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Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának munkarendje a követ-
kezőképp változik a március 15-i nemzeti ünnep miatt: március 4-én, pén-
teken hétfői ügyfélfogadás szerint működik a hivatal, március 5-én, szom-
baton pedig pénteki a munkarend, vagyis nincs ügyfélfogadás, míg már-
cius 14., hétfő pihenőnap lesz.

Több mint ezer győri középiskolás
vett részt a megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság és a megyei Polgári
Védelmi Szövetség közös szakmai
napján szerdán, a Dunakapu téren. A
diákok először egy betanított koreog-
ráfiára táncoltak, majd a polgári vé-
delem nemzetközi jelét – narancssár-
ga körben kék háromszög – formáz-
ták meg élőkép formájában. Csepi
László, a helyi védelmi vezető el-
mondta, ezúttal a polgári védelmi vi-
lágnapi megemlékezést összekap-
csolták a diákok közösségi szolgála-
tával, 12 érintett szervezet börzejel-
leggel mutatta be, milyen önkéntes
munkára várják a fiatalokat. 

Fákat ültetett a Győr-Szol Zrt. március 2-án Győrben, a
Bán Aladár utca mellett lévő zöldterületen. A munka Rad-
nóti Ákos városüzemeltetésért felelős alpolgármester, a
körzet önkormányzati képviselőjének kezdeményezésére
indult el. A szolgáltató ezúttal nem fapótlási kötelezettsé-
get teljesített, a faállomány gyarapítása, a terület növény-
zetének megújítása volt a cél. 

Az akció keretében a Bán Aladár utca közelében össze-
sen 20 fát ültettek el a szakemberek, főként platánokat,
oszlopos gyertyánokat, de megtalálható volt az egyedek
között a juhar, a díszszilva, a fűzfa és a nyárfa is.

Radnóti Ákos emlékeztetett arra, hogy az elmúlt idő-
szakban hasonló fatelepítésre került sor a Kuopio parkban,
a tavaly épült várjátszótér, valamint az Adyvárosi tó közelé-
ben és az Ifjúság körúton is. Adyvárosban így pár hónap
alatt 60 új fa került kiültetésre, s a cél, hogy a jövőben is
hasonlóakra sor kerüljön.

A Győr-Szol Zrt. 2015-ben részben fapótlási köte-
lezettség keretében, részben lakossági kérésre, illetve
önkormányzati képviselői kezdeményezésre közel
1000 fát és 200 cserjét ültetett el a város területén. A
program idén is folytatódik, és még sok fát ültetünk el
városunkban.

Változik a hivatali munkarend

Fogadóórák
Rózsavölgyi László önkormányzati képviselő következő fogadóóráját már-
cius 7-én, hétfőn 16 órakor tartja az Arany János Általános Iskola könyv-
tárában. (Győr, Örkény István u. 6.)

*   *   *
Bárány István, a 4. sz. választókerület önkormányzati képviselője március 7-én,
hétfőn az Audi-iskolában (Körtöltés utca felől megközelíthetően), 8-án, kedden
a kisbácsai tagiskolában (Sövény u. 15.), 9-én, szerdán Bácsán, a Gyöngyvirág
Nyugdíjasklubban (István király u. 11.) pedig 17 órától tart fogadóórát. 

Flashmob
a polgári védelem
jegyében

Faültetés Adyvárosban

Megalakulásának 130. évforduló-
ját ünnepelte a Győri Ipartestület
múlt pénteken a Krúdy-gimnázi-
umban. A jubileum alkalmából a
Nemzetgazdasági Minisztérium
helyettes államtitkára, dr. Lenner
Áron Márk méltatta a testületet,
amely fennállása során példásan
szolgálta a város és a megye kö-
zösségét. Az évfordulóra  1000 ol-
dalas kiadvány jelent meg. Győr
Város Ezüst Emlékérmét vehette
át Csikár Krisztina, Gasztonyi Pé-
terné és Pintér Balázs, példaérté-
kű munkájáért külön köszöntötték
Hancz Istvánt az ipartestület ügyve-
zetőjét. A Megyei Önkormányzat
Ezüst Emlékérmét Erős Zsolt, Hor-
váthné Szakács Viktória és Né-
meth Krisztián kapta.

Az elôdök elôtt
tisztelegtek
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A világlátott ember mindig sza-
badabb, mint az, aki szűk térben
éli a világát. Az utazás ezért nem-
csak élmény és színes, feltöltő
szórakozás. Alkalmas arra is,
hogy kijelöljük saját helyünket
ebben a nehezen érthető világ-
ban. Hogy megtanuljuk becsülni
azt, ahol élünk, büszkék legyünk
értékeire, s gyarapítsuk a más or-
szágokban megismert példákkal.
Az utazás önismeretünk ka-
landja is. Megéljük, hogyan al-
kalmazkodunk, érvényesülünk
– akár csak egy-két héten is át –
a nekünk idegen világban.
Mennyire tudjuk elfogadni
vagy legalább tiszteletben tar-
tani mások szokásait.
De nemcsak utazni jó, hanem
utazó vendégeket fogadni is.  Meg -
mutatni nekik, hol élünk, milyen
tájon, milyen történelmi és új
épületek között, hogyan gondol-
kodunk, milyen a jövőképünk. 
Jó tudni, hogy Győr egyre von-
zóbb központja az utazóknak, ki-
rándulóknak. Ez nemcsak a város
külső szépségeinek, látnivalói-
nak megőrzött, felújított gazdag-
ságát mutatja, hanem lakóinak,
polgárainak is a dicsérete. Önma-
gában ugyanis a jó marketing
nem lenne elegendő arra, hogy
szívesen jöjjenek és több éjszaká-
ra maradjanak nálunk az utazók.
A város nem egy kijelölt térben
kialakított épületek, lakások, köz-
intézmények, templomok, ven-
déglők, utcák és utak összessége.
A várost mindennapi élete teszi
érdekessé. Lakóinak egyénisége,
polgárságának belső tartása és
nyitottsága, vendégszeretete,
életöröme.  Ez utóbbiból a ma-
gyar ember hajlama szerint is
mindig hiányt szenvedett. Törté-
nelmünk ismeretében némileg
érthető módon, jobban szeretünk
búslakodni, mint örülni, s nem
csupán akkor, ha okunk van rá.
Az öröm perceit sem tudjuk önfe-
ledten megélni, mert attól félünk,
elmúlik, s más jön utána. 
Az utazás és más emberek sor-
sának ismerete alkalmas a
Hankiss Elemér által „emberi
kalandnak” nevezett életünk
élményszerű megélésére is. 

Gy. P.

Kaland

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A város Pannonhalmával közös
standon mutatja be 2016-os kí-
nálatát a nagyközönségnek a
Budapesti Utazás Kiállításon,
ahol az is kiderült, miként újul
meg a belvárosi turisztikai táb-
larendszer.

Csütörtökön nyitott és vasárnapig tart
az idei utazás kiállítás a fővárosi Hun-
gexpo területén. Győrt az „A” pavilon
307-es standjánál, egy hetven négyzet-
méteres területen találjuk meg.

„A város kiemelt területként kezeli a
turizmust, amely a szisztematikus mun-
kának és az idegenforgalmi szolgálta-
tókkal való szoros együttműködésnek
köszönhetően, óriási fejlődésen ment
keresztül, 2009-hez képest például a
győri vendégéjszakák száma megdup-
lázódott” – fogalmazott
lapunknak Borkai Zsolt.
A polgármester hozzá-
tette, az üzleti turizmus
mellett jelentősen bő-
vült a szabadidő- és
fesztiválturizmus, és
egyre erősebb a konfe-
rencia- és sport célú tu-
rizmus is Győrben.

„A kilátogatók számos érdekesség-
gel találkozhatnak standunkon, ahol az
éves programkínálatunk mellett az ér-
deklődők az EYOF-ról is fontos informá-
ciókat szerezhetnek. A felkészülés egy
fontos szakasza következik hamarosan,
hiszen várhatóan áprilisban elindul az
önkéntes-regisztrációs felület a
gyor2017.hu honlapon. Azt hiszem, a
Mobilis Interaktív Kiállítási Központ
programozható humanoid robotja, Nao
is mindenki tetszését elnyeri majd” –
mondta el kérdésünkre Domanyik Esz-
ter. Az önkormányzat Városmarketing

Újabb fejlesztések Gyôr idegenforgalmáért
és Programszervezési Főosztályának ve-
zetője kifejtette, az idei évre is számos új-
donsággal készül a város. Talán a legje-
lentősebb fejlesztés a belvárosi turiszti-
kai táblarendszer megújítása lesz, amely
a tervek szerint a nyáron már útba is iga-
zítja a hozzánk látogatókat. A régi táblá-
kat új formátumúra cserélik, a tartalmat
is aktualizálják, hiszen az elmúlt években
számos idegenforgalmi látványosság-
gal bővült a város. „A táblarendszer célja,
hogy a hozzánk érkező turisták számára
eligazítást adjon, gyalogosan hogyan ér-
hetik el a látnivalókat. Az információkat
magyar és angol nyelven is közöljük.” A
táblák az EYOF-ra érkezők tájékozódá-
sát is jól szolgálják, hiszen a nagyszabá-
sú eseményre elkészülő létesítménye-
ket is jelzik majd. A turistákat 8 új, a Szé-
chenyi híd alatt kialakított ingyenes
buszparkolóval is segíti a város. 

Jakab Petra idegenforgalmi referens
elmondta, egy városbemutató appliká-

ció is debütál a kiállításon, amely egy
olyan nagyobb rendszer része, mely ma-
gyar, angol és német nyelven, izgalmas
történetekkel fűszerezve, akár audiogu-
ide formában vezet végig a győri látniva-
lókon. A Free Tourist Guide több platfor-
mos rendszer az Info Trade Hungary Bt.
közreműködésével készült. Tartalmát
győri szakemberek – egyetemen oktató
marketing- és turisztikai szakember, he-
lyi idegenvezető, a helyi legendákat ku-
tató könyvtáros – állították össze, míg az
informatikai hátteret a fejlesztő és üze-
meltető Infoartnet Kft. nyújtotta.

A város kínálatának bemutatása so-
rán szó esett a 2016-os nagy rendezvé-
nyekről is. Március 15-én a Tavaszi Fesz-
tivállal kezdetét veszi az idei városi prog-
ramsorozat, amely az egész évet felöleli.
A Négy Évszak Fesztivál keretein belül
olyan országos hírű programokat ren-
deznek az idén is, mint a Magyar Tánc-
fesztivál, a Győrkőcfesztivál, a Barokk Es-
küvő, a Győri Bornapok, a Magyar Ha-
gyományok Fesztiválja, a Győri Könyv-
szalon vagy éppen a Közép-Európa
egyik leghangulatosabb karácsonyi vá-
sárárával büszkélkedő Advent Győrben
programsorozat. Az önkormányzat a ma-
gyar válogatott részvételével zajló labda-
rúgó Európa-bajnokság és a riói olimpia
ideje alatt szurkolói teraszt működtet,
ahol együtt szoríthatunk majd a piros-fe-
hér-zöld sikerekért. Az idegenforgalmi
referens azt is elmondta, a turisztikai szol-
gáltatókkal az idén is szorosan együtt-
működünk, a szezont is közösen indítot-
tuk a kamara által szervezett Turisztikai
Bálon. „Érdemes ellátogatni a Baross úti
Látogatóközpontba is, ahol városunk kí-
nálatáról, a szabadidős lehetőségekről, a
fesztiválprogramokról részletes felvilágo-
sítást kaphatunk, jegyet válthatunk a be-
lépős előadásokra, az ajándékboltban
pedig igényes emléktárgyakat vásárolha-
tunk.” A győri Négy Évszak Fesztivál rész-
letes tavaszi programajánlója már letölt-
hető a programs.gyor.hu címről, angol
és német nyelven pedig hamarosan elér-
hető lesz a város honlapján.

A standon Győr mellett Pannonhal-
ma éves kínálatát is megismerhetjük,
ahol a karitatív és szakrális események
mellett ugyanúgy megtalálhatók a köz-
kedvelt jazz-koncertek, mint a Leven-
dula-hét és a Gyógynövény-hét prog-
ramjai, valamint az Apátsági Pincészet
borbarátokat vonzó aktivitásai. A vasár-
napig tartó kiállításra és persze utána
az egész év során mindenkit szeretet-
tel vár a két település.

Városbemutató
applikáció is debütál
a kiállításon
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PROGRAMOK  GAZDASÁG

szerző: koloszár tamás
fotó: gy. p.

Közel öt év telt el azóta, hogy el-
sőként nyitott a Big4 tanácsadó
cégek közül irodát a fővároson kí-
vül a PwC Magyarország (koráb-
bi nevén PricewaterhouseCoo-
pers).  A győri iroda 2011 szep-
temberében tíz munkatárssal
kezdte meg működését, mára
azonban ez a létszám – újabb
győri fiatalok munkába állásával
– közel 20 főre bővült, és az iroda
folyamatos növekedést tervez.

„Azért döntöttünk 2011-ben
úgy, hogy első regionális irodán-
kat Győrben nyitjuk meg, mert a
régió és a város az ország egyik
leggyorsabban fejlődő térsége,
ami vonzza az ipari szereplőket.
A helyi és az azon túlmutató sike-
reket pedig csak személyes je-
lenléttel lehet biztosítani, amely
garanciát jelent arra, hogy az
ügyfelek a lehető leggyorsabban
a legjobb szakmai megoldások-
hoz jussanak” – mondja Radvá-
nyi László, cégtárs. 

„Győri irodánk munkatársaival
a helyi vállalkozásokat segítjük a fo-
lyamatos fejlődésben, növekedés-
ben, a közszféra számára nyújtott
tanácsadással pedig a város és a

Új vezetôk irányítják a PwC gyôri irodáját
régió további erősödését támogat-
juk. Emellett nagy előnynek tar-
tom, hogy a győri iroda a határon
átnyúló együttműködésekben is
részt tud venni az ausztriai és szlo-
vákiai PwC-irodákkal együttmű-
ködve” – emeli ki Komondi Milán,
a győri iroda vezetője.

A PwC – amelynek közép-ke-
let-európai „Okos város” tudás-
központja Magyarország – a glo-
bális hálózatában rejlő tudást és
a Magyarországon felhalmozott
tapasztalatot egyesítve, Győr vá-
rosával szorosan együttműköd-

ve, olyan koncepciót alakított ki,
amely az innovatív okos megol-
dások felhasználásával hatéko-
nyabbá teszi a város működését,
fokozza gazdasági vonzerejét és
teljesítményét, valamint bővíti a
városi szolgáltatások körét.

A PwC győri csapata elkötele-
zett amellett, hogy szakértelmével,
valamint az irodához csatlakozó
győri munkatársak szaktudásával,
a jövőben is elősegítse újabb part-
nerségi viszonyok kialakulását, ez-
zel is hozzájárulva a város és a régió
további gazdasági növekedéséhez.

Így látják a várost a PwC gyôri irodájának vezetôi

Radványi László
A PwC mindig
is elkötelezett tá-
mogatója volt
azoknak, akik ki-
magasló teljesít-
ményt nyújta-
nak. Győr pedig
nem csupán a gazdasági, hanem
a kiemelkedő sportsikerek hely-
színe is. Aktív szurkolóként a leg-
emlékezetesebb esemény volt a
Győri Audi ETO KC 2013-as BL-
győzelme, elhozva ezzel az elmúlt
húsz év legnagyobb klubszintű si-
kerét az országnak és Győrnek.

Komondi Milán 
Győr kulturális
sokszínűsége
már a barokk
b elvárosban
tett első sétám
alkalmával le-
nyűgözött. A
látványos események, a feszti-
válok alkalmával zsúfolásig
megtelt utcák, a hangulatos ét-
termek és mosolygós járókelők
jelképezik számomra, hogy
Győr egy élhető város, ahol
nem csupán lakni, hanem dol-
gozni is nagyszerű.

Audi: Rekord Ingolstadtban és Gyôrben

Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 
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MS Office 2013 képzés indul 
Győrben és Mosonmagyaróváron! 
Jelentkezés március 11-ig.

Hogyan készüljünk fel
a Katasztrófavédelem 

helyszíni ellenőrzésére?
Jelentkezés március 8-ig.

Győzze meg partnereit Prezivel!
Jelentkezzen a kamarai képzésre!

Nőnapra
várják március 8-án a vállalkozó hölgyeket

és a vállalkozások hölgymunkatársait. 
Regisztráljon most!

szerző: koloszár tamás
fotó: m. g., o. j. p.

Ismét rekorderedményeket könyvelhet el a győri Audi
Hungaria Motor Kft.: 2015-ben 2.022.520 motor ké-
szült, amellyel a vállalat először lépte át a kétmilliós
álomhatárt. A járműgyártás darabszámát is jelentő-
sen növelték. 2015-ben 160.206 autó gördült le a győ-
ri gyártósorokról – minderről Peter Kössler ügyvezető
igazgató beszélt Ingolsadtban, az Audi éves sajtótájé-
koztatóján, csütörtök déli lapzártánkkal egy időben.

Az Audi Hungaria az elmúlt üzleti évben 7 milliárd
906 millió euró árbevételt ért el. A győri Audi 2015-
ben is megőrizte a világ legnagyobb motorgyára cí-
met, termékpalettája az év végén 9 motorcsaládból

állt, melyek teljesítménye 63 kW-tól (86 PS) 449 kW-
ig (610 PS) terjed. Az anyavállalat eredményeit Rupert
Stadler, az Audi AG igazgatótanácsának elnöke ismer-
tette. Elmondta, tavaly 1 millió 803 ezer új autót érté-
kesítettek a világban, ami új rekord, és 3,6 százalékkal
haladja meg a 2014-es eredményt. Az anyavállalat
58,4 milliárd eurós árbevétel mellett 4,8 milliárd eurós
operatív eredményt ért el.

Az Audinak Európában és Kínában is sikerült meg-
tartania piacvezető szerepét, az Egyesült Államokban
pedig most vásároltak először több mint 200 ezer au-
tót – fogalmazott Rupert Stadler, aki elmondta azt is,
a vállalat összességében 60 piacon könyvelhetett el
növekedést. Az Audi eredményeire jövő heti lapszá-
munkban részletesen is visszatérünk. 
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szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

A 21. századra még várni kell
Pinnyéden. Legalábbis azok-
nak, akik a Telekomnál érvényes
mobiltelefon-előfizetéssel ren-
delkeznek. Fizetik a havi díjat,
cserébe elégtelen szolgáltatást
kapnak. Aláírásokat gyűjtöttek,
a Telekom az ellenzőkre hivat-
kozva nem tesz semmit.

Ha Győrből hazaérünk pinnyédi ott-
honunkba, gyakorlatilag el vagyunk
zárva a világtól. A lakásban egyálta-
lán nem tudunk mobiltelefonálni, tél-
víz idején, éjszaka a kertben próbá-
lunk olyan pontot keresni, ahol ép-
pen van vétel – panaszolták többen
is szerkesztőségünknek, s jelezték,
elfogyott a türelmük.

A népi kezdeményezés élére állt
Rákosfalvy Zoltán ügyvéd, s bead-
vánnyal fordultak a Magyar Telekom
Nyrt.-hez. Szám szerint 104-en írták
alá azt a beadványt, amelyben pana-
szuk orvoslását kérik.

Több alkalommal – személyesen
és telefonos ügyfélszolgálat útján is je-
leztük, hogy a társaságuk által Győr-
Pinnyéd területén nyújtott szolgálta-
tás nem felel meg a társaság által el-
fogadott, mindenkor hatályos Általá-
nos Szerződési Feltétek között vállalt
követelményeknek – írják levelükben

Elfogyott a pinnyédiek türelme, rengeteg aláírást összegyûjtöttek

„Nagy nehezen a kert végében tudjuk
használni a mobiltelefont”

a Telekomnak címezve. A tarficsoma-
gokban foglalt feltételek nem vehetők
teljes mértékben igénybe, tekintettel
arra, hogy a térerő a fent jelzett terüle-
ten gyakran ingadozik vagy nem elér-
hető. Kifogásolják azt is, hogy sok a
probléma a telefonon keresztül ren-
delt internet-szolgáltatással is. A fel-
és letöltési sebességek nem csak
hogy nem érik el, de meg sem közelí-
tik a kívánt mértéket, ilyenformán az
alapszolgáltatás is használhatatlan –
olvasható a beadványban.

Vagyis a telekomos ügyfelek ka-
tasztrófa sújtotta ügyfeleknek tekint-
hetők, fizetnek, cserébe nem, vagy
alig kapnak valamit. 

Ismételten és nyomatékosan ké-
rem, hogy a felmerült hiba kivizsgá-
lása és javítása érdekében mielőbb
intézkedni szíveskedjenek – írja leve-
lében Rákosfalvy Zoltán ügyvéd 104
pinnyédi lakos nevében.

Kerestük a Telekomot is, ahol Te-
lek Zoltán vagyongazdálkodási osz-
tályvezető szóban feltett kérdéseink-
re írásban válaszolt.

„Mára ügyfeleink természetes el-
várása, hogy gyakorlatilag minden-
hol otthonukban, munkahelyükön
vagy útközben jó minőségben hasz-
nálhassák mobil eszközeiket, legyen
szó telefonálásról vagy mo-
bilinternetezésről – írta
az osztályvezető. – A Tele-
kom ennek érdekében fo-
lyamatos fejlesztéseket

hajt végre. Sajnos ez érintett térség-
ben pont egy lakossági tiltakozás/jel-
zés nyomán kellett egy üzembe he-
lyezni kívánt állomás építésének leál-
lítása mellett döntenünk, amely azzal
jár (ahogy az Ön kérdéséből is kide-
rül), hogy az ott élők ellátási problé-
mát tapasztalhatnak. A helyi lakos-
ság körében úgy tűnik, nincs egyet -
értés ebben a kérdésben, pedig
pont erre lenne szükség, mert ez
esetben a Telekom meg tudná építe-
ni a helyi minőségi ellátást és zavar-
talan mobil kommunikációt biztosító,
korábban tervezett mobil állomást.”

Ennyi a válasz, vagyis Pinnyéden
a telekomos előfizetők továbbra is
másodrangú ügyfélnek minősülnek.

