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HIRDETÉS MOZAIK

A Széchenyi István Egyetem terü-
letén rendezi meg a Formula Stu-
dent Hungaryt augusztus 17–20-
ig, az X-Meditor Kft. A hallgatói au-
tóverseny ideje alatt az alábbi for-
galomkorlátozások, forgalmirend-
változások lépnek életbe: teljes szé-
lességében lezárják a Hédervári út
Rónay J. u. és a Kálóczy tér közötti
szakaszát augusztus 19-én 8 órá-
tól augusztus 20-án 22 óráig. A
szervezők tájékoztatása szerint a
gyalogosok és a tolt kerékpárral
közlekedő kerékpárosok forgalma
csak a Hédervári út keleti oldalán
lesz biztosított. A buszközlekedés
előnybe részesítése okán, a Ká-
lóczy téren az egyirányú forgalom-
mal szembeni autóbusz-közleke-
dést alakítanak ki. A Kálóczy téren
kialakított fizető parkolóhelyeket –
a Győr-Szol Zrt. hozzájárulásával –
augusztus 19-én 0 órától augusz-
tus 20-án 24 óráig lezárják.

Forgalomkorlátozás 

Útlezárás: A Nyárzáró Koncert zökkenőmentes és biztonságos lebonyo-
lítása miatt útlezárásokra kell számítani a koncert helyszínén. A megvál-
tozott útvonalak érintik a buszközlekedést is! Érdemes már előre tudni,
hogy a program után az önkormányzat a résztvevők hazajutását ingyenes
éjszakai járatokkal segíti. Ezekről részletesebb tájékoztatást jövő heti szá-
munkban olvashatnak.

A Győr-Szol Zrt. koordinálásában
megtörtént a Magyar Vilmos Uszo-
dában az üzembiztos működéshez
szükséges nyári karbantartás. A
szakemberek a vízi és épületgépé-
szeti rendszerek felülvizsgálatát kö-
vetően, elvégezték a szükséges javí-
tásokat, így az uszoda augusztus 14-
én, hétfőn reggel 6 órakor újra kinyi-
tott. A Győr-Szol Zrt. külön megkö-
szöni az úszni szeretők karbantartás
alatti türelmét, megértését.

Kinyitott a Magyar
Vilmos Uszoda

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbeje-
lentő vonala a 96/50-50-55-ös te-
lefonszámon minden naptári napon
0–24 órában hívható. A Győr-Szol
Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálati irodái augusztus
20-án egységesen zárva lesznek, a
telefonos ügyfélszolgálat nem mű-
ködik. Győrben a felszíni fizetőpar-
koló-hálózat beállói augusztus 20-
án díjfizetés nélkül vehetőek igény-
be, ugyanezen a napon a Vásárcsar-
nok zárva lesz, a Magyar Vilmos
Uszoda és a Barátság Sportpark a
rendes nyitvatartás szerint üzemel,
a Győr-Szol Zrt. üzemeltetésében
lévő szabadhegyi, nádorvárosi, rév-

falui, újvárosi, Sugár úti, Templom
úti, Malomsori és a Koroncói úti
köztemetők egységesen 7 és 20
óra között lesznek nyitva. 

A GYHG Nonprofit Kft. hulladék-
szállítási működési területén a la-
kossági hulladékszállítás változatla-
nul, a Hulladéknaptárban meghir-
detett módon működik, a hulladék-
udvarok augusztus 20-án egysége-
sen zárva lesznek.

A Győr-Szol Zrt. szolgáltatásai-
ról és nyitvatartásairól a gyorszol.hu
weboldalon, a GYHG Nonprofit Kft.
szolgáltatásairól és nyitvatartásai-
ról a gyhg.hu weboldalon olvasható
információ.

Ünnepi információk
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többen, utána következik Győr. A
különbség a két város között csu-
pán 550 fő.

A népszámlálás évében a hazai
foglalkoztatottak 34 százaléka volt
ingázó. Az interaktív térképen meg-
néztük, hogy Győrből hová járnak
el dolgozni, illetve melyik városok-
ból érkeznek hozzánk naponta a
legtöbben. Figyelembe kell venni
persze, hogy a most közzétett inter-

aktív térkép a Központi Statisztikai
Hivatal legfrissebb megbízható
adataiból dolgozik, s ennek bázisa
a 2011-es népszámlálás. Azóta
történtek változások a gazdaság-
ban, térségünkben is szűntek meg
és nyitottak új munkahelyek, a ten-
dencia azonban a szakértők szerint
ma is érvényes, és a folyamatok jól
írják le a magyar munkavállalás jel-
lemző szokásait, lehetőségeit. 

A térkép szerint Győrből össze-
sen 6871 ember ingázik naponta,
ez a győri foglalkoztatottak (57 ezer
120) 12 százaléka. Az adatfelvétel
időszakában Komáromba mentek
a legtöbben (737), de ez a Nokia
megszűnésével már biztosan nem

igaz. Budapestre 672-en utaznak
dolgozni, Mosonmagyaróvárra
318-an, Tatabányára pedig 110-
en. Sopronba 81-en, Pápára és
Csornára egyaránt 72-en járnak át,
Tétre 69-en, Pannonhalmára pe-
dig 66-an. Talán kevesen gondol-
nánk – nem is nagyon értjük –,
hogy vannak (igaz, csak két em-
ber), akik Győrből naponta járnak
például Hódmezővásárhelyre vagy
Sátoraljaújhelyre. Kilencen Kecske-
métre ingáznak, feltételezhetően a
Graboplast ottani gyárához.

Nézzük meg, honnan érkeznek
Győrbe munkavállalók: Pannonhal-
máról 601-en, Tétről 623-an, Csor-
náról 586-an, Pápáról 584-en, Mo-
sonmagyaróvárról 466-an, Komá-
romból 384-en, Tatabányáról 334-
en, Budapestről 308-an, Kapuvár-
ról 174-en. Ezenkívül rengeteg kör-
nyékbeli faluból, kisvárosból   jön-
nek hozzánk. A tapasztalatok és a
felmérések szerint 50 kilométeres
távolságból még szívesen ingáz-
nak az emberek, ha jól megfizetik
őket.

Nyilvánvaló, hogy a vonzó váro-
sokban gyakrabban kell karbantar-
tani, cserélni az infrastruktúrát, hi-
szen a nagyobb használattól hama-
rabb mennek tönkre vagy avulnak
el. A helyi közlekedésre is jelentő-
sebb teher hárul. Az ingázók közül
azonban cserébe sokan itt veszik
igénybe a szolgáltatásokat, itt vásá-
rolnak, itt fogyasztanak. Győr befo-
gadó város, s ez a nyitottság egész
történelme során az előnyére vált. 

Az interaktív térkép a
http://gis.lechnerkozpont.hu/fold-
gomb oldalon érhető el. Az idén au-
gusztus elsején közzétett informá-
ciókat Tóth Ágnes térinformatikai
projektkoordinátor jegyzi.

SZERZŐ: H. F.
FOTÓ: MARCALI GÁBOR

Naponta 30 ezer 281 ember
érkezik dolgozni Győrbe. Vá-
rosunkból viszont csak 6871
ingázó jár el más települése-
ken található munkahelyére.
Ezek az adatok is igazolják,
hogy Győr a térség legvon-
zóbb városa.

Rendkívül érdekes interaktív térké-
pet tett közzé pár hete a Lechner
Tudásközpont. A Központi Statisz-
tikai Hivatal adatai alapján mutat-
ják be, hogy melyik városból há-
nyan és hova járnak át dolgozni na-
ponta. Az is kiderül a szöveges ér-
tékelésből, hogy az adott település-
re hányan érkeznek naponta, s me-
lyik városokból, falvakból.

Óriási számok láttak napvilágot:
Magyarországon belül 1 millió 340
ezer ember a lakóhelyétől eltérő te-
lepülésen keresi a kenyerét. A leg-
népszerűbb célpont a főváros, aho-
vá 2 ezer 87 településről járnak be
dolgozni. A vidéki városok közül
Székesfehérvárra ingáznak a leg-
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Hányan és honnan ingáznak
naponta Gyôrbe?
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targoncavezetôket és vontatóvezetôket
keres azonnali kezdéssel.

Elvárásaink: • VAN jogosítványod  elektromos targoncára vagy állóvezérelt vontatóra?
• 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-cafeteriát a próbaidô alatt
• JUTTATUNK Neked egyéni választással cafeteriát 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-cafeteriát a próbaidô alatt
• JUTTATUNK Neked egyéni választással cafeteriát 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

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési
Főosztály http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-mó-
dosítási eljárások címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési esz-
közök módosítását. Kérjük, a honlapot folyamatosan  figyeljék!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály
bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott ren-
dezési tervének:

TSZTM, SZTM 2017-009 Győr – Győrszentiván, Páskom és Pósa utca
közötti terület lakóövezetbe sorolása.

TSZTM, SZTM 2017-017 Győr – Kismegyer, 23304/14 hrsz.-on 1 db építési
telek kijelölése, 00915 sz. övezet folytatása

SZTM 2017-031 Győr – Ménfőcsanak, Mérföldkő magánút
telephelyek rendezése
(lakóból különleges területbe visszasorolás)

SZTM 2017-039 GYÉSZ 101. § (17) bekezdés
módosítása.

A településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 40.§ szerinti Záró főépítészi
véleményezés tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: egyszerűsített és teljes eljárásban: 2017.
augusztus 16 - tól 2017. szeptember 7-ig a város internetes oldalán: „http://www.gyor.hu/in-
nováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások” címszó alatt vagy személyesen a 9021
GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában, a 231. szobában.
A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. cí-
men vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

HIRDETÉS KÖZLEMÉNY

ZOO SHOW - ÚJ HANGULATOS BEMUTATÓK:
11, 15, 18.30, 20.30 óra

Zoo Arénában /csimpánzkifutó előtt/
Az aréna befogadóképessége korlátozott, ezért kérjük, időben fog-

lalják el a helyüket!

NEM SZERETEM ÁLLATOK BEMUTATÁSA,
BÁTORSÁGPRÓBA

17-21 óráig a Terráriumháznál
TapiZOO, KígyóZOO: kígyó, teknős, agáma, madagaszkári bütykös

csótány simogatás

MALAC FUTAM
17 és 21.15 óra szarvas kifutó mellett 

A törpemalacok futóversenyen mérik össze gyorsaságukat

RAGADOZÓK VACSORÁJA
17.30 Tigrisek vadászata
19.30 Oroszlán vacsorája

20.00 Örvös medvék falatozása

NYILVÁNOS LÁTVÁNY ETETÉSEK:
17.00 Tapír család etetése

18.00 Pávián csemege
18.50 Apellák etetése

ÁLLAT SÉTA - AZ ESTE MEGMUTATJA MAGÁT: 
16.00 Lámák – 17.45 – Szabi, Luca - 19.45 Petra – 21.30 Lámák:

a látogatók között sétálnak a Show sztárjai 

A rendezvény az állatkert jelenleg érvényes jegyáraival látogat-
ható. A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Az egyes programok lát-

hatósága a kifutók méretéből adódóan korlátozott.



