össze a legjobb
nyolc között. A két együttes a pár-
harc első meccsén Franciaország-
ban találkozik egymással április 9-
én vasárnap, a visszavágót pedig
április 15-én, szombaton Győrben,
az Audi Arénában rendezik. A jegy-
értékesítés hétfőn elkezdődött. El-
sőként, március 29-ig a 2016/2017-
es szezonra érvényes bérlettel ren-

Elkezdôdött a jegyértékesítés
delkező szurkolók válthatják meg
személyesen, kizárólag a bérletes
helyükre szóló jegyüket. Március 30-
tól minden érdeklődő számára sze-
mélyesen és online formában is le-
hetővé válik a jegyvásárlás.

Jegyek személyesen a győri Lá-
togatóközpontban vagy az Audi
Aréna Győr Shopban, online pedig
a www.jegymester.hu oldalon vásá-
rolhatók. A jegyek a középdöntő
jegyáraihoz képest változatlan,
7.000 Ft, 5.000 Ft és 4.000 Ft-os
áron kaphatók.
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