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Takács Tímea önkormányzati
képviselő február 11-én 16 és
17 óra között fogadóórát tart
Győr Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának ménfőcsa-
naki lakossági információs iro-
dáján (Győr-Ménfőcsanak, Szer-
tári utca 4.). 

*     *     *

Bárány István, a 4. számú válasz-
tókerület önkormányzati képvise-
lője február 8-án az Audi Iskolá-
ban (Körtöltés utca felől megkö-
zelíthetően), 9-én a kisbácsai tag-
iskolában (Sövény u. 15.), 10-én
a bácsai Gyöngyvirág Nyugdíjas-
klub helyiségében (István király u.
11.) 17 órától fogadóórát tart,
amelyekre minden érdeklődőt
sok szeretettel vár.

Fogadóóra
A fürdő külsőségeinek megújulása mel-
lett számos akciót újragondolt a veze-
tőség, ezzel is alkalmazkodva a piaci
trendekhez és a fürdőlátogatók igényei -
hez – mondta el Horváth Cs. Attila, a
Rába Quelle általános igazgatója.

A fürdő belső megújulása szaka-
szosan zajlik az épületben. A festések

már megkezdődtek, ennek köszönhe-
tően a vendégek egy megújult előtér-
be léphetnek be. A fürdőtérben a már
korábban megújult pihenőterek mel-
lett dekoratív zuhanyburkolatok, han-
gulatosabb medenceterek várják a
vendégeket. 

A szaunarészleg emeletén lévő sza-
unapihenőben recepciót alakítottak
ki, és dekorációs elemekkel fokozták
a nyugtató és pihentető hangulatot.

A fürdőépületben az egyik leglátvá-

Felújítások, akciók az élményfürdôben
nyosabb változás, hogy az önkor-
mányzat bevonásával kicserélték a
beltéri csúszdát, mely színvilágában
jobban belesimul a környezetbe.

Következő lépésként a fürdőépület-
ben lévő masszázshelyiségek szépül-
nek meg. Tematikus dizájnt kapnak,
minden kezelő más-más színvilággal,

illattal, hangulattal bűvöli el hamaro-
san a masszázsra érkezőket. Kókusz,
csoki, vanília… csak néhány a hamaro-
san elkészülő szobák közül. 

A gyógyászat épületében is látvá-
nyos a megújulás. Szebb, színesebb
környezetben látják el a pácienseket, a
felújított zuhanyzóknak köszönhetően,
növelték a vendégek komfortérzetét.
Az iszapkezelőbe új ágyak kerültek. 

A piaci trendekhez és a vendége-
ink igényeihez, megfigyelt szokásai-

hoz alkalmazkodva, első körben átala-
kították az árjegyzéket, és ehhez kap-
csolódóan új akciók is vannak. Külön
gyermekjegy kapható, és új masz-
százstípusok is kerültek a palettára. 

Az akciókat a tapasztalatokhoz és a
meglévő szokásokhoz igazították. Így
az éjszakai fürdőzés november óta már
minden pénteken este 9 és éjfél között
gazdagabb szolgáltatáskínálattal várja
a vendégeket, és nem elhanyagolható
szempont, hogy olcsóbb lett. 2500 Ft-
ért már szaunás jegy váltható. 

A jegykonstrukció átalakításának
köszönhetően, ma már csak 3 órás,
és egész napos jegy váltható a fürdő-
be, és bevezették a péntekenként és
szombatonként elérhető 17 és 21 óra
között érvényes jegytípust, mely sza-
unás változatban is kapható.

A nyaranta nagy sikert arató, győri-
eknek szóló kedvezményt kiterjesztet-
te a Rába Quelle Fürdő. Vasárnap 14
órától a győri lakcímet felmutató ven-
dégek számára a fürdőbelépő közel
50% kedvezménnyel vásárolható, így
a sima belépő 1500 Ft, míg a szaunás
jegy 3000 Ft, melyért cserébe a sza-
unafelöntéseken is részt vehetnek. 

Végezetül a gyógyászati akció is új
köntöst kapott, február 1-jétől kicsit
átalakítva tart tovább, február 29-ig.
Nyugdíjasok számára 11.000 forint,
aktívak számára 14.000 forintba kerül
a 60 db-os kezelés, mely akár 3 órás
gyógyfürdőzést is magába foglalhat,
amennyiben a 4 kezelési forma közül
egynek a 01-es kódú medencefürdőt
írja ki a páciensnek a reumatológus
szakorvos.