Ismét sokakat vonzott a városba a Barokk Esküvő név-
re hallgató, háromnapos esemény, amelynek fény-
pontjaként szombat este barokk pompába öltözött
násznép és díszkíséret mellett, Nagy Anikó és Hangya
Csaba kimondta a boldogító igent. Ez már a 25. Ba-
rokk Esküvő volt, amelyet megtartottak Győrben, az
érdeklődés pedig évről évre egyre nagyobb. Nem vé-
letlen, ugyanis a szervezők számos színes és érdekes
kísérőprogrammal várták az érdeklődőket idén is. A
legnagyobb sikert a jelmezes felvonulás hozta, de a
kézműves portékák közül is sokan örömmel válogat-
tak. Három napra a város visszarepült a barokk világba
és egy kicsit átélte, milyen is volt az élet akkoriban. 

Elhangzott az újabb
BAROKK IGEN

fotó: marcali gábor
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• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

Akár EZT IS BÉRELHETI Tôlünk!

• www.carmenrent.hu • info@carmenrent.hu 
• +36-30/235-9911 • +36-70/427-6000

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

• fejfájás, szédülés, migrén, torok-, hát-, gyomorfájás • nyaki,
derék- és vállfájdalmak • nôgyógyászati panaszok, változó-
kori probléma és prosztatagondok • asztma • magas vérnyomás
• depresszió, szorongás, stressz • gyermekbetegségek:
ágybavizelés, izomsorvadás, fejlôdési és alvászavar, köhögés,
hasmenés, epilepszia • mozgásszervi betegségek: reuma,
gerincsérv, ülôidegzsába • csontritkulás, csonttörésre való
hajlam, izomsorvadás • fogyókúra Dr. Feng: „Azért

gyógyítok, hogy
segíthessek!”AKUPUNKTÚRA – a természetes gyógymód

Prof. Dr. Feng Xiao Ping
AKUPUNKTÚRÁS SZAKORVOS
Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9.
Telefon: +36-30/790-1248

A híres FENG XIAO PING DOKTORNÔ
MOST TANÍTVÁNYOKAT FOGAD!

SZERZŐ: SZARKA ZSÓFI
FOTÓ: MARCALI GÁBOR

A Győr és Környéke Motorosok
Baráti Köre a jótékony akciókról
is híres, nem csak a vagány,
csoda szép járgányaikról. Leg-
utóbb nyolc gyermek táborozta-
tását segítették abban a tábor-
ban, amely az Engel Alapítvány
szervezésében jött létre. 

A motorosok csapatát többnyire egyé-
ni vállalkozók alkotják, akik számos al-
kalommal segítették már a rászoruló
családokat és gyermekeket, önzetlen
tenniakarásukról többször is hírt ad-

tunk már. Most ismét  úgy döntöttek
valamilyen jó ügy mellé kellene állniuk,
olyat tenni, amivel egy kis mosolyt
csempészhetnek olyanok arcára is,
akiknek nem sok oka van a kacagásra.
Így született a döntés, hogy  rászoruló
gyermekek táboroztatását finanszíroz-
zák. Ehhez épp kapóra jött, hogy kö-
zelgett az Engel Alapítvány szervezé-
sében zajló, hátrányos helyzetű gyer-
mekek kikapcsolódását biztosító,

győr újbaráti egy hét, kisebbeknek és
nagyobbaknak is. 

Simon István, a motoros barátok
titkára a Győr+Média kérdésére el-
mesélte, már több éve anyagi ráfor-

dítással segítik a rászoruló gyerme -
kek nyaraltatását. Természetesen a
teljes létszámot nem tudják ők finan-
szírozni, de idén nyolc fiatal volt a
szerencsés, akiknek általuk lett győr -
újbaráti kalandokkal is gazdagabb a
nyár és a vakáció.   

A tábor szervezője Finta Violetta,
az Engel Alapítvány kurátora, különle-
ges céllal valósította meg a kezdemé-
nyezést: 

Közel hatvan gyermek van a tábor-
ban, különböző fogyatékkal élők és
teljesen egészségesek is, de pont ez
a lényeg. Ismerkednek és segítik egy-
mást, a későbbiekben pedig sokkal
empatikusabb felnőttekké válnak. Ér-
dekes programokkal, kézműves fog-
lalkozásokkal és mozgási lehetőség-
gel is szórakoztatjuk a gyermekeket. A
kis táborlakók a táborozás végére any-
nyira jól érzik magukat, hogy nehezen
hagyják itt az új barátaikat – mondta
el a szakember.

Szerencsére a győri és Győr kör-
nyéki emberek szívesen segítenek,
ha lehetőségük van rá. A motoroso-
kon kívül így tett Józsa Péter is, aki a
nagy sikerű EYOF-on sofőrként dol-
gozott.  Az egyhetes rendezvény vé-
gén úgy gondolta, ő is segít vala-
hogy a gyermekeken. Mint fogalma-
zott, többet jelent a kicsik mosolya,
így a sofőri juttatását adta át a tábor
szervezőjének, így is segítve annak
lebonyolítását.

Motorosok és egy EYOF-sofôr is
segített a gyermekeknek 

A hétvégén rendezik a Mesterségek
Ünnepét a Budai Várban, ahol tucat-
nyi győri kézműves mutatja be tudá -
sát, állítja ki munkáit. A rendezvény fő
témája idén a hímzés, a Kisalföldi
Népművészek Egyesület tagjai közül
Véghné Lőrincz Ágnes a höveji csip-
kevarrást, Székely Erzsébet a rábaközi
hímzést, Jófejű Emilné a fehérhímzést
mutatja meg. A győri mesterek közül
Kasza Miklós csontfaragó, Káldi Ká-
roly és Ángyán Csilla fazekasok, Kár-
páti Erika mézeskalácsos, Jófejű Emil
fafaragó, Jófejű Kinga frivolitáscsipke-
készítő, Paray Júlia Gyöngyi babaké-
szítő és Tóth Ildikó kékfestő bemuta-
tóznak a Makovecz Imre által tervezett
fehér jurta alakú sátrakban, a Halászó-
fiú teraszon.

Mesterségek
ünnepe
gyôriekkel

Táborozó gyerekek és segítőik
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SZERZŐ: KASZÁS KORNÉL
FOTÓ: MARCALI GÁBOR 

Nem vagyunk egyformák. Van, aki saját ma-
gát sem képes megfelelően motiválni, míg
mások a többiek számára is példát mutatnak.
Patkás Tomi „Rocky” az utóbbiak táborát erő-
síti. Vonatbalesetben vesztette el mindkét lá-
bát, a tragédiából pedig lassanként, egyre
erősebben hömpölygő folyó született, ami át-
szakítja az előtte tornyosuló akadályokat. 

Kiváló példa erre, hogy Patkás Tamás augusztus
elején, a Velencei-tavon megrendezett versenyen, új
egyéni csúcsot úszott a hat kilométeres távon. „A víz
lett az a közeg, ahol úgy tudok mozogni, mint a balese-
tem előtt” – erről már a Győr Plusz Média székházában
mesél. És valóban mesél. Nem kell kihúzni belőle a sza-
vakat, szemmel láthatóan élvezi, hogy elmondhatja
azokat az eseményeket és élményeket, amelyek meg-
határozóak az életében. „A lelkem egy lepke, de ki tud-
na belőlem jönni egy sárkány is” – ezt mondja magáról

a sportoló, akinek black és death metal zenei stílusok
iránti rajongását, a testét borító tetoválásai is hűen tük-
rözik. A beceneve is a rockzenére vezethető vissza,
még az általános iskolában ragadt rá, az első rockos
dallamok pedig, édesanyjának köszönhetően, az Edda
első nagylemezéről jutottak el hozzá. Újvárosban kezd-
te, majd a Gárdonyi Géza Általános Iskolában végezte
az elemit, ezután pedig a Kossuth Lajos-középiskolá-
ban tanult szakmát, vasbeton- és műkőkészítő lett. Kü-
lön érdekesség, hogy az egyik Kálvária-dombon talál-
ható épület lábazatát ő készítette. De dolgozott a
Kekszgyárban és borpalackozóban is. Édesanyja egye-
dül nevelte fel, így tizennégy éves kora óta minden nyá-
ron munkába állt, és többek között ebből vett magának
új cipőt a következő tanévre. Tizenkilenc éves korára
kellően megerősödött, azonban a katonasághoz nem
fűlött a foga, és helyette Németországot választotta.
Addigra már kellően képzett ejtőernyős volt, hiszen kö-
zépiskolásként rendszeresen ugrott. Az újabb behívó
elől viszont nem tudott elugrani, egy évig volt katona. 

Leszerelés után pedig a MÁV-nál helyezkedett el.
A szörnyű baleset 1994 áprilisában, a sínek között ér-
te, huszonhárom évesen egy mozgó szerelvény alá
esett. „Nehéz ezt kimondani, de a lábaimmal együtt,
több barátomat is elveszítettem” – mondja Tomi, aki
hozzáteszi, hogy hosszú és keserves éveknek kellett
eltelnie ahhoz, hogy újra magára találjon. „Tudni kell
azt, ha elveszíted a lábad, megszűnik az egyensúlyér-
zéked”, az egyensúlyát pedig lelkileg is vissza kellett
nyernie. Ebben a családja mellett a horgászat is sokat
segített neki. A Mosoni-Duna holtágán hosszú éve-
ken át pecázott, és saját csónakja várta a kikötőben.
„Imádom az erdőt, a természetet és a sötétet, így sok-
szor éjszaka mentem el horgászni.” Az utazás is újult
erővel töltötte fel minden egyes alkalommal, az Ame-
rikai Egyesült Államok egyik legeurópaibb városában,
San Franciscóban hétszer járt már. Két kedvenc vá-
rosa San Francisco és Győr. „Mindig a város része vol-
tam, szeretem Győrt” – mondja Patkás Tamás, és
hozzá hevesen bólogat. 