Azt sajnos nem sikerült kideríteni,
a 104 tiltakozóval szemben hányan
lehetnek, akik a mobil állomás felépí-
tése ellen vannak. Mint ahogy az is
kérdéseket vet fel, lehet-e blokkolni
a 21. század beköszöntét, vagy mint
az aláírók közül többen is feltételezik,
a Telekomnak kapóra jött néhány til-
takozó, hogy ne kelljen megépíteni
Pinnyéden a mobil tornyot. 

A fő kérdés persze az, megéri-e a
Telekomnak, hogy a tiltakozókra hi-
vatkozzon, akikből semmi haszna
nincs, ellentétben azokkal, akik fize-
tik a havi szolgáltatási díjat. S mi lesz,

ha végképp elegük lesz abból,
hogy a pénzükért nem kapnak
semmit. S végső esetben a kon-
kurenciához átszerződnek. 

Hetilapunk figyelemmel kí-
séri a további fejleményeket,
a témára még visszatérünk. 

Fürjés János, a győri Hild József
Építőipari Szakközépiskola tör-
ténelem–informatika szakos pe-
dagógusa lett az Év Tanára Díj
harmadik helyezettje.

A Középsuli.hu átadta a 2015. évi Év
Tanára Díjat, amelyet az online maga-
zin olvasói által a legjobbnak válasz-
tott pedagógusok kaptak meg. A díj
legitimitását erősíti, hogy a diákok
nem csupán megválasztották Ma-
gyarország legjobb pedagógusait, de
ők maguk jelölték kedvenc tanáraikat
a címre. 

Fürjés János tizenhárom éve tanít
a Hildben, azt mondja, számára az a
legnagyobb elismerés, ha a fiataloktól
kap egy köszönömöt. A pedagógus
legfontosabb feladata az, hogy érté-
ket mutasson ebben a lassan érték-
vesztett világban, és mindezt úgy te-
gye, hogy iránymutatása mellett meg-
hagyja a diákok döntési szabadságát
– fogalmazott a tanár. Remélem, én
ebben jó partnerük tudok lenni –
hangsúlyozta Fürjés János.

A Középsuli.hu arra vállalkozott,
hogy bemutassa a pedagógustársa-
dalom összetettségét, az országszer-
te igényes pedagógiai műhelyek mű-
ködését, azt a minőségi és bonyolult
munkát, amelyet tanárok ezrei végez-
nek nap mint nap. 

Több ezer diák szavazata alapján
az első helyezett Varga Katalin buda-
pesti rajztanár lett, a második helyen
Sulyok Krisztina salgótarjáni angolta-
nár végzett. 

Gyôri az ország
harmadik
legjobb tanára



VÁROSKÉPI PÁLYÁZAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Városstratégiai Bizottságának pályázati felhívása
A városkép helyi védelméről, továbbá egyes építési előírásokról szóló 10/1997. (IV. 1.)
Ök. számú rendelet 10. § (3) bekezdésének előírása szerint a helyi egyedi védelem
alatt álló épületek, a belvárosi és a gyárvárosi műemléki területi védelem alatt álló te-
rületen lévő épületek felújításához, jó karbantartásához, megóvásához, állagának meg-
őrzéséhez az éves költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési keretből a
Városstratégiai Bizottság önkormányzati támogatást adhat, illetve 250.000 Ft-os tá-
mogatási összeg felett javaslatot tehet a Közgyűlésnek a támogatás megítélésére.

2016. évben a költségvetési keret 40.000.000 Ft.

Az elnyert támogatás kizárólag építészeti értékek felújítását, rekonstrukcióját hi-
vatott támogatni. A támogatás célja hangsúlyozottan a közterületről látható ar-
culatot, utcaképet meghatározó épületrészek felújítása, helyreállítása.
A támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és azok minőségétől. 
Elvégzett munka esetén akkor lehet pályázni, amennyiben a műszaki átadás-át-
vétel 2016. január 1-je után történt és a számla is ezután került kiállításra.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 3. (péntek) 12 óra

A teljes pályázati felhívás megtekinthetŐ és a szükséges dokumentumok elérhetŐek a www.gyor.hu
honlapon. A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítás, a helyi védelem alatt álló épületek lis-
tájáról információ adása, a pályázat leadása a GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Tele-
pülésfejlesztési FŐosztályán (9021 GyŐr, Városház tér 1. II. emelet 60. számú iroda) történik.
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FÓKUSZBAN  DALFESZTIVÁL

szerző: havassy anna katalin
fotó: mti/mohai balázs

Megjelenésünk napján már csak-
nem egy hete annak, hogy Fred-
die, vagyis Fehérvári Gábor Alf-
réd megnyerte A Dalt. A győri
énekes Stockholmban képviseli
majd hazánkat az Eurovíziós Dal-
fesztiválon. Bár jelenleg szusz-
szanni is alig van ideje, mindig
Győrbe tér haza megpihenni.

A győri énekes az egész verseny során
őszinte és szerény maradt, így nem
csak Pioneer című dalával, hanem sze-
mélyiségével is elvarázsolta a nézőket.
Az élőben közvetített döntőt a győriek
különösen lelkesen szurkolták végig, hi-
szen Fehérvári Gábor Alfréd a város
szülöttje, amelyet soha nem mulasztott
el hangsúlyozni. Huszonhárom éves ko-
ráig itt töltötte a mindennapokat és
most, két évvel később A Dal 2016-os
versenyét nyerte meg. 

Büszke vagyok rá, hogy győri vagyok,
és bár Budapesten élek, de haza mindig
Győrbe megyek. Remélem, mihama-
rabb találkozhatok az otthoniakkal egy
nagy Freddie-koncert keretében is –

Gyôri fiatal képviseli az országot az Eurovízión 

mondta el kötődéséről a fiatal énekes.
Hogy erre egyre nagyobb a valószínű-
ség, azt bizonyítja közösségi oldala is,
ahol a követői száma már majdnem el-
érte a negyvenezret. Freddie híres lett,
már-már márkanév. Elképzelhetetlen,
hogy hamarosan pont szülővárosában
ne mutassa meg, miért is őt választották
meg a legjobbnak. A napjai azonban
most többnyire interjúk adásával telnek,
mindenki kíváncsi rá. Az Eurovíziós dön-
tő május 10. és 14. között zajlik Stock-
holmban. Annyit már tudni, hogy a dalt
külföldön is szeretik, számos pozitív visz-
szajelzést kapott. A célja pedig, hogy
amikor fellép a színpadra, akkor Magyar-
ország büszke legyen rá.

A zenének a lényege, hogy tisztítson!
Ha az emberben üresség van, töltse
meg, ha ellentétek, háborúk dúlnak va-
lakiben, azt takarítsa ki. Az a célom,
hogy ne háttérzenét játsszak. Olyan da-
lokat szeretnék, hogy ha azt meghallja
valaki, az forduljon meg, vagy csende-
süljön el egy kicsit, a lényeg, hogy élje
át és szeresse – mondta egy korábbi in-
terjúban a fiatal tehetség. Hogy Stock-
holmban mennyire sikerül megérinteni
a közönséget és az otthonról szavazó-
kat, az majd május elején kiderül.

Freddie már 
Stockholmra

készül 

szerző: gy. p .
fotó: o. jakócs péter

Kisebb, ám annál fontosabb módosí-
tással fogadta el a győri önkormányzat
a város 2016-os költségvetését múlt
pénteken: Az ellenzéki képviselőkkel is
egyetértésben, Borkai Zsolt polgár-
mester plusz kétszázmillió forinttal tá-
mogatta a helyi buszközlekedés fej-
lesztését. A 2016-os költségvetés fő-
összege 40,1 milliárd forint, amely a ta-
valyihoz képest jelentős, kétmilliárd fo-
rintos növekedést mutat. Ebből min-
den negyedik forintot beruházásokra
szánnak, vagyis több mint tízmilliárd
jut idén fejlesztésre a városban.

A közgyűlés döntött a Győri Nem-
zeti Színház igazgatójának kinevezé-

séről is, a Forgács Péterrel készült in-
terjúnkat a 9. oldalon olvashatják. Új
ügyvezetőt választott a testület a Mo-
bilis Interaktív Kiállítási Központ élére
is, Szilasi Péter Tamást dr. Dőry Tibor,
a Széchenyi István Egyetem munka-
társa váltotta a poszton.

A városi közgyűlés támogatta a ha-
tározati javaslatot, amely szerint Győr
kiáll Magyarország és a magyar embe -
rek mellett, és felkéri a kormányt, hogy
tegyen meg mindent a betelepítési kvó-
ták bevezetése ellen. A migránskérdés
komoly vitát hozott a képviselők köré-
ben, ezért Borkai Zsolt leszögezte, a té-

Költségvetés és migránskérdés a közgyûlésen

Gyôr nemet mond a kvótákra
mából senki ne csináljon politikai kér-
dést, hiszen az elmúlt időszak bebizo-
nyította, hogy ez olyan probléma, amely
Győrt közvetlenül érinti. „A politikai
kommentárok helyett minden képvise-
lőnek a város és az itt élők érdekeit kell
szem előtt tartania.” A polgármester
azt is elmondta, a tavalyi év eseményei
egyértelműen bizonyították, hogy a
győriek nem kérnek abból a kaotikus
helyzetből, ami a város több pontján is
kialakult. Az itt élők nyugalma és bizton-
sága érdekében mindent el kell követni
azért, hogy a tavalyi állapotok ne ismét-
lődjenek meg, ezt segítené elő a vá-
mosszabadi tábor bezárása is.

A városi képviselőkkel egy időben
ülésező Megyei Önkormányzat köz-
gyűlése szintén foglalkozott a mene-

kültkérdéssel, s szintén elutasították
az Európai Unió által meghatározott
betelepítési kvótát. A vámosszabadi
befogadóállomáson tavaly 11 ezer
611 migráns fordult meg, akik átlago-
san 18 napot töltöttek a táborban. A
képviselők közül többen azt szorgal-
mazták, tegyen indítványt a közgyűlés
a tábor bezárására. Németh Zoltán el-
nök szerint ehhez a kormánynak kell
megteremtenie a megfelelő jogszabá-
lyi környezetet, de már az is Győr pol-
gárainak biztonságát szolgálná, ha a
menekülteljárás végéig a migránsok
nem hagyhatnák el a tábort.
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vetőmagok,
gumók, virághagymák

csereberéje

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

Helyszín:
VÁSÁRCSARNOK

(Herman Ottó utca 25.)

Időpont:
2016. MÁRCIUS 6.

vasárnap 8–11 óra

Várunk minden kertbarátot,
érdeklődőt sok szeretettel!

ÉRDEKLŐDÉS:
piacok@gyorszol.hu

+36-20/419-1006

KERTÉSZ LESZEK,
FÁT NEVELEK...

mag
börze

II. GYŐRI

-

A huszadik Tavaszi Fesztivál 
szerző: papp zsolt
fotó: m. g., o. j. p.

A hagyományokhoz hűen,
március 15-én, nemzeti ün-
nepünkön kezdődik a feszti-
vál programja, amely im-
már a második x-be lépett.

„Városunk az év minden szakában
színes programokat kínál a győri-
eknek és a hozzánk látogatóknak.
A sorozat a Tavaszi Fesztivállal ve-
szi kezdetét” – fogalmazott Radnó-
ti Ákos alpolgármester a progra-

mokat bemutató sajtótájékozta-
tón. Mint mondta, a kínálat az idén
is minden korosztálynak igényes
szórakozást tartogat. Azt is elárul-
ta, személy szerint a legjobban a
Napsugár fiúkat várja Koltai Ró-
berttel és Galla Miklóssal, valamint
Feke Pál koncertjét Muri Enikő fel-
lépésével.

Március 15-én a város az
1848-as forradalomra emlékezik,
a koszorúzási ünnepséget dél-
előtt 10 órától rendezik a Honvéd

ligetben, ahol Borkai Zsolt pol-
gármester tart emlékező beszé-
det. 11 órától a Szent István úton
a díszalegység felvonulását te-
kinthetjük meg, eközben pedig a
Megyeház téren a Karzat Színház
március 15-i játéksorával ismer-
kedhetünk, és 3D-s filmvetítést
is kínálnak az ünneplők számára.
Az önkormányzat ezen a napon
adja át a díszpolgári címeket és
a Pro Urbe Győr díjakat a meg-
újult városházi díszteremben.

Nemzeti ünnepünkön a Tava-
szi Fesztivál is elkezdődik, ami

egészen április 3-ig kínál igényes
szórakozást a kultúra szerelme-
seinek. Serfőzőné Tóth Andrea, a
Győri Művészeti és Fesztiválköz-
pont igazgatója kiemelte, a gye-
rekeket „Hangszersimogató”
címmel Bársony Bálint és zene-
karának interaktív foglalkozása,
valamint a József Attila Színház
Babszem Jankó című mesejáté-
ka várja. Találkozhatunk Endrei
Judittal, R. Kárpáti Péterrel, de a
Musique de l’Europe Festival tur-

néjának idei első állomása is
Győrben lesz. 

A húsvéti készülődés jegy-
ében telik a Hímes tojás napja.
Kokas Éva, a Gyermekek Háza
igazgatója kiemelte, a programra
az ország számos vidékéről ér-
keznek különböző technikákkal
készített hímes tojások, de egy-
két trükköt magunk is elleshe-
tünk majd.

A Tavaszi Fesztivál nélkülözhe-
tetlen eleme idén is a Húsvéti Vá-
sár, de a fesztivál keretei között ren-
dezik meg a tavaly nagy sikerrel út-
jára indított „Védd a helyit, vedd a
kisalföldit!” programsorozatot,
amelynek a Dunakapu tér ad ott-
hont, helyet biztosítva a környék-
beli termelők portékáinak és a mi-
nőségi magyar élelmiszereknek is. 

Rendkívüli tárlatnak ígérkezik a
Ruttkai Éva–Gábor Miklós–Latino-
vits Zoltán emlékkiállítás, amely a
három művész személyes tárgyai-
ból áll össze. A kiállítást magán-
gyűjteményéből Ruttkai Éva és Gá-
bor Miklós lánya, Gábor Júlia és
férje, Szigethy Gábor rendezte. „A
tárlat különlegessége, hogy olyan
tárgyak is láthatóak lesznek Győr-
ben, amelyek lakásunkon kívül
máshol még nem voltak láthatóak”
– fogalmazott Szigethy Gábor, aki
hozzátette, a kiállításon a színé-
szek jelmezei mellett olyan szemé-
lyes emlékek is megtekinthetők
lesznek, mint Gábor Miklós pipája,
Ruttkai Éva utolsó szerepének öl-
tözete, vagyis a művészek életébe
nyerhetünk egy kis bepillantást.

A programokra jegyeket a Ba-
ross úti Látogatóközpontban, a
Győr+ Pavilonban, a Richter Te-
remben és a Vaskakas Művészeti
Központban válthatunk előre. A
fesztiváli kiadvány, illetve az ön-
kormányzat tavaszi programaján-
ló füzete is elérhető már a Láto-
gatóközpontban.



HIRDETÉS KULTÚRA

8 / + / 2016. március 4.

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

CÉGAUTÓBÉRLET
teljes körû szolgáltatással

Személyautók kedvezményes
NETTÓ ÁRON!

BÁZISCSOMAG:
Tartós bérleti konstrukció
Finanszírozás akár
0% ÖNERÔŐVEL
KGFB, Casco, cégautóadó,
súlyadó

Autóban az ember

KOMPLETT CSOMAG
(Flottakezelés):

Biztosítós kárügyintézés
Szervizelés-, javítás-ügyintézés

Gumiabroncsok cseréje, tárolása
Cseregépkocsi

Üzemanyagkártya

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A Győr-Moson-Sopron Megyei Ön-
kormányzat a felvidéki magyarlakta
településekkel közösen nyert három-
millió forintot „A Duna szétválaszt,
de értékeink összekötnek” című pá-
lyázatra, melyről dr. Pető Péter, a me-
gyei közgyűlés alelnöke, a megyei Ér-
téktár Bizottság elnöke elmondta, az
elnyert összegből az értékgyűjtés
elősegítésére, tapasztalatátadásra,
külhoni értéktárak létrehozására,
működtetésére, a nemzeti értékek
népszerűsítésre közös rendezvények
lebonyolítására nyílik lehetőség. Ter-
vezik a felvidéki értéktárak létrejötté-
nek támogatását, konferenciák, kö-
zös ünnepségek szervezését.  DVD-n
kívánják bemutatni a megyei és a fel-
vidéki értékeket magyar és angol
nyelven, valamint Tájra fel! – Dunán
innen, Dunán túl! címmel, vetélkedőt
hirdetnek középiskolások számára –
tájékoztatott az elnök.

Bödök Károly, a Felvidéki Értéktár
Bizottság titkára hangsúlyozta, ta-
valy ősszel 11 tagú, szakemberekből
álló bizottságot alapítottak, amely-
nek feladata a helyi értékek gyűjtése,

Értékek, értéktárak, határon innen és túl
bemutatása, lehetőség szerint min-
den magyarlakta településen érték-
tár létrehozása. 

Huszár László, a Szlovákiai Magyar
Művelődési Intézet igazgatója kiemel-
te, a felvidéki települések körében a
legfontosabb a magyar nemzeti iden-
titástudat megőrzése, ezért is szüksé-
ges egy digitalizált értéktár, adat-
bázis létrehozása.

Dr. Fekete Mátyás, a megyei
Falusi Turizmus Egyesület elnö-
ke a diákoknak szóló pályázatot
ismertette. A QR kóddal, két
lépéssel a nagyvilágba
címmel okostelefonos,

képeslapos játékot hirdetnek, mely-
nek célja az Y generáció megszólítása.
Az okostelefonos képeslapos játék
egyúttal a Tájra fel! – Dunán innen, Du-
nán túl! című, középiskolások számá-
ra meghirdetett honismereti vetélke-
dő bevezetője is. 

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: gy. p.

„Statisztának jelentkeztem, besoroltak a Sonderkom-
mandós csoportba. Nagyon elkapott a szerep, s már
az első nap annyit kiabáltam németül, hogy feltűntem
a rendezőnek: kérte, maradjak végig Saul mellett, ké-
sőbb pedig szöveget is kaptam” – meséli Björn Frei-
berg, a magyar idő szerint hétfőn hajnalban Oscar-
díjjal jutalmazott Saul fia egyik színésze. Az „Extrának”
elnevezett szereplő azért különösen érdekes szá-
munkra, mert győri, városunkban él. Björn Freiberg
neve sokaknak ismerősen csenghet, azonban nem
csak stáblistákról, hanem a katedráról is: az ezredfor-
dulótól 2014-ig a Széchenyi István Egyetem Nemzet-
közi Kommunikáció Tanszéken oktatott. A történeté-
ben több a csavar, mi még azt emelnénk ki, hogy
Björn német születésű, magyar felesége miatt került
az országba, majd telepedett le Győrben. A tanítás
mellett rövidfilmet forgatott és színdarabot is írt, de a
számára oly kedves színészet háttérbe szorult. Két
éve érezte, váltania kell, majd meg is találták a lehe-
tőségek: a TV2 Édes Élet című műsora után rögtön
a Saul fia. „Napi 12 órát forgattunk az eredetihez hűen
kialakított környezetben, a földön művér folyt, mezte-
len emberek feküdtek a betonon, vagy egymásra hal-
mozva, babiloni hangzavarban, magyar, angol, ro-
mán, jiddis, lengyel és német nyelvű szereplőkkel.
Persze hogy nyomasztó volt, fizikálisan és mentálisan
is nagy kihívás, de egyben lehetőség, hogy a sok kul-
túrából jövő ember együtt nézhessen szembe a múlt-

Saul belépôkártyát jelent a gyôri szereplônek is
tal” – idézi fel a forgatási körülményeket, és arról is
beszél, már ott érezhető volt, hogy fontos film készül.
Az alkotók a legkisebb részletre is ügyeltek, az újszerű

kameraállás merészsége pedig még inkább jelezte:
filmtörténeti jelentőségű mű születik. „A Saul fia új lá-
tásmóddal közelíti a fontos és mindig aktuális témát,
a holokausztot. Az elképesztő szörnyűségek a kame-
rakezelés által új, személyes dimenziót kapnak. Nem
enged kényelmesen eltávolodni attól, ami történt, kö-
zelebb viszi a nézőt a múlthoz és saját magához is: aki
megnézi, annak felejthetetlenné válik, ami egyébként
máig felfoghatalan: milliók halála” – hangsúlyozta Ne-
mes Jeles László filmjének jelentőségét a színész. Az
Oscaron kívül számos díjat besöpört alkotás hang-
mérnökét, Zányi Tamást külön elismerték, a film
hangzása és zörejei szempontjából is elüt a megszo-
kottól. Björnnek ebben is része lehetett, német anya-
nyelvű lévén rengetegszer az ő kiabálása, parancsa
hallatszik a háttérben.

A mozi alkotói már hazatértek Amerikából Ma-
gyarország második Oscar-szobrával, s a rendező
már elárulta, újabb film készül. A Saul fia belépő le-
het Björn számára is itthoni és külföldi alkotásokhoz
egyaránt, a forgatás óta szerepelt többek között egy
kínai horrorban, egy Bollywood filmben, az Oscar-
jelölt Mentőexpedícióban, Tom Hanksszel az Infer-
nóban, a Fehér király című filmben, mely Dragomán
György regényéből készül, s Kovács István rendező
I. világháborús filmjében, a Szürke senkikben is.
„London után fontos filmes centrummá vált Buda-
pest, így tervezem, hogy a fővárosba költözöm. De
a gyermekeim továbbra is Győrben fognak élni, biz-
tosan gyakran hazatérek az egyik kedvenc városom-
ba” – árulta el végül.
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Újabb öt évre kapott bizalmat a győri közgyű-
léstől Forgács Péter, így továbbra is ő a Győri
Nemzeti Színház igazgatója. Eddig sikerült
visszahozni és megtartani a bérleteseket, a
színház pedig újra a közönségé lett. Vajon ho-
gyan tovább ezen az úton? 