• 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
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Autóban az ember
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Cseregépkocsi

Üzemanyagkártya

Borkai Zsolt polgármester hetvenedik
születésnapja alkalmából köszöntötte
Várszegi Asztrik pannonhalmi főapá-
tot, aki a szeretet erejéről beszélt.

Várszegi Asztrik csütörtökön tar-
tott előadást a Városházán győri idős
szervezetek képviselői előtt. Borkai
Zsolt elmondta, nagyon jó kapcsolat
fűzi őt az ünnepelthez, ezért örömteli
a számára, hogy a saját és a győriek
nevében köszöntheti a főapátot hetve-
nedik születésnapja alkalmából. A pol-
gármester azt kívánta, hogy az elkö-
vetkező években is legyen olyan tevé-
keny, mint eddig, és nagy szeretet
övezze a mindennapokban. A győri

Várszegi Asztrikot köszöntötték
nyugdíjasok nevében Bári Olga, az Ar-
rabona Városi Nyugdíjas Egyesület el-
nöke mondott köszönetet Várszegi
Asztriknak, mert tanításával hozzájá-
rult felfedezniük az idős lét örömeit.

A főapát előadásában a szeretet
erejéről beszélt. Mint mondta, idős
korban át kell gondolnunk, hogy mi-
lyenek voltak az emberi kapcsolataink.
Tisztáznunk kell magunkban az elkö-
vetett hibákat, tudnunk kell bocsána-
tot kérni, a megváltoztathatatlant elfo-
gadni, és megbékélni. El kell fogad-
nunk embertársainkat, nem szabad
hadban állni sem családtagjainkkal,
sem felebarátainkkal, sem pedig saját

magunkkal. „Ha így teszünk, akkor lel-
jük meg a boldogságot, utunk végén
pedig egy megtisztult, és nem egy ne-
hézségekkel terhelt lelket adhatunk
vissza a Teremtőnknek.” (A „hetvenke-
dő főapátról” szóló írásunkat a január
22-i lapszámunkban olvashatták.)
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Az autizmus világnapja alkalmából öltözteti
kékbe a Széchenyi teret Árnics Katalin gyógy-
pedagógiai tanár, főszervező és csapata.

Óriási dolognak tartom, hogy már ötödik éve sike-
rül a győriek figyelmét felhívni az autizmussal élők
problémáira, anyagi háttér nélkül, sok jó ember se-
gítőkészségével – hangsúlyozza a szervező.

Néha egy mosoly is elég, de idén is, mint tavaly,
kék kötéseket, horgolásokat várnak, amellyel a Szé-
chenyi tér utcabútorait kötik be figyelemfelhívás-
ként a mássággal élők elfogadásáért. Ezúttal
50x50-es kék négyzeteket kérnek, amiket a Széche-
nyi téri Gombolydában lehet leadni március köze-
péig. Ezeket szorgos kezek megfelelő méretűre ösz-
szevarrják, és április elsején kikerülnek a térre. Az a
terv, hogy a két év alatt összegyűlt anyagból egy ha-

Jótékonysági gokartozást
szerveznek civilek az önkor-
mányzat támogatásával
február 13-án, a ménfőcsa-
naki Bóbita Különleges
Gyermekotthon javára a
győrújbaráti Ekart Ringen.
Az intézményt egyéb fel-
ajánlásokkal is segíthetik
az adakozók.

A Győr-Moson-Sopron Megyei
Gyermekvédelmi Központhoz
tartozó, 16 férőhelyes intézmény-
ben 6 éves korukig élnek olyan
gyermekek, akiket valamiért ki
kellett emelni a családjukból. Az
otthon szakmai vezetője, Baga -
rus-Erdélyi Zsuzsanna a kezde-
ményezés sajtótájékoztatóján el-
mondta, a hozzájuk kerülő gyere-
kek mindannyian nehéz sorsú
családból érkeznek. A szakembe-
rek egyrészt azon dolgoznak,
hogy a lehető legkevesebb időt
kelljen tölteniük intézményes ke-
retek között, így viszonylag ma-
gas a hazakerülések aránya. Má-

Jótékonysági gokartozás a Bóbita
Különleges Gyermekotthon lakóiért

sik fő célkitűzés a fejlesztés,
ugyanis koraszülött és különbö-
ző betegségekkel, fogyatékkal
élő gyerekek is vannak a lakók kö-
zött. A kisgyermekek mellett hat
kiskorú anyukát is befogadnak. A
15 éve működő családias otthon-
ban mintegy 300 gyermekről
gondoskodtak ez idáig. 