Elmondása szerint 2009-ben ért meg benne a gon-
dolat a váltásra. Felkereste régi barátját, és bátrabban
élte mindennapjait. Három éve pedig úgy határozott,
hogy a hűs habokban szeretne kiteljesedni. Bár az első
Balaton-átúszása alatt vesekőproblémával küzdött, si-
keresen teljesítette a kitűzött célt, az élmény pedig
meghatározta további életét. „Az első Balaton-átúszás
végén úgy éreztem magamat, mint egy telt házas Iron
Maiden-koncerten, ahol én vagyok Bruce Dickinson
énekes. Hatalmas tapssal köszöntöttek a parton. A sí-
rással és a nevetéssel küszködtem egyszerre.” Nem
mellesleg, már az első Balaton-átúszásán példát mu-
tatott, hiszen volt olyan versenyző, aki miatta nem adta
fel az embert próbáló távot. Már akkor sokan felfigyel-
tek Tomira, két éve pedig támogatója is van, így tudja
finanszírozni a felkészülését és az utazások költségeit.
„Azóta sokkal könnyebb, nekik köszönhetem, hogy to-
vábbra is csinálhatom.” Hetente négy alkalommal jár
edzeni, a kiváló versenyformára pedig hamarosan újra
szüksége lesz. Szeptember 2-án ismét visszatér Po-
rečbe, hogy az Adriai-tengerben teljesítse a verseny
mindhárom szakaszát. Tavaly két szakaszt úszott végig,
és ezüstérmet vehetett át. „Idén vár rám az arany” –
mondja, és elszántság tükröződik a tekintetében. Eh-
hez pedig mentálisan is alaposan fel kell készülnie, hi-
szen a tengervizet nem könnyű szokni. „A tengervíz a
mumusom lett, mert a sós vízben nehezebben úszom,
mint az édesben.” Ráadásul, míg a Balatonon hajók kí-
sérik a versenyzőket, addig Porečnél csak egy kifeszí-
tett kötél jelzi az útvonalat, amit a hullámok sokszor tel-
jesen beborítanak. Rocky szeptember elején tehát
újabb kihívással néz szembe, de nekünk is lesz két fel-
adatunk. Egyrészt szurkolni neki, másrészt pedig erőt
meríteni emberfeletti teljesítményéből. 

Köztünk élnek

„Megyek elôre, mint egy gép”

A vízben
nincs akadály
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Elérhetőségek: www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem 9024 Győr, Hunyadi utca 2. 06-96/550-240

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesz-
tési Főosztály „http://www.gyor.hu/innováció vagy önkormányzat/ren-
dezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások és partnerségi egyeztetés”
címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módo-
sítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyamato-
san kísérjék  figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Fő-
osztály bemutatja:
Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének:

Egyszerűsített_véleményezés

SZTM 2016-039 Győr-Marcalváros, intézményterületek és parkoló
kérdés rendezése

SZTM 2016-053 Győr-Gyirmót, Szent László u. 28035/1 hrsz.
lakóterületbe sorolása

SZTM 2017-028 Győr-Marcalváros, 00397 és 00395 sz. övezetek
hasznosításának felülvizsgálata

SZTM 2017-048 Győrszentiván, Déryné u. 02749 sz. övezet
övezethatár-korrekció

SZTM 2017-049 Győr-Nádorváros, Bartók Óvoda és Attila utca Tagóvoda
építési hely kijelölése és egyedi előírások rögzítése

SZTM 2017-052 Győr-Gyirmót, 02496 sz. övezet egyedi előírásainak
pontosítása

SZTM 2017-053 Győr-Gyirmót, 29093 hrsz. kötelező telekalakítás jelölése

A településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az in-
tegrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)
Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 41.§
szerinti  egyszerűsített eljárás  véleményezési tervanyagát.
A tervanyagok megtekinthetők: 2017. aug. 14-től 2017. szept. 5-ig. 

Állami főépítészi_ partnerségi egyeztetés

SZTM 2017-011 Győr-Marcalváros, 00416 sz. övezetben pontosított építési
hely kijelölése (2858/149 hrsz.)

A településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integ-
rált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 42/A.§ szerinti
Állami főépítészi eljárási partnerségi véleményezési szakasz tervanyagát.
A tervanyag megtekinthető: 2016. aug. 14-től 2017. aug. 29-ig 

Az „Egyszerűsített eljárás_véleményezési tervanyagok” címszó alatti témákban a
Településfejlesztési Főosztály lakossági fórumot tart:

A lakossági fórum időpontja: 2017. augusztus 18. de. 9 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem

A lakossági fórumon való részvétel előtt kérjük a város internetes oldalán a
„http:\\www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\partnerségi egyeztetés” alatt „A
partnerségi egyeztetés általános tudnivalói”  címszóban foglaltakat megismerni szí-
veskedjenek (különös tekintettel az adatlap és magatartási szabályok tekintetében).

Minden módosítás a város internetes oldalán a fent leírt helyeken elérhetŐ vagy személyesen
a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában a 231. szobában megtekinthetŐ. A
megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. cí-
men vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

SZERZŐ: H. F.
FOTÓ: PINTÉR AUKCIÓSHÁZ

Győri vagy Győrhöz kötődő képzőművészek munkái
is megjelentek a Pintér Aukciósház Balaton, nyár,
szerelem című árverésen, Balatonfüreden.

Háromszáz tétel szerepelt az idén a Pintér Aukciósház száza-
dik, jubileumi árverésen. A képeket, a kisplasztikákat, a Zsol-
nay porcelánokat és az antik ezüst tárgyakat a Vaszary Villá-
ban nézhették meg az érdeklődők, a licitet pedig a tóparti
vendéglőben tartották. Sok volt az érdeklődő, százan regiszt-
ráltak is, ami azt jelenti, hogy ennyi ember szeretett volna vá-
sárolni, ám furcsa módon, ennél jóval kevesebben emelték fel
a tárcsát. Licitálni telefonon is lehetett.

Győri alkotók műveivel is találkoztunk az aukción. Kovács
Margit Babázó című mázas terrakottáját 190, Zsuzsánna cí-
mű művét 480 ezer forintért kínálták. Mindkét mű becsérté-
két sokkal magasabban határozták meg a kikiáltási árnál, en-
nek ellenére senki sem licitált a festett terrakottákra.

Az ugyancsak közismerten városunkhoz kötődő Borsos
Miklós szobrászművész alkotásai iránt nagyobb volt az érdek-
lődés és a kereslet. Eladták kalapált ezüst dísztálát, vevőre ta-
lált a Bivaly relief, s egy különleges, gyűjtői festménye, a Ci-
gánylapos is. Ez utóbbit 300 ezer forintért. A Korsóvívő
kisplasztikát – kikiáltási ára 160 ezer forint volt – viszont nem
vitték el.

Az aukció legjelentősebb alkotása két Egry-kép lett volna,
azonban az árverésen közölték: egyiket – Viharos fények a Ba-
latonban – a család visszavonta. A másikat, a védett, olajpasz-
tell Vitorlaigazítót kikiáltási áron, 12 millió forintért vitte el egy
telefonos licitáló.

Gyôri mûvészek
a balatoni aukción
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | 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!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

PROGRAMajánló  

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA

Szent István-napi megemlékezésre ke-
rül sor a szabadhegyi Rózsák terén augusz-
tus 20-án 17 órakor. Ünnepi beszédet
mond Diligens Tibor önkormányzati képvi-
selő. Az ünnepséget követően operettslá-
gerek és sanzonok csendülnek fel Baranyai
Judit és Pintér László előadásában, majd a
Rába Koncert Fúvószenekar szórakoztató
műsora következik. A helyszínen kedvez-
ményes áron, helyben készített gulyásleves
kapható, melynek bevételével a szervezők
a Radó Tibor Általános Iskolát támogatják.

Régiségvásárt
tartanak augusztus
20-án, vasárnap 7-
től 14 óráig a győri
Tarcsay úti piacon.
Az ünnepnapra eső
régiségvásárban
ezúttal is kedvére
kutakodhat min-
denki az antik tár-
gyak között, a gyűj-
tők gyarapíthatják
gyűjteményüket, a
régi tárgyak kedve-
lői pedig egy-egy
új darabbal térhet-
nek haza.

Veres András győri megyés püspök, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szentmisét
mutat be az orsolyita nővérek Szent Anna-templo-
mában augusztus 20-án 10 órai kezdettel, Szent Ist-
ván király és az államalapítás ünnepe alkalmából. A
szentmise keretében a főpásztor megáldja az új ke-
nyeret. Ezen a vasárnapon 8.30, 12 és 18 órai kez-
dettel lesznek még szentmisék az orsolyitáknál.

Nyáresti séta és
hajózás kezdődik
augusztus 26-án 18
óra 30-tól. Az alko-
nyi fényeknél egy kis
sétával kezdődik a
program, majd ide-
genvezető mutatja
meg a város szépsé-
geit a Mosoni-Du-
nán és a Rábán ha-
józva. A részvételhez
előzetes bejelentke-
zés szükséges: ide-
genvezetes.gyor@g
mail.com vagy tele-
fonon: 30/2949174.

A Szentivániak Szentivánért Alapítvány és a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ Augusztus 20-i ün-
nepsége vasárnap 17 órakor kezdődik a Kincsesház udvarán (Győrszentiván, Ősi u. 22.). A műsorban közre-
működnek: Baranyó Katalin és Bárdos Józsefné, a Cserók Néptánccsoport, a Cserók Nóta Klub, a József Attila
Énekkar, Lőke Jenőné és Vaderna Margit.

Am Donnerstag beginnen die Győrer Weintage:
das Festival für Wein, Weinritter und Gastronomie.
Die Weinverkostungs-Pavillions werden auf dem
Széchenyi und dem Dunakapu-Platz aufgestellt,
wohin Kellereien aus der Balaton-Oberregion, aus
Eger, aus Etyek, aus Pannonhalma, aus Sopron,
aus Szekszárd, und aus den Tokajer und Villányer
Weingebieten eintreffen. Zu den Weinverkostun-
gen gibt es Konzerte zu hören. Die Sommerab -
schlussparty am Samstag beginnt um 9 Uhr auf
dem Rathausplatz mit der Gruppe Alphaville.
Nach dem Konzert gibt es ein Feuerwerk.

Am Sonntag, den 20. August findet von 7 bis 14 Uhr wieder
der Antiquitätenmarkt auf dem Markt der Tarcsay-Strasse
statt. Auf dem am Feiertag stattfindenden Antiqitätenmarkt
kann demnach jeder nach Lust und laune unter antiken Ob-
jekten stöbern, die Sammler ihre Sammlungen ergänzen und
die Liebhaber alter Gegenstände mit dem einen oder ande-
ren neuen Stück nach Hause zurückkehren.

Im Rahmen der Pannonhalmer Heilpflan-
zenwoche gibt es am Samstag und Sonntah
einen Klostererzeugnismarkt und eine Strasse
des Ungarischen Kulturerbes, ebenso eine
Falkenshow. Am Sonntag wird um 10 Uhr eine
Heilige Messe in der Basilika abgehalten. Dort
gibt auch Nagy László Adrián ein Orgelkon-
zert. Der neue Brotsegen beginnt um 18 Uhr
im Heilpflanzengarten. Danach findet ein
Volksmusikkonzert mit Tanzhaus mit der
Szászcsáváser Bande statt. 