Mi az, az irányvonal, amit folytatni szeretne? 
Borzasztó sztereotip amit mondok, de minden,

ami jól sikerült, azt szeretném folytatni! Nyilván nem
akarok a babérjaimon csücsülni, de nagyon sok jó
történt, amit továbbgondolva, még tovább fejleszt-
hetünk. Sok mindent ki kell még találni a csapatom-
mal közösen, de annyit már előre mondhatok: egy-
két újdonság mindenképp megvalósul, színházon
belül és kívül is a városban. 

Öt évvel ezelőtt nagy kihívás volt, hogy a bérlete-
seket vissza kellett csábítania, ez sikerült, hiszen a
számuk a tízezres nagyságrendet is eléri már.  

Bizony nehéz munka volt visszacsábítani a néző-
ket a színházba. Most nem számszerűsítem, de
majdnem 1/3-1/4 –es emelkedés történt. Amit kel-
lett, azt teljesítettük. Ám megtartani is komoly fel-
adat a bérleteseket, ezt senki se felejtse el! Szeren-
csére minden évben növekszik a számuk, nem tu-
dom, lehet-e még fokozni, lesznek-e még többen?
De ha megáll a növekedés vagy picit csökken, az
nem azt jelenti, hogy rossz színházat csinálunk. 

A bérletes számháborút kétségtelen, hogy
megnyerte. A színház és a győriek pedig újra egy-
másra találtak. Mit kellett ehhez tennie?

Ez is rengeteg munkával járt. Megtanultam jóma-
gam is, mint igazgató, színházi ember, fontos a szim-
pátia és a bizalom, hogy egyben városi közéleti sze-
mélyiség is legyek. Lássák rajtam az emberek azt a
bizalmat, amit én is kaptam a várostól! Hiszen talál-
kozhatnak velem az utcákon, a tereken, megállítanak,
beszélgethetünk, erre számos alkalommal volt már
példa. A visszajelzések pedig azt mutatják, hogy a vá-
ros elfogadott és nagyon kedves emberek vesznek
körül, szeretnek. Együtt kell tehát lélegeznünk.

Pályázatát a közgyűlés egyhangúlag elfogad-
ta. A bizottság megalapozottnak és hitelesnek ér-
tékelte, a színház művészeti arculata, a társulat-
építés, az intézményszervezés és a közönségkap-
csolatok építésének szempontjából is. Az újravá-
lasztás érdeme, gondolom, egy csapaté!

Mindenképp, hiszen van egy csapat mögöttem:
marketing, gazdasági, művészeti részről, akik
egyébként, ha nem lennének, akkor megette volna
a fene! A bizalmat nem egy ember kapta, hanem
egy csapat, és ennek az együttes munkának kö-
szönhető, hogy a színház és a győriek újra egymás-
ra találtak! 

Kanyarodjunk vissza egy kicsit az elmúlt öt év-
hez! Milyen sikerek, díjak voltak, amelyek biztat-
ták a folytatásra?

Összetett sikerekről beszélhetünk. Ami számom-
ra egyértelműen az, hogy nem okoztam túl nagy tö-
rést az emberekben színházon belül, ami borzasztó
nehéz. A társulat 99 százaléka ugyanaz, ez is jó
eredmény. Siker mondjuk a Jézus Krisztus szu-
persztár után a meghajlás, de az is, hogy egy jogdí-
jat végre sikerül megszereznünk, épp a Csinibaba
esetében. Ugyanakkor az is eredmény, amiről be-
széltünk már, hogy a sarki fűszeres megkülönböz-
tetett figyelemmel szolgál ki!

Járai Máté másodjára vehette át a Humorfeszti-
vál legjobb férfi alakítás díját, és március 15-én Szi-
lágyi István kapja majd az egyik Pro Urbe Győr díjat.
Azt gondolom, hogy büszke lehet a társulatra! 

Büszke is vagyok! Minden évben kapunk valami dí-
jat. Bárki bármit is mond, az jelent valamit, ha az em-
bert díjazzák! Járai Máté egymás után kétszer nyerte
meg a díjat, ami fantasztikus eredmény! Szilágyi Pityi-
nek örülök, mert ő Győr egyik kövülete. Reményked-
jünk, hogy még egészségben dolgozhat! Ezek éltetnek
minket, és ha belegondolunk, a díjaink miatt például
folyamatosan beszélnek a Győri Nemzeti Színházról.
Így legyen mindig!

A Forgács Péterrel készült teljes interjút meg-
tekinthetik a Kulisszák mögött televíziós műsor-
ban március 7-én, illetve teljes terjedelmében el-
olvashatják a www.gyorplusz.hu weboldalon. 

Forgács Péter
régi-új szerepben
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A musical dunántúli ősbemutatója március 19-én
lesz a győri Audi Arénában. Múlt héten a Látoga-
tóközpontban a művészek meséltek a darab lét-
rejöttének körülményeiről és a kulisszatitkokról.

Vona Tibor, az ExperiDance alapító-ügyvezető igaz-
gatója elmondta, nem volt kérdés, hogy a vidéki ős-
bemutató hol legyen, hiszen a társulat ezer szállal kö-
tődik Győrhöz. Többek között az Audi Hungaria Mo-
tor Kft. már egy évtizede támogatójuk és a Győri Ba-
lett-tel is jó kapcsolatot ápolnak, rendszeres fellépői
a Győri Táncfesztiválnak. A társulatról szólva kiemelte,
16 év alatt közel 2 millióan voltak kíváncsiak, 2 ezer
előadásra, idén pedig 220 fellépés vár rájuk.

Vona Tibor hangsúlyozta, az emberek ma már össze-
tett élményekre vágynak,amilyen a Gyöngyhajú lány bal-
ladája is lesz. Városunkba ebben az évben még két pro-
dukciót hoznak el, a Fergetegest a 100 Tagú Cigányze-
nekarral és a Monte Cristo grófját, amelyet a Békéscsa-
bai Jókai Színházzal közösen állítanak színpadra.

Pozsgai Zsolt író, rendező kifejezetten a tánctársu-
lat és az Omega számára alkotta meg a darabot, mely-
ben mint elmesélte, a balatoni mondavilág elevenedik
meg. A kerettörténetről szólva elmondta, az első, vad
szerelem története 21 ikonikus Omega-slágerben el-
mesélve. A musical egy igazi, egyszerre habkönnyű és
szívszaggató nyári kaland története, melyben új értel -

Gyôrben a Gyöngyhajú lány balladája
Az Omega és az ExperiDance közös musicalje

Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb em-
bernél tartósan el van mozdulva?  Ez  a körülmény egész sor testi
és szellemi zavart okozhat. 22 éve egy svájci bioenergetikus, dr. Re-
ne-Claudius Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta módsze-
rét, amelyet már a világ több mint 30 országában több mint 300

Atlasprof specialista alkalmaz. Az egyszerű és
biztonságos vibrációs gépi masszázstechnikát
és eszközt kidolgozta  és személyesen oktatja.
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, termé-

szetes, nem orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csi-
golyatestre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás. A mód-
szer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs masszázs speciális ponto-
kon fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat. A szervezet öngyógyító,
regeneráló mechanizmusának köszönhetően indul be a javulás.
Magyarországon 11 Atlasprof specialista van, aki alkalmazza a me-
tódust. A nagykanizsai  dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több
mint három éve az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után az addig
évek óta fennálló panaszai, mint a derékfájás, nyaki és vállfájdalom,
szédülés és  fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt megszûntek.

Az Atlas
nem csak a fej
hordozója

Dr. Varga Imre INGYENES ismertető előadást tart
Győrben 2016. március 12-én (szombat)

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

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

FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati
rendelete alapján „Győr Oktatásügyéért” kitüntető díjakat adományoz a 2016. évben is.

A „Győr Oktatásügyéért” díj azon a pedagógusnak vagy oktató-nevelő munkát segítő személy-
nek adományozható, aki ki emelkedő munkájával és példamutatásával pedagógustársai, a ta-
nulók, a szülők, a szűkebb és tágabb környezete előtt megbecsülést szerez a városban. A díjat
évente legfeljebb 3 fő kaphatja. A kitüntetettek díszes oklevélben, emléktárgyban és pénzju-
talomban részesülnek. A díjak átadására 2016. június 15. napjáig bezáróan, ünnepélyes keretek
között kerül sor. A díjak odaítélésére javaslatot tehetnek a szakterülethez igazodóan: Győr Me-
gyei Jogú Város Polgármestere, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésében
(a továbbiakban: Közgyűlés) mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, győri szék-
helyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt győri szervezete, továbbá
a Közgyűlés illetékes bizottsága, a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes
szervezeti egysége, az Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény,
valamint a Győrben működő művészeti csoport. A díj adományozására vonatkozó javaslatnak
tartalmaznia kell: az elismerésre javasolt személy nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, fog-
lalkozását, az elismerésre javasolt életútjának, munkásságának, tevékenységének ismertetését,
valamint az elismerés megjelölését és részletes indokolását. Az írásba foglalt javaslatokat Győr
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humánpolitikai Főosztálya vezetőjéhez kell be-
nyújtani (9021 Győr, Városház tér 1.).

Beérkezési határidő: 2016. április 8.

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett és megjelölt
tartalmi elemeket tartalmazó javaslat vehető figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatalának Humánpolitikai FŐosztályán: 9021 GyŐr, Városház tér 1. fszt. 50. valamint a 96/500-255,
96/500-244-es telefonszámon. A vonatkozó önkormányzati rendelet és javaslattételi felhívás, valamint
a javaslattétel benyújtását segítŐ adatlap letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról.

Jegyek kaphatók: a www.jegymester.hu-n, a Látogatóközpontban és a Győr+Média Pavilonban.

met nyernek az olyan népszerű slágerek, mint a Trom-
bitás Frédi, a Petróleumlámpa, a Ha én szél lehetnék,
a Fekete pillangó vagy a Gyöngyhajú lány.

Kriszta, túl a 18. születésnapján és az első nagy
szakításon a balatoni éjszakába veti magát. Pénze és
igazából célja sincs, egy különös pártfogója azonban
akad: a magát Trombitás Frédinek nevező férfi, aki a
Balaton csodáját ígéri a lánynak. Kriszta a gyermekkor
és a nővé válás határán bolyongva inkább egyedül
akar maradni, de a férfit körüllengő mágiának nem
tud ellenállni. Eközben az aggódó szülők két botcsi-
nálta biztonsági őr kíséretében lányuk keresésére in-
dulnak, de széthullóban levő házasságuk miatt nehéz
az összefogás. Ám az új nappal együtt talán a szere-
lemnek és a szerelmeseknek is felvirrad…

Benkő László, az Omega együttes tagja azt mondja,
az egész stáb boldog volt, amikor kiderült, milyen pro-
dukció születik a dalaikból. Az együttesben mindig az
a kérdés fogalmazódik meg, hogyan élhetnek tovább
a nótáik? A dalok ebben az előadásban ösztönszerűen
kapcsolódnak egymáshoz, a lelkünkből jönnek a nóták,
az érzelmekre hatnak és ez szorosan összekapcsolódik
a tánc, a balett nyelvével is. Így születik egy új műfaj –
hangsúlyozta a zenész.

A főbb szerepekben Szomor György, Fésűs Nelly,
Koós Réka, Gergely Róbert, Lux Ádám, R. Kárpáti Pé-
ter, valamint Simon Panna Boglárka és Békefi Viktória.

Benkő László, 
az Omega frontembere
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Vernissage der Ausstellung „...UND DEN-
NOCH” von Kutasi Károly am 11. März um
17 Uhr im Múzeumház (Bécsi kapu tér 4.).
Die Sammlung gibt es bis 17. März, ausser
zu montags, sehen.  

„MAESTRO” – ein Konzert des Győrer Phil-
harmonie Orchesters am 04. März um 19
Uhr im Richter-Saal. Der Dirigent und Solist
des Abends  wird der zweimalige Kossuth-
Preisträger und Hauptmusikdirektor des Phil-
harmonie Orchesters Kocsis Zoltán sein.

Musikalische Reise im
Bridge Klub – Beim Kon-
zert der Nachtgleiche –
„ESTI EGYENLEG” am
18. März ertönen ab 20
Uhr  Discoschlager aus
den Achzigern, sowie
Evergeen-Klassiker und
Filmmusiken. 

Für Kleinen gibt es am
16. März um 10:00,
bzw. 11:00 Uhr im
Rahmen des Aprók
Theaters DIE VOR -
STELLUNG RABAU -
K E N - B Ä R C H E N -
BALL im Vaskakas
Puppentheater.

Vernissage von „SCHERE,
STEIN, PAPIER” – DESIGN
(NICHT NUR FÜR)KINDER
– Ausstellung zeitgenössischen
Gewerbekunst in Győr am 10.
März im Csikóca Kunstatelier
und Ausstellungsraum (Apor
Vilmos püspök tere 2.). In der
Sammlung werden auch im
täglichen Leben gebrauchbare
Kunstwerke von Misija Design,
Eszterda und Miabaro gezeigt. 

FRAUENHANDBALL: Am
4. März um 18 Uhr findet in
der Audi Arena die Begeg-
nung Győri Audi ETO KC ge-
gen MTK Budapest statt. 

DER GYIRMÓTER FC GYŐR EMPFÄNGT am 5.
März um 17 Uhr die Mannschaft des  Soroksár SC im
Alcufer Stadion in Gyirmót.

IN DER MÄNNER-
FUTSAL 1. NATIO-
NALLIGA MESSEN
SICH am 7. März um
18:15 Uhr die Mann -
schaften Rába ETO
und MVFC Berettyóúj-
falu in der Magvassy
Mihály Sporthalle.

NACHTBADEN am
04. März ab 21 Uhr um
21 Uhr im Győrer Rába
Quelle Bad. Die Sauna-
Seancen beginnen um
22:00 und 23:00 Uhr.
Mit Licht spielen, Kerzen,
nagelneuen Innenrut -
schen und Überra -
schungen werden die
Gäste erwartet.
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KULTURÁLIS kínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

GYŐR AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ-
BAN címmel kiállítás nyílik március 8-án
17 órakor a Levéltárban (Rákóczi F. u. 1.).
A Levéltár megannyi érdeklődésre számot
tartó irattal rendelkezik erről az időszakról.
A kiállítás ezen iratok tükrében mutatja be
a világháborút. 

A nőnaphoz kapcsolódó TEMATIKUS SÉTA
indul Győr belvárosában március 6-án 15 óra-
kor, valamint március 12-én 10 órakor a Bécsi
kapu térről (Kisfaludy-szobor). A belvárosi sé-
tákat úgy vezetik a hangulatos barokk műem-
lékek között, hogy a NŐ kerül a középpontba.

KUTASI KÁROLY:
„...ÉS MÉGIS" című
kiállításának megnyi-
tójára várják az ér-
deklődőket március
11-én 17 órakor a
Múzeumházban ( Bé-
csi kapu tér 4.). A tár-
lat március 17-ig,
hétfő kivételével 10–
16 óráig látogatható. ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉST rendeznek

március 4-én 21 órától a győri Rába
Quelle fürdőben. A szaunaszeánszok
 este 10 és 11 órakor kezdődnek. Fény -
játékkal, gyertyákkal, vadonatúj beltéri
csúszdákkal, meglepetésekkel várják a
vendégeket. 

STRESSZKEZELÉSTRÉNING indul a Szi-
get-kék Közösségi Térben március 9-én 17
órai kezdettel. A következő alkalmak: március
16., március 23. és március 30. A szerdánként
tartott tréningeket Kajdi Zsuzsanna vezeti. Je-
lentkezés: +36-30/370-7652.

LADÁNYBENE 27
UTAZÓ REGGAE CIR-
KUSZA március 11-én
21 órakor lép színpadra a
Rómer Házban (Teleki
László u. 21.).  A koncert-
sorozatot az NKA – Cseh
Tamás Programja támo-
gatja. Koncertjeiken ven-
dég: a StabilFrazír.

SZIE Varga Tibor Zeneművészeti Intézete a
Nemzeti Kulturális Alap nyertes pályázatából
KORTÁRS ZENEI FESZTIVÁLT szervez az
Egyetemi Hangversenyteremben (Kossuth u.
5., zsinagóga), a felnövekvő muzsikus generá-
ciónak. Március 10-én 18 órakor a Richter Já-
nos Zeneművészeti Szakközépiskola műsora,
március 11-én 17 órakor a Varga Tibor Zene-
művészeti Intézet műsora, valamint március
11-én 19 órakor a Győr Symphonic Band mű-
sorát hallhatja a közönség.

MAESTRO címmel ad koncertet a Győri Fil-
harmonikus Zenekar március 4-én 19 órakor a
Richter Teremben. Az est karmestere és szólis-
tája a Nemzeti Filharmonikus Zenekar két -
szeres Kossuth-díjas fő zeneigazgatója, Kocsis
 Zoltán lesz.

Zenei időutazás a Bridge Klubban. Az ESTI
EGYENLEG koncerten március 18-án 20 órá-
tól a ‘80-as évek diszkóslágerei és örökzöld
klasszikusai, filmzenéi csendülnek fel. A szín-
padra ismét 11-en lépnek, mivel a zenekar ál-
landó tagjai mellett Tóth Balázs (szaxofon), Ba-
logh Tibor (trombita), Somogyi Balázs (billen-
tyű), és Karácsony Balázs (ütős hangszerek) is
közreműködik. Az élőzenét követően pedig to-
vább folytatódnak a ‘80-as évek kiváló zenéi.

NÉPEK ZENÉJE
címmel a Rozetta gi-
tárzenekar és a Mu-
zsikus Gabonazsizsik
autentikus népzenei
együttes ad közös
koncertet március 9-
én 17 órai kezdettel, a
Kisfaludy Károly
Könyvtár rendezvény-
termében (Baross Gá-
bor u. 4., 2. emelet).

„KŐ, PAPÍR, OLLÓ”
– DESIGN (NEM
CSAK) GYERE-
KEKNEK címmel
kortárs iparművésze-
ti kiállítás nyílik Győr-
ben március 10-én, a
Csikóca Művészeti
Műhely és Kiállítótér-
ben (Apor Vilmos
püspök tere 2.). A tár-
laton bemutatkoznak
a Misija Design, az
Eszterda és a Miaba-
ro mindennapi élet-
ben is használható
műalkotásai.
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HIRDETÉS PR-CIKK

Harangvölgyi intézet. Egy hely, ahol mindent tudnak a bôrrôl, a szépségrôl...

Az orvoslás és a kozmetika találkozása

Amikor el kell mennünk orvoshoz,
vagy könyvelőhöz, vagy ügyvédhez,
milliószor halljuk a mondatot, hogy
„továbbképzésen voltam”. Ez ugyanis
nekik kötelező. Felmerül azonban a
nagy kérdés, a mi kozmetikusunk szin-
tén folyamatosan képezi magát? Va-
jon ő mikor volt utoljára magába szívni
a tudást? Manapság egy új technika,
egy új fejlesztésű gép használata vagy
a legújabb hatóanyagok ismeretével
kapcsolatos tudás elsajátítása renge-
teg pénzbe, időbe és energiába telik.
Ahhoz, hogy valóban tudják, hogy mi
kell nekünk, hogy mire van szüksége
a bőrünknek, csak és kizárólag alapos
vizsgálat és óriási szakmai tudás elsa-
játítása után mondható meg. A Ha-
rangvölgyi szalonokban minden ked-
den van ilyen. Minden héten több
órán keresztül kapják a legújabb infor-
mációkat az ott dolgozók, hogy ők
tényleg azok maradhassanak, akik, a
Harangvölgyi szakemberek. Ez a cég
ugyanis – mivel a nemzetközi piacon
is jelen van –, egyszerűen nem enged-
heti meg magának, hogy ne a legkép-
zettebb szakemberek alkossák a tag-
jait. Győrben a Bajcsy-Zsilinszky út 24.
szám alatt nyitott meg a Harangvölgyi
szalon. A november óta nyitva tartó

szépségszigetben eleinte nem a teljes
termékkínálat volt megvásárolható és
kipróbálható. Március hónapban
azonban bővülnek a szolgáltatások. A
Harangvölgyi termék mellett megje-
lent a Kleanthous, amely évek óta az
orvosi kozmetikumok „best of”-ja és
kiváló társa és kiegészítője a jelenlévő
termékeknek, elérhető lesz többfajta
masszázs egy olyan profi masszőr tol-
mácsolásában, aki a testtudatát a

klasszikus balettből hozta, és emellett
a sminkelés is helyet kap majd az új
palettán, a már meglévő arckezelések
és egyéb kozmetikai szolgáltatások
mellett. Ebben a szalonban tisztában
vannak azzal, hogy az embereknek
megvannak a bevált szokásaik. Min-
denki tudja, mit szeret venni, tudja,
mit szeret enni, és persze azt is, hogy
hova jár „szépülni”. Van azonban
olyan pillanat, amikor valamiért egyszer

csak érdekesnek, izgalmasnak találunk
valamit. Olyan ez, mint amikor ki aka-
runk próbálni egy új éttermet vagy egy
új autót, vagy hirtelen a kedvenc szap-
panunk vagy tusfürdőnk helyett egy má-
sikat teszünk a kosárba a boltban. Győr-
ben most valami hasonló történik. A Ha-
rangvölgyi Institute igazán egyedi és ter-
mészetes megoldásokat kínál nekünk,
hogyha fiatalodni, szépülni szeretnénk,
mindezt egy elképesztően szép környe-
zetben. Ez az üzlet direkt nem sorolja fel
hosszasan, hogy milyen kezelések, ter-
mékek és szolgáltatások érhetőek el ná-
luk. Ők mindenkinek egyedi megoldá-
sokat javasolnak, hiszen mindenkinek
más a bőre, és mindenkinek másra
van szüksége. Most ráadásul promó-
ciókkal csábítanak minket arra, hogy
felemeljük a telefont és bejelentkez-
zünk. Ha valaki azonban többet sze-
retne tudni, akkor szívesen várják egy
ingyenes konzultációra. (x)

Bejelentkezés: 
+36-30/716-6820

140 m2

4 kezelôhelyiség

1 lélek



2016. március 4.  / + / 15

Borozó
szolo, pince, bor´́ ´́

A mellékletet szerkeszti: Koloszár Tamás

A hónap pincészete

Amikor a Lajvér Borház honlapján
kézműves borászati megoldásokra uta-
ló mondatokat találtam, megfordult a
fejemben, hogy egy ügyes marketinges
jól megfogalmazott mondatait olvasom.
Aztán beszélgettem Nagy Attila birtok-
igazgatóval, és meggyőzött: a Szekszár-
di Borvidéken 2011 óta működő, a tra-
díciókat újszerű technológiával ötvöző
pincészetben valóban mindent meg-
tesznek azért, hogy boraikról nagyüze-
mi keretek között is eszünkbe jusson a
kézműves jelző.