Takács Tímea, a terület egyik
önkormányzati képviselője, a
győri közgyűlés Szociális, Egész-
ségügyi és Lakásügyi Bizottságá-
nak elnöke kifejtette, az otthon
támogatásának ötlete többük-
ben felvetődött, s összefogtak,
hogy együtt még nagyobb támo-
gatást szerezzenek.

Willisits Vilmos, az Ekart Ring
tulajdonosa hangsúlyozta, a tel-
jes február 13-i bevételt felajánl-
ják a Bóbita Különleges Gyer-
mekotthon javára. És ez még
csak a kezdet, hosszú távú ha-
gyományt szeretnének teremte-
ni, a Gyermekvédelmi Központ-
hoz tartozókat is vendégül látják
a jövőben. A gokartozás 9–21

óráig tart, időpontot érdemes
foglalni a 06-70/633-5969-es
telefonszámon.

Aznap a helyszínen, illetve a
Lakossági Információs Irodában
(Győr-Ménfőcsanak, Szertári u. 4.
sz.) tárgyi adományokat is gyűjte-
nek, szükség van például bébi -
ételre, pelenkára és tápszerre.

Simon Richárd ötletgazda el-
mondta, az esemény fővédnöke
Borkai Zsolt polgármester, és a
megkeresett cégek is azonnal a
jó ügy mellé álltak. A Piktor Fes-
tékbolt, a Nemak Győr Kft., a
Jégtrade Kft., Balázs bácsi Ját-
szóháza és a Scherer Tisztítószer
is támogató, a rendezvény kizáró-
lagos médiatámogatója pedig a
Győr+ Média.

Aki nem tud részt venni a go-
kartozáson, illetve az adomány-
gyűjtésen, de támogatná a kez-
deményezést, az a Lakásottho-
nok Lakóiért Közhasznú Alapít-
vány bankszámlaszámára eljutta-
tott pénzösszeggel teheti ezt
meg: 11737007 – 20703585.

Idén is kék lesz a Széchenyi tér!

talmas takarót készítenek és a Győrkőcfesztiválnak
ajándékozzák, hogy legyen a városnak egy olyan ta-
karója, amelyen minden gyermek elfér! 

A világnap alkalmából konferenciát, fotókiállítást,
koncertet szerveznek és újból kék díszkivilágítást kap
a Városháza, a székesegyház és a Jedlik híd. 

www.galbusz.hu

Hívja irodáinkat!
GYÔR, Kazinczy u. 10.  Tel.: 96/388-055; 20/952-8310
KAPUVÁR, Fô tér 18—21. Tel.: 96/595-080, 30/754-0211.
Ny.: H.—P.: 8—12 és 13.00—17.00, szo., v.: zárva
E-mail: info@galbusz.hu 

ÁLOM LUXUSKIVITELBEN
05.09-14. félpanzióval 145.000 Ft/fô 
A Francia és Olasz Riviéra - Nizza -
Cannes - Monaco - Monte Carlo

VIVA CATALUNYA - BARCELONA
05.20-26. félpanzióval 184.000 Ft/fô

MESÉS TÁJAKON AZ ADRIA MENTÉN
05.25-30. félpanzióval 144.000 Ft/fô
Szarajevó - Mostar - Dubrovnik -
Budva - Kotor - Hajókirándulás

RÓMA - SZENT ÉV 2016
04.17-22. félpanzióval 143.600 Ft/fô

Egynapos kirándulásaink
már megtalálhatók honlapunkon!
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szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Az elmúlt év nyarán hirdette meg az
Országos Bírósági Hivatal elnöke a
„Szolgáltató bíróságokért!”című tíz-
pontos programot, melynek célja a bí-
róságok iránti bizalom erősítése, az
ügyfél-elégedettség és az ítélkezés
hatékonyságának növelése, valamint
a bíróságokat ért méltatlan támadá-
sok elleni hatékony fellépés. Az ered-
ményei máris kézzel foghatóak. 