Zum Anlass des St.Stephans-Tages wird in
Marcalváros vom 18.-20. August eine großan-
gelegte Veranstaltungsreihe stattfinden. Die
auf dem Cirkusz-Platz zu Dutzenden Auftre-
tenden heissen die Festtagsbesucher will-
kommen, von denen jeder während der drei
Tage eine passende Veranstaltung findet – es
sind Auftretende jeder Stilrichtung vertreten.
Neben den Konzerten gibt es Kinderprog-
ramm, Heilige Messe, Brotsegen. Die drei -
tägige Party wird mit einem Feuerwerk ab-
geschlossen.

A Pannonhalmi Klasszikus Esték szep-
tember 1-jén 19 órakor folytatódik a pan-
nonhalmi Apátsági Múzeum és Galéria bel-
ső kertjében.  Zenél a Győri Filharmonikus
Zenekar, közreműködik Vörös Ádám trombi-
tán, vezényel Berkes Kálmán. Műsoron: J. N.
Hummel: Esz-dúr trombitaversenye és F.
Schubert: V. (B-dúr) szimfóniája. 
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VOICES OF 2017 PROGRAM

Az új operasztár generáció egyik legjelentősebb fiatal tenoristája
is fellép szeptember 2-án a Széchenyi téren, a nagysikerű VOICES
OF 2017! koncerten.

Konu Kim minden kétséget kizárva, napjaink egyik legkiválóbb
operaénekese. A dél-koreai születésű művész különleges hangi
adottságainak és megnyerő személyiségének köszönhetően, es-
téről estére ámulatba ejti a közönséget. Ötéves volt, amikor a csa-
ládi vacsorák után édesapja gitárkíséretével elkezdett dallamokat
dudorászni. Hatéves korától zongorázni és hegedülni tanul. „Nagy
szerencsém, hogy egy igazi ’tigris’ anyukám van, aki állandóan
noszogatott a gyakorlással, amiért ma már nagyon hálás vagyok,
sokat köszönhetek a szüleimnek – mondta Konu Kim egy vele ké-
szített interjúban. 

Énektanulmányai mellett két évet zenélt a Koreai Hadsereg
Együttesében, majd a Nemzeti Opera Akadémiáján és azt köve-
tően a Mainz Zenei Főiskolán szerzett diplomát. Az elmúlt évek-
ben szinte minden jelentős, nemzetközi énekversenyt megnyert.
2016-ban a Plácido Domingo’s Operalia opera kategóriájának el-
ső díját ítélték az énekesnek. Konu Kim előadását kifinomult ze-
neiség, tiszta hangzás jellemzi, és hangszíne a legendás énekes,
Jussi Björling bársonyos tenorjára emlékeztet.  Az énekes világ-
szerte különböző operaelőadásokban, rangos koncerttermekben
lép közönség elé, és a 2017/18-as színházi évadtól a londoni Királyi
Operaház tagja. 

Mesterházy Gyula, a „The Voices” társalapítója elmondta, hogy
hosszú egyeztetés után sikerült véglegesíteni, hogy a londoni Királyi
Operaház próbaidőszakában, Konu Kim szeptember 2-án fellép-
jen Győrben. Örülünk, hogy Nicholas Markóval, a Plácido Domingo
Menedzsment főnökével meg tudtuk teremteni a tenorsztár
magyar országi bemutatkozásának feltételeit. Az esten fellépők,
Marina Costa-Jackson, Boris Prygl, Wiedemann Bernadett, Konu
Kim és Risto Joost dirigálásával közreműködő Győri Filharmoni-
kus Zenekar tagjaival, nagy izgalommal készülünk az ötödik győri
THE VOICES! koncertre – tette hozzá a társalapító.

LP.

Nagy dobás Gyôrben 
Voices of 2017! — sztárcsapat a Széchenyi téren 

Konu Kim



napon aludni, pihenni, még akkor sem, ha ez látszó-
lag jólesik neki. Hőségben – főleg a forró aszfalton
– kerüljük a hosszú, kimerítő túrákat. Inkább több-
ször rövidebb sétákat tegyünk, ha lehetséges, ár-
nyékos helyen, parkban. Nem csak a természetbe
vitt állatoknál fontos a védelem, a kullancs-, szú-
nyogcsípés komoly szövődményekkel járhat, és a

hazavitt bolhák is okozhatnak kellemetlen per-
ceket. Frissen a családba került kölyök-

kel, ha lehet, kerüljük a hosszú, au-
tós nyaralásokat. Jól hangzik,

hogy van kisállat-útlevelünk,
és jön velünk nyaralni, de

több mint valószínű,
hogy ő inkább a szá-

mára biztonságot je-
lentő helyét, az ott-

hont választaná a
még oly vonzó tu-
ristaparadicso-
mok helyett is.
Kerüljük a túl-
zott légkondici-
onáló-használa-
tot ugyancsak, a
s z é l s ő s é g e k
még az egészsé-

ges kisállatot is
megviselhetik. Túl-

hevült, hősokkos ku-
tyát nedves törülköző-

vel kezdjünk el hűteni,
és irány az állatorvos! So-

ron következő oltásokról,
parazitamentesítésről nyáron

is gondoskodjunk, hiszen a be-
tegségek ilyenkor sem pihennek!

Kellő odafigyeléssel és körültekintéssel
kölcsönösen széppé, kalandossá és bizton-
ságossá tehetjük egymás nyarát szőrös

társainkkal!

SZERKESZTI ÉS FOTÓZZA: NAGY FERENC 

szerző: cseke orsolya
fotó: nagy ferenc

A nyári hőségben felnőtt állatainkról is
fokozottabban, kölyök vagy frissen a
családba érkező négylábúinkról pe-
dig még inkább kellő odafigyeléssel
kell gondoskodnunk! A friss, tiszta,
nem túl hideg ivóvíz alapvető szá-
mukra, és célszerű fém, talpas ita-
tóedény használata, hiszen ezt nem
tudják megrágni, felborítani. A kö-
lyök igényeinek megfelelő, napi több-
szöri étkezést igazítsuk a hűvösebb
napszakokhoz, nagy hőségben ők sem
biztos, hogy kívánják a megfelelő
mennyiségű ételt. A vércukorszint-
jük ezáltal könnyen leeshet, kisál-
latunk pedig bajba kerül. Az el
nem fogyasztott eledelt ne
hagyjuk a tányérban. S még
ha jót is akarunk vele, a fagyi
és a jeges kávé nem kisku-
tyának való nyári hűsítők!
Mindig biztosítsunk árnyé-
kos helyet, ne en-
gedjük tűző

Kölyökkutyák nyári gondozása 

(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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szerző  és fotó: nagy ferenc

A nyár a végtelen számú lovaglási lehetőségek idő-
szaka is, nem árt azonban tudni néhány alapvető
környezeti és élettani ártalomról, melyet ki kell kü-
szöbölnünk, hogy felhőtlenül örülhessünk a lovak-
kal való foglalkozásnak, és ne árnyékolja be bol-
dogságunkat valami nem várt negatív körülmény.
Vegyük először alaposan szemügyre a kánikulai
környezetet! A ló rendkívül jól tolerálja a hőmérsék-
let-változásokat, azonban a nyári melegben
biztosítsunk számára árnyékos pihenő-
helyet. Álljon rendelkezésére meg-
felelő mennyiségű tiszta víz, hi-
szen a plusz testhőmérsékle-
tet izzadással kompenzálja,
emiatt rengeteg folyadékot
veszít. Ilyenkor sok rovar
van, ami káros hatással
van lovaink egészségére. A
legyek csípik, irritálják a fü-
lét, szemét, genitáliáit, rá -
adásul, ha van egy kis seb,
azonnal belerakják lárváikat.
Ellenük különféle permetsze-
rekkel, illetve maszkkal, fülvédő-
vel védekezhetünk. Az istállóban jó
szolgálatot tesznek a ragacsos légyfo-
gók. A bögölyök és szúnyogok is szá-
mos kellemetlenséget okozhatnak a kü-
lönböző napszakokban. Folyók árteré-
ben valóságos felhőkben nyüzsög-
nek. Alapszabály, hogy csak a kora
hajnali, hűvösebb időben vagy ké-
ső esti órákban dolgoztassuk a lo-
vakat. Itt is fogjunk vissza a mun-
ka intenzitásából és hosszából!
Az izzadással nemcsak vizet, de
ásványi sókat is nagy mennyi-
ségben veszítenek, ezért le-
gyen folyamatos ezek utánpót-
lása is. Ehhez manapság szá-
mos jól adagolható készítmény
áll rendelkezésünkre.

A lovak szállítása is a hűvö-
sebb napszakokban történjen. A
versenylovak intenzívebb odafi-
gyelést igényelnek. Mozgatás után
alaposan mossuk le őket. Ezzel
nemcsak a bőrfelszínen felhalmozó-
dott sókat és organikus anyagokat tisz-
títjuk le, de jó élettani hatása is van. Első-
ként a lábakat alulról felfelé hűtsük le slag-
gal, majd a többi testájat is. Figyeljünk arra,
hogy a felforrósodott testű állat ne igyon rögtön
hideg vizet a munka után. Fürdetéskor mindig győ-
ződjünk meg a folyóvíz, vagy a bányató biztonsá-
gos partjáról, nehogy beszakadjon. Úsztatást csak
képzett oktató jelenlétében csináljunk. Itt is alap-
szabály, hogy felhevült lovat nem úsztatunk, mert
tüdőgyulladás lesz a vége. Most bizonyára sokak

ZOOO+ AUGUSZTUS

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

Nyári lovas örömök és ürömök
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lelkivilágába gyalogolok azzal, hogy a lónak nem
tesz jót a szőrén ülés. Ilyenkor két kicsi ponton
nyomja a hátát az ülepünk, így hosszabb távon sé-
rülnek a mar körüli izmok. Ödémásodnak, és a
képzetlen tulaj nem érti, miért nem akar dolgozni
az állat. Persze, hogy nem szeretne, hiszen fáj neki.
Néha ezt a hátfájdalmat biccentéssel is jelzi, vala-

melyik lábával. Ilyenkor sokan lábproblémára
gyanakodnak, pedig gyakran a szőrén

ülés volt a bűnös. Az indiánok csak a
filmekben ülik szőrén a lovat, a va-

lóságban azonban jó vastagon
állatbőrökkel borították a lo-

vuk hátát, amihez kivitelé-
ben hasonlít a csikósaink
patraca. Ráadásul naponta
cserélgették hátasaikat.
Lásd a Nez Perce indiáno-
kat, akiknek tizenkétezer
fős ménesük volt. A sztyep-

pei nomádok pedig nem is-
merték a modern gél nyereg-

alátéteket, ezért a kényes hátú
lovak nyerge alá puha mormota

hájat helyeztek. Sok európai azt hit-
te, hogy ezzel gyógyítják. Lásd a hon-

foglalás kori magyarok húspuhítási szo-
kásait nyereg alatt!
De térjünk vissza a nyári tennivalókra. Az
etetés is igazodjon az évszakhoz. Több

ásványi anyag, zsiradék, és kevesebb
fehérje. A zsírt és olajat rendkívül jól

tolerálja a szervezetük, ráadásul a
székletük is könnyebbé válik ál-

taluk. Érdekességként említem
a sivatagi nomádok birkafagy-
gyúba gyúrt kölespogácsáit,
vagy a hosszútávfutó lovak
szésőséges esetben akár
kétliternyi étkezési olajjal va-
ló etetését. A lenmagolaj és
olívaolaj pedig előnyben!
Ezek nagymértékben növe-
lik a terhelhetőségüket,

szemben a fehérjével, ami
könnyen kólikát okozhat. Ter-

mészetesen a hobbilovasok-
nak ugyanúgy kötelességük a

nagyobb odafigyelés, mint a ver-
senyzőké! Gondos és előretekintő

munkánkkal sok állatorvosi költséget
és bosszúságot takaríthatunk meg.