A Lajvér patak szomszédságában, a
hegy gyomrába 28 méter mélységig
épített borászat létrehozói öt évvel ez-
előtt az „avantgarde” szóban találták
meg azt a hangulatot, ami akkor legin-
kább kifejezte elképzeléseiket: a híres
Szekszárdi Borvidék tradícióin egy tech-
nológiájában, stílusában, sőt borai ízvi-
lágában is újszerű pincészetet működ-
tetni. A tájba illeszkedő modern épület,
a francia tervező által megálmodott gra-
vitációs technológia, de még az indulás-
ra beállított 200 darab amerikai, tölgy-
ből készült hordó – amelynek használa-
ta ekkora mennyiségben egyedinek
számított akkor Magyarországon – is
ezt a célt szolgálta. De Nagy Attila bir-
tokigazgató idesorolja a házasításaikat
is, amelyek közül a 2012-ben megálmo-
dott könnyed vörösbor cuvée-t, a kék -
frankosból, kadarkából és pinot noir-ból
álló triangulumot említi. A gyümölcsös,
kevésbé tanninos, hordót alig látott bor
csavarzáras palackba került, ami szin-
tén újdonságnak számított akkoriban a
vörösborok esetében. 

A borász célja ennél a cuvée-nél, és
a Lajvér boroknál úgy általában, alapve-
tően az, hogy a borban visszaadja az
adott szőlőfajtára jellemző karaktert, íz-

világot. Ez a szekszárdi terroir adottsá-
gait figyelembe véve, abszolút lehetsé-
ges, hiszen az itteni löszös talaj nem
nyújt annyi pluszt, mondjuk ásványossá-
got, mint például a villányi – magyarázza
Nagy Attila, aki ugyanakkor hozzáteszi,
a klíma tökéletesen kedvez az olyan tra-
dicionális magyar fajtáknak, mint a ka-
darka vagy a kékfrankos. Utóbbival kap-
csolatban megjegyzi, azt várja, hogy a
közeljövőben még inkább berobbanjon
a köztudatba ez az ezerarcú fajta, és az
emberek keresik majd az ebből készült
borokat. Amiket a Lajvérnál különleges
gondossággal állí-
tanak elő, gondol-
junk csak a kímélő,
gravitációs anyag-
mozgató rendszer
a l k a l m a z á s á ra ,
amely biztosítja a
kézműves borásza-
tokra jellemző – ké-
zi munkán alapuló –
technológia előnye-
inek átültetését
nagyüzemi méretekre. Ez azt jelenti,
hogy a szőlő a borászat legmagasabb
pontján lép be a rendszerbe, ahol egy rá-
zóasztalos kézi válogatás során megtisz-
títják a fürtöket a szennyeződésektől. In-
nen egy felhordó szerkezet a bogyózóba
juttatja a szőlőt, ami innen majd az er-
jesztő tartályokba kerül. Nagy Attila ki -
emeli, az olyan csúcsboroknál, mint pél-
dául a pinot noir szelekció, kézi csömö-
szölést alkalmaznak, azaz bizonyos idő-
közönként így nyomják le a törkölykala-
pot a lé felszíne alá. A kierjedt bor színle-
vét az eggyel lejjebbi szinten lévő tartá-
lyokba engedik, a törkölyt pedig kíméle-
tesen kipréselik. A rendszerbe ekkor lép
be először szivattyú.

A folyamat végén, az épület
legalsó szintjén találhatók a
hordók, ahova az olyan tételek
kerülnek, mint például a Mé-
dia Bora versenyen „nagyara-
nyat” nyert 2012-es Kékfran-
kos Prémium. De boraik nem-
zetközi szinten is kiválóan szere-
pelnek. Rögtön az indulásukkor
készített, 2012-es évjáratú ro-
zéjuk például Cannes-ban a
Le Mondial du Rosé verse-
nyen aranyérmet szerzett,
2013-as, főként a női fogyasz-

tókat megcélzó, Cuvée Blanc-
juk pedig a Challenge Intenati-
onal du Vin-ről hozta el kate-
góriája aranyérmét. 

A szőlővel való foglalkozást
13 éves korában elkezdő Nagy
Attilának, önéletrajzát ismerve,
nyugodtan mondhatjuk, az
élete a kiváló minőségű szőlő
termesztése, és aztán az abból
való újszerű, kísérletező, de
mindig prémium kategóriára
törekvő borok készítése. Per-
sze a Lajvér partján lévő bor-
ház szelleme valószínűleg
nem is engedné, hogy ez
másként legyen.

Kuriózum a Szekszárdi Borvidékrôl

Élete a kiváló minôségû
szôlô termesztése,  a mindig
prémiumkategóriára
törekvô borok készítése.
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Már több mint egy éve nem osztot-
tam meg gondolataimat Veletek írás-
ban. Azonban e röpke írásszünet alatt
nagyon sokan kerestetek meg, azzal
hogy folytassam, hiányzik stb. Ezt kö-
szönöm mindenkinek. Mivel minden-
nek ellen tudok állni, csak a kísérté-
seknek nem, így hát úgy döntöttem,
folytatom az írogatást (is). 

Kezdjük rögtön a megszólítással!
Nem szeretnék úgy járni, mint egyik
jeles egykori élelmiszeripari élüze-
münk igazgatója, amikor üzemláto-
gatást tett náluk az akkori megyei
pártfőtitkár. Mivel emberünk és a fő-
titkár elvtárs nem csak pártkapcso-
latban, hanem baráti, sőt vadászi
kapcsolatban is állt egymással, adó-
dott a dilemma, miként szólítsa meg
a vendéget? Eljött a nagy nap és em-
berünk egy csodálatos „Szeretve
tisztelt Béla bátyám édes” köszöntés-
sel oldotta meg a szitut. Én a követ-
kező gondolatok mentén haladtam.
Én és a bor jó barátok vagyunk. Gon-
dolom, hogy Ti olvasóim szintén jó
barátságban vagytok a borokkal. Mi-
vel az én barátom barátja nekem is a
barátom, így a továbbiakban a „Ked-
ves Barátaim!” megszólítással foglak

Kedves Olvasóim,
Borbarátok, Borbarátnôk!
üdvözölni Benneteket. Persze csak
ha megengeditek!

Egyéb változás, hogy ezentúl az
írásaimmal szemben lévő oldalon az
éppen aktuális ajánlataim, akcióink
találhatók. Még lesznek ezen felül is
újdonságok, de azokról majd időben
jelzek. 

Akkor hát hosszú előjáték után jöj-
jön a beteljesülés! Nagyon sok min-
den történt az elmúlt egy évben. Pél-
dául üstököm jelentősen őszbe csava-
rodott és betöltöttem az ötvenet. Szá-
mítottam rá, hogy valami megváltozik.
Esetleg reggelente gyakrabban fáj ez
vagy az, mert ezt a kort megért bará-

taimtól tudom, hogy ötven fe-
lett, ha reggel nem fáj sem-

mim, akkor lehet, hogy
már nem is élek. Esetleg
nagyon kopasz leszek,
és ugyanakkor megnő a
szemöldököm, fül- és
orrszőröm, vagy szem-
üveg kell majd az olva-
sáshoz (ez pl. bejött),

esetleg félhatot mutat a
mutató stb. De összességé-

ben elmondhatom, hogy
nem változott igazán semmi. Sze-

rintem a lényeg úgyis az, ami belül
van, azaz annyi éves vagyok, amennyi-
nek érzem magam. Ezek alapján ép-
pen csak betöltöttem a harmincötöt.
Viszont a tények makacs dolgok, és
ami tény az tény, a személyim szerint
mégiscsak elértem életem delelőjére.
Persze a családommal szépen meg is
ünnepeltük, Wellington bélszín, gesz-
tenyetorta, gyertya, lufi satöbbi. Ezen
jeles alkalomból a tavalyi év egyik
meglepetés borát bontottam, ami
nem véletlenül még számszakilag is
passzolt az alkalomhoz, ugyanis ez a
bor nem volt más, mint Takler Ferenc
pincéjéből származó „Minden 50 év-
ben” nevet viselő Szekszárdi Kékfran-
kos válogatás. Óriási! Igazából első fo-
gyasztásra fel sem fogható koncent-
ráltság. Szóval a kékfrankos ezt is tud-
ja. Jó-jó, azt már tudhattuk, hogy le-
het belőle remek, ropogós rosét készí-
teni. Azt is tudhattuk, hogy könnye-
debb mindennapi fogyasztásra való
napi bort is adhat. És bizony az is ta-
pasztalható volt már eddig, hogy a ki-
gyúrt macsó kategóriában is több ko-
moly kékfrankos van a piacon. Na de
ilyet, mint ez, ilyet még nem tapasztal-
tam, de még csak nem is olvastam

ilyesmit. Kicsit úgy éreztem magam,
mint a paraszt bácsi a műrepülő gé-
pen, hogy erre számítottam, erre is
számítottam, na de erre nem számí-
tottam (gyengébbek nézzenek utána
a neten!). Az alapanyag késői szürete-
lésű szőlő a Felső-Cinka dűlőből,
amelynek az erjedése egy teljes évig
zajlott a hordóban. A beltartalma sze-
rintem páratlan, 41 g/l feletti a cukor-
mentes extrakt, azaz szárazanyag-tar-
talma (annak érdekében, hogy ezt el
tudjuk helyezni, egy közepes testű,
tartalmasnak mondható vörösbor 28–
30 g/l). Az alkohol 16%, a savtartalom
mindemellett 6,5 g/l. Aki kicsit is jára-
tos a boranalitikában az tudja, hogy

ezek az értékek önmagukban is bá-
mulatosak, így együtt pedig egyedül -
állóak. No de a számok önmagukban
még nem illatok, ízek és érzetek. Ez a
bor színében élénkvörös, mély lilás
maggal a közepén. A poharunkban
komótosan, méltóságteljesen mozog,
és úgy odatapad a pohár falához,
mintha sosem akarna onnan lefolyni.
Illatából rumos meggybefőtt, áfonya
és erdeigyümölcs-lekvár aztán gyógy-
füvek és fűszerek illata árad. Számban
balzsamos, bódító ízek garmada,
édeskés lecsengéssel. Utóíze nagyon
hosszan megmarad. Felejthetetlen
bor. Készült 1700 palack, ami már saj-
nos mind elfogyott. Mi a már említett
Wellington bélszint fogyasztottuk hoz-
zá, amit kedves feleségem a jeles al-
kalomra való tekintettel szívecskékkel
díszített tésztakéregben készített.
Most írás közben is összefut a nyál
számban, ha csak rá gondolok. Csak

azt sajnálom, hogy erről a borról csak
múlt időben tudunk beszélni, mert
már rég elfogyott az a néhány palack,
ami jutott belőle belföldre. Szóval eny-
nyit az első 50-ről.  

Most viszont ünnepélyesen foga-
dom Nektek, hogy a továbbiakban
csak olyan borokról fogok írni, amit Ti
is megkóstolhattok!

Észrevételeteket,
hozzászólásaitokat várom szeretettel: 

borozo@bor-pont.hu címre.

Baráti üdvözlettel: 

Mert a mottóm továbbra is: 

„Az élet túl rövid ahhoz, 
hogy rossz 

borokat igyunk!”

Takács Zoli
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Olaj a szívnek!
Márciusban már bizsereg a vér, rü-
gyeznek a fák, nyílnak a virágok. Te
se maradj ki, félre a tavaszi fáradt-
sággal, levertséggel! Olajozd meg a
szíved. Tudom, hogy ízleni fog ezért
6 palack.

Március 16–26-ig.  1 karton = 6 palack =

7.800 Ft/karton 
(1.300 Ft/palack)

(Az akció ideje alatt a vásárlás előtt megkóstol-
hatod, hogy ne vegyél zsákbamacskát!)

Its a Party Time!
Egy könnyű, gyümölcsös raj-
nai rizling bulikba, nőnapra,
teraszra! Egy egész karton,
hogy elég legyen míg tart a
party.Március 5–14-ig. 1 karton = 6 palack =

9.000 Ft/karton
(1.500 Ft/palack)

(Az akció ideje alatt a vásárlás előtt
megkóstolhatod, hogy ne vegyél zsák-
bamacskát!)

Cabernet Franc Villányból. Bársony
és szilvalekvár, bíbor és fekete, va-
nília és csokoládé. És hogy miért ez
a neve? Azt majd személyesen!

Egész márciusban

–20% kedvezmény
(Az akció ideje alatt a vásárlás 
előtt megkóstolhatod, hogy 
ne vegyél zsákbamacskát!)

Nászút helyett

Egész márciusban

–20% kevezmény
(Az akció ideje alatt a vásárlás
előtt megkóstolhatod, hogy ne
vegyél zsákbamacskát!)

Merlot, a klasszikus
Balfról, BIO szemléletű szőlőműveléssel
termelt merlot szőlők leve. Ez a Te borod,
ha vegyszermentesen akarod élvezni a
gyümölcsös könnyedséget.

Egész márciusban

2 palack 4.500 Ft
(Az akció ideje alatt a vásárlás
előtt megkóstolhatod, hogy ne
vegyél zsákbamacskát!)

Egy szám, amit az egész világ is-
mer... Egy hónap, mikor világszerte
ünneplik... Egy bor, amit ő ihletett...

Laposa PiNO
Pinot Gris, azaz szürkebarát a javából.
Gazdag és összetett bor, illatában fő-
leg virágok jelennek meg fehér húsú
gyümölcsökkel keveredve. A fajta és
a vulkanikus talaj tökéletes találkozá-
sa a Badacsonyi Borvidékről. 

*A Pi hivatalos világnapja: március 14. (3.14)

A 
márciusi ajánlatai

Győr, Teleki L. u. 42. Tel.: +36-96/336-206
E-mail: info@bor-pont.hu

Web: www.bor-pont.hu
Nyitva: hétfő–szerda 8–18 óráig

csütörtök–péntek 8–19 óráig
szombat 8-13 óráig



18 / + / 2016. március 4.

Induló cikksorozatunkban megkísé-
reljük bemutatni azt a sok, részletében
még máig misztikusnak tűnő folyamatot,
melynek kezdetén az ősszel elültetett kis
oltvány hajtást, majd pár év múlva ter-
mést hoz, egészen addig, míg a lelkes
borbarát leemeli a polcról a palackot.
Minket most nem érdekel a piac, a mar-
keting, az ár-érték arány: csak arra figye-
lünk, ami a szőlő és a bor misztériuma.
Hiszen a bor nem palackban születik.

Ilyet már ittam, 
ebből telepítsünk!
Hol is kezdhetnénk máshol, mint a

gyökereknél? Átvitt értelemben és szó
szerint is. Most természetesen nem a
több tíz hektáron gazdálkodó pincésze-
tek telepítési „politikáját”, hanem az
egyszeri ember döntését tekintjük át,
már ami a kiválasztott szőlőfajtákat illeti.
Döntés ez egyáltalán? Ha komolyan
vesszük, mi mindent kell mérlegelni ah-
hoz, hogy ültetési projektünket sikerre
vigyük, sokkal inkább azt mondhatjuk:
nem – pusztán hallgatunk a természet-
re, aki súg nekünk. Klasszikus hiba az,
ha valaki egy meghatározó boros élmé-

nye alapján szeretne szőlőfajtát válasz-
tani. A szőlő ugyanis gomb a kabáthoz;
a kabát pedig nem más, mint a terroir.
A terroir pedig diktátor.

Tilt, tűr vagy támogat,
és nagyon nem mindegy, hogy a mi

választásunk melyik kategóriába esik.
Nem árt figyelembe vennünk már azt
sem, hogy az adott borvidéken vagy
régió ban mik az engedélyezett és javasolt
fajták, hiszen általában ezek is a tapasz-
talat által kialakított kategóriák. Ezen felül
azonban muszáj tájékozódnunk azt illető-
en, hogy a mi területünk a fekvés, mere-
dekség, talajszerkezet, éghajlati tényezők

speciális együttállása folytán milyen sors-
ra van predesztinálva. Hiszen a fajtát nem
mi választjuk meg. Biztosak lehetünk
benne, ha a hely, amiben gondolkodunk,
olyan területen van, ahol sok a darázs,
megtiltja számunkra, hogy korán termő,
vékony héjú szőlőt ültessünk. Az Irsairól
például, még ha a kedvencünk is, bizto-
san lebeszélne. Ellenben talán lehetne
vele tárgyalni egy kevésbé lédús és ké-
sőbb érő fajtáról, azt talán megtűrné. És
lehet, hogy egyenesen támogatná azt
az elképzelést, ami mondjuk egy kifeje-
zetten vastag héjú, lészegény, így a kár-
tevők számára kevéssé csábító sauvig-
non blanc jelentene.

Borászok közt

Befejezôdtek a metszési munkálatok a szôlôkben
A jó bor, a jó szőlőnél kezdődik, ezért fontos, hogy egész évben értő kezek kísérjék végig a növény útját, amely aztán ennek köszönhetően, remélhetőleg
a borász céljainak megfelelő minőségű és mennyiségű termést produkál. Állandó szakértőink most az ilyenkor szokásos munkák részleteire, illetve el-
sősorban a metszésre fókuszálnak.

Mi 50 hektár szőlővel gazdálkodunk,
ami azt jelenti, hogy több mint 260 ezer
tő szőlőt kell megmetszenünk. A szőlő
lombhullás után mély nyugalmi állapot-
ba kerül, ám ez később kényszer nyu-
galmi állapotba fordul át, azaz, amíg a
talaj hőmérséklete a 10 fokot el nem éri,
addig a szőlő nem tud elkezdeni fejlőd-
ni. A növény valószínűleg már január
közepétől képes lenne ki-
hajtani, csak ilyenkor
még hideg van ehhez. Vi-
szont ez azt is jelenti,
hogy ha az időjárási körül-
mények hirtelen megfele-
lőek lesznek, akkor pánik-
szerűen elkezdi a vegetá-
ciót, amit mi nem biztos,
hogy olyan gyorsan tu-
dunk követni, azaz nem
érünk oda a metszési
munkálatokkal mind a

260 ezer tőkéhez. Épp ezért, ha az idő-
járás engedi, akkor már decemberben
kezdünk metszeni, és jellemzően febru-
ár közepére, végére be is szoktuk fejez-
ni a munkát. Az enyhe télnek köszönhe-
tően, ez az idén is így történt, és most
a meghagyott félszálvesszők vezérdrót-
hoz kötözése történik. Már amennyire
a jelenlegi sok eső mellett tudunk dol-

gozni. Fontos tehát,
hogy soha ne a naptár-
hoz igazítsuk, hogy mi-
kor megyünk ki a terület-
re egy bizonyos művele-
tet végrehajtani, hanem
sokkal inkább az időjá-
rás adta lehetőségek-
hez. Mínusz 5 fok alatt a
hideg miatt nem met-
szünk, esőben pedig a
sár miatt, hiszen elsüly-
lyednénk benne. 

A tavaszi munkák a
metszéssel kezdődnek,
amelynek fiatal szőlő ese-
tében a megfelelő tőkefor-
ma kialakítása, idősebb
tőkéknél pedig a karban-
tartás a célja. Jó minősé-
gű bor csak jó minőségű
szőlőből állítható elő, eh-
hez pedig fontos, hogy a
metszéssel befolyásoljuk
a termés mennyiségét és minőségét is,
rendszeres és kiegyenlített terméshoza-
mot biztosítsunk. 

A virágos rügyek összességével hatá-
rozzuk meg a tőketerhelést, amely lehet
kicsi, közepes, nagy, attól függően, hogy
mennyit hagyunk meg. A szőlő sajátos
tulajdonsága, hogy a vesszőállomány fel-
ső rügyei hajtanak ki először. Ez az úgy-
nevezett csúcsdominancia, aminek kö-
vetkeztében metszés nélkül nagyon elva-

dulna, felkopaszodna a tő-
ke. A metszés egyébként
a legkényesebb és leg-
munkaigényesebb műve-
let, amelyet rügyfakadá-
sig, fagymentes időszak-
ban végzünk. A Winelife-
nál az enyhe tél miatt de -
cemberben kezdtük a
munkát, és február végé-
re be is fejeztük. Ezekben

a hetekben pedig támrendszer-igazítás-
sal foglalkozunk, majd a kötözés követ-
kezik, illetve új ültetvények telepítésére is
sor kerül. Kékfrankost, olaszrizlinget és
zöld veltelinit ültetünk területeinkre.

Amit még fontos megjegyezni, hogy
az enyhe tél miatt a kártevők átteleltek,
az amerikai szőlőkabóca várhatóan nagy
problémát fog jelenteni, ha nem lépünk
fel ellene időben – erre a Soproni Borvi-
déken már most készülnek a gazdák.

Liptai Zsolt, a Pannonhalmi Apátsági Pincészet fôborásza Linzer Sámuel, a fertôrákosi Winelife Pincészet borásza

Borház Gyôr • Kossuth L. u. 26. https://www.facebook.com/Borház-Magyarország-Gyôr •  Tel.: (70) 228 7904

3500 Ft/fô
Pécsinger pincelátogatás! 2016. március 19.

• Gyôrbôl autóbusz oda vissza • Pincészet megtekintése
• Pécsinger borok kóstolása • borkorcsolyák

+AJÁNDÉK 1 ÜVEG PÉCSINGER ROSE

Jegyek korlátozott számban.
Regisztrácio szükséges.

Rengeteg a szempont
Előállhat egy olyan helyzet is, hogy

ugyanezen sauvignon blanc meg azért
nem fog neki tetszeni, mert október kö-
zepén, mikor az érési ideje van, a mi terü-
letünkön már rengeteg csapadék esik,
és történetesen az ottani széljárás sem
tudja úgy átfújni a lombfalat, hogy az
megóvja a fürtöket a rothadástól. Ezért
azt javasolja, telepítsünk nektárt, ami
szeptember első hetére már olyan cukor-
fokkal érik be, amilyenről a sauvignon
blanc október végén is csak álmodik,
még ha a savai nem is annyira elegánsak.

