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HIRDETÉS NYÁRZÁRÓ
Gyôrben hamarosan megnyíló sport-
rehabilitációs központ két mûszakos

RECEPCIÓS
munkakörbe munkatársat keres.

Feladatok: • vendégek fogadása • beérkező telefo-
nok fogadása • napi pénzforgalom kezelése • admi-
nisztratív munkákban való aktív részvétel

Elvárások: • min. középfokú végzettség • legalább
egyéves recepciós munkakörben szerzett tapasztalat
• igényes megjelenés, jó kommunikációs készség •
önálló, pontos munkavégzés

Előny: • alapfokú angol vagy német nyelvismeret 

Jelentkezés az állásra:
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az allas@gyorplusz.hu
e-mail címen, vagy a Győr+ Média székházában
(9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a) személyesen lehet
2017. szeptember 5-ig.

A nyárzáró koncert idején a győri önkormányzat ingyenes éj-
szakai járatokkal segíti a résztvevők hazajutását. A program
biztonságos lebonyolítása érdekében, a rendőrség ideigle-
nes forgalomkorlátozást rendel el:

• augusztus 25-én 17 órától  augusztus 27-én 05 óráig
Győrött, az Aradi vértanúk útja és Baross G. út közötti teljes
szélességű szakaszán (esőnap: augusztus 25-én 17 órától
augusztus 28-án 05 óráig)

•  augusztus 26-án 19.30 órától  augusztus 26-án 24 óráig
Győrött, a Munkácsy M. utca és Szent István út kereszteződé-
sétől a Szent István út és Nádor aluljáró közti szakszán. Az Aradi
vértanúk útja (Révai Miklós úttól az Árpád útig), A Teleki L. utca
(Szent István úttól a Bajcsy-Zsilinszky útig), a Czuczor G. utca
(Szent István úttól a Bajcsy-Zsilinszky úti körforgalmi csomó-
pontig), a Bajcsy-Zsilinszky út (Teleki L. utcai körforgalmi cso-
móponttól a Jókai utcáig), valamint a 82-es számú főút (Baross
Gábor híd) Wesselényi út és 1. számú főút (Szent István út) ke-
reszteződése között, továbbá a Bisinger József sétány teljes
szakasza, beleértve a Révai utca Baross Gábor híd melletti par-
koló részét, a Városháza hátsó parkolója bejáratától (esőnap:
augusztus 27-én 19:30 órától augusztus 27-én 24 óráig)

A lezárt útra a járművek behajtása tilos! A forgalomkor-
látozás érinti a helyi és a helyközi buszközlekedést is. Az érin-

Forgalomkorlátozás és éjszakai járatok a nyárzárón
tett autóbuszjáratok terelés idejére szóló, módosított menet-
rendje az enykk.hu honlapon részletesen olvasható.

A nyárzáró koncert, illetve az azt követő tűzijáték után
ingyenes éjszakai járatok indulnak a Révai Miklós utcából
23.20 órakor:

• 901 jelzéssel az 1-es vonalán Újvárosba, majd Sziget és
Pinnyéd útvonalon, • 907 jelzéssel az Újlak utca–Kálvária ut-
ca–Eszperantó út–Tihanyi Árpád út–Mester utca útvonalon,
majd a 7-es vonalán Szabadhegyre, onnan a Templom utca
után a 6-os autóbusz útvonalán Kismegyerre, • 911 jelzéssel
a 11-es vonalán Bácsára, majd Sárásra, visszafelé a 6-os út-
vonalán (a Hédervári úton) az Árkád üzletházig, • 917 jelzéssel
az Újlak utca–Kálvária utca–Eszperantó út–Bartók Béla út út-
vonalon, majd a 17-es vonalán Adyvároson keresztül a Zöld
utcába és az Erfurti útra, • 921 jelzéssel az Újlak utca–Kálvária
utca–Kert utca–Pápai út–Illyés Gyula utca–Marcalváros útvo-
nalon Ménfőcsanakra, majd Gyirmótra, • 922 jelzéssel az Újlak
utca–Kálvária utca–Eszperantó út–Zrínyi utca–Wesselényi ut-
ca–Baross Gábor út–Nagy Imre út–Lajta út útvonalon Marcal-
városba, • 931 jelzéssel az Újlak utca–Kálvária utca–Eszperan-
tó út–Nádor aluljáró útvonalon, Gyárváros és Likócs (Szent Vid
utca és Kövecses utca megállóhelyek) érintésével Győrszent -
iván, Kálmán Imre útra (Homoksori betéréssel).

Az éjszakai járatok részletes menetrendje a www.enykk.hu oldalról letölthető.
A program esetleges csúszása esetén az autóbuszok is később indulnak, megvárva a tűzijáték végét!



a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um is jóváhagyott. 

Az új vonatok elsősorban a
Győrből és környékéről, valamint
Zircről a Magas-Bakony legked-
veltebb turisztikai célpontjaira, a
Cuha-völgybe, a Cuha-szurdok-
ba, Fenyőfőre, a Cseszneki vár-
hoz, a Kőris hegyre kirándulók,
túrázók igényének megfelelő idő-
pontokban közlekednek. 

A vasútvonalat egyébként a
Győr-Veszprém-Dombóvári HÉV
Vasúttársaság építtette 1895–
1896 években. A szövetség hon-
lapja szerint forgalmát a Bakony
fakitermelésére és szállítására,
valamint a makkon felhizlalt ser-

téseknek a győri piacra való szál-
lítására alapozták. A helyi sertés-
kereskedelem ismét fellendült,
a század végére a győri sertés-
kereskedők rátértek az iparsze-
rű tenyésztésre. Egymás után
épültek fel a korszerű sertés -
szállások, melyeken egyenként

évi 20-30 ezer sertést hizlaltak
fel. Az addig Szlavóniából, Szer-
biából lábon felhajtott sertések
helyébe az alföldi, bakonyi fajták
léptek. A vonal megépítésének
gondolata abban gyökerezett,
hogy a fában, szénben, sertés-
ben gazdag Bakony bekapcsolá-
sa a győri kereskedelembe, s
Győr világforgalmi jelentőségé-
nek megőrzése és a legrövidebb
fiumei vasúti összeköttetés meg-
teremtése megvalósuljon. Győr
városa 40 ezer Ft-tal járult hozzá az
építési költségekhez, ennek ered-
ményeképpen 1895–1896 után
megindulhatott a vasúti forgalom
– olvasható a történeti leírásban.

A Bakonyszentlászló–Veszp-
rém közötti szakasz, melyen töb-
bek között 4 alagút, 3 viadukt és
a neves Cuha-völgyi támfal talál-
ható, 2011-ben országos műem-
léki védettséget kapott. Az eplé-
nyi és a bakonyszentlászlói állo-
másokon található épületeket
eredeti állapotukban őrizték
meg. Nem sokan tudják, hogy a
Veszprém–Alsóörs vasútvonalon
keresztül régen a Győr–Veszp-
rém vonal vonatai egészen a Ba-
latonig jártak.

A szövetség elnöke vázolta jö-
vőképüket is. Azt szeretnék elérni,
hogy nagyobb legyen a pályase-
besség Győrszabadhegy–Veszp-
rémvarsány, valamint Zirc–Eplény
között. Új megállóhely létesítését
is tervezik Eplény község belterü-
letén. Fontosnak tartják az üte-
mes menetrendet 120 perces, il-
letve a győri elővárosban munka-
napokon 60 perces követéssel.
Céljaik között szerepel új, a vonal
jellegéhez jobban illeszkedő jár-
művek forgalomba állítása is. 

szerző: h. f.
fotó: vitáris károly

Az idén szeptember 2-től
október 23-ig, majd 2018-
ban március 15-től kezdő-
dően minden hétvégén új
vonatpár közlekedik a Győr
és Veszprém közötti vasút-
vonalon – tájékoztatta la-
punkat Bödecs Barnabás, a
Cuha-völgyi Bakonyvasút
Szövetség elnöke.

Az elnök emlékeztetett rá: az el-
múlt öt évben Győrből délelőt-
tönként nem volt a Bakonyba ki-
ránduló családok, turisták szá-

mára megfelelő időben induló
vonat. A Cuha-völgyi Bakonyvas-
út Szövetség, és a KTI Északnyu-
gat-magyarországi Közlekedés -
szervező Iroda kezdeményezése
alapján, a MÁV-Start Zrt. segítő
együttműködésével sikerült
olyan megoldást találni, amelyet

A HÉT TÉMÁJA HIRDETÉS
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Főleg a kirándulók és túrázók 
örülhetnek a változásnak

Új vonatpár indul Gyôrbôl 
a festôi Cuha-völgyön át 
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HIRDETÉS AUGUSZTUS 20.

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Először fordult elő, hogy győri po-
litikus felelt az augusztus 20.-i ün-
nepségek biztonságos és méltó-
ságteljes budapesti lebonyolítá-
sáért. Kara Ákos országgyűlési
képviselő, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium államtitkára volt a
budapesti rendezvényekért fele-
lős operatív törzs vezetője.

Hogy lett az operatív törzs vezetője?
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

tavasszal kapta meg a nagy állami ün-

Két kiemelt kockázat volt, a terrorizmus és az idôjárás
nepek lebonyolítását. Seszták Miklós
miniszter úrtól kaptam a feladatot,
hogy végezzem el az operatív törzs ve-
zetését. Ez nagy feladat volt, amit so-
kak munkájával sikerrel elvégeztünk.

Hány tagú volt a törzs és mikor
üléseztek először?

Több mint 20 rendvédelmi szakember,
katona, rendőr, tűzoltó, mentőtiszt, mete-
orológus,informatikus volt a törzsben. He-
tekkel korábban megkezdtük a munkát. A
háttérben több ezer rendőr, katona és
civil biztonsági szolgálathoz tartozó
ember munkáját kellett koordinálni. A
nemzeti ünnepen látványos és értékőr-
ző programokat valósítottunk meg,
ahol elsődleges cél volt a biztonság.