Mindenkinek jó nyaralást és lovaglást kíván
szerkesztőségünk az évszak további részére, s per-
sze a remélt indián nyár napjaira!

a Győr+ Televízión! A Zooo+ magazint a Facebookon 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!

Kérem, kövessen minket a youtube-on,  illetve a Győr+ Televízió honlapján!
Jó szórakozást!
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natöveknél 4-5 erő-
teljes idei hajtást

hagyjunk csak meg.
• A szőlő hajtásait rit-

kítsuk, főleg a fürtök kör-
nyezetében, hogy a nap job-

ban érje, és szellősebb legyen.
Így a gombafertőzések is elkerül-

hetők. A korai szőlő már beérik.
Csak a teljesen éretteket szedjük le, mert

nem utóérők, mint a körte. A körtét viszont mindig tel-
jes érés előtt szedjük le. Ne várjuk meg, amíg lehullik,
mert hamar megrothad. A teljes érést pincében, kam-
rában tárolva érheti el. Ekkor a legzamatosabb.

• A virágoskertünket is felfrissíthetjük. Ha az éve-
lők elvirágzott hajtásait visszavágjuk, akkor őszig
még néhány kisebb virággal örvendeztetnek meg
bennünket. Például a rózsa így még a fagyokig vi-
rágzik. A muskátli elnyílt virágait esztétikai okokból
folyamatosan távolítsuk el.

• Gondoljunk a jövő tavaszi friss zöldségekre is.
Augusztus közepén már elvethetők az áttelelő nö-
vények magvai, például a spenót, a saláta vagy a
petrezselyem. Vethetünk vöröshagymamagot is,
amelyből májusra szép méretű főzőhagyma válik.
Az elvetett magok talaját tartsuk nedvesen, például
légáteresztő fátyolfóliával takarva.

• A nyári hőségnek lassan vége szakad. Leszüre-
teljük, és ha tudjuk, eltesszük télire a termést. Vár-

juk az őszi színpompát, és örüljünk, ha
ránk ragyog majd kicsit az in-

dián nyár.

14 / + / 2017. augusztus 18.

ZOOO+ AUGUSZTUS

• A növények táp -
oldatozását is csök-
kentsük! A nitrogén-
műtrágyát már el is
hagyhatjuk, mert általa a
növények laza szerkezetűek
lesznek, és romlik a téli tárolá-
si esélyük.

• Augusztus végén, szeptember
elején az őszibarackfákon zöldmetszést
és hajtásválogatást végezhetünk, hogy a megha-
gyott vesszők kifejlődése erőteljesebb legyen, és a
vesszők beérjenek. A kajszibarackfát, a cseresznyét
és a diót csak szeptember elején jó metszeni. Ezek-
nél kerüljük a kora tavaszi metszést. A letermett bo-
gyós gyümölcsök bokrait tisztítsuk ki. Például a mál-

szerző: ujhelyy károly
fotó: nagy ferenc

A napimádók igazán nem panaszkodhatnak az idei
nyárra. A kertészkedőknek azonban sok gondot
okozott a vízpótlás, a növények öntözése, életben
tartása. A nyár végétől a nappalok rövidülnek, a
napsütés gyengül, ezért a növények lényegesen ke-
vesebb vizet igényelnek. A nyáron megszokott ön-
tözővíz mennyisége most már túlöntözést jelent, és
ez a termés felrepedéséhez vezet. Például a sárga-
répánál, a paradicsomnál vagy a csemegeszőlőnél
is veszélyes, mert a terméshéj felrepedezésénél a
gombák gyorsan behatolhatnak.

Az alábbiakban további tanácsok következnek a
kertművelők számára:

• A paradicsom, a paprika, az uborka, a cukkini
még egészen az őszi fagyokig terem, ha gondosan
ápoljuk. Igaz, a párás környezetben a növényvédelem
nagyobb figyelmet igényel, például a paradicsomvész
– fitoftora gomba elleni védelem. Érés idején már
csak rövid élelmezési várakozási idővel rendelkező
permetet használjunk.

Nyárutó a kertben

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



A Vörös-tenger
vonzásában
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Jordániai kikötőváros: öt betű.
Gyakori feladvány keresztrejtvé-
nyekben. Ráadásul nem is túl ne-
héz megfejteni. Hiszen Jordániá-
nak mindössze egyetlen tengeri
kikötője van: a vörös-tengeri
Akaba. Angolos írásmóddal: Aqa-
ba. Eredeti nevén pedig: ةبقعلا

Az üdülőhelyre éjjeli charterjárattal
megérkező európai turista könnyen
másodfokú kultúrsokk áldozata lehet.
Az éjszaka koromsötét, a szárazföld fe-

lől folyamatosan érkeznek a forró sze-
lek, a levegőben pedig szokatlan fűsze-
rek illata száll. A kihalt utca csendjébe
ráadásul recsegve-ropogva robban
bele a müezzin kihangosított, imára hí-
vó éneke.

Másnap reggel aztán beindul az
élet: kendősfejű nők járnak üzletről üz-
letre, és tömött bajuszú urak nyomják
a kocsikban a dudát egész nap, szaka-
datlanul. Apropó tömött bajusz. Az Eu-
rópában megszokott hajfesték helyett
a jordániai üzletekben a szakállfesté-
kek hihetetlen választékától roskadozik
a polc.

Akaba amúgy komoly történelmi
múltra visszatekintő város, mai arcula-
ta mégis egyértelműen modern és a
turisták igényeihez igazított. A csillogó

tengerparti üdülőhely árnyékában vi-
szont szerényen húzódik meg egy egé-
szen másféle, a helyiek sokszor nagyon
is szedett-vedett viskóiból álló városne-
gyed. Érdemes felfedezni Akaba e ke-
vésbé ismert arcát is, ehhez azonban
mindenképp javasolt helyi segítő
igénybevétele.

Taxisok
A taxizás nem munka, hanem élet-

forma, tartják a szakmabeliek. Mindez
fokozottan igaz Akabában, ahol a taxi-
sofőr egyben túraszervező és idegen-
vezető is. Aki szívesen megmutat bár-
mit, és elvisz bárhová. Ebben pedig
még az sem gátolja meg, hogy esetleg
csak akadozva, minimális szinten be-
szél külföldiül. A nyelvtudás hiányát
széles gesztusok és még szélesebb
mosoly helyettesíti.

Ha viszont kifogunk egy angolul jól
tudó gépkocsivezetőt, akkor olyan dol-
gokat tudhatunk meg tőle a jordániai
társadalomról, amit egy telepített ide-
genvezetőtől soha. Ügyeljünk azonban
arra, hogy a viteldíjat mindig előre fixál-
juk le, és lehetőleg írjuk is fel valahová.
Meg persze az sem mindegy, hogy
USA-dollárban vagy a helyi pénznem-
ben, dínárban értendő az előre lebe-
szélt „százhuszonegy”.

Vásárlás
Legyen szó szőnyegről, kerámiáról

vagy egyéb szuvenírről, a szállodai re-
cepciósunk másodunokatestvére ga-
rantáltan pont ezzel az árukörrel foglal-
kozik. Ráadásul itt az üzlete, mindösz-
sze három saroknyira. Fűszert vagy
bort venni is kizárólag a sógornál sza-
bad. Hiszen senki másnál nem találunk
ilyen hihetetlen választékot, ilyen hihe-
tetlen árakon. Ahmed, a kifutófiú szíve-
sen el is kísér minket az adott létesít-
ményekbe, nehogy útközben betéved-

mantikát. Ha mégis ellátogatunk ide,
akkor kiemelten ügyeljünk arra, hogy a
társaság hölgytagjainak öltözete ne le-
gyen túl ledér. Kerülendő tehát a rövid
szoknya vagy a fedetlen váll.

Modern szállodáival és turistásra
hangolt vendéglátásával Akaba alapve-
tően érdekes és izgalmas elegyét nyújt-
ja a keleti és nyugati kultúrának, épp
ezért tökéletes úti cél lehet az arab vi-
lággal most ismerkedő európai utazó
számára. És akkor még nem szóltunk
a Holt-tengerről, Petra városáról, vagy
a Wadi Rum sivatagról... 

És ezúttal nem is fogunk. Ugyanis
elfogyott a hely.

jünk valamelyik másik, megszólalásig
hasonló árukört kínáló üzletbe.

A bolttulajdonosok jellemzően kitö-
rő örömmel fogadják a potenciális ve-
vőt. A mentatea mindenkinek kijár, ami
errefelé valójában mentalevéllel ízesí-
tett fekete teát jelent, és kifejezetten fi-
nom. A frissítő italt kortyolgatva, bőven
jut idő megvitatni a világ dolgait, és ala-
posan szemügyre venni a színes árukí-
nálatot.