Folytatás az április 1-jei mellékletünkben.

Kis pincészetek nagy borai

A bor nem palackban születik — I. részTilt, tûr, támogat
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ÁLLATKERT, FELHÍVÁS HIRDETÉS

kép és szöveg: xantus-állatkert

Március 12-én mindenkit szeretettel várunk Maxi-
mus szülinapi partyjára, a Füles Bástyába, az állat-
kert belvárosi terráriumházába. 

A szülinapi rendezvényen, a vállalkozó kedvű
gyerekek egy kis ízelítőt kapnak abból, milyen is
gondozónak lenni, hiszen 13 órától a Füles Bástya
lakóinak ételeihez, és Maximus tortájának elkészí-
téséhez is a gyerekek segítségét kérjük. A közös
munka után, persze az ajándékaink sem maradhat-
nak becsomagolatlanul! Az ünnep folyamán több-
ször a terrárium másik oldalára is kerül néhány állat,
így a bátrak simogathatnak kígyót, csótányt és sza-
kálas agámát is.  15 órakor kezdődhet a köszöntés,
együtt kívánunk „Boldog Szülinapot!” az ifjú ünne-
peltnek, majd Maxi végre megkóstolhatja, milyen
lett a torta, amit szorgos kis gyerekkezek készítettek
neki, és kibontja ajándékait. Mivel Maximus idén
már a 6. születésnapját ünnepeli, személyisége is
folyamatosan változik. Abban az esetben, ha nem
szeretne kijönni a látogatók közé, ajándékát és tor-
táját a kifutójában fogja megkapni. 15.30 órától iz-
galmas kaland kezdődik, hiszen a leguánok és tör-
pe selyemmajmok etetése lesz megtekinthető. 16
órától rajzversenyünk lezárásaként a Maxiról beér-
kezett rajzok sorsolása és ünnepélyes eredményhir-
detése következik. A díjátadó után a tompaorrú kro-

kodilok, a halak és a pirayák is megkapják vacsorá-
jukat az érdeklődők előtt.

Gyermekrajzversenyünkre hozd el magaddal a
Maxiról készített legjobb képedet, akkor részt ve-
szel egy sorsoláson! 16 órakor három díjat is kiosz-
tunk! A rendezvényünk a Füles Bástya érvényes
jegyáraival látogatható. Kalandra Le! Ünnepeljünk
együtt a Bástyában!

Maximus 6. születésnapi programja
a Füles Bástyában Amennyiben a 2016–2017-es nevelési évben

bölcsődébe kívánják íratni gyermeküket, jelezzék
szándékukat március 21–22–23-án, naponta 8–12
óráig a központi bölcsődék vezetőinél, előzetes
igényfelmérés céljából. 

A bölcsődei központok és a hozzájuk tartozó böl-
csődék elérhetőségei:

I. számú Bölcsődei Központ: • Kodály Zoltán
utcai Bölcsőde: 9023 Győr, Kodály Z. u. 18. Tel:
96/412-500, 96/437-410. E-mail: ebikodaly@
wsi.hu •  Kiskúti úti Bölcsőde: 9027 Győr, Kis-
kúti út 16. • Zöld utcai Bölcsőde: 9028 Győr,
Zöld u. 1.

II. számú Bölcsődei Központ:  • Örkény István ut-
cai Bölcsőde: 9024 Győr, Örkény I. u. 2. Tel.:
96/431-885. E-mail: ebiorkeny@wsi.hu • Ménfő-
csanaki Bölcsőde: 9012 Ménfőcsanak, Kisdobos u.
7. • Kígyó utcai Bölcsőde: 9025 Győr, Kígyó u. 13.

III. számú Bölcsődei Központ: • Türr István utcai
Bölcsőde: 9022 Győr, Türr I. u. 4. Tel.: 96/320-366.
E-mail: ebiturr@wsi.hu • Győrszentiváni Bölcsőde:
9011 Győrszentiván, Körtér 10. • Báthory utcai Böl-
csőde: 9026 Győr, Báthory u. 2.

IV. számú Bölcsődei Központ: • Mónus Illés ut-
cai Bölcsőde: 9024 Győr, Mónus I. u. 41. Tel.:
96/422-733. E-mail: ebimonus@wsi.hu • Jósika
utcai Bölcsőde: 9024 Győr, Jósika u. 2. • Kassák
L. utcai Bölcsőde: 9023 Győr, Kassák L. u. 14.
• Cuha utcai Bölcsőde: 9024 Győr, Cuha u. 16.

További felvilágosítást a központi bölcsődék ve-
zetőitől kérhetnek.

Bölcsôdei felhívás

Maximus 6 éves lett



GASZTRO CREATIVE CHEF

creative chef

Pikáns 
megoldások
Nagy Eszter, az RTL Klub Kony-
hafônök 2 címû mûsorának
harmadik helyezettje ezen a hé-
ten ismert receptekre kínál
krea tív variációt. Ha elkészítik,
a gyerekek is imádni fogják!
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A kelkáposztaleveleket és
az újhagyma zöldjét blansí-
rozom (fél percre lobogó
vízbe dobom, majd jeges
vízbe helyezve lehûtöm). A
bacon felét felaprítva lepirí-
tom, hozzáadom az újhagy-
ma maradék részét apróra
vágva, és pár perc után rá-
helyezem a blansírozott zöl-
deket, valamint a zúzott fok-
hagymát. A keveréket só-
zom, borsozom és kevés
vízzel felengedve 15-20 per-
cig fôzöm. A fôzelékalapot
a vajjal krémesre turmixo-
lom. A meghámozott, felap-
rított burgonyákat sós víz-
ben puhára fôzöm, majd
burgonyanyomón áttöröm.
Amikor langyos, összedol-
gozom a tojással, némi só-
val és a liszttel, ezután apró
gombócokat formálok belô-
le, majd lobogó sós vízben
addig fôzöm, míg a gombó-
cok feljönnek a víz tetejére.
A maradék bacon másik fe-
lét megpirítom és a burgo-
nyagombócokkal megbo-
londított kelkáposztakrém-
fôzelék tetejére tálalom.

1 fej kelkáposzta, 2 csomag újhagyma, 30
dkg burgonya, 10-15 dkg liszt, 1 db tojássár-
gája, 1 gerezd fokhagyma, só, bors, 10 dkg
vaj, 20 dkg bacon szalonna

Kelkáposzta-fôzelék
másként (ahogy a gyermekeink is szívesen megeszik)

A bélszínt nem daráljuk, hanem
késsel nagyon apróra vágjuk. A
rusztikusra aprított húst a füsttel, a
borssal, a magos mustárral, az
apróra vágott hagymával, a zúzott
fokhagymával, a paradicsompüré-
vel és a szójaszósszal alaposan
összedolgozzuk. Kóstolás után
sózzuk. A vajat a finomra vágott
petrezselyemmel, a zúzott fok-
hagymával és sóval krémesre ke-
verem és egy háztartási fólia segít-
ségével hengert formázok belôle.
Tálalásig a hûtôbe rakom. A tojás-
ból tükörtojást készítek és egy kö-
zepes pogácsaszaggatóval szinte
a sárgája mellett körbevágom. A
tatárt megformázom, a tojást ráhe-
lyezem, a fûszeres vajrudakat esz-
tétikusan mellé tálalom és frissen
pirított bagettel kínálom.

fél kg bélszín, fél tk. folyé-
kony füstaroma, citrombors
vagy frissen ôrölt színes
bors, 1 nagy ek. magos
mustár, fél hagyma apróra
vágva, 2 nagy gerezd re-
szelt fokhagyma, 1 tk. szó-
jaszósz, fél ek. paradicsom-
püré, 1 db tojás, só ízlés
szerint, 15 dkg vaj, petre-
zselyem, só

Mákos guba „Cre
(forró vaníliával, házi meggyf
habcsókokkal)

Hozzávalók

Hozzávalók



CREATIVE CHEF HIRDETÉS

Gyôr, Pálffy u. 3. Nyitvatartás: hétfô—szombat 10—20 óra
www.borhalo.com/gyor Facebook: borhalogyor 
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Pikáns tatár fûszervajas
pirított bagettel

eative”-an
fagylalttal,

A kalácsot felszeletelem és leszélezem, majd az ol-
vasztott vajon serpenyôben minden oldalát arany
színûre pirítom. A vajat felolvasztom és a darált
mákkal, valamint a porcukorral összekeverem, eb-
bôl kenek minden kalács tetejére egy keveset. A fél
rúd vanília kikapart magját elkeverem a tejben és a
cukorral, valamint a tojások sárgájával fôzött krémet
készítek belôle. A 180 g cukorból és a vízbôl cukor-
szirupot fôzök, körülbelül 120 fokosat (amíg a cukor
szinte teljesen el nem olvad), majd óvatosan, folya-
matos verés mellett a tojásfehérjéhez csorgatom.
A kész habot habzsákba töltöm, és egy sütôpapír-
ral bélelt tepsire tetszôleges formában nyomom,
majd 60 fokos sütôben készre szárítom. A fagylaltot
közvetlenül a tálalás elôtt készítem. A jeges megy-
gyet a cukorral, a fél rúd vaníliával, a sajtkrémmel
és a tejszínnel krémesre turmixolom és azonnal tá-
lalom. Egy kisebb mélytányér aljába öntök a forró
sodóból, ráhelyezem a mákkal megkent pirított ka-
lácsokat, még egy keveset csorgatok rájuk a fôzött
vaníliából, majd az egészet habcsókokkal és a friss
fagylalttal koronázom meg.

Az alaphoz: egy vajas kalács, 10 dkg vaj, 15 dkg darált mák, 6 dkg porcukor,
5 dkg vaj. A sodóhoz: 3 dl tej, 4 db tojássárgája, fél rúd vanília, 10-12 dkg
cukor. A fagylalthoz: 40 dkg magozott jeges meggy, 10 dkg enyhén sós
krémsajt, 6 dkg porcukor, fél rúd vanília, 1 dl habtejszín. A habcsókhoz:
4 db tojásfehérje, 180 g cukor, 40 cl víz.

Megérkezett hozzánk a  legendává vált Legen-
dárium új évjárata, Merlot barrique alapra épül,
melyet a cabernet franc és sauvignon tesz
még nagyobb formátumúvá. Illik igazi nagyva-
dakhoz, vadpörkölthöz, fácánhoz, vadkacsá-
hoz, fûszeres marhasteakhez, marhapörkölt-
höz, libacombhoz, kacsacombhoz, kemény
sajtokhoz, kékpenészes sajtokhoz, par-
mezánhoz, érlelt camembert-hez. 

Jó szívvel ajánljuk  alkotó jellegû te-
vékenységekhez, döntéshozatal-
hoz, nagyobb ünnepekhez. A
bizalom, az odaadás, az ôszin-
te, mélyen megélt beszélgeté-
sek bora. Dúsan friss gyümöl-
csös, érett, erôs és oltalmazó.
Komplex, erdei gyümölcsös
aromák, bársonyos tanninok,
végtelenbe nyúló lecsengés.

Bízd rá magad. Kizárólagos
forgalmazású termékünk, 1,5 li-
teres Magnum palackban.

Szôke Mátyás neve számunkra
egyet jelent a megalkudni kép-
telen minôséggel. A Mátrai Bor-
vidék kiemelkedô, megbecsült
borásza, aki a 70-es évektôl
foglalkozik borászattal, manap-
ság pedig fiával, Zoltánnal fej-
lesztik folyamatosan a patinás
gyöngyöstarjáni 80 hektáros
szôlôterülettel rendelkezô borá-
szatot. Jelmondata: A bor olyan
mint egy igazi nô. Hagyni kell,
hogy ô is akarja.

Legendárium.
„Amikor azt is elmondod, 
amit másnak és máskor nem...”

Szôke Mátyás

„Legendárium”

A Creative Chef fogásaihoz
a Borháló ezt ajánlja:

Hozzávalók
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Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

MÁRCIUS 5., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:20 Új csaj  04:35 Új csaj 
05:05 A nagy svindli  05:45 A nagy
svindli  06:30 Top Shop 07:00 RTL
Klub Híradó 07:25 Kölyökklub 
09:15 Csillagok háborúja: Yoda új tör-
ténetei  09:40 Top Shop 10:35
Brandmánia  11:05 Street Kitchen
 11:35 4ütem  12:05 Glee – Sztá-
rok leszünk!  13:10 A nagy svindli 
14:10 A nagy svindli  15:05 Érintés
 16:10 Scooby-Doo és a tavi szörny
átka  Scooby-Doo és a tavi szörny
átka 18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Fókusz Plusz  19:15 Oscar  Oscar
21:25 A feláldozhatók  23:25 Kobra
 01:15 A tökéletes trükk 

04:25 Super Car  04:45 Babavilág
 05:10 Aktív  05:30 Időnyomozó
 06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 mati-
né 09:20 Csoportban marad  09:50
Trendmánia  10:20 Csoportban
marad  10:50 Babavilág  11:20
Egészség Klinika  11:50 Poggyász
 12:20 Csoportban marad  12:45
Psych – Dilis detektívek  13:45 Gyil-
kos sorok  14:50 Gyilkos sorok 
15:55 Ébredő sötétség  18:00 Té-
nyek 19:00 Titanic  23:10 Még min-
dig tudom, mit tettél tavaly nyáron 
01:25 Torta  03:10 Sportos 03:20
Vegas 

05:20 Doktor House  06:05 TV-
SHOP 06:40 Will és Grace  07:05
Szívek szállodája  08:00 Szívek szál-
lodája  08:55 Amerikai mestersza-
kács  09:55 Amerikai mestersza-
kács  10:45 Amerikai mestersza-
kács  11:40 Knight Rider  12:50
Knight Rider  13:50 CSI: A helyszí-
nelők  14:45 NCIS: Los Angeles 
15:40 NCIS: Los Angeles  16:35
Halálosabb iramban  18:50 Sza-
badság, szerelem  21:00 Sivatagi
cápák  23:25 Csali  01:50 Shan-
nara – A jövő krónikája  02:35 Will
és Grace  03:00 Will és Grace 
03:25 Doktor House 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Creative chef (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek
(ism.) 08:30 Creative chef (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:25 Sporthírek
(ism.) 09:30 Hello Győr! (ism.) 10:00
Híradó (ism.) 10:25 Sporthírek (ism.)
10:30 Képújság 17:30 Credo (ism.)
18:00 Erzsébet út (ism.) 18:45 Konk-
rét (ism.) 19:00 Győri7 19:45 Konkrét
(ism.) 20:00 Hello Győr! (ism.) 20:30
Gázfröccs (ism.) 21:00 Konkrét (ism.)
21:15 VoltTimer (ism.) 21:30 Üzleti
negyed (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
22:45 Import Impro (ism.) 23:00 Kép -
újság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 6., VASÁRNAP
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Gálvölgyi-show  04:30 Glee
– Sztárok leszünk!  05:10 Glee –
Sztárok leszünk!  05:50 Fókusz
Plusz  06:15 Top Shop 06:50 Kö-
lyökklub  09:50 EgészségKalauz 
10:20 Top Shop 11:15 A Muzsika TV
bemutatja!  11:45 Havazin  12:15
XXI. század – a legendák velünk élnek
 12:45 Házon kívül  13:20 Terra
Nova - Az új világ  14:50 Terra Nova
– Az új világ  15:25 Piedone Hong-
kongban  Közben: 16.00 Hatoslot-
tó-sorsolás 18:00 RTL Klub Híradó
18:55 A titánok harca  21:00 Táma-
dás a Fehér Ház ellen  23:15 Tűzpa-
rancs  01:50 Portré  02:25 Terra
Nova  03:10 Új csaj 

04:00 Gyilkos sorok  04:45 Gyilkos
sorok  05:30 Időnyomozó  06:00
Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné 09:15
A Miller család  09:40 a'la CAR 
10:10 Tűsarok  10:40 Stahl konyhá-
ja  11:10 A Miller család  11:40
Több mint TestŐr  12:10 A Miller
család  12:35 Psych - Dilis detektí-
vek  13:40 Gyilkos sorok  14:45
Gyilkos sorok  15:50 A majmok
bolygója: Lázadás  18:00 Tények
19:00 MadagaszKarácsony  19:30
Rio  21:30 Magic Mike  23:50 Haj-
sza a győzelemért  02:15 Sportos
02:25 Négy férfi, egy eset  02:45
Négy férfi, egy eset  Fene nagy fő-
nök! 03:10 Gyilkossági helyszín 
(német krimisor., 8. rész, 2008) 

05:00 Doktor House  05:45 TV-
SHOP 06:15 Amerikai mestersza-
kács  07:00 Amerikai mestersza-
kács  07:50 Amerikai mestersza-
kács  08:45 Amerikai mestersza-
kács  09:40 Will és Grace  10:10
Zöld térben 10:40 Will és Grace 
11:10 Will és Grace  11:40 CSI: A
helyszínelők  12:35 CSI: A helyszí-
nelők  13:30 NCIS: Los Angeles 
14:25 Zűrös majom  16:25 Szabad-
ság, szerelem  18:40 Csali  21:00
A Bourne-rejtély  23:25 Sivatagi cá-
pák  01:50 Zöld térben 02:15 Sha-
meless – Szégyentelenek  03:10
Shameless – Szégyentelenek 

07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00 Credo
(ism.) 08:30 Kamarai Magazin (ism.)
08:45 Konkrét (ism.) 09:00 Hello
Győr! (ism.) 09:30 Erzsébet út (ism.)
10:15 Gázfröccs (ism.) 10:45 Képúj-
ság 18:00 Győri7 (ism.) 18:45 Konk-
rét (ism.) 19:00 Hello Győr! (ism.)
19:30 Konkrét (ism.) 20:00 Hello
Győr! (ism.) 20:30 Creative chef
(ism.) 21:00 Erzsébet út (ism.) 21:45
Épí-tech (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
22:45 Konkrét (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 7., HÉTFŐ
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Fókusz
Plusz  12:25 Story Extra  13:00
Agymenők  13:25 Agymenők 
13:55 Éjjel-nappal Budapest 
15:05 Isten áldjon, Esperanza! 
16:10 Szulejmán  17:25 Story Extra
 (2016) 18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz  19:30 Éjjel-nappal
Budapest  20:45 Barátok közt 
21:25 Dr. Csont  22:25 Glades –
Tengerparti gyilkosságok  23:25
RTL Klub Híradó 00:00 Magyarul Ba-
lóval 00:40 Csont nélkül  01:40 Ha-
vazin  02:15 Tasmán ördögök 

04:40 Stahl konyhája  05:10 Csap-
dába csalva  05:35 Családi Titkok
 06:20 Mokka  Benne: Tények
Reggel 09:25 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív  12:50 Paloma 
13:50 Walker, a texasi kopó  14:50
Walker, a texasi kopó  15:50 Szeret-
ned kell!  16:55 Megtört szívek 
18:00 Tények 19:25 Jóban Rosszban
 20:15 Magánnyomozók  21:20
Looper – A jövő gyilkosa  23:50 Red
Carpet – Sztárok testközelben 
00:00 Ügyféllista  01:00 Tények Es-
te 01:45 Aktív  02:05 Sportos
02:15 Ezo.TV 03:15 Elit egység 

04:10 Doktor House  05:00 Doktor
House  05:45 TV-SHOP 06:15 Will
és Grace  06:40 Will és Grace 
07:05 Jóbarátok  07:30 Jóbarátok
 07:55 A nagy svindli 08:50 Szívek
szállodája  09:45 Downton Abbey
11:00 Amerikai mesterszakács 
11:55 Az indíték 12:55 A nagy svind-
li 13:55 CSI: A helyszínelők  14:50
CSI: A helyszínelők 15:45 NCIS: Los
Angeles 16:45 NCIS: Los Angeles 
17:40 Amerikai mesterszakács 
18:40 Jim szerint a világ  19:05 Jim
szerint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:10 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy kicsi
 21:00 CSI: A helyszínelők 22:00
22:55 A vörös sárkány 01:30 Két pa-
si – meg egy kicsi  02:00 Downton
Abbey 03:10 Az indíték  03:55 Szí-
vek szállodája 

07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00 Nyug-
díjas Egyetem (ism.) 09:00 Hello
Győr! (ism.) 09:30 Konkrét (ism.)
09:15 Erzsébet út (ism.) 10:00 Képúj-
ság 18:55 Verselj velem 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Kulisz-
szák mögött 19:55 Verselj velem
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Kulisszák mö-
gött (ism.) 20:55 Verselj velem (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Konkrét 21:55 Verselj ve-
lem (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Üzleti negyed
22:55 Verselj velem (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 8., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Az uralkodónő  04:40 Aktív
 05:00 Csapdába csalva  05:30
Családi Titkok  06:10 Red Carpet –
Sztárok testközelben  06:20 Mokka
 Benne: Tények Reggel 09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:50 Paloma  13:50 Walker, a te-
xasi kopó  14:50 Walker, a texasi ko-
pó  15:50 Szeretned kell!  16:55
Megtört szívek  18:00 Tények
19:25 Jóban Rosszban  20:15 Ma-
gánnyomozók  21:20 Sherlock és
Watson  22:20 Sherlock és Watson
 23:20 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  23:30 Franklin és Bash 
00:30 Tények Este 01:15 Aktív 
01:40 Sportos 01:50 Ezo.TV 02:50
Pánik 