Előzetesen, a rendezvényre
készülve, a kockázatok között
két tényezőt vettünk figyelembe
kiemelten. Az Európát sújtó ter-
rorhullámot és az időjárás változé-
konyságát. Többek között harminc -
hat mentőautó, hetvenfős tűzoltócsa-
pat és több ezres hivatásos és civil köz-
biztonságot garantáló ember teljesített
az elmúlt hétvégén szolgálatot.

Maradjunk az időjárásnál. A
2006-os augusztus 20-i vihar
komoly nyomokat hagyott
mindenki emlékezetében.

Kara Ákos

Még egyszer az nem fordulhat elő,
mint ami akkor. Folyamatosan kaptuk
a meteorológiai előrejelzéseket, eze-
ket folyamatosan elemeztük. Ezért
döntöttünk úgy, hogy a délelőtti repü-
lős programok menetrendjén változ-
tatunk. Töröltük az ejtőernyős ugráso-
kat és a műrepülős programok egy
részét, biztonsági okokból. Egyéb-
ként vasárnap egész nap a Teve utcai
rendőrségi központban voltunk az

operatív törzzsel.

Az esetleges terrorista merény-
letre hogyan készültek?

Többek között mobil útzárakkal és
szöges akadályokkal, valamint jelentős
számú rendőri erővel védtük az ünnepre
érkező embereket. A feladatot teljesítet-
tük. Köszönet érte minden rendőrnek,
tűzoltónak, mentősnek, valamit a kultu-
rális programok szervezőinek.

Amikor az utolsó tűzijáték is a le-
vegőbe jutott, felsóhajtott?

Akkor még nem. Akkor viszont már
megnyugodtam, amikor láttam a köz-
téri kamerák képein, hogy az emberek
jókedvűen és nyugodtan hagyják el a
helyszínt. A biztonsági kérdések mel-
lett nagyon fontos, hogy jól sikerültek
a programok a fővárosban.

Mikor volt az utolsó nagy sóhaj?
Este fél tizenegykor. A négy budapes-

ti hidat akkor adtuk vissza a forgalom-
nak, s a magyar főváros a megszokott
kerékvágásban élhette újra az életét.
Az országos törzsben dolgozó kollé-
gák pedig jelezték, hogy jól sikerül-

tek és rendben voltak a vidéki prog-
ramok is. Méltó és szép ünnepe

lett Magyarországnak és a
külhoni magyar közössé-

geknek augusztus 20.

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

ÖN IS HIRDETHET ITT! 

KIADÓ

kozterulet@gyorplusz.hu • +36-30/378-1100

ÓRIÁSPLAKÁTOK | PARKOLÓHÁZAK | SPORTLÉTESÍTMÉNYEK | BELVÁROSI FAVÉDÔRÁCS HIRDETÔTÁBLA | EGYEDI FELÜLETEK



2017. augusztus 25.   / + / 5

BORNAPOK ÜNNEP

Különleges élményben lehet része azoknak, akik au-
gusztus 26-án a városba látogatnak. Az Európai
Borlovagrend előléptetési ünnepségén ugyanis lát-
ható lesz a Szent Korona másolata. 

Érdemes tudni, hogy 1988-ban, az Amerikában
élő magyarok segítségével készült el a máig legtöb-
bet bemutatott, és ünnepségeken használt Szent
Korona másolat, amelyet Kálmán László szállított

A megyei önkormányzat ünnepi meg-
emlékezésén, az Esterházy-palotá-
ban, Gasztonyi László, a Vill-Korr
ügyvezető igazgatója vehette át a Kék
Szalag kitüntető címet. A megye tér-
ségfejlesztéséért a gróf Széchenyi Fe-
renc-díjat Tőke Lászlónak adomá-
nyozta a megyei önkormányzat. A me-
gye sportjáért Bauer Rudolf-díjat
Drescher Ottó, az Első Mosonmagyar -
óvári Torna Egylet 1904 elnöke, a Dr.
Petz Aladár-díjat a megyei kórház fő-
igazgató főorvosa, dr. Tamás László
János, a Dr. Csizmadia Andor-díjat a
megye közszolgálatáért dr. Kovács
Béla megyei főjegyző vehette át.

A városi megemlékezést, hagyomá-
nyosan, a Vársétányon álló Szent István
lovas szobránál rendezték, ahol dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármester felidézte
történelmünk nagyjait, szólt a magyar
találmányokról, a művészekről, a kul-
túráról és a sportolókról. Hangsúlyozta:
legyünk egymással figyelmesek, segítő-
készek, legyünk nyitottak egymás felé,
hiszen, ha szeretjük Magyarországot,
akkor egymást is szeretnünk kell, mert
mi magunk vagyunk a nemzet, határon
innen és túl. Az alpolgármester feleleve-
nítette a győri nyár emlékezetes pillana-
tait, kiemelve a városunkban rendezett,
hazánk első olimpiai eseményét, az
EYOF-ot. Az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál egy olyan közös siker, amire
büszkék lehetünk, és amely jól szimbo-
lizálja, nem vagyunk elveszett nemzet.
Végül szólt arról is, hogy a győriek min-
dig is őrizték hagyományaikat és hűek
voltak gyökereikhez, sok legenda, törté-
net fűződik a városhoz, amelyet köteles-
ségünk tovább adni utódainknak, mert
a haza minden előtt. 

A bornapokra Gyôrbe hozzák 
a Szent Korona másolatát
Magyarországra. A különleges darabot halála előtt
felajánlotta a Magyar Koronaőrök Egyesületének.
Az egyesület most elhozza Győrbe a korona máso-
latát, amelyet az Európai Borlovagrend előléptetési
ünnepségéhez kapcsolódó felvonuláson és a szer-
tartáson láthatnak az érdeklődők. 

„Augusztus 26-án 16.30 órakor veszik ki a Szent
Korona másolatát tartójából a Magyar Koronaőrök
Egyesületének a királyi koronaőrség eredeti egyen-
ruhájába öltözött tagjai. A pontos és nagyon érté-
kes műkincsmásolat a borlovagok menetét meg-
előzően, koronaőrök kíséretében – de jól láthatóan
– halad majd át Győr Belvárosán. Nagy öröm és
megtiszteltetés, hogy a Magyar Koronaőrök Egye-
sülete elvállalta, hogy velünk együtt ünnepel –

mondta el Riegler Antal, az Európai Borlovagrend
Győri Legációjának első legátja.

A menet tehát délután fél 5-kor a Rába Hoteltől
indul, a Baross úton és a Széchenyi téren át a ben-
cés templomig halad, majd körülbelül 18 órakor az
avatási szertartás után visszafordul. Az ünnepélyes
avatás alatt a templom oltára előtt helyezik el a ma-
gyar történelem felbecsülhetetlen értékkel bíró
ereklyéjének pontos utánzatát. Fontos kiemelni,
hogy a korona másolata csupán e rövid ideig tartóz-
kodik Győrben. Kizárólag a menet alatt és a temp-
lomi, ünnepélyes ceremónia idején lesz látható. Az
ünnepség 17 órakor kezdődik a templomban, és
csak korlátozott számú ülőhely áll az érdeklődők
rendelkezésére.

Az ország születésnapját ünnepelte a város
Idén is részesültek állami kitünteté-

sekben és szakmai díjakban győriek,
melyet Balog Zoltán, az emberi erőfor-
rások minisztere pénteken adott át. A
Magyar Érdemrend tiszti kereszt pol-
gári tagozat kitüntetést kapta dr.
Schmidt Péter, a Semmelweis Egye-
tem és a Pécsi Tudományegyetem Ál-
talános Orvostudományi Kar Család-
orvosi Intézetének egyetemi oktatója,
a Soproni Egyetem egyetemi magán-
tanára, a győri gyermek-háziorvosi
rendelő gyermekgyógyász főorvosa,
Győr volt társadalmi megbízatású al-
polgármestere. Magyar Arany Érdem-
kereszt polgári tagozat kitüntetést ka-
pott dr. Bajtay András megyei nyugal-
mazott tiszti főorvos, Magyar Érdem-

rend középkereszt a csillaggal polgári
tagozat kitüntetést vehetett át dr.
Kóczy T. László, a műszaki tudomá-
nyok doktora, a győri Széchenyi István
Egyetem Gépészmérnöki, Informati-
kai és Villamosmérnöki Kar Informati-
ka Tanszékének professzora.

Veres András győri megyés püspök,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia elnöke ünnepi szentmisét mutatott
be az orsolyita nővérek győri Szent An-
na-templomában vasárnap délelőtt,
ahol megáldotta az új kenyeret is. Este
pedig a fővárosban, a Szent István-ba-
zilika előtt tartott misét, ahol kiemelte:
A keresztény értékrend elhagyásával
Európa a teljes kulturális és politikai ön-
feladás küszöbéhez érkezett. Ebben a

különösen nehéz történelmi helyzet-
ben óriási felelősség nehezedik min-
den keresztény ember vállára. Azt kér-
te, hogy „bátor őszinteséggel" vizsgál-
ja meg mindenki a saját felelősségét
és cselekvési lehetőségeit, valamint
azt, hogy mi vezetett Európa-szerte a
hit és a vallásosság gyengüléséhez, az
evangéliumi értékrend kiszorulásához
a mindennapi életből.

Augusztus 20-a alkalmából három
napon át különféle szórakozási lehető-
ségek és koncertek is várták a győrie-
ket Marcalvárosban, a Cirkusz téren.
Több tízezren voltak kíváncsiak, töb-
bek között Bódi Guszti, Caramel, a Re-
public együttes felejthetetlen nagy-
koncertjére. 

Dr. Kovács Béla, dr. Tamás László János, Gasztonyi László, Tőke László és Drescher Ottó
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szerző: földvári gabriella
fotó: rotary asztaltársaság

A győri Rotary Asztaltársaság
kis csapata nagy célok, álmok
megvalósításában segédkezik.
Jótékonysági programjaik jóvol-
tából, sokak életét menthetik
meg, tehetik szebbé. Tóth Dé-
nessel, az Asztaltársaság alapí-
tó tagjával beszélgettünk. 

Kezdjük az elején: mit érdemes tud-
ni a győri Rotary Asztaltársaságról?