Természetesen Akabában is műkö-
dik „bazár” vagy „szuk”, ez azonban
nem sokban különbözik egy európai
város bevásárlóutcájától. Itt tehát hiá-
ba keressük a hamisítatlan keleti ro-

FOTÓK: AVIDAD2001; BERTHOLD WERNER; JI-ELLE; MARTIN NIKOLAJ CHRISTENSEN

Szerző: KISTÉ
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HIRDETÉS KÖZSZOLGÁK

ÁLLÁSHIRDETÉS

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

KUKARAKODÓ
Feltétel: • 8 általános
Elônyt jelent: • darukezelôi végzettség

• konténeremelôi végzettség

NEHÉZGÉPKEZELÔ
Feltétel: • min. 8 általános

• nehézgépkezelôi és/vagy
földmunka-, rakodó- és szállító-
gépkezelô OKJ-s bizonyítvány

• gépkezelôi jogosítvány 4511-es
gépcsoport

Elônyt jelent: • gyôri lakhely 

UDVARI MUNKÁS
Feltétel: • min. 8 általános 
Elônyt jelent: • nem dohányzó

AUTÓMOSÓ
Feltétel: • 8 általános

• jó állóképesség
• szabadban végzett munka

speciális körülményeinek tûrése

Bérezés: 
Munkabérrôl és juttatásokról személyes elbeszélgetés
során adunk tájékoztatást.

Önéletrajzát a következô címre várjuk: GYHG Gyôri Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit Kft., 9024 Gyôr, Orgona utca 10.
vagy munkaugy@gyhg.hu. Kérjük, a borítékra írja rá, illetve
az e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör megnevezését.

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.

Felveszünk kiemelt bérezéssel
mû szak ve zetô, eladó, pénztáros, hentes,

bolti kisegítô munkakörbe kollégákat.
Gyedes ellátásban lévôk, megváltozott
mun ka ké pes sé gû ek és nyugdíjasok

jelentkezését is várjuk,
akár részmunkaidôsként is!

Gyakorlati lehetôséget kínálunk üzleteinkben
bolti eladó szakmát tanulók részére.

Sikeres szakmai vizsga után munkahelyi
lehetôség.

Idôszaki diákmunka lehetôséget kínálunk.
Partnerünk: Pannon-Work.

Jelentkezés helyben az üzletvezetônél
vagy fényképes önéletrajzokat

a munkahelygyor@gmail.com
email címre várjuk.

Akció: 2017. augusztus 18—24.

Pecsenyekacsa comb, 1kg 1679 Ft
Pecsenyekacsa nyak, 1kg 239 Ft
Pecsenyekacsa farhát, 1kg 119 Ft
Pecsenyekacsa máj
500 g., fagy. 718 Ft/kg 359 Ft

899 Ft/kg

Sertéstarja csont nélkül
1 kg

1299 Ft/kg

HB dobozos
sör

0,5 l, 318 Ft/l
kartonos ár

159 Ft/db

Farmer tejföl 
20%-os, 330 gr, 
603,03 Ft/kg

199 Ft/db

Helyben készített,
grillkolbász

1 kg

1049 Ft/kg

Lecsónak való paprika
II. osztályú, 1 kg, aug. 18—19.
199 Ft helyett

129 Ft/kg

KIADÓ
A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kínálja a győri Vásárcsarnoknál
(Herman Ottó u. 25.) lévő büféhelyiséget (11 m² alapterület + 8
m² terasz).
Közműellátottság: villany, víz, csatorna. 

A bérbeadással kapcsolatos további információ:
Tel.: 06-20/419-1006 E-mail: piacok@gyorszol.hu

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja
az érdeklődőket, hogy a ko-
rábbi zárvatartást követően,
augusztus 15-én, kedden 8
órakor újra kinyitott az Arany-
part II szabadstrand. Újra ki-
helyezték a víz mélységét jel-
ző bójákat, valamint a hely-
színre szállították az életmen-
téshez szükséges csónakot.
Az Aranypart I és II szabadst-
randokon 8 és 20 óra között
mentőőr felügyeli a területet,
emellett fürdőház, illemhely,
zuhanyzó és öltöző teszi kom-
fortosabbá a kikapcsolódást.
Az Aranypart II szabadstrand
napozó területe mögötti ré-
szen rendezvény utómunkái
zajlanak. A szabadstrandot
mindenki csak saját felelőssé-
gére használhatja. A házirend
a biztonság érdekében előírja,
hogy a szabadstrandra tilos
motorkerékpárral és gépko-
csival behajtani, illetve kutyát

bevinni. Nem szabad tüzet
gyújtani és üveget a vízbe vin-
ni. A fürdőzőkre és a napozók-
ra nézve veszélyes lehet a víz-
parton hagyott horog, ezért
itt a horgászás is tilos. To-
vábbra is tilos fürödni az ady-
városi tározótóban, a József
Attila-lakótelep területén ta-
lálható két tározótóban, az
Iparcsatorna teljes hosszá-
ban, a Rába folyó mindkét fe-
lén, a bácsai vízát eresztő zsi-
lip környékén (Holt-Duna-ág-
ban), a pinnyédi híd győri híd-
főjénél, a püspökerdei átvá-
gás teljes hosszában,  Győr-
Újvárosban és a Mákos-dűlői
volt kavicsbányában, Győr-
Gyirmóton, a Marcalban, a
bácsai bányagödrökben, a
Holt-Marcalban (rabkerti tó-
ban) és a győrszentiváni volt
szabadstrandon. A Kovalter
pihenőpark területe kizárólag
napozásra használható. 

Kinyitott az Aranypart II
szabadstrand

A Győr-Szol Zrt. nagy figyelmet fordít a belvárosi fo-
lyópartok tisztán tartására. A munka részeként a
cég dolgozói a Radó-sziget környezetében, a vízpar-
ti kövezésen fennakadt faágakat továbbúsztatták. A
motorcsónak bevonásával, kézi munkaerővel elvég-
zett takarítás nagyban hozzájárul a folyómederben
lévő vízi gépészeti berendezések állapotának meg-
óvásához és a vízpart tisztább megjelenéséhez. 

Ágúsztatás

A múlt heti, csütörtökről péntekre virradóra tapasz-
talt szélvihart követően, a Győr-Szol Zrt. a városi fa-
állomány kezelőjeként, teljes kapacitással gyűjtötte
az éjjel letört faágakat. A közszolgáltató számos mun-
katársa mellett két darusautót is bevont a munkába.
A letört ágak elszállítása folyamatos. A Győr-Szol Zrt.
köszöni a lakosság türelmét és megértését.

Összegyûjtötték a
letört faágakat 

Dolgozzon a Pannon-Víz Zrt. diszpécserszolgálatánál, folya-
matos műszakos munkarendben! Műszaki végzettség, jó kom-
munikációs készség, nyelvtudás előnyt jelent.

Bővebben: www.pannon-viz.hu

Pecsenyekacsa „A”
minôségû 1 kg
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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
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Mester-Gáz Szerviz • 9022 Gyôr, Újkapu u. 3. • Nyitva: H-P 7.30- 16.00
Tel.: +36-20/239-9898 és +36-96/335-443 • www.mestergaz.hu 

• fûtéskorszerûsítés • helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés • gázkészülékcsere

ajánlja:

Engedélyszám: U-001588

ÉNyKK Zrt. Utazási Iroda • 9022 Gyôr, Árpád út 51/b.
Tel.: 317-133, 317-313 • www.volantourist.hu

Körutazások ôszi színekben (utolsó helyek):
Drezda és Prága kulináris élvezetekkel szept. 13—17. 64.900 Ft/fô
Toszkána Firenzével (Uffizi képtár-látogatással)

okt. 19—23. 85.900 Ft/fô
Adventi programjaink:
Prága — Cesky Krumlov nov. 24—26. 38.500 Ft/fô
Krakkó, Zakopane, Wieliczka dec. 8—10. 38.800 Ft/fô

Szolgáltatások: utazás autóbusszal, szállás reggelivel, kísérô
idegenvezetô Az ár a biztosítást és a belépôket nem tartalmazza!

Egynapos kirándulások:
Végig az Alpokon — Mariazell szept. 3. 7.000 Ft/fô
Graz és a Zotter csokigyár szept. 9. 8.700 Ft/fô
Mesél a Bécsi-erdô — Baden szept. 10. 5.300 Ft/fô
Salzkammergut: St. Wolfgang, Bad Ischl, Gmunden

szept. 16. 12.900 Ft/fô
Aggtelek — Hollókô szept. 17. 10.600 Ft/fô

A részvételi díj a biztosítást és a belépôket nem tartalmazza!
A teljes és részletes programajánlatunkat, adventi ajánlatainkat keresse irodánkban,
ahol várjuk még kulturális körutazások széles választékával, belföldi ajánlatokkal és
partnerirodáink kedvezményes ajánlataival.

ÁLLÁS 

Pedagógust kere-
sünk:kiadványszerkesztés (Ado-
be Photoshop, Indesign), svédmasz-
százs, sportmenedzs ment. Jelentke-
zés: szakgimnazium.gyor@
gmail.com

KÖRNYEZETVÉDEL-
MI MÉRNÖK és

KÖRNYEZETVÉDEL-
MI TECHNIKUS 
munkakörökbe felveszünk

szakirányú végzettségű 
munkavállalókat.

BLAUTECH Kft.
Győri Környezetvédelmi Iroda
Jelentkezni lehet fényképes 

önéletrajzzal:
job@blautech.hu

CNC-gépkezelőket, for-
gácsolókat, CO2 hegesztőket, daru-
sokat (felülről vezérelt), üzemeltető vil-
lanyszerelőket, géplakatosokat, tar-
goncásokat, kovácsokat keresünk
győri munkahelyre. 06-70/941-
0185; 06-70/911-0994 
majsamunka@ indamail.hu

Pályázatíró és projekt-
menedzsment kép-
zést  indít a TIT PANNON
Egyesülete Győr, Munkácsy u. 6.
2017. október 7. Jel.: 2017. szep-
tember 15. Az oktatás: szomba-
tonként 6 alkalommal. Érd.: tel.:
96/525-060, 06-70/321-3763,
online: www.titpannon.hu;
gyor@titpannon.t-online.hu

Közbeszerzési referens
OKJ-s képzést indít a TIT
PANNON Egyesülete Győr, Munkácsy u.
6. 2017. szeptember 16. Jel.: 2017. szep-
tember 2-ig. Az oktatás: szombatonként.
Érd.: tel.: 96/525-060, 06-70/321-3763
online: www.titpannon.hu; gyor@titpan-
non.t-online.hu

SZOLGÁLTATÁS

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

Villanyszerelés, családi
házak teljes körű kivitelezése, lakások
felújítása Győrben, azonnali kezdéssel. 06-
30/310-5296

Villanyszerelési munká-
kat vállalunk Győrben és környé-
kén. Telefonszám: +36-20/982-0435.

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!