05:05 Doktor House  05:50 TV-
SHOP 06:20 Will és Grace  06:45
Will és Grace  07:10 Jóbarátok 
07:40 Jóbarátok 08:05 A nagy svind-
li 09:00 Szívek szállodája  09:55
Downton Abbey 11:00 Amerikai mes-
terszakács 11:55 Az indíték 12:55
A nagy svindli 13:55 CSI: A helyszíne-
lők  14:50 CSI: A helyszínelők 
15:45 NCIS: Los Angeles  16:45
NCIS: Los Angeles  17:40 Amerikai
mesterszakács  18:40 Jim szerint a
világ  19:05 Jim szerint a világ 
19:35 Két pasi – meg egy kicsi 20:10
Két pasi – meg egy kicsi  20:35 Két
pasi – meg egy kicsi 21:00 Flash – A
Villám  22:00 Flash – A Villám 
22:55 CSI: A helyszínelők 23:55 CSI: A
helyszínelők 00:50 Daylight – Alagút a
halálba 02:55 Két pasi – meg egy ki-
csi  03:20 Downton Abbey 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kulisszák mögött (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Kulisszák mögött (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Ké-
pújság 18:55 Verselj velem 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Hello
Győr! 19:55 Verselj velem (ism.)
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Hello Győr! (ism.) 20:55
Verselj velem (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Üzleti negyed (ism.) 21:55 Verselj ve-
lem (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Vény nélkül 
(ism.) 22:55 Verselj velem (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Konkrét (ism.) 23:45
Kép újság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:30 Pasik 
05:00 Barátok közt  05:30 Top
Shop 05:55 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 08:10 Fó-
kusz  08:40 Magyarul Balóval
09:15 Asztro Show 10:15 Top Shop
11:55 Havazin  12:25 Story Extra
 13:00 Agymenők  13:25 Agy-
menők  13:55 Éjjel-nappal Buda-
pest  15:05 Isten áldjon, Esperan-
za!  16:10 Szulejmán  17:25
Story Extra  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:55 Fókusz  19:30 Éjjel-
nappal Budapest  20:45 Barátok
közt  21:25 A mentalista  22:25
XXI. század – a legendák velünk él-
nek  22:55 RTL Klub Híradó 23:25
Magyarul Balóval 00:05 A Grace kli-
nika  01:05 Túsztárgyalók  02:10
Mi muzsikus lelkek 02:35 Terra No-
va  03:20 Gálvölgyi-show 

04:20 Hazajáró 04:50 Hagyaték
05:20 Szerelmes földrajz  05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
05:55 Hazajáró 06:25 Magyar törté-
nelmi arcképcsarnok 06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:25 Család-barát
09:05 Palira vettem a papát  10:55
Noé barátai 11:25 Térkép 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:40 Kult+
 12:50 Ízőrzők: Dunaegyháza 13:25
Hazajáró 13:55 Magyar Krónika 
14:25 Peru – Chile – Húsvét-szigetek
– Juan Fernandez-szigetek 15:00 Sze-
retettel Hollywoodból  15:30 Felfelé
a lejtőn  17:00 Gasztroangyal 
18:00 Híradó 18:40 SzerencseSzom-
bat  19:35 Az örömapa  21:20 Egy
becsületbeli ügy 23:40 Kenó 23:45
Ellenség a kapuknál 01:55 MüpArt –
Keresztül Európán 03:25 Határtalanul
magyar 03:55 Akadálytalanul 

04:20 Hazajáró 04:50 Hagyaték
05:20 Szerelmes földrajz 05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 05:55
Rome Reports – Vatikáni híradó
06:15 „Így szól az Úr!" 06:25 Refor-
mátus riportok 06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:30 Család-barát  09:00 Is-
ten kezében 09:25 Kereszt-Tények
09:35 Katolikus krónika 10:00 Új nem-
zedék 10:30 Baptista magazin 11:00
Evangélikus riportok 11:25 Tanúságte-
vők 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:45 Kult+  12:55 Rúzs és se-
lyem 13:25 A varieté csillagai  14:50
Holdkelte  17:00 Hogy volt!? 18:00
Híradó 18:40 Doc Martin 19:35 Ma-
gyarország, szeretlek! 21:00 Con Air -
A fegyencjárat  22:55 Kenó  23:00
Holdkelte  01:05 Ellenség a kapuk-
nál  03:15 Határtalanul magyar
03:40 Akadálytalanul

05:15 Szerelmes földrajz 05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Brown atya  06:55 Kenó  07:00 Hír-
adó 07:25 Roma Magazin 07:55 Do-
movina 08:30 A múlt fogságában 
09:20 Alpesi őrjárat  10:20 Család-
barát 11:40 A világörökség kincsei
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:35 Időjárás-jelentés 12:45 Kult+ 
12:55 Jamie vidéki konyhája 13:25 Da-
vid Attenborough és a növények biro-
dalma 14:30 Szívek doktora  15:15
Brown atya  16:05 Tappancs, a mes-
terdetektív 17:00 Ridikül 18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40 Alpe-
si őrjárat  19:45 Maradj talpon! 
20:45 Kékfény  21:45 Bosszú 
22:35 Felvidék szépe 2016 23:05 Ke-
nó  23:10 Magyar Krónika  23:45
Ines de la Fressange, a divat múzsája 
00:40 Rocco és fivérei 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 06:05 Brown atya  06:55 Kenó
 07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelen-
tés 07:25 Srpski Ekran 07:55 Unser
Bildschirm 08:25 A múlt fogságában 
09:15 Alpesi őrjárat  10:20 Család-
barát 11:40 A világörökség kincsei
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:35 Időjárás-jelentés 12:45 Kult+ 
12:55 Jamie vidéki konyhája 13:25
Lang Lang – Egy ragyogó fiatal álma
14:30 Szívek doktora  15:15 Brown
atya 16:10 Tappancs, a mesterdetek-
tív  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:40 Alpesi
őrjárat 19:40 Maradj talpon! 20:40
Önök kérték! 21:40 Laura rejtélyei 
22:25 Kenó  22:30 A Nagyok 
23:05 MüpArt Classic – Stabat Mater
Verdi és Rossini 00:35 Séfek csatája 
01:35 Vénusz Szépségszalon 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 év

MÁRCIUS 9., SZERDA
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:30 Aktív  04:50 Sportos 05:00
Csapdába csalva  05:30 Családi
Titkok  06:10 Red Carpet – Sztárok
testközelben  06:20 Mokka  Ben-
ne: Tények Reggel 09:25 Stahl kony-
hája  09:30 Babapercek  09:40
Teleshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:25 Aktív  12:50 Pa-
loma  13:50 Walker, a texasi kopó 
14:50 Walker, a texasi kopó  15:50
Szeretned kell!  16:55 Megtört szí-
vek  18:00 Tények 19:25 Jóban
Rosszban  20:15 Magánnyomozók
 21:20 Cool túra 2.: A sörpingpong
 23:25 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  23:35 Lángoló Chicago 
00:35 Tények Este 01:20 Aktív 
01:45 Sportos 01:55 Ezo.TV 02:55
Bőrfejek 

05:05 Doktor House  05:50 TV-
SHOP 06:20 Will és Grace  06:45
Will és Grace  07:10 Jóbarátok 
07:40 Jóbarátok  08:05 A nagy
svindli 09:00 Szívek szállodája 
09:55 Downton Abbey 11:00 Amerikai
mesterszakács  11:55 Az indíték 
12:55 A nagy svindli 13:55 CSI: A hely-
színelők 14:50 CSI: A helyszínelők 
15:45 NCIS: Los Angeles  16:45
NCIS: Los Angeles  17:40 Amerikai
mesterszakács  18:40 Jim szerint a
világ  19:05 Jim szerint a világ 
19:35 Két pasi – meg egy kicsi 20:10
Két pasi – meg egy kicsi  20:35 Két
pasi – meg egy kicsi  21:00 Daylight
– Alagút a halálba  23:25 A Skorpió-
király 2. – Harcos születik  01:40 Két
pasi – meg egy kicsi 02:05 Downton
Abbey 03:00 Az indíték  03:45 Szí-
vek szállodája 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 18:55
Verselj velem 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Csak az ETO 19:55
Verselj velem 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Csak
az ETO (ism.) 20:55 Verselj velem
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Konkrét
21:55 Verselj velem (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Hello Győr! (ism.) 22:55 Verselj
velem (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 11., PÉNTEK
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:15 NCIS: Los Angeles  05:00
Csapdába csalva  05:30 Családi
Titkok  06:10 Red Carpet – Sztárok
testközelben  06:20 Mokka  Ben-
ne: Tények Reggel 09:25 Stahl kony-
hája  Stahl konyhája 09:30 Baba-
percek  09:40 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:50 Paloma  13:50 Wal-
ker, a texasi kopó  14:50 Walker, a
texasi kopó  15:50 Szeretned kell!
 16:55 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Jóban Rosszban  20:15
Magánnyomozók  21:20 A beava-
tott  00:15 Red Carpet – Sztárok
testközelben  00:25 Grimm 
01:25 Tények Este 02:05 Aktív 
02:25 Sportos 02:35 Ezo.TV 03:35
Doktor D 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45
Kép újság 18:55 Verselj velem 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Gáz-
fröccs (ism.) 19:55 Verselj velem
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Gázfröccs
(ism.) 20:55 Verselj velem (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Konkrét 21:55 Verselj ve-
lem (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Zooo+ (ism.)
22:55 Verselj velem (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 10., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 06:05 Brown atya  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:10 Időjárás-jelentés
07:25 Slovenski Utrinki 07:55 Alpok-
Duna-Adria 08:25 A múlt fogságában
09:20 Alpesi őrjárat 10:20 Család-
barát 11:40 A világörökség kincsei
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:35 Időjárás-jelentés 12:45 Kult+ 
12:55 Jamie vidéki konyhája 13:25 Az
Ushuaia expedíció 14:15 Szívek dok-
tora  15:00 Brown atya  15:50 Tap-
pancs, a mesterdetektív  16:45 Sze-
rencse Híradó 17:00 Ridikül 18:00
Híradó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40
Alpesi őrjárat 19:40 Maradj talpon! 
20:40 Fábry 22:00 A Csodacsapat 
23:40 Kenó  23:45 A nagy generáció
 01:35 A Csodacsapat  03:10 Ma-
gyar történelmi arcképcsarnok 03:25
Hazajáró 03:55 Hagyaték 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:40 Aktív  05:00 Csapdába csal-
va  05:30 Családi Titkok  06:10
Red Carpet – Sztárok testközelben 
06:20 Mokka  Benne: Tények Reg-
gel 09:25 Stahl konyhája  09:30 Ba-
bapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:25 Aktív  12:50 Paloma  13:50
Walker, a texasi kopó  14:50 Walker,
a texasi kopó  15:50 Szeretned kell!
 16:55 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Jóban Rosszban  20:15
Magánnyomozók  Magánnyomo-
zók 21:20 NCIS: Los Angeles 
22:20 NCIS: Los Angeles  23:20
Red Carpet – Sztárok testközelben 
23:30 Felejthetetlen  00:30 Tények
Este 01:15 Aktív  01:40 Sportos
01:50 Ezo.TV 02:50 Az uralkodónő 
03:35 Az uralkodónő 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Csak az ETO (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Csak az ETO (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Ké-
pújság 18:55 Verselj velem 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Vény nél-
kül  19:55 Verselj velem (ism.)
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Vény nélkül  (ism.)
20:55 Verselj velem (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Épí-tech (ism.) 21:55 Verselj
velem (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Zooo+
(ism.) 22:55 Verselj velem (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Konkrét (ism.) 23:45
Kép újság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Street
Kitchen  12:25 Story Extra  13:00
Agymenők  13:25 Agymenők 
13:55 Éjjel-nappal Budapest 
15:05 Isten áldjon, Esperanza! 
16:10 Szulejmán  17:25 Story Extra
 18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fó-
kusz  19:30 Éjjel-nappal Budapest
 20:45 Barátok közt  21:25 Castle
 22:25 Volt egyszer két Németor-
szág  23:30 RTL Klub Híradó 00:00
Magyarul Balóval 00:40 Brandmánia
 01:10 Homeland – A belső ellen-
ség  02:15 9 – A szám hatalma 

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Egész-
ségKalauz  12:25 Story Extra 
13:00 Agymenők  13:25 Agyme-
nők  13:55 Éjjel-nappal Budapest 
15:05 Isten áldjon, Esperanza! 
16:10 Szulejmán  17:25 Story Extra
 18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fó-
kusz  19:30 Éjjel-nappal Budapest
 20:45 Barátok közt  21:25 Alko-
nyat – Hajnalhasadás II. rész  23:30
RTL Klub Híradó 00:00 Magyarul Ba-
lóval 00:40 Piszkos csapat  01:40
Kemény motorosok  02:40 Street
Kitchen  03:05 Terra Nova – Az új vi-
lág 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 06:05 Brown atya  06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:25 Hrvatska kronika 07:55 Ecranul
nostru 08:25 A múlt fogságában 
09:20 Alpesi őrjárat 10:20 Család-ba-
rát 11:40 A világörökség kincsei 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:35 Idő-
járás-jelentés 12:45 Kult+  12:55 Ja-
mie vidéki konyhája 13:25 Univerzum
14:30 Szívek doktora  15:15 Brown
atya 16:10 Tappancs, a mesterdetek-
tív  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:40 Alpesi őr-
járat  19:40 Maradj talpon!  20:40
Skandináv lottó sorsolás 20:50 Hawa-
ii Five-0  21:35 Szabadság tér '56 
22:30 Munkaügyek  23:00 Kenó 
23:05 Világunk történelme  00:00 A
rejtélyes XX. század 00:35 Szívrablók
02:15 Szemünk fénye 

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 8:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 4ütem
 4ütem – Borsi Gergely és Nagy
Sándor 12:25 Story Extra  (2016)
13:00 Agymenők  13:25 Agyme-
nők  13:55 Éjjel-nappal Budapest 
15:05 Isten áldjon, Esperanza! 
16:10 Szulejmán  17:25 Story Extra
 18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fó-
kusz  19:30 Éjjel-nappal Budapest
 20:45 Barátok közt  21:25 Szulej-
mán  22:35 Házon kívül  23:00
RTL Klub Híradó 23:30 Magyarul Ba-
lóval 00:10 Odaát  01:10 Odaát 
02:10 Óriáspókok – Pánik New Orle-
ansban 

04:55 Állati melósok 05:20 Állati me-
lósok 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 06:05 Brown atya 
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:15
Időjárás-jelentés 07:25 Életkerék
07:55 Öt kontinens 08:25 A múlt fog-
ságában  09:20 Alpesi őrjárat 
10:20 Család-barát 11:40 A világörök-
ség kincsei 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:45 Kult+ 12:55 Jamie vidé-
ki konyhája 13:25 Mindörökké Gordon
14:25 Szívek doktora  15:15 Brown
atya 16:05 Tappancs, a mesterdetek-
tív  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:40 Alpesi őr-
járat  19:40 Maradj talpon!  20:40
Columbo: Ölj meg, ölelj meg!  22:20
Mindenből egy van  23:20 Kenó 
23:25 A mennyországot választom 
01:15 A mennyországot választom 
03:15 Columbo: Ölj meg, ölelj meg! 

05:05 Doktor House  05:50 TV-
SHOP 06:20 Will és Grace  06:45
Will és Grace  07:10 Jóbarátok 
07:40 Jóbarátok  08:05 A nagy
svindli 09:00 Szívek szállodája 
09:55 Downton Abbey 11:00 Ameri-
kai mesterszakács  11:55 Az indíték
 12:55 A nagy svindli 13:55 CSI: A
helyszínelők  14:50 CSI: A helyszí-
nelők  15:45 NCIS: Los Angeles 
16:45 NCIS: Los Angeles  17:40
Amerikai mesterszakács  18:40
Jim szerint a világ  19:05 Jim sze-
rint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:10 Két pasi - meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:00 A Skorpiókirály 2. – Har-
cos születik  23:20 A United 93-as
 01:30 Két pasi – meg egy kicsi 
02:00 Az indíték  02:45 Szívek szál-
lodája  03:35 Doktor House 

05:05 Doktor House  05:50 TV-
SHOP 06:20 Will és Grace  06:45
Will és Grace  07:10 Jóbarátok 
07:40 Jóbarátok  08:05 A nagy
svindli 09:00 Szívek szállodája 
09:55 Downton Abbey 11:00 Ameri-
kai mesterszakács  11:55 Az indíték
 12:55 A nagy svindli 13:55 CSI: A
helyszínelők  14:50 CSI: A helyszí-
nelők  15:45 NCIS: Los Angeles 
16:45 NCIS: Los Angeles  17:40
Amerikai mesterszakács  18:40
Jim szerint a világ  19:05 Jim sze-
rint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:10 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:00 Halálos iramban: Tokiói
hajsza  23:15 Vas  00:55 Két pasi
– meg egy kicsi  01:25 Az indíték 
02:15 Szívek szállodája  03:05 Dok-
tor House 
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Rendeződik a parkolási terüle-
tek helyzete Győrben, a Móricz
Zsigmond rakpart–Tarcsay Vil-
mos utca–Türr István utca által
határolt területeken – számolt
be egy újabb, sokakat érintő fej-
lesztésről Radnóti Ákos város-
üzemeltetésért felelős alpolgár-
mester és dr. Somogyi Tivadar
alpolgármester, a körzet önkor-
mányzati képviselője. A változá-
sok március 2-án, illetve márci-
us 16-án lépnek életbe.

A Tarcsay utcai piac területe a szerdai
és szombati piacnapok kivételével ed-
dig is 110 jármű befogadására alkal-
mas parkolóként funkcionált, 50 fo-
rint/óra, illetve 200 forint/nap díjért áll-
hatnak meg itt az autósok.  (A részletes
nyitvatartás: hétfő 0–24 óra; kedd: 0–
20 óra; szerda: 14–24 óra; csütörtök: 0–
24 óra; péntek: 0–20 óra; szombat:
ZÁRVA; vasárnap: 20–24 óra.) Ez a lehe-
tőség továbbra is megmarad. 

Azok viszont, akik a 3800 forint/hó
díjért megvásárolt bérlettel vették
igénybe a piac beállóit, március 16-tól
a közelben, a Türr István utca túlolda-
lán, a Széchenyi híd alatti elkerített
parkolóba állhatnak be. Ezt a fedett te-
rületet a jövőben kizárólag bérlettel
rendelkezők használhatják, akár folya-
matosan is, a hét minden napján 0-tól
24 óráig. Így a bérletet vásárlók a ko-
rábbival azonos díjért magasabb szin-
tű szolgáltatást kapnak ezzel a megol-
dással, hiszen független a piac nyitva
tartásától és fedett hely is jár ezért a
rendkívül kedvező díjért. A bérleteket
a Győr-Szol Zrt. Jókai utcai ügyfélszol-
gálati irodájában lehet megvásárolni.

Ugyancsak új, elkerített, térkövezett
parkolóhelyeket alakított ki a Győr-Szol
Zrt. a Tarcsay piac keleti oldalával pár-
huzamosan, a Széchenyi híd Vas Gere-
ben utca felőli oldalán. Ez az ötven meg-
állóhely a felszíni parkolóhálózat II-es
övezetének részévé vált,
itt már március 2-től
200 forint/óra a parkolá-
si tarifa, de a lakossági
bérletekkel ez is hasz-
nálható, így a környéken
lakók számára növek-
szik a parkolási esélyek
száma. A piac egyre si-
keresebb, s ennek érde-
kében a piacnapokon, szerdán és szom-
baton 8-tól 14 óráig ezek a parkolók in-
gyenesen használhatóak!

Fontos szólni a fent említett terület
melletti beépítetlen telekről is, ahol

FEJLESZTÉS PARKOLÁS

Rendezôdik a parkolási helyzet 
a Móricz Zsigmond rakpart környékén

eddig szabálytalanul parkoltak az au-
tók. Ez a terület magántulajdonban
van, ennek fenntartása, gondozása a
tulajdonos joga és feladata, aki intéz-
kedett a terület kitáblázásáról.

A Móricz Zsigmond rakpart és a Mo-
soni-Duna közötti sávban, valamint a
Türr István utcában a Széchenyi híd
alatt lévő parkolóhelyek ugyancsak a fel-
színi parkolóhálózat II-es díjövezetéhez

tartoznak március 2-től, 200 forint/óra
díjon vehetik igénybe az autósok.

S még egy fontos intézkedés: köz-
vetlenül a Tarcsay piac keleti oldala
mellett, a Széchenyi híd alatti terület
ingyenes buszparkolóként működik,
ide elsősorban a turistákat, bevásár-

lásra érkező látogatókat szállító bu-
szokat várják. Fontos figyelmeztetés,
hogy a mégis betévedő autósoknak
pénzbüntetéssel, kerékbilinccsel kell
számolniuk. A közterület-felügyelet a

környéken szabálytalanul parkolókkal
szemben is határozottan fog eljárni.

A változásokkal kapcsolatban Rad-
nóti Ákos alpolgármester hozzátette:
rendkívül fontos volt, hogy a Belváros-
ban rendbe tegyék a környékhez méltat-
lan, olykor sártengerrel borított terüle-
tet, ahol komplex intézkedésekre sor ke-
rülhetett. Győrbe évek óta egyre több
turista érkezik, és – a szállodások el-

mondása szerint is – nem volt szabá-
lyos buszparkolási lehetőség a Belvá-
rosban. Most számukra biztosítanak in-
gyenes parkolási lehetőséget, ráadásul
a híd alatt, ahol esőtől, napsütéstől vé-
dett helyen parkolhatnak a buszok. A
megoldás ideális abból a szempontból
is, hogy az alsó rakparton van egy kiala-
kított, buszok számára fel- és leszállást
biztosító megálló, ahol negyedóráig
szabályosan lehet megállni, s utána egy
perc csak ez az új parkoló, melynek kö-
szönhetően az autóbuszok nem köröz-
nek a városban helyet keresve, s nem
akadályozzák a forgalmat sem. Haladva
a korral, több helyen GPS-koordinátá-
kat jelölő tábla is kikerült, a buszok útba-
igazítását segítendő. Szintén fontos
szempont volt az is, hogy a Belvárosban
tovább bővüljön a kedvező díjú parkolá-
si lehetőség, ami a híd alatt megnyílt 74
férőhelyes, szintén fedett parkolóval és

rendkívül kedvező, 3800 forintos havidíj-
jal elérhető. Végül Radnóti Ákos alpol-
gármester azt is fontosnak tartotta el-
mondani, hogy az említett „félköríves”
magánterület a Móricz Zsigmond rak-
part végén nem mutat már méltatlan ál-
lapotokat, hiszen eddig autók tömkele-
ge okozott ott rendetlenséget és a fel-
hordott sárral a környék utcáit teljesen
összepiszkította, s köszöni a tulajdonos

támogatását ehhez. Az alpolgármester
hozzátette: egy év alatt jelentősen bő-
vült a belvárosi parkolóhelyek száma, hi-
szen a Dunakapu téri mélygarázzsal, az
alsó rakparti felszíni parkolókkal s a
mostani intézkedésekkel együtt van hol
megállni, s egyes helyeken rendkívül
pénztárcabarát módon is.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
elmondta, hogy a terület önkormányzati
képviselőjeként örül annak, hogy a kör-
nyék sokkal rendezettebb lesz, illetve a
sikeresen működő piac mellett is bővül
a parkolási lehetőség. Fontos, hogy a
környéken élők számára sokkal több
parkolási lehetőség lesz, hiszen 105 da-
rab olyan parkolóhely van ezen a terüle-
ten mostantól, amit a lakosság a kedvez-
ményes áron megvásárolt bérlettel
igénybe tud venni, hiszen eddig sokszor
problémát jelentett, hogy a nem itt lakók
miatt nem tudtak parkolóhelyet találni.