Kedves barátomat, Heim Gábort ke-
restük meg páran, hogy egy fiatalos Ro-
tary Clubot szeretnénk létrehozni. Gá-
bor, aki már huszonnegyedik éve ro-
tarysta, szívesen mellénk állt, és segít
mindenben. Jelenleg 12-en vagyunk,
asztaltársaságként működünk, van köz-
tünk orvos, építőipari vállalkozó, zenész,
borász, autógumi-kereskedő. Reménye-
ink szerint hamarosan elérjük a húsz főt,
és akkor Rotary Clubbá alakulhatunk.   

Az asztaltársaság eddig milyen
álmokat, célokat teljesített?

Karácsonykor a Bárczi Gusztáv

Jótékony éjszaka: futás egy háromszintes
bevásárlóközpontban 

Gyermekotthon lakóit leptük meg az
Apnoé zenekar koncertjével és 110
üveg mézzel. Tavasszal, a Polgári vé-
delem napja alkalmából 800 diák ta-
nulhatta meg, egy baleseti szimuláció
segítségével, mit kell tenni, ha busz-
balesetet szenvednek. Legutóbb pe-
dig a Győrkőc Fesztiválon, a Szörpintő
standon kínáltunk szörpöt jótékony
célból, a Széchenyi téren.

Ez igen látványos megmozdulás
volt, hiszen Jakabos Zsuzsa is csat-
lakozott.

Igen, győri úszókiválóságaink is se-
gítettek a jótékony szörposztásban. Az
ebből befolyt mintegy 450 ezer forintot
két nemes célra fordítjuk, egyik felével
a győri Lurkó Alapítvány munkáját tá-
mogatjuk, a másik felét pedig a Gift of
Life (Adj életet ajándékba) Rotary nem-
zetközi programra ajánljuk fel.

Ez utóbbi felajánlás pontosan ki-
ken segít?

A Gift Of Life program lényege,
hogy a szívrendellenességgel szüle-
tett gyermekeken segítsen.  Erdélyi,
kárpátaljai, délvidéki gyermekek mű-
tétjét támogatjuk, melyet a szegedi

Gyermekszív-központban végeznek
el. Évente 20-25 kisgyermeknek aján-
dékozunk „új életet” a hazai Rotary
Clubok jótékony megmozdulásaival. 

Meséljen kicsit, mert egy izgal-
mas, nem mindennapi, nagyszabá-
sú, sportos jótékonykodásra készül-
nek a győri Belvárosban.  

A ParkolóFutam egy olyan tö-
megsport rendezvény, melyen Győr
Belvárosában nagyon sokan együtt le-
hetnek, és közösen jótékonykodhatunk.
A terv elkészült, 2018. április 21-én, es-
te 10-kor az Első ÁRKÁD Győr – Rotary

ParkolóFutam keretein belül az Árkád
parkolójában, három szinten, 6 kilomé-
tert kell lefutniuk a jelentkezőknek. Min-
denkit szeretettel várunk, aki szeret fut-
ni, és aki szeretne segíteni. Az ese-
ményt egy nagy bulival zárjuk! A befolyt
összeggel a Lurkó Alapítványt és a „Gift
of Life” programot kívánjuk támogatni!
Nevezni a www.parkolofutamgyor.tic-
ketninja.io honlapon lehet, a jótékony-
sági hozzájárulás 2.500 forint.  Az ese-
mény főszponzora az ÁRKÁD Győr Be-
vásárlóközpont, a fő médiatámogatónk
a Győr+ Média. 

Jakabos Zsuzsa és Heim Gábor a Szörpintőben
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Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr határozott
idejű közalkalmazotti jogviszony betöltésére álláspályázatot hirdet
az alábbi munkakörben

SZOCIÁLIS ELÔADÓ
Az álláslehetőséggel kapcsolatban bővebb információ az intézmény honlapján
található: www.eeszi.hu. Érdeklődni a 06-96/314-322 telefonszámon vagy
a hr@eeszi.hu e-mail címen lehet.

ZAFÍR BÚTOR

Gyôr,
Külsô-Veszprémi út 10–12.

Telefon: 96/200-400www.zafirbutor.hu

• szilva/barna színben
• ágynemûtartós
• 5 év garanciával

59.000 Ft
71.800 Ft HELYETT

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Térítésmentes lesz az első ered-
ményes nyelvvizsga 2018-tól,
ugyanis a következő három évben
évi mintegy hárommilliárd forintot
különít el a kormány a fiatalok első,
sikeres nyelvvizsgájának ingye-
nessé tételére. A döntés várható
következményeiről Hatos Hajnal-
kát, a Hatos és Társa Nyelviskola
vezetőjét kérdeztük.

Hogyan hat a kormányzat
döntése a leendő vizsgázókra?

Az első tapasztalatok alapján
a vizsgázók kedvezően fogadták
a döntést. Találkoztunk már
olyan hallgatókkal, akik az idei év-
re tervezett vizsgájukat a rende-
let miatt inkább januárra halaszt-
ják. Hosszú távon abban bízunk,
hogy a vizsgadíj visszatérítése
növelni fogja a fiatalok nyelvtanu-
lási kedvét, többen állnak majd
neki újra a nyelvtanulásnak, a
vizsgázók felkészültebben fog-
nak vizsgára jelentkezni.

Az új jogszabály a 35 év alatti-
akra és az első nyelvvizsgára vo-
natkozik. Hogyan fog működni a
gyakorlatban a visszatérítés?

Úgy tudjuk, január 1-jétől az
adott évre érvényes minimálbér
25 százalékának megfelelő, azaz
jövőre várhatóan 34.500 forint
lesz a maximális visszatérítendő
összeg. Ez az első sikeresen tel-
jesített komplex középfokú (B2)
nyelvvizsgára vagy az ezzel
egyenértékű emelt szintű idegen
nyelvű érettségi vizsgára, vala-
mint a komplex felsőfokú (C1)
nyelvvizsgára vonatkozik.

A nyári szünet után, augusztus 28-tól, a meg-
szokott nyitvatartási időben – hétfőtől péntekig
10–17 óráig – újra várja a vásárlókat és minden
érdeklődőt a Győri Filharmonikus Zenekar jegy-
pénztára, a Richter Teremben. Izgalmas hang-
versenyekkel, nagyszerű zeneművekkel, a nem-
zetközi zenei élet jól ismert szólistáival, karmes-
tereivel vár mindenkit a Győri Filharmonikus
Zenekar új, 2017/2018-as évadában!

Páratlan zenei élmény
Pannonhalmán

Újra nyitva a Richter
Terem jegypénztára!

Amit az ingyenes
nyelvvizsgáról tudni kell

Jelenleg mennyibe kerül egy
nyelvvizsga, és ehhez képest mit
jelent a visszatérítendő összeg?

Mivel többfajta nyelvvizsga-
rendszerben vizsgáznak a hallga-
tók, így az árak is változóak, de
30 ezer forint körüliek, így a visz-
szatérítendő összeg többnyire fe-
dezi a vizsgadíjat.

A törvény hat nyelvet – an-
gol, német, francia, spanyol,
orosz és olasz – jelölt meg az in-
gyenes sikeres nyelvvizsgákra
vonatkozóan, de ezeken kívül
minden élő nyelvre vonatkozni
fog az ingyenes lehetőség.
Győrben milyen nyelven tanul-
nak elsősorban a fiatalok?

Nyelviskolánkban ugyanany-
nyian tanulnak németül és ango-
lul, míg hazánk más területein az
utóbbi nyelvet részesítik előny-
ben. Mint tudjuk, városunkban vi-
szont német nyelvtudás nélkül
ma már aligha lehet elhelyezked-
ni. A középiskolások többsége
pedig arra törekszik, hogy mind-

két nyelvből megszerezze a kö-
zépfokú vizsgát, vagy valamelyik-
ből a felsőfokút is.

Ön szerint mennyi idő alatt
lehet megtanulni egy nyelvet
középszinten?

Egy középfokú nyelvvizsgához
átlagosan 600-700 órát kell venni.
Tapasztalataink alapján nálunk en-

nél kevesebb is elegendő, hiszen
a hozzánk érkezők tanulni akar-
nak, motiváltak, hatékonyak.

Milyen tanácsokkal látná el a
most nyelvvizsgára készülőket?

A közvetlenül a vizsga előtt ál-
lók számára fontos, hogy a ké-
pességeikhez leginkább illő
nyelvvizsgát válasszák. Ehhez a
nyelviskolánkban személyre sza-
bott tanácsot kaphatnak a jelent-
kezők. A döntés előtt ismerjék
meg a nyelvvizsgarendszereket,
az egyes vizsgák feladattípusait.
A vizsga előtt méressék fel a tu-
dásukat, amire jó lehetőséget
biztosítanak az ingyenes próba-
vizsgák.

Két kivételes zeneszerző, Hummel és F. Schu-
bert briliáns műveivel várja közönségét a
Győri Filharmonikus Zenekar szeptember 1-
jén 19 órakor, a Pannonhalmi Apátsági Mú-
zeum és Galéria Belső Kertjében.

A Pannonhalmi Klasszikus Esték koncertsorozat záró
előadásán a koncertmester a Kossuth-díjas hegedű-
művész, Rolla János lesz. Szólistaként közreműködik
az ifjú trombitaművész, Vörös Ádám. Vezényel és az
est házigazdája, a Liszt-díjas, Érdemes Művész, az
együttes művészeti vezetője, Berkes Kálmán.

Az előadásra jegyek kaphatók a Pannonhalmi Apát-
sági Múzeum és Galéria recepcióján (a Majorban), a
Jegymester hálózatában és augusztus 28-tól, a Rich-
ter Terem jegypénztárában. Azok a bérletesek, akik
már rendelkeznek a 2017/2018-as évadra új hangver-
senybérlettel, azok erre a koncertre 20 százalék ked-
vezménnyel válthatnak jegyet érvényes bérletük bemu-
tatásával, a Richter Terem jegypénztárában.