Dr. Takács József, a Győri Törvény-
szék elnöke sajtótájékoztatóján el-
mondta, 528 két éven túli folyamatban
levő ügyből 204-et fejeztek be a bírák,
ez az ügyek 38 százalékát érintette. El-
mondta azt is, a program folytatódik,
így a következő negyedévben várható-
an még nagyobb arányban fog csök-
kenni a hosszú pertartamú ügyek szá-
ma, az ügyfelek megelégedésére.

Az időszerűség és az elhúzódó
ügyek számának csökkentése érdeké-
ben tett intézkedések jelentős sikert
hoztak országosan is. A program tény-
legesen a törvénykezési szünet után,
2015. szeptember 1-jével indult és há-
rom hónap alatt a két éven túli ügyek
száma országosan 7%-kal csökkent. A
bírák az eddigi egyébként is nagy mun-
katerhük mellett megfeszített munká-
val, plusz tárgyalási napok tűzésével vé-
gezték el ezt a feladatot, így csaknem 7
ezer két éven túli ügyet fejeztek be.

Dr. Takács József kitért arra is, hogy
a kft.-k és az alapítványok komoly fel-
adat elé állítják a cégbíróságot. Kft.-k

Kevesebb a két éven túli perek száma
esetében hárommillió forintra emelke-
dik a törzstőke, s ezt a cégbíróságon be
kell jegyeztetni. Tizennégy ezer kft. az
utolsó pillanatra hagyta ezt, márpedig
aki március 14-én 24 óráig ezt elmu-
lasztja, először büntetésre számíthat,
később pedig a vállalkozás megszűné-
sére. Az alapítványok és közhasznú
egyesületek közül 2200-nak kell az ala-
pító okiratát módosítani, a határidő eb-
ben az esetben is március 15. 

Az elnök beszélt arról is, hogy a
működésükhöz szükséges kétmilliárd
forint rendelkezésre áll, igaz, beruhá-
zásra mindössze négymillió forint jut.

Pályázatokból némileg enyhül a hely-
zet, 24 pályázatot nyújtottak be, s
mindegyik nyert, így összesen további
74 milliót fordíthatnak fejlesztésre.

Kinéztük magunknak az egykori
MTESZ-székházat, mert helyszűké-
ben vagyunk, döntés még nem szüle-
tett – jelezte dr. Takács József azt,
hogy sokvádlottas per esetében nem
nagyon van olyan bírósági tárgyaló,
ahol elférnének. Az elnök megbízatá-
sa az idén jár le, Takács József beje-
lentette, hogy újabb ciklusra megpá-
lyázza a Győri Törvényszék vezetői
posztját. 

Aki személyijövedelemadó-beval-
lást nyújt be az adóhivatalnak,
egyúttal rendelkezhet arról, hogy
adójának 1+1 százalékával támo-
gat civil szervezetet, egyházat, illet-
ve a Nemzeti Tehetség Programot.
Akik már benyújtották a bevallásu-
kat vagy munkáltatójuknál X jelet
tettek és a NAV-ot bízták meg a be-
vallás elkészítésével, de még
egyetlen szervezetet sem jelöltek
meg kedvezményezettként, nem
maradtak le semmiről. Ugyanis az
1+1%-ról rendelkezni a bevallástól
függetlenül lehet és lehetett eddig
is egészen május 20-ig.

Az új lehetőség a bevallási
nyilatkozat, az szja-bevallás
egyik módja. Ha valaki a munkál-
tató igazolásán X-et ír a megfele-
lő rovatba, azaz ezáltal megbízza
a NAV-ot a bevallás elkészítésé-
vel, az egyben le is tudja az adó-
bevallási teendőit. Az 1+1%-os
rendelkezés nem adóbevallási
teendő, és a felajánlás csak egy
lehetőség, az emberek saját be-
látásuk szerint dönthetnek, hogy
adójuk 1+1%-ával szeretnének-e
jótékonykodni. 

A NAV honlapján valamennyi
támogatható szervezet, annak
adószáma, illetve technikai szá-
ma is megtalálható. 