Nôtt a környéken
a parkolási lehetôségek
száma
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A héten folytatódik az „Arrabona évszázadai” című izgalmas műveltségi játék a Molnár Vid
Bertalan Művelődési Központ és a Győr+ Média szervezésében. Íme a harmadik totó!

A játékosok a megfejtéseket március 16-ig adhatják le a győri Látogatóközpontban (Baross út) kihelyezett gyűjtőládába.

Iskola és csapat neve:

1. Mely zeneszerzők nevét viseli okta-
tási intézmény Győrben?

1. Bartók Béla, Kodály Zoltán,
Weiner Leó

2. Liszt Ferenc, Bartók Béla,
Kodály Zoltán

x. Bartók Béla, Kodály Zoltán,
Egressy Béni

2. Hány templom szolgál állandó hely-
színéül városunk legnagyobb zenei
fesztiváljának?

1. Öt
2. Hat
x. Tíz

3. Milyen hangszert oktatott Barsi
Ernő tanár úr a győri konzervató -
riumban?

1. Zongora
2. Hegedű
x. Gordonka

4. Mi volt dr. Barsi Ernő életének nagy
szenvedélye?

1. A teológia
2. Az énektanítás
x. A néprajzkutatás

5. Mi a címe a dr. Barsi Ernő által szer-
kesztett, 1970-ben megjelent népdal-
gyűjteménynek?

1. Éneklő ifjúság
2. Daloló Rábaköz
x. Szigetközi népdalcsokor

6. Melyik svájci várost tette Varga Ti-
bor Európa egyik zenei fellegvárává?

1. Sion
2. Bázel
x. Genf

Mûvészet: zene, színház
7. Mi volt Győr régi török neve, és mi-
re utal?

1. Janik Kala, azaz „égett város”
2. Beigir Gücü, azaz 

„távoli őrhely”
x. Ilham Mansiz, azaz 

„három folyó”

8. Hol található ma az egykori Fehér-
vári kapu alapja?

1. A Káptalandombon.
2. Győr Belvárosában, a Baross

úton, a csónakos szobornál.
x. Az színház parkolója alatt

9. Ki volt a vár osztrák származású pa-
rancsnoka az 1594-es ostrom idején?

1. Adolf von Schwarzenberg
2. Nicolas Perlin
x. Ferdinand Hardegg

10. Kik és milyen okból ítélték halálra
az említett várparancsnokot?

1. A feljebbvalói vádolták meg
árulással, de ez nem nyert
bizonyosságot, ezért végül a vár
átadása miatti esküszegésért
fejezték le 1596-ban, Bécsben.

2. A várat elfoglaló törökök
nyilvánosan végezték ki,
további harminc tiszttel
és városi elöljáróval együtt.

x. Pállfy Miklós huszárjaival
elfogta a Bécs felé menekülő,
a várat feladó kapitányt, és
árulásért helyben felakasztatta.

11. Mi köze a petárdának a város 1598-
as visszafoglalásához?

1. Így hívták azt a harci eszközt,
amivel berobbantották 

a Fehérvári Kaput. Mozsárágyúhoz
hasonló, egyszer használatos
robbanószerkezet.

2. Zsoldosként harcolt
az ostromban Jeanne Luc Petard
francia tűzszerész, a petárda
szó a nevéből származik.

x. Az égvilágon semmi... leszámítva
a szilveszteri petárdázást.

A Vaskakas címû balettelőadáshoz
kapcsolódó kérdések:

12. A piacon két élelmiszertolvaj tö-
rök katona táncolni kezd, zsákmány-
nyal a kézben. Mi a zsákmány?

1. Rábaközi perecek.
2. Csirkecombok.
x. Kebab és dürüm.

13. Hány ember táncolja el a robban-
tás utáni közelharcot?

1. Tizennyolc férfi táncos.
2. Egy táncosnő.
x. A teljes társulat

13+1. Mit nézeget az asztalon a komá-
romi várban Pálffy, Schwarzenberg és
Ferkó (a jelenet végén)?

1. Az üres kupákat és korsókat.
2. Az asztalon táncoló szakácsnőt.
x. Egy térképet.

A művelődéstörténet, irodalom, képzőművészet megoldókulcsa: 1. x; 2. 2; 3. 1; 4. 1; 5. x; 6. 1; 7. 2; 8. 2; 9. 1, 2, x; 10. x; 11. 1; 12. 1; 13. x; 13+1. 1.  

Készítette:  Szakács Erika igazgatónő – Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola,
Kszel Attila Szent István-díjas színész, rendező –  Győri Nemzeti Színház    

„Velünk isteni az utazás!”

• Szabadka (piac és városnézés)
március 19. ........................................................................ 6.000 Ft

• Görög nagykörút félpanzióval
március 26–április 2. .............................................. 80.900 Ft

• Barangolás Erdélyben félpanzióval
május 16–20. .................................................................. 65.400 Ft

• Ligúr-tengerparti nyaralás félpanzióval
június 26–július 1. ...................................................... 86.900 Ft

• Spanyolországi nyaralás  teljes ellátással
július 21–31......................................... 145.500 Ft + 50 Euro

Tel.: 96/375-101 • Ügyeleti mobil: 30/504-3939
www.hermestours.hu

NYITÁSI AKCIÓ
30-40%-OS
előfoglalási kedvezmények, GYŐRI INDULÁSSAL!

Csoportoknak, nyugdíjas egyesületeknek

EXTRA KEDVEZMÉNYEK!
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HIRDETÉS KÖZSZOLGÁK

A Győr-Szol Zrt. hiba-és kárbejelen-
tő vonala a 96/50-50-55-ös telefon-
számon minden nap 0–24 órában
hívható. A szombati munkanapon a
Győr-Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit
Kft. közös ügyfélszolgálati irodái kö-
zül a Jókai úti lesz nyitva 8 és 12 óra
között. A pénztár fél órával hamarabb
zár. Ugyanezen a napon, a 96/50-50-
50-es számon hívható telefonos
ügyfélszolgálat 8 és 12 óra között ér-
hető el. Március 5-én Győrben a fel-
színi fizetőparkoló-hálózat beállói a
szombati díjfizetési rend szerint vehe-
tőek igénybe. A Vásárcsarnok, a Ma-
gyar Vilmos Uszoda és a Barátság
Sportpark a rendes szombati nyitva-
tartás szerint látogatható. Ugyan-
ezen a napon a Tarcsay utcai piacon
6 és 14 óra között lesz kereskedés. A
GYHG Nonprofit Kft. hulladékszállítá-
si működési területén a lakossági
hulladékszállítás szombaton változat-
lanul, a Hulladéknaptárban meghir-
detett módon működik. A GYHG
Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő
hulladékudvarok március 5-én a ren-
des nyitva tartás szerint üzemelnek.

További információk a www.gyor-
szol.hu és a www.gyhg.hu weboldalon
olvashatók.

Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Prima Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Prima Gyôr, Új-Élet u. 19.
Prima Gyôrzámoly, Ancsali u.
Prima Gyôrújbarát, Széchenyi körút.18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Kodály Zoltán u. 29.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

03. 04.—03. 10.
DELIKÁT

Nálunk folyamatosan
friss sertés-, marha-,
borjú-, birka-, csirke-,

liba-, kacsa-, pulykahúsok
teljes választékban

kaphatók!

Birkahúsok
comb ...................................... 2500 Ft/kg
oldalas .................................. 1250 Ft/kg
nyak ........................................ 1250 Ft/kg 
gerinc .................................... 2500 Ft/kg

4000 Ft/kg

Borjúcomb, -lapocka

Sertéstermékeink
comb ..........................................899 Ft/kg
lapocka ....................................699 Ft/kg
karaj csontos ......................899 Ft/kg
karaj csont nélküli ..........1200 Ft/kg
tarja csontos ........................699 Ft/kg
tarja csont nélküli ............899 Ft/kg
dagadó ......................................699 Ft/kg
oldalas ......................................869 Ft/kg
Viola apróhús 50% vf. ....550 Ft/kg
zsírszalonna ........................599 Ft/kg
máj ................................................299 Ft/kg
szív................................................600 Ft/kg
nyelv ............................................890 Ft/kg
vese..............................................220 Ft/kg
velô ..............................................999 Ft/kg
köröm ........................................200 Ft/kg
húsoscsont............................400 Ft/kg

Március 5-i 
szolgáltatások és
nyitva tartások

Víz Világnapja
Újra  a Kálóczy téri gátôrházba várják a gyerekeket

kép és szöveg: pannon-víz

Március 18-án, pénteken délelőtt újra
gyermekzsivajtól lesz hangos a Moso-
ni-Duna-parti gátőrház (Győr, Kálóczy
tér 8.). Sokszínű vizes programokkal
várják a gyerekcsoportokat.

A szervezők (ÉDUVIZIG, Győr Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala, Hild József Építőiari Szakközép-
iskola, Pannon-Víz Zrt., Magyar Hidro-
lógiai Társaság Győri Területi Szerve-
zete) több száz gyereknek készítenek
elő programokat. 

A gátőrházi programok már reggel
8-tól kezdődnek. Bejelentkezni és idő-
pontot foglalni a www.eduvizig.hu
weblapon vagy a 96/500-036-os tele-
fonszámon lehet. A szervezők 15 fős
csoportok jelentkezését várják, a nye-
reményeket ennek megfelelően alakí-
tották ki. Egy kis ügyességgel és sze-
rencsével állatkerti belépőket, motor-
csónakos kirándulást vagy cukrászdai

RENDEZÉSITERV-MÓDOSÍTÁS

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfej-
lesztési Főosztály bemutatja a településfejlesztéssel és a településren-
dezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
12/2013 (III.29) Ök. rendelet értelmében az alábbi rendezésiterv-mó-
dosítási javaslatok anyagát. 

• SZTM 2015-017 számú (egyszerűsített eljárás) Győr, Bercsényi liget melletti
01326, 01343, 01329 számú övezetek szabályozásiterv-módosítása

• SZTM 2016-002 számú (teljes eljárás). Volt Vasépker és környezete –
Győr, Városrét 02039 és 02040 sz. övezetek módosítása

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők:
2016. március 3.–2016. március 24-ig az önkormányzat előcsarnokában,
valamint a város internetes oldalán.

Javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen,
vagy a szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail-címen.

utalványokat nyerhetnek a csoportok.
A programok 13 óráig tartanak. 

Bemutatják Harcsás László arany-
koszorús vízvezeték-szerelő mester fa-
likút-gyűjteményének legszebb da-
rabjait, a víziközmű-terepasztalt, a
csatornakamerás gépkocsit és egy ví-
zimalommodellt. Lesz tésztahídépí-
tés, vízkémiai bemutató, a gyerekek ki-
próbálhatnak néhány kreatív ügyessé-
gi játékot, az emeleten pedig játszó-
házban várják az ovisokat. 

A Szövetség u. és Rónay Jácint u. ta-
lálkozásánál lévő árvízi emlékmű koszo-
rúzására 9 órakor kerül sor, a Magyar
Hidrológiai Társaság Győri Területi
Szervezetének ülése pedig 13:30-kor
kezdődik a Kálóczy téri gátőrházban.  

A hagyományos gátőrfutás 15:30-
kor kezdődik, 2 km-es és 10-km-es
távon mérhetik össze erejüket a részt-
vevők. Itt is előzetes regisztráció szük-
séges, a www.eduvizig.hu weblapon
találnak további tudnivalókat.

LICIT

Győr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 2016. március 17-én licit
útján értékesíti:

• Győr, Somos u. és Bokréta u.; 3 db
ép. telek; Hrsz: 9301/6;9;10. Telek-
nagyság: 886; 854 és 900 m². Kikiál-
tási ár: 9.610.000 Ft + 27% ÁFA;
9.280.000 Ft + 27% ÁFA és
9.770.000 Ft + 27% ÁFA.

• Győr-Szabadhegy, „Rózsahegy” in-
gatlanfejlesztésben lévő 5 db beépí-
tetlen terület a kapcsolódó útterüle-
tekkel. Hrsz: 1619/30; 1619/27;
1619/28; 1619/8; 1619/9. Teleknagy-
ság: 781 m²; 728 m²; 870 m²; 834
m²; 825 m². Kikiáltási ár: 7.420.000
Ft + 27% ÁFA; 6.970.000 Ft + 27%
ÁFA; 8.170.000 Ft + 27% ÁFA;
7.820.000 Ft + 27% ÁFA; 7.720.000
Ft + 27% ÁFA.

• Győr, Rákóczi F. u. 40. alagsor; társas-
házi lakás; hrsz: 6510/A/2; Terület: 37
m2; Kikiáltási ár: 3.250.000 Ft.

A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal Va-
gyongazdálkodási Osztályán (GyŐr, Városház
tér 1. Telefon: 96/500-239) valamint az interne-
ten (www.gyor.hu  Önkormányzat/Vagyonhasz-
nosítási felhívás) tekinthetŐk meg.



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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Gyõr,
Töltésszer u. 18.

Tel.: 36-96/518-423,
Fax: 36-96/524-877

e-mail: info@amstelhattyu.eu
www.amstelhattyu.eu

Pénteken és szombaton
30% kedvezmény
a számla végösszegébôl! 

Nônapi elôzetes!

Szombaton élôzene. 

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 

A belépő ára vacsorával:

2500 Ft/fô helyett 1500 Ft/fő

Élvezze a kellemes harmonika-
zenét, egy finom vacsora mellett!

Fellép: Bertalan Péter
előadóművész 

HARMONIKAEST 
március 11. péntek, 18 óra

festmények
hirkobalint.hu, 70 245 8930

HIRKÓ

tájképek, portrék

ÁLLÁS 
Angol nyelvtanárokat

keresünk!
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Német  nyelvtanárokat 
keresünk!

Információ: 
www.hatos.hu/karrier

Győri autófényező keres munkájára
igényes bedolgozót heti 2-3 alkalomra, rugalmas
munkabeosztással.   Érd.: 06-30/901-5808.

Fodrászt, pedikűröst, műkör-
möst keresek győr-szabadhegyi szépségsza-
lonba. Tel.: 06-20/529-9346.

Szereted a frissen sült kifli il-
latát? Jelentkezz hozzánk betanított mun-
kásnak!  Pékségben történő termelési munka
kisegítésére keresünk munkaerőt hosszú távra!
Jelentkezni az info@uni-worker.hu e-mail cím-
re küldött önéletrajzzal vagy a +36-96/283-
281-es telefonszámon lehet!

Gyártósori operátorokat kere-
sünk győri munkavégzésre, három műsza-
kos munkarendbe. gyor@minosegellenor.hu.
Telefon: 06-30/697-2156.

SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, szigetelése, bá-
dogos-, ács-, kőművesmunkák
végzése kedvezménnyel, ga-
ranciával. Tel.: 06-30/355-6991.

Takarítást, szőnyeg-, kárpittisztí-
tást, atkamentesítést, ablaktisztítást vál-
lalunk! Profi munka –szuper áron! A-Z
CLEAN 06-30/411-1048.

Vállalom idős emberek gondozását. Takarítás,
bevásárlás + felügyelet. Tel.: 06-70/394-9825.

Sírkőfelújítás, csiszolás, lefedés,
betűvésés. Mindez garanciával. Nyugdí-
jasoknak kedvezmény. 06-30/906-1025

Hagyatékvétel, szállítás, lomta-
lanítás! Lakások, családi házak, garázsok ha-
gyatékának megvásárlása, lomtalanítása, igény
szerint rakodókkal. Hétvégén is! 06-20/944-6667

Szobafestés, mázolás, ta-
pétázás, laminált padló lerakása, tiszta-
sági festések, homlokzatfestés és gipsz-
karton rendszerek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

Matematika, kémia érettségire fel-
készítést vállalok. Tel.: 06-30/844-6979.

Mindennemű kárpitozást
vállalok ingyenes felméréssel, vidéken is.
Tel.: 06-20/239-9198.

Fakivágás, gyökérkivétel, sö-
vényvágás, metszés, ásás, fűnyírás, kaszálás,
bozótirtás! 06-96/826-322, 06-30/403-6810.

Matrac-, szőnyeg-, bútor- és autó-
kárpit-tisztítás, bőrtisztítás, bőrjavítás, bőrfes-
tés. Dohos bútorok szagsemlegesítése. Tel.:
06-30/851-5187. www.biokarpit.hu

Lomtalanítást vállalok. In-
gyen kitakarítom pincéjét, udvarát. Feles-
leges holmit elszállítok. Akár egész lakás
ürítését is vállalom. Tel.: 06-70/500-
1291, 06-70/882-6590.

Teljes körű lomtalanítást vál-
lalok. Pincéjétől a padlásáig, akár díjmente-
sen elszállítom. 06-20/546-1450

Lakatosmunkákat válla-
lunk (kapuk, kerítések, úszókapuk
stb.). 06-70/223-7957

Lomtalanítást vállalok a padlástól
a pincéig, ingyenes elszállítással. Hívjon biza-
lommal! 06-70/707-5812

Villanyszerelő munkák, átalakí-
tás, felújítás, szerelvények, tanácsok. 06-
20/402-6657

Győrben élő idősek otthoni ápolá-
sát, gondozását vállalja nagy gyakorlattal ren-
delkező, középkorú nő. Hívjon bizalommal! 06-
30/451-5367

Költöztetés, fuvarozás, lomta-
lanítás, bútor, műszaki termék szállítása ked-
vező áron, 2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk felesle-
ges holmiját pincéjéből, padlásáról, laká -
sából, illetve udvaráról. Hívjon bizalom-
mal! Non-stop telefon: 06-70/675-0654.

Tetőfedést, tetőjavítást, bádogo-
zást, lapostető-szigetelést, falak javítását, fes-
tését, garanciával, engedménnyel vállalom.
Tel.: 06-30/376-2712.

Hívjon bizalommal! Teljes körű lomta-
lanítást vállalok. Tárolóját, garázsát kitakarítom. Fe-
leslegessé vált holmiját ingyen elszállítom. Stu-
ka Tibor: 06-30/217-0848.

EGYÉB
Angol nyelvet tanulnék heti 2-3
alkalommal, rugalmas időbeosztással. Érd.: 06-
30/901-5808.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása és beváltása. 06-
70/564-2280

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitüntetést
(náci, Waffen-SS is), jelvényt, könyvet, egyéb
régiséget vásárol magángyűjtő. Pál István. Tel.:
06-20/947-3928.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK,

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK,
GERINCBÁNTALMAK, IZOMSORVADÁS

GYÓGYKEZELÉSE
Samodai +36-30/754-3112

www.egeszseg-ovo.hu

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort, festményt,

Herendi porcelánt, eozinos
Zsolnayt, ezüsttárgyakat, tört

és fazon arany ékszert, régi kar- 
és faliórákat, hagyatékot vásárolunk.

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101

Kérésre díjtalanul házhoz megyünk!

(3 nyelvű) 
Oklevelet adó

MASSZŐRKÉPZÉS
Indul Győrben  március 19-től.

Svéd frissítő masszázs: 39.000 Ft.
Nyirokmasszázs: 42.000 Ft.

Reflex talpmasszázs: 42.000 Ft
részletfizetés + kedvezmény

Érdeklődni:  06-70/369-8655.
Fnysz: 00777/2012

Megnyílt új üzletünkbe kere-
sünk bútort, festményt, Herendi porcelánt,
Zsolnay porcelánt, órákat, ékszereket, ezüstöt,
bizsut, régi pénzeket. Üzletcím: Pálffy u. 6. Tel:
06-96/950-296; 06-30/537-4484.

INGATLAN
Révfaluban, egy lépésre a Belvá-
rostól, a Damjanich utcában magánsze-
mélytől eladó egy bontandó ház, 364 nm
telekkel, 27 millió Ft. Ingatlanügynökök
ne keressenek. irasban@gmail.com

LAKÁSCSERE
Belvárosi, 2 szobás, 54 nm-es, komfortos, felújított,
határozatlan bérleti szerződéses lakást cserélne
50–70 nm-es, 2-3 szobás, határozatlan, belvárosi,
gyárvárosi, nádorvárosi bérleményre. (Hirdeté s -
szám: 521.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420. 

Adyvárosi, 2 szobás, 54 nm-es, összkomfortos, ha-
tározott bérleti szerződéses lakást cserélne 30-40
nm-es, 1 szobás, határozott-határozatlan bérlemény-
re. Marcalváros és Kodály Zoltán u. előnyben. (Hir-
detésszám: 522.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 54 nm-es, összkomfortos,

határozott bérleti szerződéses lakást cserélne,
65–110 nm-es, 3-4 szobás, határozott-határo-
zatlan bérleményre. Belváros, Újváros, Ifjúság
krt. és Bán A. u. kizárva. (Hirdetésszám: 523.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 50 nm-es, komfortos, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakást cserélne 50-
60 nm-es, 2-3 szobás, határozatlan, szabadhegyi,
elsősorban Zöld utcai bérleményre. (Hirdetész-
szám: 524.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420. 