Vörös Ádám

Nőhet a nyelvtanulási kedv
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Vállalatunk az 1951-ben alapított Gyôr- és Vidéke Sütôipari Vállalat jog -
utódja, több mint 60 éves szakmai múlttal rendelkezik. A termékportfólió na-
gyobb részét a szendvicskenyerek és kalácsok, valamint az egészségtudatos
táplálkozást támogató termékek teszik ki, melyeket két telephelyen, Gyôrben
és Miskolcon gyártunk. Vállalatunk hosszú évek óta a magyar sütôipari piac
meghatározó szereplôje. Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, alapvetô ér-
tékeink közé tartoznak az innovációs készség, a megbízhatóság és kollégáink
magas szintû elkötelezettsége.

Nemzetközi háttérrel rendelkezô élelmiszeripari 
vállalat munkatársat keres az alábbi pozíciókba:

pék, cukrász, dagasztó, gépkezelô, 
sütôipari betanított munkás.

TMK részlegünkbe 
villanyszerelô és lakatos.

Pályakezdôk jelentkezését is várjuk!

Versenyképes bérezést és juttatásokat kínálunk. 

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklôdését és szeretne hozzánk
csatlakozni, kérjük, jelentkezzen a 96/513-514 telefonszámon vagy

küldje el fényképes önéletrajzát, bérigénye megjelölésével, az alábbi e-mail címre:
karrier@ceressuto.hu

„Minden ízében életrevaló”

Csatlakozzon Ön is a Ceres csapatához!
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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

Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb
embernél tartósan el van mozdulva? Ez a körülmény egész sor
testi és szellemi zavart okozhat. 25 éve egy svájci bioenergetikus,
dr. Rene-Claudius Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta
módszerét, amelyet 30 országban több mint 300 Atlasprof

specialista alkalmazza. Az Atlas a fej-, nyak-,
gerinc-, és csípő egyensúlyát meghatározó
első nyaki csigolya. Az eredmény tartós,
mert az Atlas az anatómiailag korrekt helyére
kerül. A technika egyedülálló, természetes,
nem orvostudományi módszer, nem gyakorol
hatást a csigolyatestre, nem manuálterápia

és nem csontkovácsolás. A módszer neve AtlasProfilax®. A gépi
vibrációs masszázs speciális pontokon fellazítja a nyaki
izmokat és szalagokat. A szervezet öngyógyító, regeneráló
mechanizmusának köszönhetően indul be a javulás. Magyar-
országon 8 Atlasprof® specialista van aki alkalmazza a metódust.
Dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több mint öt  éve  az
AtlasProfilax® vibrációs masszázs után, az addig évek óta
fennálló panaszai, mint derékfájás, nyaki-és vállfájdalom,
szédülés és  fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt megszüntek.

Az Atlas
nem csak a fej
hordozója

Dr. Varga Imre INGYENES ismertető előadást tart
Győrben 2017. szeptember 2-án (szombaton)

16 órakor a Nemzetközi Kereskedelmi Központban,
az első emeleti teremben.

(Szent István út 10/A, az IBIS Hotel mellett).
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

Bis zum Sonntag Abend gibt es
auf dem Dunakapu-Platz und dem
Széchenyi-Platz Weinverkostun-
gen. Das Sommerabschlusskon-
zert von Alphaville findet am
Samstag ab 21 Uhr auf dem Ratha-
usplatzstatt. Nach dem Konzert
gibt es ein Feuerwerk.

ORGONAKONCERT kez-
dődik a győri Szent Imre-
p l é b á n i a t e m p l o m b a n
(Szent Imre út 35.) augusz-
tus 29-én 19 órától, Variáci-
ók barokkra címmel, Soós
Gábor orgonán játszik, Ka-
lafszky Adriána énekel.

A HANGRAFORGÓ KLUB szeptember 1-
jén 17 órakor jelentkezik újra a Központi Könyv-
tár klubjában (Herman O. u. 22.), melynek ven-
dége Dinnyés József daltulajdonos lesz. 

BOSSZÚÁLLÓK KIÁLLÍTÁS várja
az Árkádba (Budai u. 1.) látogatókat au-
gusztus 30-tól szeptember 17-ig. A
szuperhősök kedvelői megtudhatják,
hogy megvan-e bennük a szupererő,
beszerezhetnek kedvenc hősükről min-
den fontos információt és azt is láthat-
ják, milyenek volnának Hulk bőrében.

A RÓMER HÁZBAN (Teleki L. u. 21.) ingyenes
kertmozis vetítéseket tartanak augusztus 28-án
és 29-én 20 óra 30-tól. Hétfőn a Balaton Method
című magyar zenés filmet, kedden a Földiek című
magyar kisfilmet, majd a Sing Street című ír–an-
gol–amerikai filmet nézhetik meg az érdeklődők.

NYÁRBÚCSÚZTATÓ LESZ az Újvárosi Mű-
velődési Ház udvarán (Liget u. 55.) szeptember
2-án 15 órától. A programok között gyerekbiro-
dalom, kiállítás-megnyitók, különféle népdalok,
táncok és slágerek várják az érdeklődőket.

SÉTÁRA ÉS HAJÓKÁZÁSRA várják az ér-
deklődőket augusztus 26-án 16 és 18.30-tól,
valamint szeptember 1-jén 18.30-tól. A részvé-
telhez előzetes bejelentkezés szükséges: ide-
genvezetes.gyor @gmail.com vagy telefonon:
06-30/294-9174.

„THE AVENGERS” – Ausstellung
vom 30.08.-17.09. im Árkád-Einkaufs -
zentrum (Budai u. 1.). Hier können die
Fans der Superhelden herausfinden,
ob sie Superkräfte besitzen, alle wich-
tigen Informationen über ihre Lieb-
lingshelden sammeln und auch sehen
wie es ist, in Hulk`s Haut zu schlüpfen. 

„VARIATIONEN INS BAROCK” -
ein Orgelkonzert am 29. August ab
19 Uhr in der Györer Szent Imre Ple-
banerkirche (Szent Imre út 35.), So-
ós Gábor spielt an der Orgel und Ka-
lafszky Adriána singt.

DAS „ARCUS TEMPORUM” – Kunstfestival findet von
25.-27. August in der Pannonhalmer Hauptabtei statt. In den
Räumen des Klosters treffen erneut Musik, Literatur, Bilden-
de Kunst und Spiritualität aufeinander. Drei Tage mit acht ni-
veauvollen musikalischen Darbietungen, u.a. mit Rost And-
rea, Snétberger Ferenc, Keller András und Rácz Zoltán. Un-
ter Mitwirkung der Band Concerto Budapest, dem Kammer -
ensemble UMZE und der Gesangsgruppe Szent Efrém,
Krasznahorkai László und Vidovszky László. 
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MOZAIK SPORT

szerző: sz. t.
fotó: győri audi eto kc

A Győri Audi ETO KC együttese
nem mindennapi küldetést tel-
jesített a szezon kezdete előtt
hagyományosan megrendezett
csapatépítő programon. A zöld-
fehérek a Magyar Honvédség
12. Arrabona Légvédelmi Raké-
taezred telephelyén katonai ki-
képzésben vettek részt – így te-
repen is bizonyíthatták, közö-
sen bármire képesek. 

Izgatottan lépték át augusztus 19-én
reggel a 12. Arrabona Légvédelmi Ra-
kétaezred laktanyájának kapuját a győri
kézis lányok, akik ekkor még nem tud-
hatták, mi is vár rájuk. A Győri Audi ETO
KC szakvezetése és a Magyar Honvéd-
ség hivatásos katonáinak közös, nem
szokványos elképzelését ültették át a
gyakorlatba, amellyel új szintre emelték
a csapatépítő tréning fogalmát. A négy-
órás kiképzés hivatásos katonák ve-
zényletével történt, akik szigorúan
megkövetelték a fegyelmet, a rendbon-
tókat pedig nem haboztak társaikkal
együtt büntetésben – fekvőtámasz,
guggolás – részesíteni.

A lányok, a szakmai stáb tagjaival
kiegészülve, igazi katonákhoz hűen,
egyenruhát öltöttek magukra, majd
két szakaszra – ALFA és BRAVO – osz-
lottak, és várták a parancsot. Az erő-
próba megkezdését váratlanul túszej-
tés szakította félbe, így a küldetés
mindenki számára nyilvánvaló volt:
csapattársukért indulnak „harcba”. 

Míg az ALFA csapat halált megve-
tő bátorsággal nekivágott, hogy le-
gyűrje a kiképzőpálya végtelennek
tűnő akadályait, addig a BRAVO osz-
tag a katonai sátor felállításának és

Komfortosabbá vált a Barátság Sportpark-
ban működő fitneszpark. A legtöbbször
használt eszközök fölé árnyékot biztosító
napvitorla került. 

A három elemből álló vászon összesen 115 négy-
zetméter, amelyet 11 oszlop tart. A napvitorlák felü-
lete a jövőben tovább bővíthető. Ezzel a nyári me-
legben már árnyékban, vagy kisebb eső esetén is
használhatók a fitneszpark legnépszerűbb elemei.

Fontos jellemző, hogy a fitneszpark ingyenes, ezért
nagyon népszerű, a megnyitás óta tömegeket vonz. Át-
adása után rövid időn belül megvilágítást is kapott, így
sötétedés után is igénybe vehetik a mozgást kedvelők. 

Napvitorlákat szereltek fel a Barátság Sportparkban
Radnóti Ákos alpolgármester, a körzet önkor-

mányzati képviselője korábban emlékeztetett: a
2009-ben átadott parkban és környezetében folya-
matosak a megújítások. A Barátság Sportpark III.
műfüves pályáján teljes műfűcsere történt, a régi
borítást teljesen eltávolították az aljzatról és vado-
natúj műfűréteggel fedik le. Az I-es pályán 2014
őszén volt teljes műfűcsere, a centerpályán 2015-
ben történt meg a teljes rekonstrukció. Hasonló el-
járással kicserélték a lábteniszpálya borítását is. El-
készült Adyvárosban a hatpalánkos kosár- és
street ballpálya, illetve megújult a tó melletti sport-
pálya is, mely rekortán borítást és új kerítést kapott,
ezzel gyarapítva a sportos fejlesztések számát.