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalványelfogadása, beváltá-
sa. Nádorvárosban lakás kiadó. 06-
70/564-2280

INGATLAN
Győrben,az Ady utcában 20 nm-es
üzlethelyiség kiadó! Érd.: 06-30/298-
8228

GYŐR-SZABADHEGYEN
téglaépítésű, gázfűtéses, bútorozott gar-
zon, dolgozó egyedülállónak kiadó. 06-
30/496-8030

Győr, Szúnyogszigeten el-
adó 200 nöl telek+18 nm-es faház. Hor-
gászási lehetőséggel. 06-20/481-9986

LAKÁSCSERE

Elcserélném na-
gyobbra,saját tulajdonúra is a
Győr-Belváros közelében lévő, 37
nm-es, 1. emeleti, szépen felújított
önkormányzati lakásomat. További
részletek: 06-20/434-4526.

53 nm-es adyvárosi, határo-
zatlan idejű bérlakást cserélnék hasonló,
kisebb bérlakásra. 06-70/214-9233

Elcserélném nádorváro-
si, 53 nm-es, 2. emeleti önkormányzati
lakásomat nagyobb, polgári lakásra. 06-
20/397-9661

06-96/505-000

Nádorvárosi 1 szobás, 32 m2-es,
összkomfortos, fűtéskorszerűsített, par-
kettás, műanyag ablakos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne erké-

lyes, 45-55 m2-es 1+fél vagy 2 szobás, ha-
tározatlan-határozott idejű bérleményre.
Sziget, Újváros, Gyárváros, tartozás kizár-
va. (Hirdetésszám: 371.) 

Marcalváros II 4 szobás 67 m2-
es, csendes környéken lévő, összkomfor-
tos, teljesen felújított, műanyag nyílászá-
rós, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 50–62 m2-es 1+2 fél szo-
bás, összkomfortos, tartozás nélküli, rész-
ben felújított, határozatlan idejű bérle-
ményre. Nádorváros Gyárváros, Szabad-
hegy, Marcalváros I-II, városrészeken. (Hir-
detésszám: 372.) 

Marcalvárosi 2 szoba + hal-
los 55 m2-es, távfűtéses, felújított,
műanyag nyílászárós, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserélne 55
m2-től, 2+fél–4 szobás, részben fel-
újított összkomfortos bérleményre.
Minimális tartozás átvállalása lehet-
séges. (Hirdetésszám: 373.)

Belvárosi 1 szobás, 38 m2-es,
komfortos, teljesen felújított, saját kazános,
határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 55–70 m2-es 3 szobás, határo-
zatlan bérleti szerződéses, Belvárosban el-
ső emeletig lévő bérleményre, minimális
tartozás átvállalása lehetséges.  (Hirde-
tésszám: 374.)

Marcalváros I 2 szobás, 55 m2-
es, összkomfortos, távfűtéses, jó állapot-
ban lévő, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne csendes helyen, 30-40
m2-es, 1-2 szobás bérleményre. Sziget,
Újváros, Pinnyéd, Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 375.) 

Belvárosi 111 m2-es, 4 szobás
összkomfortos, jó állapotú, udvarban par-
kolási lehetőséggel, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne, erkélyes 2-3
szobás, 50–70 m2-es, belvárosi, határo-
zatlant bérleti szerződéses bérleményre.
Tartozás kizárva. (Hirdetésszám: 378.)

ÉPÍTŐANYAG

Térkövezést, kerítésépítést
és teraszfedést vállalunk. Érd.: +36-
30/298-4711.

Kőműves és festési mun-
kákatvállalok. Térkövezés, burkolások
stb. 06-20/517-2701

Lomtalanítást válla-
lok, padlástól a pincéig, ingyenes
elszállítással. Hívjon bizalommal: 06-
70/675-0654. 

Fűnyírás,kaszálás, sövényvágás, fa-
kivágás, gyökérkivétel, fametszés, kert -
ásás, bozótirtás! 06-30/403-6810; 06-
96/826-322.

Lomtalanítást vállalok pad-
lástól a pincéig, ingyenes elszállítással. Hív-
jon bizalommal: 06-70/707-5812. 

Villanyszerelést és vil-
lanybojlerek javítását vállalom Győr-
ben és környékén. Tel.: 06-70/384-
6557.

Kertek rendezését, fűka-
szálást,elhagyott kertek, telkek gon-
dozását, fakivágást, tuják nyírását válla-
lom. +36-20/517-2701

Redőny-, 
szúnyogháló-

szerelés,
gurtnicsere

rövid határidővel. 
Tel.: 06-20/246-5724.

Lomtalanítást vállalok, el-
takarítom limlomját, ingyen elszállítom
felesleges holmiját. 06-20/996-7268

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló lerakása,
tisztasági festések, homlokzatfestés
és gipszkarton rendszerek kivitelezé-
se. Tel.: 06-70/245-8931.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK,
ZSIBBADÁSOK, 

GERINCBÁNTALMAK, 
IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

Samodai
+36-30/754-3112 

www.egeszseg-ovo.hu

Mindennemű kárpito-
zást, javítást vállalok ingyenes fel-
méréssel, vidéken is. Nagy szövetvá-
lasztékkal. Tel.: 06-20/239-9198.



20 / + / 2017. augusztus 18.

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

www.edesotthongyor.huÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.
•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •

Családias környezetre vágyik? Mun-
ka után nyugalmat és csendet szeret-
ne? Akkor kiváló választás lehet ez
az ikerház! Győrújbarát kedvelt utcá-
jában kínálom eladásra ezt a 95 nm-
es ikerházat! A telek mérete 405 nm.
Elosztása: amerikai konyhás nappali
+ 3 szoba, fürdő, két WC. A ház 30
cm-es téglából, 15 cm-es hőszigete-
léssel, 6 légkamrás, 3 rétegű mű-
anyag nyílászárókkal épül. Az ingat-
lannak közös fala nincs a másik ház-
zal. A házhoz gépkocsibeálló is tar-
tozik, valamint egy 17 nm-es terasz.
Az ár emelt szintű, fűtéskész árra vo-
natkozik, de a kivitelező a kulcsra-
kész befejezést is vállalja. Várható
átadás: 2017. december.

Ár: 27,4 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Ménfőcsanak kertvárosi ré-
szén eladó egy 71 nm-es, 3 hálószo-
bás, amerikai konyhás nappalival
rendelkező, téglaépítésű társasházi
lakás. A nappali és két hálószoba er-
kélykapcsolatos. Fürdőszobája dup-
la mosdós, továbbá fürdőkád és zu-
hanyzó is beépítésre került. A nap-
paliban új klímaberendezés került
beszerelésre. Tárolás céljára gard-
róbhelyiség, kamra, valamint a tár-
sasház udvarán álló, 9 nm-es saját
tároló áll rendelkezésre. A lakáshoz
2 db gépkocsibeálló tartozik. 

Ár: 22,7 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr egyik legkedveltebb lakóparkjában,
új építésű társasházi lakások eladók. Ez
az 58 nm-es lakás az első emeleten talál-
ható. Egyedülállóknak, fiatal pároknak,
valamint befektetőknek is ideális lehet,
mert a nagyméretű amerikai konyhás
nappali mellett 2 hálószoba is helyet ka-
pott. A nappaliból közelíthető meg a 4
nm-es erkély.

Ár: 18,7 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakópark-
ban (Szitásdomb) első emeleti, erké-
lyes, amerikai konyhás nappalis + 2
szobás, 70,61 nm-es lakás eladó, egy új
építésű, 14 lakásos társasházban. A tár-
sasház főfalai 30 cm vastagok, 10 cm
hőszigeteléssel, a nyílászárók mű-
anyagból készülnek, kívülről antracit
színben, redőny előkészítéssel. Átadás
2017 novemberében várható.

Ár: 20,1 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Szabadhegy egyik legszebb és leg-
kedveltebb utcájában eladó újszerű, 100
nm-es, 3 szobás, étkező-konyhás családi
ház. Műanyag nyílászárók, külső homlok-
zati szigetelés, födémszigetelés biztosítják
az alacsony energiafelhasználást. 

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

Győr-Nádorváros-
ban, a Belvároshoz
közel eladó ez az
53 nm-es, földszin-
ti, erkélyes téglala-
kás. Elosztása:
konyha étkezővel,
2 szoba, kamra, für-
dő. A szobák par-
kettásak, a többi helyiség járólappal bur-
kolt. A nyílászárók műanyagok, redőny-
nyel és szúnyoghálóval felszereltek. A
nagyobbik szobában beépített gardrób-
szerkény nyújt lehetőséget tárolásra.

Ár: 16,99 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Szigetben,
tíz perc sétára az
egyetemtől, a Bel-
város szomszéd-
ságában, csendes
utcában eladó egy
kétszobás, tégla-
építésű társasházi
lakás. A nagyobb
méretű szobához
zöldre néző er-
kély kapcsolódik.
Az ingatlan nyílászárói műanyagra
lettek cserélve.

Ár: 13,5 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győrújbaráton, a Vadpipacs utcában el-
adó ez az ikerház. Az ingatlan alapterü-
lete 72 nm. Elosztása: 3 szoba + nappali.
A házhoz 363 nm saját kert tartozik, kö-
zös fala a másik ingatlannal nincs. Ha
igényes, kis lakóparkban szeretne élni,
társasházmentesen, itt biztos szeretni
fog. A ház 30-as téglából épül, 15 cm szi-
geteléssel, 3 rétegű nyílászárókkal.

KULCSRAKÉSZ ÁR: 23,4 M Ft.
Búza Tímea: +36-70/425-5590

Győr-Ménfőcsa-
nakon, 14 laká -
sos, új építésű
társasházban 45–
65 nm-ig laká -
sok eladók. Ez a
lakás az emele-
ten található, 55,56 nm-es, elosztása: nap-
pali + 2 szoba, az erkély mérete 5 nm. A tár-
sasház 30 cm-es téglából, 12 cm-es külső
hőszigeteléssel, 3 rétegű műanyag nyílászá-
rókkal épül. Az ár emelt szintű, fűtéskész
árra vonatkozik, várható átadás 2018. má-
jus. Gépkocsibeállót 650 E Ft-ért vásárolhat.

Ár: 17,2 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Révfalu új
építésű, di-
namikusan
fejlődő ré-
szén, 6
percre az Árkádtól, egy modern, min-
den igényt kielégítő, liftes társasházban
43,8 nm–76,3 nm-es lakások és egy 107
nm-es penthouse leköthető. Ennek a 2.
emeleti lakásnak az alapterülete 44,68
nm + 6,9 nm erkély. Elosztása: ameri-
kai konyhás nappali + 1 szoba, fürdő-
szoba WC-vel, de a válaszfalakon még
változtathat.

Ár: 16,1 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Szabad-
hegyen, asz-
faltos utcá-
ban, könnyen
megközelít-
hető helyen
796 nm-es
építési telek
eladó. Felépítmény nincs a telken, köz-
művek az utcában, a telek előtt találha-
tók. Beépíthetőségét tekintve, lakóöve-
zeti besorolású. Amennyiben bővebb
információra van szüksége, kérem, hív-
jon bizalommal!