Nincs változás
az 1+1%
felajánlásában

A közbiztonság további javítása, valamint a
zugszemét felszámolása a célja annak a
széles körű együttműködésnek, amely az
önkormányzat kezdeményezésére még
szorosabbá válik 2016-ban.

Az önkormányzat által kezdeményezett egyezteté-
sen, a rendőrség, a Közterület-felügyelet, a Győr-
Szol Zrt. és a polgárőrség képviselői vettek részt.
„Habár mindegyik szervezet jól végzi a munkáját,
közösen még hatékonyabbak tudnak lenni a közte-
rületeken tapasztalható problémák felszámolásá-
ban. A 2015-ben elkezdett együttműködést ezért
az idén is folytatjuk és tovább erősítjük” – fogalma-
zott Radnóti Ákos városüzemeltetésért felelős alpol-
gármester. Hozzátette, a tavaly létrehozott „hulla-
dékkommandó”, vagyis a Közterület-felügyelet, a
Győr-Szol és a Győri Rendőrkapitányság együttes
fellépése révén jelentős eredményeket sikerült elér-
ni a zugszemetelők tettenérését illetően, de a prob-
léma továbbra is fennáll, ezért a polgárőrség bevo-
násával még hatékonyabbá kívánják tenni az együtt-

Tovább erôsödik a közterületi jelenlét
működést. Az alpolgármester kiemelte, a polgárőr-
ségek továbbra is várják azok jelentkezését, akik
részt vennének lakókörnyezetük biztonságának,
rendezettségének erősítésében. Kifejtette, az illegá-
lis lerakókkal szemben nagyobb szigorra van szük-
ség, mert mindenkinek lehetősége van a legális
szemételhelyezésre, akár a szelektív szigeteknél,
akár a hulladékudvarokban, akár a kihelyezett hul-
ladékudvar-akciók alkalmával. Truka István, a Köz-
terület-felügyelet és Mezei Őrszolgálat vezetője
hangsúlyozta, a szervezettel szemben támasztott

fontos elvárás a zugszemetelés visszaszorítása,
amelyben a társszervek együttműködésével már ta-
valy is jelentős előrelépést sikerült elérni. Összesen
212 esetben indítottak szabálysértési eljárást, és tíz
esetben szabálysértési feljelentéssel is éltek. Hoz-
zátette, a polgárőrség bekapcsolódásával az idén
még a tavalyinál is hatékonyabb lehet a munka.

Az együttműködés másik eleme a rendőrség koor-
dinálásával megvalósuló – a polgárőrség és a Közte-
rület-felügyelet részvételével zajló együttes ellenőrzési
akciók. Ilyen jellegű közterületi fellépést tavaly első íz-
ben Adyvárosban szerveztek. Váczi Attila győri rendőr-
kapitány leszögezte, a lakosság biztonságérzetének to-
vább javítása érdekében az idén minden városrészben
tartanak hasonló akciókat. „Az együttes ellenőrzések
célja a szabálysértések csökkentése, a rongálások visz-
szaszorítása, a frekventált közterületek rendjének fenn-
tartása.” Az alpolgármester hozzáfűzte, a kiemelt ellen-
őrzések olyan új területekre is fókuszálnak majd, mint
a belvárosi megújult vízparti sétányok, mivel megszé-
pülésükkel várhatóan sok embert vonzanak majd
sportolásra, sétára, kikapcsolódásra. 



A HÉT TÉMÁJA HIRDETÉS

2016. február 5.   / + / 5

Előtakarékosság • Öngondoskodás

Jószív Temetkezési 
Önsegélyező Pénztár 

Talán már Ön is gondolt arra, hogy taka-
rékoskodjon a temetkezési költségekre. A
Jószív Pénztár egy olyan temetkezési elő-
takarékossági forma, amely azt a lehetősé-
get nyújtja, hogy kortól és egészségi álla-
pottól függetlenül előre, még életünkben,
gondoskodjunk saját vagy hozzátartozónk
temetéséről.
Az 1995-ben alakult Jószív Önsegélyező
Pénztár vagyona már meghaladja a 500
millió forintot, mely kizárólag biztonságos
állampapírokban (kincstárjegyben, állam-
kötvényben) kamatozik.