Besorozták a kézilabdás lányokat 

álcázásának fortélyaival ismerkedhe-
tett meg, vegyvédelmi ruhába és oxi-
génmaszkba bújva pedig elméleti
oktatásban részesültek. Az osztagok
a program végeztével szerepet cse-
réltek, így mindenki kipróbálhatott
és részt vehetett a feladatokon.

A mozgalmas délelőtt további
programjában alaki kiképzés (menete-
lés), kézigránáttal történő célba do-
bás, és rengeteg kúszás-mászás sze-
repelt, melyet az újdonsült katonák
látszólag igen csak élveztek. 

Az esemény fénypontjaként lehető-
ség nyílt a Magyar Honvédség lánctal-
pas járművének felfedezésére, majd
az ebédet követően a jól megérde-
melt jutalom következett – a hivatásos
katonák előtt tisztelegve, mindenki át-
vette személyre szóló „dögcéduláját”.
A csapatok egytől egyig remekül tel-
jesítettek, igazi csapatszellem vezérel-

te az alakulatokat a feladatok minél
szakszerűbb kivitelezésében – a hiva-
tásos személyzet nagy felajánlást tett;

a lányok elszántságát látva, kézilab-
dás pályafutásuk után bármikor szíve-
sen fogadják őket a seregben! 

A Győri Audi ETO KC csapata

Görbicz Anita egy másfajta csatában



Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

Írja és szerkeszti: 
Nagy Viktor
Fotó: 
Marcali Gábor 
Nagy Viktor

gazfroccs.hu

facebook.com/gazfroccstv

viktornagy.net
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• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat az
egyszerû finanszírozástól
a teljes flottakezelésig.

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.

Raserei zu jeder Zeit
Gázfröccs Fernsehprogramm 

Gázfröccs tévémûsor

Száguldás minden idoben
Az augusztusi Gáz-
fröccsben megmutatjuk
nézőinknek az elmúlt
szezon legjobb pillana-
tait. Beülhetnek velünk
egy száguldó versenyau-
tóba, ami a Pannónia-
ringen rótta a köröket,
és utasként is megiz-
zasztott minket. A győri
gyártású RS3 Limusine
személyében egy utcai
sportolót üdvözölhe-
tünk. A hozzá tartozó
számok: 400 LE; 480
Nm; 4,1 s (0–100 km/h).
Végül a Volvo klasszikus,
és eddigi legszebb ku-
péja, a P1800 lesz po-
rondon, ami még most
is elvarázsolja az autóra-
jongók szívét – a mién-
ket biztosan, és remél-
hetőleg az Önökét is.

In der Augustausgabe von Gázfröccs
zeigen wir unseren Zuschauern die
besten Momente der vergangenen
Saison. Sie haben Gelegenheit sich
mit uns in einen rasenden Rennwa-
gen zu setzen, dem die Runden auf
dem Pannonia Ring auferlegt sind,
und dies hat auch uns als Mitreisen-
de zum Schwitzen gebracht. Mit der
in Győr gefertigten RS3 Limousine

konnten wir eine Straßensportlerin
begrüßen. Die zu ihr gehörigen Da-
ten: 400 PS, 480 Nm, 4,1 s (0-100
km/h). Schließlich machen wir die
Manege frei für einen klassischen
Volvo – und damit einen der schöns-
ten Coupés – der P1800, der auch
jetzt die Herzen der Automobilfans
verzaubert – unsere bestimmt und
hoffentlich auch Ihre.

´́



A Nissan luxusmárkája, az Infiniti egy
egyszerre jövőbe mutató és múltidéző
prototípust mutatott be. A Prototype
9 a ’30-as évek versenyautóinak for-
máit idézi fel. A sárvédő nélküli, szivar
alakú, csodálatosan szép karosszéria
lemezei alatt is van korabeli technika.
Létraalvázra épül a sportautó, nincs
benne szervokormány és laprugós a
futómű. Ettől eltekintve, a konstrukció
könnyű építésűnek mondható, hi-
szen csupán 890 kiló, amit a haj-
tásról gondoskodó elektromo-
tor jól mozgat. A követke-

HÍREK

ző Leaf hajtásláncát kapta a négyke-
rekű, így 147 lóerős, 320 Nm a nyo-
matéka és 5,5 másodperc alatt van a
százon. Talán a maximálisan 170 km
óránkénti sebesség kevésnek tűnik,
de mivel szélvédő nélkül suhan vele a
sofőrje, az élmény biztosan utánozha-
tatlan. Egyébként a mérnökök saját
gyermekükként építették a Prototype
9-et, ezért is válhatott ennyire jelleg-

zetessé a versenyautó. 

BMW Z4
Újít a BMW. Eddig soha nem látott részletek és az új forma-

nyelv vált publikussá. Bemutatták a jövőre érkező Z4 road -
ster koncepció változatát. A gyártó megerősítette, hogy
a szériamodell nem fog lényegileg eltérni a tanulmány-
tól. A dinamikusabb összhatást sok apró részlettel sike-
rült elérniük a tervezőknek. Így a fronton a vesék sarko-
sabbak és ötszögletűek, illetve előre dőlnek. Ettől a 70-
es évek cápaorr-kialakítását idézik. A lámpák elnyúlnak

a sárvédőkre, valamint az oldallemezek
élei egészen a hátsó lámpákig

futnak. Sehol nem törik
meg a forma, egyetlen vo-
nal sem, így harmonikus
minden szögből. A belső
dizájn is átalakul, végre
a középkonzol képernyő-
je a műszerfal szerves
része, nem pedig egy
utólagos tablet benyo-

mását kelti. Itt is megjele-
nik az aszimmetrikus öt-

szög kialakítás, és impozáns a
mélyre ültetett közepű kormány-

kerék. Ami megszokott, a sportos au-
tomata váltókar és az iDrive-kezelő. A mű-

szeregység pedig LCD, teljesen egyedi felü-
lettel. Üdvözöljük a friss formákat és újító megol-

dásokat a patinás bajor gyártótól!

Viszlát, Viper!

Végtelen képzelet

A Dodge márka arculatát építő Vipert
a Shelby Cobra szellemi örököseként
1989-ben mutatták be a nagyközön-
ségnek. Néhány év múlva – a sikeren
felbuzdulva – elkezdték gyártani. Egy
8 literes V10-es teherautó-motort ter-
veztek át a Lamborghini segítségével
ahhoz, hogy az akkoriban kiemelkedő
400 lóerős teljesítményt elérjék. A Vi-
per sosem készült nagy példányszám-
ban, hiszen közel kétszer annyiba ke-
rült, mint közvetlen konkurense, a
Corvette. Három generációt és két
ráncfelvarrást élt meg a típus, mire
most úgy döntöttek, hogy befejezik a
gyártását. Az utolsó széria négy éve
fut az utakon, motorja 8,4 literes, 645
lóerős, és több mint 800 Nm a forga-
tónyomatéka, a 0–100 sprintet pedig
3,5 másodperc alatt teszi meg. Ezt a
bődületes teljesítményt 6 fokozatú
manuális váltóval és némi izomerővel

Gyorújbarát, 
Fo utca 178.
+36 70 633-5969, info@ekart.hu
www.facebook.com/ekartring

ÚJ NYITVATARTÁS:
h.—cs.: 8—21., p.: 8—22,
szo.: 9—22; v.: 9—21.

0-emisszió

100%
ÉLVEZET,

kell megzabolázni – még most is,
ahogy 1992-ben azt kitalálták, pedig
azóta sokat puhult a kocsi. Sajnáljuk
ennek a sportkocsi ikonnak az eltűné-
sét, de vigasztaljon mindenkit, hogy a
Dodge Challenger, jutányosabb áron,
szinte ugyanazt nyújtja…

´́
´́
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A győri 
borhálósokat,
Kingát, Robit, 

Bencét és Szilárdot 
faggattuk a X. Győri 

Bornapokról. Miként tehetjük 
mindannyiunk számára felejthetetlen 

élménnyé ezt a rendhagyó győri fesztivált?
Az előre készülésnek a hívei vagyunk, érdemes

már otthon kiválasztani azokat a borászokat,
akiknél kóstolni, beszélgetni szeretnénk. Ha ez nem

történt meg, akkor feltétlenül sétáljunk körbe 
mindenekelőtt. Persze nem üres kézzel, hanem 

egy könnyű fehérborral a kezünkben.
Igyekezzünk megálljt parancsolni 

az azonnali fogyasztás
kényszerének, ne a legelső

borászatnál kóstoljunk
végig minden tételt.

Az biztosan nem
jó taktika.

Hogyan
küzdjük le 

a bőség zavarát?
Ez az, ami a legszubjektívebb.

Vannak, akik a bevált
dolgokra esküsznek, olyan helyek

kóstolnak, amit vagy akit már isme
Mások a rendezvényen még új vagy k

ismert borászatokat keresik. Amit semmiké
ajánlunk: megragadni egyetlenegy h

Nem azért jön Győrbe 60-70 borász az orszá
csak egy  helyen kóstoljunk. Jussunk e

és lehetőség  szerint minél több borá
ismerjünk meg minél több borás

és bort. A lehetőségek szinte
kimeríthetetlenek, 

éljünk velük! 

Baráti jótanácsok a Borháló Győr csapatától

X. Gyôri BORNAPOK

Bor-, Borlovag-,
és Gasztronómiai

Fesztivál

augusztus 24–27.

Ott i

vagy rozék
mi azt is
a másik

á
Sétálj

Ha a b

akkor

Találkozzunk a Széchenyi tér közepén, a 15 szám
Az „Év Bortermelője – Mészáros Pál” borait mutatj
Még sosem járt nálunk! Ismerjük meg együtt!
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Praktikus
kérdés:

hogyan és mennyit
kóstoljunk?

Elegánsan és annyit,
amennyit akarunk.

De jobban járunk, ha nem
akarunk  túl sokat, tartsunk 

valamelyest mértéket.