Ár: 14 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győrújfalun,
új építésű,
67 nm-es,
m á s o d i k
emeleti, nap-
pali + 2 szo-
bás lakás el-
adó, 15 nm-es terasszal, most ajándék
tárolóval. A liftes ház 30-as téglából
épül, amely 15 cm szigetelést kap. 3 ré-
tegű, műanyag nyílászárók kerülnek
beépítésre. Fűtését központi kazán biz-
tosítja, lakásonként egyedi mérőórák-
kal, padlófűtéssel.

Ár: 21,2 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakópark-
ban, 15 lakásos, új építésű társasház-
ban  27–61 nm-es lakások eladók. Ez
a 42,12 nm-es lakás a emeleten talál-
ható, melyhez 8,26 nm-es erkély tarto-
zik. Elosztása: amerikai konyhás nap-
pali + 1 szoba.

Ár: 13,9 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakópark-
ban, 15 lakásos társasházban kínálom
eladásra ezt a 61 nm-es, 1. emeleti la-
kást. Elosztása: amerikai konyhás nap-
pali + 2 szoba, melyhez egy 5 nm-es er-
kély is tartozik.

Ár: 18,4 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020
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Universiade: öt gyôri sportoló a magyar csapatban
SZERZŐ: NAGY ROLAND
FOTÓ: MARCALI GÁBOR

Augusztus 19. és augusztus 30.
között rendezik Tajpejben a 29.
Nyári Universiadét, amely az
ötkarikás játékok után a világ
második legnagyobb sokspor-
tos eseménye. Az idei Universi-
adén közel nyolcezer verseny-
ző vesz részt, a küldöttségek
között pedig az utóbbi negyven
év legnagyobb létszámú, 141
fős magyar csapata is ott lesz. 

Az egyetemista sportolók olimpi-
áján a résztvevők húsz sportágban
mérik össze tudásukat. A  magyarok
14 sportágban indulnak, a csapat-
ban olimpikonok is helyet kaptak,
sőt az újdonsült vívó világbajnok
Szatmári András és a vb-bronzér-
mes atléta, Baji Balázs is indul. A
győri klubokat öt versenyző képviseli
a tajvani játékokon. A női kosárlab-
da-válogatott tagja a CMB Cargo-
UNI Győr játékosa, Simon Anikó,
míg az úszók között Balog Gábor, va-
lamint Gyárfás Bence, Mészáros
Márk, és Szentes Bence állhat rajt-
kőre. 

„Kemény felkészülésen vagyunk
túl. Júniusban Sopronban volt egy
egyhetes válogatott összetartás,
amit huszonnégyen kezdtünk meg,
s a végére tizennégy fősre szűkítette
a keretet a szakmai stáb. Ezután

személyre szabott edzéstervvel
egyéni felkészülés, majd újabb két-
hetes edzőtábor következett Szé-
kesfehérváron, illetve Debrecenben.
Amikor ez is lezárult, akkor jelölték
ki a tizenkét játékosból álló utazó ke-
retet. A női kosárlabdatornán 16
csapat vesz részt, melyeket négy da-
rab négyes csoportba soroltak. A
magyar válogatott az A-csoportba
került, ahol a házigazda Tajvan,
Svédország és Chile lesz az ellenfe-
lünk. Úgy gondolom, reális cél a leg-
jobb nyolcba kerülés, ott pedig már
bármi megtörténhet, a napi forma
dönthet” – mondta a kosárlabda-vá-
logatott esélyeiről Simon Anikó. 

„Nagyon jó csapat jött össze, töb-
ben első osztályban játszunk, és az
Euroligába is belekóstolhattunk, de
vannak Amerikából érkező kosara-
sok is, remek közösséget alkotunk.
Természetesen el-
sősorban siker-
re éhes spor-
tolóként, és
nem a nyá-
ron éppen la-

zító egyetemistaként leszünk ott Taj-
pejben. Persze azért szeretnénk él-
vezni a verseny hangulatát, és ünne-
pelni a végén. A felkészülésben a
klubcsapatomtól és Szekszárdról,
az egyetemről is maximális támoga-

tást, rengeteg biztatást kaptam,
amiért nagyon hálás vagyok.

A válogatott mezben min-
dent beleadunk, remélem,
elérjük a célunkat” – tette
hozzá a CMB Cargo-UNI
Győr játékosa. 

124 fiatal jár hazai
egyetemre, a többiek hat
ország intézményeit láto-
gatják, a legtöbben az
Egyesült Államokban ta-
nulnak. A győri úszók
közül Szentes Bence
nem csak helyi klubban

sportol, ha-
nem a Szé-
chenyi Ist-
ván Egye-
tem hall-

gatója is.
Balog Gábor

az Edutus Fő-
iskola, Gyárfás

Bence az Óbudai
Egyetem, Mészáros

Márk a Testnevelési
Egyetem hallgatója. 

„Óriási eredménynek
tartom, hogy mindösz-

sze két éve épült az uszodánk, és
máris négy sportolót adunk az Uni-
versiade válogatottba. Büszke va-
gyok rá, hogy ott lesz Tajpejban
Szentes Bence is, akit Pécsen, még
általános iskolásként én vettem ki
az úszásoktatásból, és kezdtem el
belőle versenyzőt nevelni. Komoly
szintet kellett teljesíteni a részvétel-
hez. Váltókban és egyéniben is dön-
tőbe juthatnak a győriek, a kétsze-
res olimpikon, Eb-bronzérmes Ba-
log Gábor pedig dobogós helyen vé-
gezhet. Az úszó szövetség, és Soós
Csaba szövetségi kapitány is külö-
nösen fontosnak tartja az Universia-
de-részvételt, tőlük is minden segít-
séget megkaptak a fiatalok” –
mondta versenyzőiről Petrov Iván, a
Győri Úszó SE vezetőedzője, akit né-
hány napja beválasztottak a FINA
edzői bizottságába, ahol olyan le-
gendák is képviselik az szakembere-
ket, mint dr. Kemény Dénes. Ma-
gyarország az Universiade 1923 óta
íródó történetében 115 aranyérmet,
90 ezüst- és 108 bronzérmet szer-
zett, ezzel az országok közötti rang-
lista 11. helyén áll.  Universiade-
aranyérmeseink között megtalálha-
tók későbbi olimpiai bajnokok is, így
például Kiss Balázs atléta, Borkai
Zsolt és Magyar Zoltán tornászok,
Nagy Tímea vívó, valamint Stein-
metz Ádám és Székely Bulcsú vízi-
labdázók.

Simon Anikó

Balog Gábor
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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!”

A győri EYOF után a legtöbb sportoló-
nak kevés pihenő jutott, hiszen több
korosztályos világversenyt is rendez-
nek a nyáron. Az U16-os lány kosárlab-
da-válogatott az Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál után Bourges-ban  meg-
rendezett A divíziós kosárlabda Euró-
pa-bajnokságon ezüstérmet nyert.  A
válogatott keretnek a győri Széchenyi
Kosárlabda Akadémia játékosa, a csa-
pattal az EYOF-on is ezüstérmet szer-
ző Szirony Dorina is tagja volt. A judó-
soknak az ifjúsági világbajnokság volt
a következő nagy megmérettetésük. A
Chilében rendezett versenyen az

EYOF-győztes Sipőcz Richárdnak
nem volt szerencséje a sorsolással, hi-
szen a +90 kg-osok között az első for-
dulóban összekerült az Ázsia-bajnok
dél-koreai Kim Min-jonggal, és kika-
pott. A szintén GYAC-os Kardos Tí-
mea is az első körben búcsúzott. Var-
ga Brigitta világbajnoki címet ünnepel-
hetett, az EYOF-on bronzérmes Öz-
bas Szofi a vb-n is a dobogó harmadik
fokára állhatott fel. Az EYOF-bajnok
Feczkó Csanád és Tóth Benedek is
harmadik lett. Szeredás Botond és
Kármán Andrea a pontszerző hetedik
helyen végzett.

Mandulaműtét miatt néhány hétig
nem kézilabdázhat Cornelia Nycke
Groot, a Bajnokok Ligája-címvédő
Győri Audi ETO KC női csapatának
holland irányítója.

A játékos mandulaproblémái nem
új keletűek, hosszabb ideje bajlódott
visszatérő gyulladással, és mivel a
gyógyszeres kezelést követően sem

enyhültek a tünetei, a teljes gyógyulás
érdekében mihamarabb mandulaeltá-
volító műtétre volt szükség. A beavat-
kozást a héten végezték el, Groot fel-
épülése pedig az operáció komolysá-
ga miatt néhány hetet vesz igénybe. A
Győri ETO a bajnokságban szeptem-
ber 2-án, a BL-ben viszont csak októ-
ber elején lép először pályára.

Az EYOF után is
hozták az érmeket

Mandulamûtét miatt
nem játszhat Groot
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GYÔRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Postázási cím: 9025 Gyôr, Kossuth Lajos u. 7.
OM azonosító: 203038

Intézmény neve, címe Szakképesítés
megnevezése Érdeklôdés

Gyôri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula
Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvû
Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari
Szakképzô Iskolája
(9024 Gyôr, Örkény I. utca 8-10.)

Cukrász

+36 96 510 672

Pincér

Szakács

Vendéglátó-üzletvezetô

Vendéglátásszervezô

Gyôri Szolgáltatási SZC Baross Gábor
Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági
és Ügyviteli Szakgimnáziuma
(9024 Gyôr, Bem tér 20-22.)

Pénzügyi-számviteli ügyintézô
+36 20 803 5624 Vállalkozási mérlegképes

könyvelô

Gyôri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos
Középiskolája és Kollégiuma
(9025 Gyôr, Kossuth L. utca 7.)

Nôi szabó +36 20 455 4570

Gyôri Szolgáltatási SZC Pálffy Miklós
Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
(9023 Gyôr, Földes G. utca 34-36.)

Logisztikai és
szállítmányozási ügyintézô

+36 96 516 711
Kereskedô

Eladó

Gyôri Szolgáltatási SZC Szent-Györgyi Albert
Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
(9024 Gyôr, Cuha utca 2.)

Gyakorló ápoló +36 20 425 1180

Gyôri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc
Közgazdasági Szakgimnáziuma
(9022 Gyôr, Bisinger sétány 32.)

Pénzügyi-számviteli ügyintézô

+36 70 382 3159Vállalkozási és bérügyintézô

Vállalkozási mérlegképes
könyvelô

További információkról az iskolák elérhetôségein érdeklôdhet szerdánként 10-14 óra között,
valamint a www.gyszszc.hu weboldalon.

INGYENES FELNÔTTOKTATÁS keretében 2017/2018. tanév
I. félévben indítandó képzések
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