Az előtakarékossági forma előnyei:
• legkisebb havi tagdíj 600 Ft, amelyet

saját ütemezése szerint fizethet csek-
ken vagy utalással

• 20%-os adókedvezmény-jóváírás az
egyéni számlán a befizetett tagdíj után

• akár 20%-os kedvezmény a temetkezési
szolgáltatásból (pl. koporsó vagy urna,
kereszt, sírásás, visszahantolás, szállítá-
sok stb.) melyet a Jószív Temetkezési
Kft. nyújt a tagoknak saját vagy megjelölt
közeli hozzátartozóik halála esetén.

A Pénztár és törvényi előírások betartása
garantálja, hogy a tagok befizetéseit a
hozzátartozók csak a temetés igazolt
költségeire fordíthatják. 

Az előtakarékosságról kérjen felvilágosítást:
Nagy Lívia • Tel.: 96/413-071.
9024 Győr, Szauter u. 12. 
(nádorvárosi köztemető)

Pál Istvánné, Marika • Tel.: 96/348-418.
9011 Győrszentiván, Búzavirág u. 34.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Bár a felújítás még tart, már
látszik, hogy impozáns lát-
ványt fog nyújtani a meg-
újuló díszterem, amely az
eredeti elrendezését nyeri
vissza tavaszra.

Várhatóan március elejére készül
el teljesen a Városháza megújult
díszterme, amely ma már a befe-
jezéshez közeli állapotban van. A
felújítás kezdetén Borkai Zsolt
polgármester elmondta, az 1896
és 1898 között Bisinger József
hagyatékából épült Városháza
épülete már nem tudta megfele-
lően kiszolgálni korunk megnö-
vekedett energiaigényét, ezért az

elmúlt években több ütemben
valósult meg a ház villamos háló-
zatának korszerűsítése. Az alag-
sor, a keleti, majd a nyugati
szárny felújítása után az épület
középső szárnya került sorra, és
ez az ütem a díszterem és kör-
nyezetének rekonstrukcióját is
magában foglalja, de ezzel pár-
huzamosan a tető felújítása is zaj-
lik. A polgármester úgy fogalma-
zott: „visszatérünk a hagyomá-

Régi-új fényében a Városháza díszterme
nyokhoz, és visszaállítjuk a dísz-
terem eredeti ülésrendjét úgy,
ahogy az építők azt annak idején
megálmodták.”

Fekete Dávid alpolgármester
a nagy érdeklődésre való tekin-
tettel a napokban, vagyis még a
munkálatok befejezése előtt be-
mutatta a sajtónak a készülő ter-
met. Kiemelte, a kivitelezés so-
rán folyamatosan egyeztettek az
örökségvédelemmel, így alakul-
hatott ki a díszterem új színvilága,
amely valójában az eredeti han-
gulatát idézi. „A világos színek ré-
vén egész más a térélmény, mint
a felújítást megelőzően. A terem
sokkal tágasabbnak tűnik. Az át-
alakítás fontos momentuma,
hogy a széksorok tájolása a dísz-
terem egykori berendezésének

megfelelően
változik meg,
és ehhez iga-
zodva kerül a
pulpitus az
ablaksor elé.
Az emelvényt
az eredeti má-
saként készí-

tették el.” Az alpolgármester
hangsúlyozta, a restauráláson át-
esett két nagy csillár a korábbiak-
kal ellentétben leereszthető lesz,
így tisztítása, karbantartása is
egyszerűsödik. 

A tavaly nyár végén elkezdett
felújítás során először hőszigete-
lés került a padló és a mennyeze-
ti födémszerkezetbe, a betono-
zást követően elkészült a díszte-
rem nehézállványozása, melyről