Kellemetlen a következő
napokban az emlékek összeszedegetése,

a „majd elmondjátok” szindróma. Aki sokféle bor kóstolási
szándékával jön, márpedig ez a cél, az tényleg

tartsa fontosnak a kóstolási mennyiség betartását. 

A legfontosabb, hogy ismerjük a saját kapacitásunkat,
tudjuk, mi az elég.  Mindenképpen frissítsük fel

magunkat gyakran, sétával,
kiadós eszmecserékkel, ásványvízzel,

pogácsával.

Ne feledjük el azokat a borokat,
amik nagyon

ízlenek, esetleg érdemes
jegyzetelni is!

ken
ernek.
kevésbé
éppen nem
helyen.
ágból, hogy
el igény

ászhoz,
szt

Milyen szisztémát
javasoltok azoknak, 

akik komolyan
veszik ezt a seregszemlét: 
hol kezdjék, mit és milyen
sorrendben kóstoljanak? 

Könnyű fehérekkel kezdjünk, rozékon keresztül
jussunk el a vörösökig. Úgy kóstoljunk, mintha

egy borházban vagy borásznál lennénk borkóstolón.
is megvan a sorrend, mire mit iszunk. A másik, sokak által
használt borkóstolási szisztéma, amikor csak fehéreket,
kat, vagy vöröseket kóstolnak. Szerencsére 4 napunk van kóstolni, 
s nagyon jó módszernek tartjuk, ha az egyik napot fehéreknek, 
kat roséknak, vörösöknek szánjuk. Ne feledjünk sok-sok szódát, 
ásványvizet fogyasztani, ez biztosan meghálálja magát.
junk, hagyjuk magunkat meglepni akár teljesen ismeretlen

borászatok standjánál!

borkóstoló bizonyos szakaszaiban már kicsit fáradtabbak,
„unottabbak" vagyunk,

r fogyaszthatunk egy-egy könnyű, a sorrendbe általában
egyáltalán nem illeszkedő bort,

ami felfrissít: ha a fehérborok között jön el a fáradt
pillanat, akkor általában valami illatosat

igyunk közéiktatva, ha vörösboroknál
tartunk,  akkor minden 
esetben portugieserrel 

térjünk vissza a viszonylag friss,
frissebb állapotba.

mú faházban!
juk be először Győrben!
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HIRDETÉS PANNON-VÍZ

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

A 967 kilométer hosszú győri vízellátó
rendszer gerincvezetékein hetente átla-
gosan 4-5 csőtörés történik. A hálózat
mintegy félmillió csőkötést, szerelvényt
tartalmaz. Előfordul, hogy meghibáso-
dásból egy napra kettő jut, de volt olyan
is, hogy négy-öt napig nem kellett sehol
sem felbontani az útburkolatot. A héten
két forgalmas helyszínen is dolgoztak a
szakemberek – tudtuk meg Tóth László-
tól, a Pannon-Víz Zrt. diszpécserszolgá-
lat-vezetőjétől.

A Szent István úton, a Városháza előtt,
az Aradi vértanúk útja lekanyarodó sávjá-
nál hétfőn reggel kellett felbontani az út-
burkolatot. Az idősebb olvasóink még ta-
lán emlékezhetnek, a mai Megyeháza té-
ren állt annak idején a Gergátz vendéglő.
A rég lebontott étterem megszüntetett
vízbekötésének a földben hagyott csatla-
kozója hibásodott meg. A Szent István út
alatt húzódó főnyomócsővel nincs gond,
masszív, erős vezeték, alig múlt ötven -

éves. A rajta lévő fémszerelvények, csat-
lakozások, csavarok szoktak gondot
okozni. Elrozsdásodnak, elgyengülnek,
elpattanhatnak. Ilyenkor szivárogni kezd
a víz, és megjelenik az útburkolaton, akár-
csak most. A hétfői hibaelhárítás idején a
közeli Bisinger sétány lakói ivóvizes tar-
tálykocsiból juthattak vízhez. A javítás
helyszínén történt sávlezárást várhatóan
még a szombati nyárzáró ünnepség előtt
visszaadhatjuk a forgalomnak.

A gyárvárosi Kandó Kálmán úton a
vasút alatt átvezető főnyomóvezeték lyu-
kadt ki. A kánikula idején nagy szükség
volt erre a vezetékre, így a csúcsfogyasz-
tás idején nem tudtuk nélkülözni, csak
később kezdődhetett a munka. A szak-
emberek különleges csőbélelési mód-
szert használtak a vasút alatti 105 méte-
res csőszakasz felújítására. A sávlezá-
rást még a héten megszüntetik, így itt is
újra indulhat a forgalom. Köszönjük a
közlekedők türelmét, megértését.
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Csôtörés a Szent István úton

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u



2017. augusztus 25.   / + / 17

KAMPÁNY HIRDETÉS

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 több mint 60 éves múlttal és több mint 45.000
munkavállalóval rendelkezô Imperial Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb logisztikai központjába, 
a megnövekedett feladatok, újabb projektek 
minôségi kiszolgálása érdekében

Az álláshoz és a tanfolyamhoz tartozó elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség • 18 év feletti életkor • Tanulmányi szerzôdés meg-
kötése • Erkölcsi bizonyítvány • Terhelhetôség, pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság
• Jó problémamegoldó képesség • Elôny: logisztikai szolgáltatónál szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
• Nemzetközi környezet • Erôsödô innovatív szervezeti kultúra • Hosszú távú munkale-
hetôség • Határozatlan idejû munkaviszony • Versenyképes fizetés • Munkába járás tá-
mogatása vidéki munkavállalóknak 93%-ban térítve • Teljesítmény utáni prémium (15%)
• Cafeteria már próbaidô alatt is • Munkaidô alatti OKJ-s tanfolyam elvégzése • Három
típusra történô jogosítvány megszerzése

Hölgyek jelentkezését is várjuk a tanfolyamra!

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,
ÉPÍTS KARRIERT AZ IMPERIAL Logistics Kft.-nél!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.
Jelentkezéseket 2017. szeptember 15-ig a következô telefonszámon 96/900-169

illetve a palyazat@imperial-international.com e-mail címre várjuk.

BETANÍTOTT MUNKATÁRSAKAT
és PÁLYAKEZDÔKET keres

TARGONCAVEZETÔI TANFOLYAM
indításához azonnali kezdéssel

KRESZ-TESZT 1. forduló, megoldások (2017. 07. 07.): 1. c, 2. b, 3. b, 4. b, 5. b, 6.
a, 7. a, 8. c, 9. d, 10. a, 11. a, 12. b, 13. b, 14. b. KRESZ-TESZT 2. forduló, megol-
dások (2017. 07. 14.): 15. c, 16. b, 17. a, 18. b, 19. b, 20. a, 21. c, 22. b, 23. c, 24. c,
25. c, 26. a, 27. b, 28. c. KRESZ-TESZT 3. forduló, megoldások (2017. 07. 21.): 29.
c, 30. b, 31. a, 32. b, 33. a, 34. b, 35. a, 36. b, 37. a, 38. c, 39. b, 40. c, 41. c, 42. d.

A Győri Rendőrkapitányság és a
Győr+ Média közös, közlekedésbiz-
tonsági kampányának keretén belül

Megvan a „Kerékpározz
biztonságosan!” kampány nyertese

már másodszor  versenyezhettek olva-
sóink. A fődíj egy felszerelt városi Cse-
pel kerékpár. 

A három tesztet megtalálhatták a
Győr+ Hetilapban, illetve a Győr+ On-
line-on is. Makai Zsuzsanna baleset-
megelőzési előadó elmondta, az első
fordulóban 110, a másodikban 86, a
harmadikban 68 szelvény érkezett. A
legjobb mindössze két hibapontot ej-
tett, ezzel megnyerte a „Kerékpározz
biztonságosan" kampányt.

A piros biciklit boldogan vette át új
tulajdonosa, Baráth János, aki gyer-
mekkora óta a kerékpározás megszál-
lottja. Azért indult a versenyen, hogy
meglephesse párját egy gyönyörű női
kétkerekűvel. A huszonegy sebességes
Csepel kerékpárt a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Rendőr-főkapitányság Bal-
eset-megelőzési Bizottsága ajánlotta
fel, a keretet pedig az Országos Baleset-
megelőzési Bizottság biztosította.

Baráth János, a nyertes



18 / + / 2017. augusztus 25.

PARAPSZICHOLÓGUS
képzést indít Győrben
SZEPTEMBERTŐL.

Jelentkezni lehet a 06-30/553-4328 
és a 06-70/422-2599-es számon, 

illetve a www.kirko.hu honlapunkon.

Az egyetem 2 éves.

Főbb tantárgyak: parapszichológia,
transzperszonális pszichológia,

a betegségek okai,
holisztikus kezelés, metafizika,
különféle meditációk, ezotéria,

csoportos gyakorlás.

A szabadegyetem rektora
Dr. Kovács József

A Rába és a Mosoni-Duna összefolyásá-
nál található új multifunkciós szökőkút
működési rendje olvasható azokon az
igényes és szép információs táblákon,
amelyeket a napokban helyeztek ki a víz-
parton. Van egy a Kossuth híd belvárosi
és révfalui hídfőjénél, a Mosoni-Duna
mindkét oldalán, valamint a Rába kettős
híd mellett, az ágyúk környezetében. A
feliratok magyar, német és angol nyel-
ven készültek, így a városba érkező ven-
dégek és turisták is tájékozódhatnak. Az
arra sétálók mind az öt helyszínen meg-
tudhatják, hogy a szökőkút szezonálisan
naponta 9 és 22 óra között üzemel. A
filmvetítések 21.15 és 21.45 órakor kez-
dődnek, augusztus közepétől 20.15-kor
is láthatóak a Győrhöz kapcsolódó rövid-
filmek a vízfalon. Érdemes még tudni,
hogy élénk szél esetén a szökőkút csök-
kentett módban üzemel.

Minden idők legnagyobb temető-
rekonstrukciója zajlik a győri sírk-
ertekben.