Gyárvárosi, komfortos, 72 m2-es, 2 szobás,
gázkonvektoros, határozatlan bérleti szerződé-
ses, erkélyes, részben felújított lakást cserélne
gyárvárosi, nádorvárosi, belvárosi, komfortos,
40-50 nm-es, 1+fél szobás, gázkonvektoros,
határozatlan bérleti szerződéses, erkélyes,
max. 2. emeleti lakásra. (Hirdetésszám: 69.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, összkomfortos, 49 nm-es, 2 szo-
bás, távfűtéses, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 2 db győri, de nem szigeti vagy
újvárosi, 1 szobás lakásra. (Hirdetésszám: 70.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti, komfortos, 53 nm-es, 2 szobás, gázfűté-
ses, határozott bérleti szerződéses lakást cserélne
szigeti, belvárosi vagy bácsai 55 nm-nél nagyobb,
3 szobás, földszinti vagy 1 emeleti lakásra. (Hirde-
tésszám: 74.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, komfortos, 40 nm-es, 1 szoba+hálófül-
kés, egyedi fűtéses, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne belvárosi, nádorvárosi vagy rév-
falui 50-60 nm-es, 2 szobás, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. (Hirdetésszám: 75.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG
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szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

Egy mosoly nem kerül semmibe. Ez jutott
eszembe, amikor edzés előtt a pályán vár-
tuk. Egy újságíró, egy fotós és egy operatőr
szemben a világ legjobb kézilabdacsapatá-
ba nem is olyan rég bekerült, 19 éves bal-
szélsővel. Nem néz ránk unottan, nem szúr-
ja oda, hogy siessünk, mert mennie kell,
csak jókedvűen, mosolyogva megkérdezi,
miről beszélgetünk. 

Azt hiszem, kézilabdáról, úgy tudom, jó barátság-
ban vagytok – kapja a választ.

Hársfalvi Júlia tavaly ősz óta tagja az Audi ETO
keretének, a bizalmat gólokkal hálálja meg a baj-
nokságban és a BL-ben is. Legnagyobb vágya pe-
dig az, hogy olimpián szerepelhessen.

Nem ezzel a sportággal kezdtem, kipróbáltam
sok mindent, egész jó voltam atlétikában, és még
jobban ment a dzsúdó, de aztán rájöttem, hogy a
csapatsportokat találták ki nekem. Tízévesen Tapol-
cán kézilabdáztam, aztán középiskolába Veszprém-
be kerültem és ott folytattam az élvonalbeli csapat
utánpótlásgárdáiban. Az ETO akkori fiókcsapata in-
nen átkerült Mosonmagyaróvárra, és az edzőm,
Bognár Róbert biztatására én is költöztem.

Mosonmagyaróváron egyre jobban ment ne-
ki a játék, így a korosztályos válogatottakból
sem maradhatott ki. A junior csapattal a
spanyolországi Európa-bajnokságon a ne-
gyedik helyen végzett. Innen egyenes út
vezetett az MKC felnőtt csapatába,
ahol a lendület nem tört meg. Oly-
annyira nem, hogy pár nap múl-
va már az Audi ETO edzé-
seit látogathatta óvári
szélső társával
együtt, felváltva.
Aztán Hársfalvi
maradhatott a
klubnál.

S z e r e n -
csém volt,
hogy lehető-
séget kap-
tam éppen
akkor, ép-
pen itt.
Csak ámul-
tam, hogy az öl-
tözőben ott voltak a példa-
képeim, Görbicz Anitától Amorimig az összes vi-
lágklasszis. Nagyszerű érzés velük készülni, tőlük
tanulni, ellesni dolgokat. Mindennél többet ér, ami-
kor dicsérnek, ha valamit jól csinálok. Sokszor

hangzik el a „ne stresz-
szelj, ne izgulj, meg tu-

dod csinálni!” mondat.
Ambros Martín és Danyi

Gábor is mindenben segíte-
nek, leszidnak, ha kell, de ettől

is csak jobbak leszünk. Hála ne-
kik is, rengeteget fejlődtem, ami-

óta itt vagyok.
A 19 éves játékos élete sokat vál-

tozott azzal, hogy Győrbe költözött, hi-
szen nem csak várost, hanem iskolát is

váltott, kevéssel az érettségi előtt. Azt
mondja, komolyan veszi a gimnáziumot, de

ha úgy alakul a pályafutása, hogy sikerül a leg-
magasabb szinten játszania, akkor a tanulás idő-

legesen háttérbe szorul majd a sport mögött. Így
maximálisan a kézilabdára tud koncentrálni.

A legnagyobb álmom az olimpia. Nagyon sokat fo-
gok dolgozni azért, hogy egyszer ott lehessek. Az első

lépés, hogy bekerüljek a felnőtt válogatottba, és hogy
idővel meghatározó játékosa legyek az ETO-nak. Per-
sze tisztában vagyok vele, hogy ehhez sokat kell még
előrelépnem, de a munka nem riaszt vissza.

Közben a készülő képek miatt elkezd kapura lőni,
és folyamatosan kérdezi fotósunkat, hogy mit lehetne
az adott helyzetben jobban csinálni. Amíg repülnek a
labdák, ellátjuk egy jó tanáccsal a jövőre és a média
érdeklődésére felkészítve. Kamera előtt csak olyasmit
mondj, amit szívesen is nézel vissza a tévében.

Te pedig állj inkább a kapufa mellé, ha dobok –
érkezik a válasz. Így aztán lehúzom a fejem, és to-
vább faggatom. Arról, hogy a következő idényben
mire számít, azt mondja, mindent megtesz azért,
hogy elégedettek legyenek a teljesítményével, a
csapattal pedig egyértelműen a csúcsra kell törni,
mert az Audi ETO helye ott van. 

Balszélső társammal, Korsós Dorinával a pályán
és azon kívül is nagyon jó a kapcsolatom. Rengete-
get tanultam tőle, mindig számíthatok rá. Remélem,
minél előbb visszatér, és velünk is csak erősebb lesz
ez a csapat.

Hársfalvi: 
a csapattársaim 
a példaképeim

A legnagyobb álmom 
az olimpia. Nagyon sokat 
fogok dolgozni azért, hogy
egyszer ott lehessek. 

Júlia fiatal kora ellenére
egyre nagyobb szerepet kap
az ETO felnőtt csapatában
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Bernd Storck a magyar válogatott szö-
vetségi kapitánya Győrben járt, és
megtekintette a  Fehér Miklós Gimná-
ziumot, a labdarúgó akadémiát, vala-
mint a stadiont. Az ETO Parkban a vá-
ros képviseletében Bolla Péter, a me-
gyei labdarúgó-szövetség elnöke, és
dr. Drucskó Zoltán, az ETO ügyvezető-
je fogadta a nemzeti csapatot az Eu-
rópa-bajnokságig vezető szakembert.

Az ETO lett a megyei tehetségköz-
pont. Ez azt jelenti, hogy a klub feladata
lesz az U12-es, az U13-as, és az U14-
es válogatott működtetése. Ennek első
lépése volt egy kiválasztás, és a kapi-
tány erre volt kíváncsi. A létesítményről
nagyon jó véleménye alakult ki, azt
mondta, Németországban is ritka,
hogy ennyire együtt van minden a meg-
felelő utánpótlás-képzéshez és egy
klub működtetéséhez – mondta a szak-
ember tapasztalatairól Havas Máté, az
ETO FC akadémiai vezetője.

Bernd Storck azt is hozzátette,
hogy Győr és a klub megérdemli,
hogy minél hamarabb visszatérjen a

Storcknak tetszik az akadémia, 
és drukkol az ETO-nak

magyar labdarúgás élvonalába. A ka-
pitány megígérte, hogy ha ideje enge-
di, ellátogat az ETO egyik hazai mér-
kőzésére, mert a korosztályos váloga-
tottakból ismert labdarúgók – Hor-
váth Dániel, Pongrácz Viktor – mellett
a többiekre is kíváncsi.

A tabella 3. helyén álló ETO FC vasár-
nap 16 órakor játssza következő bajnoki
mérkőzését, amely az első tavaszi hazai
találkozója lesz a csapatnak. Az MTK el-
len mindenképpen győzelmet vár Pre-
szeller Tamás vezetőedző.

Itthon egyértelmű, hogy győztesen
kell lezárnunk ezt a kilencven percet,
és aztán a Balatonfüred ellen is kötele-
ző a siker. Persze egyik meccs sem
lesz egyszerű, hiszen minden csapat
okozhat meglepetést, ahogy a Csorna
is tudott döntetlent játszani a Fradival
a legutóbbi fordulóban. Meccsről
meccsre tervezünk, így akarjuk elérni
a feljutást. A csapat rendben van, apró
részleteken kell javítanunk, ilyen példá-
ul a helyzetkihasználásunk – hangsú-
lyozta végül Preszeller Tamás.

Bernd Storck a Győri ETO FC tehetségeit figyeli

A belső posztokon két távozó,
egy érkező és egy szerződés-
hosszabbítás a Győri Audi ETO
KC jövő évi keretében. Távozik
Linn Sulland és Kovacsics Anikó,
új játékosként pedig érkezik a
már bejelentett Nora Mörk, to-
vábbá három évre szerződést
hosszabbít Eduarda Amorim. 

A lejáró és opciós szerződésű játéko-
sok közül a korábban bejelentett Heidi
Löke és Tóth Gabriella mellett Eduarda
Amorim is meghosszabbította szerző-
dését a Győri Audi ETO-val. A 29 éves
brazil játékos 2009 óta erősíti a Győrt,
amellyel azóta két Bajnokok Ligáját, öt
magyar bajnoki címet és hat Magyar
Kupát nyert. Amorimot az IHF a 2014.
év legjobb női játékosának választotta.
Játéka egyaránt meghatározó a csapat
védelmében és támadásaiban is. 2014
őszén súlyos térdsérülést szenvedett,
amelyből fél év kihagyást követően,
2015 nyarán tért vissza a csapatba, és
meccsről meccsre, folyamatosan nö-
vekvő önbizalommal újra elérte régi
csúcsformáját. 

Nagyon büszke vagyok, hogy to-
vábbra is Győrben játszom, kivételes
lehetőség, hogy Európa egyik legjobb
csapatának tagja lehetek  – nyilatkoz-
ta Amorim. – Számomra hatalmas
motiváció, hogy esélyem van meg-
nyerni a legrangosabb klubtrófeát, a

Kovacsics a Fradiban
folytatja, Amorim marad

Bajnokok Ligáját. Az ETO-ban nagyon
élvezem a játékot, és úgy érzem, folya-
matosan tudok fejlődni. Sokat jelent
nekem, hogy szurkolóinkra mindig
minden mérkőzésen és helyzetben
számíthatunk. Úgy érzem, a legjobb
döntés volt, hogy itt maradjak, boldog
vagyok, hogy az ETO-ban folytatha-
tom a karrieremet!

A csapatból távozik Linn Sulland, il-
letve Kovacsics Anikó is, aki a Ferenc-
városban folytatja pályafutását. A klub
három évre szerződést hosszabbított
a balkezes átlövő Planéta Szimonettá-
val, aki egyúttal kölcsönszerződés ke-
retében a jövő szezontól a Thüringer
csapatában játszik.

A klub két fiatal tehetséggel is
kétéves szerződést kötött: a Moson-
magyaróváron játszó jobbátlövő
Kiss Nikolettel és a balszélső Pu -
halák Szidóniával. Közülük utóbbi
nyártól már az ETO-val készül, Kiss
pedig még egy évig Mosonmagyar -
óváron marad kölcsönben. A szélső
pozíciókban még további tárgyalá-
sok zajlanak, a végleges felállást
azok lezárását követően teszi közzé
a klub.

A klubelnök Kelecsényi Ernő sze-
rint a keretet a célokhoz igazították,
ahhoz, hogy a csapat továbbra is a
Bajnokok Ligája-győzelem egyik leg-
nagyobb esélyese legyen.
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Győr Megyei Jogú Város közgyűlése megszavazta a 2016. évi
sporttámogatások keretösszegét. Az idei évben 4 kategóriában
pályázhatnak az érdeklődők.
Kategóriák: 
• pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sport-
ágak), valamint utánpótlás-nevelést, fejlesztést végző alapítványok számára
(284.000.000 Ft);
• sportszervezetek rendezvényeinek támogatása (5.000.000 Ft);
• eredményes versenyzők támogatására sportszervezeteik keretein belül
(15.000.000 Ft);
• az egészségkárosult sportolókkal foglalkozó sportszervezetek és intézmények
számára pályázat útján (3.000.000 Ft).

A pályázatok leadási határideje: 2016. március 11., 12 óra

Nyilatkozatok, mellékletek és a kiírások a sport.gyor.hu oldalon elérhetőek.

www.vidrauszoiskola.hu

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!

JELENTKEZÉS, ÉRDEKLŐDÉS:
Kovács Aliz szervező manager • 06-70/947-9409 
Rákosfalvy Ferenc ügyvezető • 06-30/272-2064 

AZONNALI KEZDÉSI LEHETŐSÉG FOLYAMATOSAN.

Magyar Vilmos Uszoda: kedd, csütörtök 16.00–18.00
Sátoros Uszoda: hétfő, szerda, péntek 16.00–19.00
Móra uszoda: hétfőtől péntekig 17.00–19.00

Felnőtt úszásoktatás/edzés: 
Sátoros Uszoda: hétfő, szerda, péntek 19.00–20.00
Aqua Sportközpont kedd, csütörtök 19.00–20.00
Móra Iskola uszoda kedd, csütörtök 18.00–19.00

Bébi úszás:
Aqua Sportközpont: hétfő, csütörtök, szombat, vasárnap Ollé Orsolya • 06-20/312-3733
Sátoros Uszoda szombat 8.00; 8.45 Kárpáti Marianna • 06-20/350-9392

Vízitorna:
Aqua Sportközpont hétfő, szerda, péntek, szombat 
Tóth Mónika • 06-30/627-8722

ÚSZÁS: ERŐ, EGÉSZSÉG, EDZETTSÉG.

A győri tízméteres sportlövő Európa-
bajnokság igazi sikertörténet. A ma-
gyar válogatott minden idők legered-
ményesebb Eb-szereplésén van túl, ti-
zenhárom érmet, közte öt aranyat
szerzett. Az itt kiharcolt három kvótá-
val nyolcra nőtt a sportág olimpiai
résztvevőinek száma. Ez pontosan öt
indulóval több, mint amennyien 2012-
ben, Londonban lőállásba léphettek.

Miskolczi Julianna női puskában,
Tátrai Miklós férfi, Egri Viktória pedig
női pisztolyban jutott döntőbe, és
szerzett ezzel olimpiai kvalifikációt.
Rió ban ők lesznek ott a már korábban
kijutott Sidi Péter, Péni István, Szabi-
án Norbert, illetve Csonka Zsófia és
Tobai-Sike Renáta mellett.

Egri Viktóriával pár perccel azután
találkoztunk, hogy kiderült, olimpián
indulhat.

A verseny előtt az volt bennem,
hogy ezt a napot csak éljem túl vala-
hogy. Aztán amikor ott voltam a lőál-
lásban, hihetetlen nyugalom fogott el.
Csak az volt a fejemben, hogy itt a pil-
lanat, amiért küzdök négy éve, meg
fogom csinálni, és sikerült. Most visz-
szamegyek a szobámba és kiugrálom
magam. Az olimpián döntőbe szeret-
nék jutni, ott pedig bármi lehet, amit
„dob a gép”. A verseny előtt sétáltam
a Belvárosban, és nagyon tetszett a
hangulata, mostantól nem csak ez
lesz az emlékeimben Győrről, hanem

Gyôrbôl az olimpiára
főleg az, hogy itt sikerült az egyik leg-
nagyobb álmom.

A kontinensviadal parádésan indult,
és úgy is folytatódott. Szerdán a junior
férfi puskacsapat győzött, ugyanebben
a számban Péni István második lett,
míg a junior női futócéllövők 20+20-as
versenyében Major Veronika és a csa-
pat is harmadikként végzett.

Csütörtökön előbb a győri Sike Jó-
zsef második, a csapat pedig harmadik
lett a futócél 40 vegyes számban, itt Bo-
ros László is kivette részét a magyar si-
kerből. A junior vegyes csapatoknál Pé-
ni és Hurai Viktória a puskások között,
míg Major Agárdy Vilmossal a pisztolyo-
sok között diadalmaskodott. Pénteken
a Sike–Tasi–Boros hármas második lett
futócél 30+30-ban, a Miskolczi–Zwickl-
Veres Kata–Gáspár Lalita trió pedig
megnyerte a női puskások csapatverse-
nyét. A szombati zárónapon aztán
előbb az Egri–Nemes Adrienn–Csonka
Zsófia összetételű csapat szerzett bron-
zot a pisztolyosok között, majd Major
Veronika első helyen végzett a junior
lány futócéllövők 40 vegyes számában,
a csapat pedig harmadik lett.

Győrik Csaba szövetségi kapitány
még nem tudott arról nyilatkozni,
hogy azokban a szakágakban, me-
lyekben kettőnél több magyar kvótás
van – női pisztoly, férfi puska –, miként
döntenek majd arról, hogy ki, miben
indulhat a játékokon.

Továbbra is élen és feljutó helyen áll a
Gyirmót FC Győr labdarúgócsapata. A
sárga-kékek hétvégén csupán gól nél-
küli döntetlent játszottak a Kisvárda el-
len hazai pályán, míg a rivális Zalaeger-
szeg győzelmével négy pontra felzárkó-
zott a listavezetőre. A gyirmótiak azon-
ban továbbra is nyugodtan készülhet-
nek, hiszen előnyük így is négy pont, és
zsinórban még öt mérkő-
zést játszanak az Alcu-
fer-stadionban, ráadá-
sul a tabella alsó felé-
ben tanyázó csapa-
tokkal. Papíron
mindegyik mérkőzés
„országos egyes”, de
általában a kötelező
győzelmek okoz-
hatják a legtöbb
gondot az esélye-
sek számára.

„ N y i l v á n ,
ha a tabellára
nézünk, a hét-
végi meccs is sima Gyirmót-győ-
zelmet ígér, de nem szabad a helyezés
alapján ítélni, hiszen a Soroksár csa-
pata teljesen kicserélődött, idén még
veretlen. Természetesen senkitől sem
kell megijedni, de azt mindenki tudja,

Gyôzelmet remélnek Gyirmóton
hogy nehéz a kieséstől menekülő csa-
patok ellen játszani. Hiszek a csapa-
tomban, bízom benne, hogy mentáli-
san nagyon erősek leszünk!” – mond-
ta lapunknak Bene Ferec, a gyirmóti-
ak vezetőedzője. 

Kiss Máté, a csapat igazi motorja
eddig mindkét tavaszi meccset végig-
játszotta. Ő is kemény meccsre számít,
de társaival együtt igyekezni fognak,

hogy kiszolgálják a lelkes
közönségüket. „Remé-
lem, sok labdát tudok
szerezni, és ezeket jó

helyre is továbbítom
majd. Örülnék, ha
legalább egy gól-
passzal, netán egy
góllal tudnám segí-
teni a csapatot. A
társaimmal azon
leszünk, hogy vég-
re igazán eredmé-

nyesek legyünk
és győzelmet ün-

nepeljünk a hétvégén is” – tette hozzá
a védekező-középpályás. 

A Merkantil Bank Liga 18. fordulójá-
ban a Gyirmót FC Győr a 16. helyezett
Soroksár gárdáját fogadja az Alcufer-
stadionban, szombaton 17 órától. 

A dobogó második fokán
a magyar csapat



2016. március 4.   / + / 31

SPORT HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: látványterv

A héten elkezdődött az Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál köz-
ponti helyszínének kivitelezése.
Lapunk elsőként közli a látvány-
terveket, amelyeken már látha-
tó, milyen is lesz az új városi
sportkomplexum.

Az előkészületek után a tényleges mun-
ka is elkezdődött a napokban, elsőként
az alapozási munkálatokkal – válaszolt
kérdésünkre Simon Csaba, az építtető
Győr Projekt Kft. ügyvezetője. Hozzátet-
te, több mint kétszáz cölöp leverése zaj-
lik majd, ez a szakasz április hónapban
fejeződhet be. Az építkezés zajjal, kelle-
metlenséggel is jár, amiért a környéken
lakók megértését, türelmét kérik. A be-
ruházás egy látványos része már hama-
rosan el is készül, hiszen a gyakorlópálya
megkapja a rekortán burkolatot. „Az idő-
járástól is függ, de várhatóan március
végéig befejeződik a futópálya „felöltöz-
tetése”, így utána már tudják használni
az atléták – emelte ki az ügyvezető.

Ahogy arról február 12-i lapszá-
munkban részletesen is beszámoltunk,
a közbeszerzési eljárás sikeres lezárása

EYOF: ilyen lesz a Radnóti úti sporttelep

után az A-K Építőipari Kft. kezdheti meg
a létesítményegyüttes kivitelezését, a
6,66 milliárd forint értékű beruházás be-
fejezési határideje 2017. május 31.

A fejlesztés során az egykori Dózsa-
pálya területén, az új uszoda déli szom-
szédságában jön létre a komplexum,
amely magában foglal egy atlétikacent-
rumot – 8 sávos versenypályával és fu-
tófolyosóval –, teniszcentrumot 9 pályá-
val, melyből négyet lefednek, egy torna-

csarnokot, egy csarnokot a küzdőspor-
tok számára, illetve egy multifunkcioná-
lis sportcsarnokot 8 hektáros ingatla-
non, 24 ezer beépített négyzetméteren.
A látványképen jól látható, hogy miként
is kapcsolódnak egybe a létesítményré-
szek, amelyek a város sportéletének to-
vábbi fejlődéséhez járulnak hozzá.

Időközben elkészült az uszodához tar-
tozó 33 méteres kültéri medence is, jelen-
leg zajlik a tesztüzeme. A létesítményt

február 19-i számunkban mutattuk be ol-
vasóinknak, amely nem csak az ötven-
méteres medencében zajló versenyek
idején szolgál bemelegítő helyszínként,
de megnyitása után a győriek szabad-
idős úszáslehetőségeit is bővíti majd. In-
formációink szerint tavasszal a volt olaj-
gyári területen is kezdődhet a munka,
ahol külső beruházásban mintegy 200 la-
kás épülhet meg, és amely az EYOF ide-
jén az olimpiai falu egy részét is képezné.

A tervet készítette Kádár Mihály (TSPC Kft.) és Dombi Miklós (Dpi Design Kft.)