október elején megkezdődhetett
a restaurátori, díszítő festő mun-
ka. Ezekkel párhuzamosan zajlot-
tak a gépészeti és elektromos
alapszerelési munkák, megtör-
ténhetett a fűtési vezetékek és
hőleadók cseréje, a helyiségek
szellőzésének, klimatizálásának
kiépítése is. A díszpárkányra
díszvilágítást szolgáló új lámpa-
testek kerültek, míg a dísztermi
falikarokat, valamint az eredeti
csillárokat műhelyben restaurál-
ták. A karzatokra és a környező
helyiségekbe a dísztermihez ha-
sonló stílusú csillárokat szereltek.
Megújultak a nyílászárók is, a kül-
ső ablakszárnyakba hőszigetelő
üvegezés került. A díszterem ere-
deti fa falburkolatának felújítása
műhelymunkával készült, a par-
kettázás hagyományos tölgyfa
parkettával valósult meg. Jelen-
leg a felújított helyiségek „öltöz-
tetése” zajlik, a Bisinger Terem-
ben és annak előterében a par-
ketta csiszolása folyik, majd a he-
lyükre kerülnek a radiátorburko-
latok, falburkolatok, szerelvények
is. A jövő hét elejétől a díszterem
és a ruhatár padlóburkolatának
és falburkolatának utolsó mun-
kái kezdődnek, majd a dísztermi
bútorok beszerelése következik.
A hangtechnika kiépítése, a füg-
gönyözés és a többi utómunkálat
elkészülte, valamint a próba-
üzem után, várhatóan március
elején lesznek használatra ké-
szek a helyiségek, a tervek sze-
rint a termet a március 15-i ünne-
pi díszközgyűlésen avatják fel. 

Egész más a térélmény,
mint a felújítást 
megelôzôen



6 / + / 2016. február 5.

PROGRAMOK  PORTRÉ

Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

Keressen!
Márciusi programokat a kamara honlapján.

Pályázzon!
Ingyenes pályázati tanácsadás indul hetente szerdán
14–16 óráig Győrben, a kamarai székházban.

Legyen Ön is mester!
Több mint 10 szakmában indul mesterképzés
és mestervizsga. További információ: bozsoky
brigitta@gymskik.hu, Tel.: 06-20/430-9024. 

Tájékoztató építőiparosoknak

Február 17-én délelőtt Győrben, a Kereskedelmi 
és Iparkamara székházában az építőipari 
vállalkozásokat érintő jogszabályváltozásokról
és aktuális kérdésekről szervez tájékoztatást
és fórumot a kamara és az ÉVOSZ. 

Jelentkezzen!
Pályaválasztási Információs Nap február 23-án

9 órától. A megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
a Pályaorientációs Konzorcium tagjaként

tájékoztatót szervez. Érdeklődő cégképviselőket
is várnak!

Vegyen részt!
A KIC INNOENERGY
ACCELERATOR HUB 
vállalkozói felkészítő 
programon február
23-án Győrben. 
A részvétel
térítésmentes, 
de előzetes regisztrációhoz kötött!

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„Még nem volt koffeinmérgezésem, érzem,
mikor kell megállni. Általában a nyolcadik
után” – mondja a tejhaböntés fiatal művé-
sze, a győri Józsi Erik, aki a közelmúltban
második helyezett lett élete első kávés ver-
senyén, a Bécsi Kávé Fesztiválon latte art
kategóriában. Kávés újhullámról, s arról is
beszélgettünk vele, miért rontják el annyi-
an a presszót a kávézókban, illetve, miért
ne igyunk hosszú kávét.

Gyakorlás közben egy kiló kávé egy karton tejjel simán
elfogy, mióta Józsi Erik megvette első saját ipari kávé-
gépét, s hozzá egy őrlőt. A bécsi verseny előtt elfo-
gyott mennyiséget felszorozhatjuk, rengeteget gyako-
rolt ugyanis a siker érdekében. A fesztiválon tíz perc
alatt kellett elkészítenie két capucchinót, két espresso
macchiátót és két dizájner capucchinót egy hozott
kép alapján. Erik biztosra ment, az egyik legbonyolul-
tabb formát, a rozettát választotta, s győzte meg a biz-
tos kézzel végzett tejhaböntésével a hatfős zsűrit.

Erik még nem jár a húszas évei közepén, mégis
izgalmas szakmai tapasztalatszerzések állnak mö-
götte, céltudatosságának köszönhetően. A kávé
iránti szenvedély a bárélettel érkezett, először a kok-
télok keltették fel érdeklődését. 16 évesen könyve-
ket vásárolt, s elkezdte tudását kurzusokkal gyara-
pítani. Születésnapi ajándékként aztán nagymamá-
jától egy barista-tanfolyamot kapott, így találkozott
először a tejhaböntéssel, s vált mottójává: Kávé nél-
kül nincs is élet! Középiskola mellett győri koktélbár-
ban, és nyáron a balatonfüredi éjszakában dolgo-
zott, az első kávés munkákat pedig a Széchenyi téri
Pascucciban kapta. Aztán gondolt egyet, s megcé-
lozta London tíz legjobb bárját, elhatározta, mind-
egy, mit kell csinálnia, de ő valamelyikben dolgozni
fog. Fel is vették a The Connaught Hotel bárjába,
amelyet 2012-ben a világ legjobb koktélbárjának
választottak. Itt az alkoholos italok elkészítése mel-
lett rendszeresen meglepte a vendégeit egyedi ká-
véival, melyekre gyakran rajzolt fel egy agárt, a hotel
logóját. London után Bécsbe hívták, ahol már