A hamarosan elkezdődő beruházásokat
ismertető sajtótájékoztatón Radnóti
Ákos alpolgármester elmondta, hogy 3
év alatt több mint 150 millió forintos fej-
lesztés történt meg a nádorvárosi teme-
tő új és régi területén, ezzel minden idők
legnagyobb győri temetőrekonstrukció -
ja zajlik le. Két éve rendbe tették a régi
területen a ravatalozó előtti térburkola-
tot, a körforgalmi részt, majd virágládák,
padok, kerékpártartók kerültek ki, és el-
kezdődött a közvilágítást biztosító régi,
betonos kandeláberek cseréje, amely

munka idén is folytatódik. Ugyancsak
az elmúlt évben sor került a régi ravata-
lozó teljes felújítására, a bejárat melletti
rusztikus kerítés újjáépítésére, illetve a
temető előtti virágpiac térkővel történő
leburkolására, s elektromos sorompó
épült ki-behajtásra jogosító mágnes-
kártya-rendszerrel.

A következő hónapokban, a nádor-
városi temetőben közel 350 méteren

Tájékoztató táblák
az új szökôkútnál

Folytatódik a temetôk felújítása
megtörténik a kerítés felújítása a két-
szer kétsávos főút mentén. Helyreállít-
ják a meglévő kovácsoltvas bejárat
zárszerkezetét és vasalatát, a helyreál-
lított kaput szakszerűen lefestik és
ugyanezzel az eljárással hoznak rend-
be két kovácsoltvas kerítésmezőt. A
kerítés lábazatát és oszlopait javítják,
illetve ha szükséges, újragyártják a te-
mető Szauter utcai bejárata és a
Szentlélek-templomnál lévő bejárat
közé eső fehér kerítésmezőket. 

A kerítés felújítása mellett a temető
V. parcellájában nyolc új kandelábert
helyeznek ki, melyek külsőleg a koráb-
bi években kihelyezett igényes megje-
lenésű lámpatestek lesznek.

A Szentlélek-templom melletti-mö-
götti murvás út térburkolatot kap, a
hulladék elhelyezésének megkönnyí-
tésére tíz új 1100 literes és harminc
240 literes hulladéktároló edényt he-
lyeznek ki a temető területén.

Az alpolgármester elmondta: min-
denszentekig végezni kell a munkák-
kal, s jövőre további fejlesztéseket ter-
veznek a temetőben.

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
e-mail címre várjuk.

Akció: 2017. augusztus 25—31.

Pecsenyekacsa comb 1679 Ft
Pecsenyekacsa nyak 239 Ft
Pecsenyekacsa farhát 119 Ft

Libacomb 2790 Ft
Libazúza 840 Ft
Libaszív 390 Ft
Libafarhát 119 Ft

Pecsenyekacsa „A”
minôségû

899 Ft/kg

Sertéslapocka

970 Ft/kg

Libamáj

999 Ft/kg

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

199 Ft/db

Kristálycukor

229 Ft/kg

Fehérboros
káposzta 
810 gr, 197,53 Ft/kg

160 Ft/db

A HB Trockenbau Kft. az osztrák Kaefer támogatásával
lehetôséget kínál Önnek a gipszkartonszerelô szakma elsajátítására.

A tanfolyam elvégzése után azonnali munkalehetôség 
Ausztriában vagy Magyarországon.

Biztos munkahely, kiemelkedô bérezés.

 INGYENES
gipszkartonszerelô tanfolyam indul
Gyôrben azonnali munkakezdéssel.

Jelentkezzen most! +36-70/245-6744



06-96/505-000

Nádorvárosi, 1 szobás, 32 nm-es,
összkomfortos, fűtés-korszerűsített, par-
kettás, műanyag ablakos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne er-
kélyes, 45–55 nm-es, 1+fél vagy 2 szo-
bás, határozatlan-határozott idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Gyárváros, tar-
tozás kizárva. (Hirdetésszám: 371.) 

Marcalváros II, 4 szobás, 67
nm-es, csendes környéken lévő,
összkomfortos, teljesen felújított,
műanyag nyílászárós, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne
50–62 nm-es, 1+2 fél szobás, össz-
komfortos, tartozás nélküli, részben
felújított, határozatlan idejű bérle-
ményre. Nádorváros Gyárváros, Sza-
badhegy, Marcalváros I–II városré-
szeken. (Hirdetésszám: 372.) 

Marcalvárosi 2 szoba + hallos, 55
nm-es, távfűtéses, felújított, műanyag
nyílászárós, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 55 nm-től, 2+fél–4
szobás, részben felújított, összkomfortos
bérleményre. Minimális tartozás átválla-
lása lehetséges. (Hirdetésszám: 373.)

Belvárosi, 1 szobás, 38 nm-es,
komfortos, teljesen felújított, saját ka-
zános, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 55–70 nm-es, 3 szo-
bás, határozatlan bérleti szerződéses,
Belvárosban első emeletig lévő bérle-
ményre, minimális tartozás átvállalása
lehetséges.  (Hirdetésszám: 374.)

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

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

ÉPÍTŐANYAG

ÁLLÁS 

A Kardirex Egészségügyi Központ
Egynapos Sebészeti Centruma
gyakorlattal rendelkező műtős
szakasszisztenst keres.
Fényképes önéletrajzokat az alábbi
e-mailcímre várjuk: sas.eszter@
kardirex.hu

CNC-gépkezelőket, for-
gácsolókat, CO2 hegesztőket,
darusokat (felülről vezérelt), üze-
meltető villanyszerelőket, gépla-
katosokat, targoncásokat, ková-
csokat keresünk győri munka-
helyre. 06-70/941-0185; 06-
70/911-0994 majsamunka@
indamail.hu

Szerezz szakmát egy hó-
nap alatt! Pénztárkezelő
és valutapénztáros OKJ-s
képzést indít a TIT PANNON
Egyesülete, Győr, Munkácsy u. 6. In-
dul: 2017. szeptember 2., 4 alkalom-
mal. Jelentkezés: 2017. augusztus
25-ig. Érd.: 96/525-060; 06-
70/321-3763.

Jó kereseti lehetőség!
Közbeszerzési referens
300 órás OKJ-s képzést
indít a TIT PANNON Egyesülete,
Győr, Munkácsy u. 6. 2017. szep-
tember 16. Jelentkezés: 2017.
szeptember 2-ig. Az oktatás szom-
batonként. Érd.: 96/525-060, 06-
70/321-3763.

SZOLGÁLTATÁS

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

Hívjon bizalommal! Teljes kö-
rű lomtalanítást vállalok, igény sze-
rint, a pincétől a padlásig. Stuka Ti-
bor 06-30/217-0848.

Költöztetést, bútor-
szállítást vállalunk,
akár költöztető személyzettel
Győr környékén. Tel.: 06-
70/335-5122. E-mail: attila-
szalo711@ gmail.com. Kami-
on méretei: hossza: 7,2 m;
magassága: 2,5 m; szélessé-
ge: 2,5 m; 45 m3.

Sírkőtisztítás, felújítás
Győr és vonzáskörzetében. Nyug-
díjasoknak kedvezmény. 06-
30/622-1053

Térkövezést, kerítés-
építést és teraszfedést válla-
lunk. Érdeklődni lehet: +36-
30/298-4711.

Kőműves és festési mun-
kákat vállalok. Térkövezés, burko-
lások stb. 06-20/517-2701

EGYÉB

Szép-kártyáját beváltom, átve-
szem. Érdeklődni: 06-70/427-4243-
as telefonszámon.

Gyermekruhák végkiárusítása 
1-et fizet 2-t vihet.

Familia Divat
Győr

Sarló köz 13.

Életjáradéki szerző-
dést kötnék idős férfival vagy
hölggyel. Összeg megegyezés
szerint, közjegyzői szerződéssel.
06-30/188-5222

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

INGATLAN

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

Győr, Horgas utca, 680
nm-es, lakóövezeti panorámás te-
lek eladó. Ár: 14,9 M Ft. +36-
20/950-3185 www.ingatlan.
com/23041650

Győr-Szabadhegyen, a
Pattantyús utcában, 544 nm-es
összközműves telek eladó. I.ár: 33
M Ft. Tel.: 06-70/274-1716, +36-
70/274-1716 www.ingatlan.
com/23432703

LAKÁSCSERE

53 nm-es adyvárosi, hatá-
rozatlan idejű bérlakást cserélnék
hasonló, kisebb bérlakásra. Érdek-
lődni lehet telefonon: 06-70/214-
9233

Elcserélném nádorvárosi,
53 nm-es, 2. emeleti önkormányzati
lakásomat nagyobb, polgári lakásra.
Érdeklődni lehet telefonon: 06-
20/397-9661

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok javítása,

áthúzása anyagválasztással. 
Ingyenes felmérés – szállítás.
Autók, robogók kárpitjainak

javítása, áthúzása. 
06-70/884-6838

Lomtalanítást vállalok,
padlástól a pincéig, ingyenes el-
szállítással. Hívjon bizalommal:
06-70/675-0654. 

Fűnyírás, kaszálás, sö-
vényvágás, fakivágás, gyökérki-
vétel, fametszés, kertásás, bozót -
ir tás! 06-30/403-6810; 06-
96/826-322.

Lomtalanítást vállalok pad-
lástól a pincéig, ingyenes elszállítás-
sal. Hívjon bizalommal: 06-70/707-
5812. 

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

Kertek rendezését, fűka-
szálást, elhagyott kertek, tel-
kek gondozását, fakivágást, tuják
nyírását vállalom. +36-20/517-
2701

Redőny-, 
szúnyogháló-szerelés,

gurtnicsere
rövid határidővel. 

Tel.: 06-20/246-5724.

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

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló leraká-
sa, tisztasági festések, homlok-
zatfestés és gipszkarton rend-
szerek kivitelezése. 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
felméréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06-
20/239-9198.

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

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 

MAGYARNÓTA- és OPERETTEST
2017. szeptember 15-én, pénteken 19 órától

Előadók: Kollár Katalin,
Ladacsi Mónika, Lőrinc Roland,

Sebestyén Tamás

Kísér: Németh Rudolf és zenekara

Vacsora: • göngyölt sertéstekercs magyarosan • mandulás 
csirkemellfilé rántva • vegyes köret, saláta • desszert

A belépő ára vacsorával együtt 4200 Ft /fő helyett 2990 Ft/fő

Argentin tangó

Info: Horváth Miklós
+36-20/8082122

Helyszín:
Földes Gábor u. 12.

On-line beiratkozás:
www.tarsastanc.hu

Szeptemberben induló

TÁNCTANFOLYAMOK!
Társastánc

Kubai salsa

Ablakok bukó-nyíló Winkhaus vasalattal, 1 kW üveggel

600x600 mm:
900x600 mm:
900x1500 mm:
1200x1500 mm:
1500x1500 mm:

br. 12.870 Ft
br. 18.500 Ft
br. 27.500 Ft
br. 31.000 Ft
br. 34.900 Ft

PASSZÍV HÁZNAK MEGFELELÔ ABLAKOK IS!
Bejárati ajtó 5 pontos zárral 59.000 Ft-tól!

Gyôr, Richter J. u. 9. • Vámosszabadi, Jedlik Á. u. 10. • ckvablak@gmail.com

Nyitva: h.-p. 8-16 h • Tel.: 30/902-8391 • 96/950-938

www.ablakkell.com

ABLAK-AJTÓ

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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KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesz-
tési Főosztály http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/partnerségi
egyeztetés címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési esz-
közök módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot
folyamatosan kísérjék figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosz-
tály lakossági fórum keretében bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006.
(01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének módosítására irányuló:
véleményezési tervanyagát

TSZTM SZTM 2017-015 Győr-Ménfőcsanak, volt Bricostore-telep
(25472/90 és 25472/92 hrsz. egy részének)
Lk területből Kbe területbe sorolása

SZTM 2017-022 Győr-Nádorváros, Csaba utca épületmagasság-
és szintszámmódosítás

SZTM 2017-023 Győr-Révfalu, Ady E. u. 10244 hrsz.-ú telek
egyedi szabályozása

SZTM 2017-046 Győr, Városrét, 02043 sz. övezet szintszámmódosítás

A lakossági fórum időpontja: 2017. augusztus 28. 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 part-
nerségi egyeztetés általános tudnivalói” címszóban foglaltakat megismerni szíves-
kedjenek (különös tekintettel az adatlap és magatartási szabályok tekintetében).

A módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2017. augusztus 21-tŐl 2017. szeptember 7-
ig a város internetes oldalán: „http:\\www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\partner-
ségi egyeztetés” címszó alatt. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban
tehetŐek, a kitöltött és aláírt adatlapnak az alábbi címek valamelyikére történŐ eljut-
tatásával: Postacím: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 GyŐr, Vá-
rosház tér 1. E-mail cím: partnerseg@gyor-ph.hu

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesz-
tési Főosztály bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök.
rendelettel elfogadott rendezési tervének:

TSZTM SZTM 2017-015 Győr-Ménfőcsanak, volt Bricostore-telep
(25472/90 és 25472/92 hrsz. egy részének)
Lk területből Kbe területbe sorolása

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 38.§ szerinti
véleményezési tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk teljes eljárásban: 2017. augusztus 22-
tŐl 2017. szeptember 22-ig, a város internetes oldalán: „http://www.gyor.hu/innováció/ren-
dezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások” címszó alatt vagy személyesen, a 9021 GyŐr,
Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában, a 231. szobában. A megjelenés napjától javasla-
tok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az rosta.kriszti-
na@gyor-ph.hu e-mail címen.

• 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!

szöveg és kép: xantus állatkert

Úgy tűnik, az augusztus és a nyár
csodás idővel búcsúzik. Ezért aki
még teheti, látogasson ki az állat-
kertbe. A kellemes meleget az álla -
tok is nagyon szeretik. Nagy „buli”

Még nincs vége a nyárnak,
vár az állatkert!

szokott lenni a csimpánzkifutóban,
ahol a karácsonykor született kis
csimpánzlányunk, Zahira is próbál-
gatja az önálló életet, és egyre
ügyesebben mutatja be akrobata
mutatványait a köteleken. Anyja,
Pola féltő gonddal óvja, eddig szin-
te mindig fogta legalább az egyik
„kezét”. Soha nem engedte el, még
alvás közben sem. Most pedig
büszkén figyeli lánya próbálkozása-
it. Az állatkert hátuljában is különle-
ges élményben lehet része annak,
aki arra jár. A dámszarvaskifutó
után, már a pettyes szarvasok és az
indiai antilopok kifutójába is be le-
het sétálni. Aki pedig türelmes, an-
nak a tenyeréből esznek a gyönyö-
rű, de félénk antilopok is. Hihetet-
len érzés ennyire közelről megfi-
gyelni és megérinteni ezeket a cso-
dás állatokat. Óvatos mozdulatai-
kat, hatalmas szemeiket. Szépsé-
gét az is mutatja, hogy az antilopok
közül az indiai antilop hímjei viselik
a legszebb, akár 60 cm-es, csava-
rodott fejdíszt, és a hindu mitológia
szerint szerencsét hoz oda, ahol él,
mivel Chandrama holdisten indiai
antilop hátán közlekedik.

Ha továbbsétálnak, akkor meglát-
hatják, hogy a májusban született, na-
gyon ritka anoaborjúnk is szépen cse-
peredik. Nagyon nagy az örömünk,
mivel az anoák az állatkertekben is rit-
kaságnak számítanak, az alföldi fajból
Európában körülbelül 70 egyed él. Fa-
juk veszélyeztetett, számuk rohamo-
san csökken. Anyja mellett feltűnik vi-
lágosabb színe, zömök alakja és kíván-
csi természete. Óvatosan figyeli a kül-
világot, és egyre bátrabban járja be te-
rületét. Aprócska szarvai még nem
igazán fejlődnek, de idővel ezzel is a
szülei nyomdokába lép.

Pola és Zahira
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szerző: koloszár tamás
fotó: fsh

Nyolcadszor rendezték meg az elmúlt hét-
végén az egyetemisták Forma–1-es futa-
mának számító Formula Student Hungaryt.
Harminckilenc csapat 16 országból nyolc-
száz egyetemistával vett részt. Magyaror-
szágot négy csapat képviselte, közöttük az
Arrabona Racing Team.

A Széchenyi István Egyetem csapata egyedülálló a
versenyben, ugyanis nem csak az autó készült
Győrben, hanem a motort is itt fejlesztették ki. Míg
más csapatok vásárolják a motort, az arrabonások
a SZEngine csapat motorjaival startoltak.

Az idei verseny abban különbözött a korábbiak-
tól, hogy nem a gönyűi kikötőben rendezték meg,
hanem az egyetem környékén, a városban. Ezért
emlegették úgy a 2017-es futamot, mint a Formula
Student Monte-Carlója. Az analógia arra utal, hogy
a Forma–1-es monte-carlói futamot is városi körül-
mények között rendezik meg.

A szeszélyes augusztusi időjárás ugyancsak ko-
moly próbatétel elé állította a csapatokat. Volt káni-
kula, eső, lehűlés, az egyetemisták azonban dere-
kasan megküzdöttek az új helyszínnel éppúgy, mint
az időjárás kihívásaival.

Statikus és dinamikus versenyszámok egyaránt
voltak, ahogy az a Formula Studentben már meg-
szokott. Természetesen az utóbbiak voltak a látvá-
nyosabbak. Ezek közé tartozik a gyorsulás, mely el-
sősorban a motor teljesítményéről és a hajtáslánc-
ról ad jellemzést, s hogy milyen gyorsító képesség-
gel rendelkezik a jármű. A feladat nem más, mint ál-
ló helyzetből a lehető legrövidebb idő alatt megten-
ni egy 75 méter hosszú egyenes szakaszt. Az autók
jellemzően 4 másodperc alatt teljesítik a távot, me-
lyet álló helyzetből kezdenek és közel 100 km/h kö-
rüli sebességgel fejeznek be. Az egyik, elektromos
járművel rajthoz álló német csapat feladni kénysze-
rült az FSH-t, miután autójuk összetört a gyorsulási
versenyszámban. 

Dinamikus versenyszám a „Skid Pad” is, amely
az autó állandó állapotában történő kanyarodás ké-
pességeit méri. Méghozzá oly módon, hogy a négy-
kerekűeknek egy 8-as számot formázó pályán kell
mindkét irányban két kört megtenni. Ahhoz, hogy
ezt a látványos versenyszámot sikeresen lehessen
teljesíteni, szükséges a jó futómű, a megfelelő geo-
metriát biztosító kormánymű, az alacsony súlypont
és persze a jó gumi. Ezt a számot idén az összes
csapat gond nélkül teljesítette.

Gyôr lett a Formula Student Monte-Carlója

A vasárnapra halasztott „Autocross” egy rajt-
cél jellegű sprintversenyszám sajátos változata az
autóverseny-szériákban is ismert időmérőknek. A
950 méteres pályán egy időben egy autó tartóz-
kodhat. Minden esetben 2 pilótának van módja ar-
ra, hogy 2–2 mért kört futva, legjobban kihasznál-
ja az autó adottságait, és a többieknél gyorsabb
legyen. Az Autocrossban a jármű gyorsító és las-
sító képessége mellett a kanyarban való viselke-
dése is számít. 

Vasárnap este hirdettek eredményt. Összetettben
észt győzelem született, az FS Team Tallinn végzett az
első helyen, 2. helyezett Oxford Brookes Racing Team
(angol), 3. helyezett Running Snail Racing Team (né-
met). A győriek összetettben 15-dikek lettek, viszont
három kategóriában is dobogóra állhattak. Cost and
Manufacturing kategóriában 2. lett az Arrabona Ra-
cing Team, míg Engineering Design Event-ben 3. he-
lyezést értek el. Ugyancsak harmadikok lettek a győ-
riek a statikus versenyszámok összetettjében. 



2017. augusztus 25.   / + / 23

HIRDETÉS

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u



24 / + / 2017. augusztus 25.

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

HIRDETÉS