A tejhaböntés fiatal mûvésze
csakis a kávékra koncentrálhatott. Az osztrák ver-
seny előtt azonban feladta munkáját, hogy a lehető
legtöbbet gyakorolhasson, illetve helytálljon a vizs-
gaidőszakban is, a Széchenyi István Egyetem hall-
gatója ugyanis turizmus-vendéglátás szakon.

Erik decemberben néhány társával egy barista-is-
kolát nyitott Győrben, a képzésen nyolcfős turnusok-
ban sajátíthatják el az érdeklődők a kávés-szakma csín-
ját-bínját. A baristák tudásának alapja a tökéletes
presszó elkészítése, aminél rengeteg tényező számít.
Természetesen a kávé minősége kardinális, ezután
azonban a kávépincér tudása a meghatározó. Megtud-
tuk, a kemény víz a jó kávé ellensége, de megfelelő víz-
lágyítóval ezt lehet ellensúlyozni. A legjobb ízekhez he-
lyesen kell beállítani az őrlőt, a kávé mennyiségét. Ez-
után kevesen használnak kézi tömörítőt, pedig ha nem
megfelelően van a gépben a kávé, égett, vagy aluloldo-
zott lesz. A kávét pedig nem főzzük, hanem maximum
93 fokos vízzel extraktáljuk megfelelő víznyomással.
Először az aromaanyagok bomlanak ki és a koffein, s
itt kész is a presszó, aminek körülbelül 18-28 milliliter-
nek kell lennie. Előfordul, hogy a vendégek panaszkod-
nak, kevés kávét kaptak, pedig ezután már egyre több
csersav oldódik ki belőle, mondhatni, már csak egy ká-
vés lötty érkezik a csészébe. Azért sem egészséges a
hosszú kávé, de Erik azt mondja, jobb helyeken az el-
készített presszót engedik fel forró vízzel.

Ahogy a magyar borkultúra, úgy a kávés szoká-
sok is rengeteget fejlődtek az elmúlt években, Bu-
dapesten néhány éve megjelentek az úgynevezett
újhullámos kávézók, melyekben nagy valószínűség-
gel kínálnak világos pörkölésű kávét is. Erik rámu-
tatott, a kávé ízét a pörkölés befolyásolja leginkább,
itthon a legtöbben sötétet isznak, ettől a tipikus, ke-
sernyés íz. Ez azonban elnyomja a valódi aromákat,
egy kávé, fajtától függően, ugyanis hordozhat pél-
dául virágos, édes, gyümölcsös, földes és alkoholos
jegyeket is.

Erik úgy tudja, a győri kávézókban egyelőre még
nem kóstolhatunk ilyet, de valószínűleg csak idő
kérdése, míg ideér az egyre jobb minőséget hozó
újhullám. Lehet épp a céltudatos fiatal lesz az, aki
nyit egy ilyen üzletet, hiszen ez is szerepel a tervei
között a jövő évi bécsi verseny megnyerése, majd a
világbajnokságra való kijutás mellett.
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A városüzemeltetés terüle-
tén tavaly több újdonságot
is bevezettek, és ezt az utat
szeretné folytatni az önkor-
mányzat 2016-ban is.

„A Győr-Szol Zrt. az elmúlt évben
ünnepelte fennállásának ötödik
évét. Az eltelt idő alatt sikerült
megvalósítani azt az elvárást,
amit a létrehozáskor támasztott

felénk az önkormányzat, jelesül,
hogy a korábbiaknál hatéko-
nyabb és eredményesebb legyen
a városüzemeltetés” – fogalma-
zott Sági Géza, a Győr-Szol Zrt.
elnök-vezérigazgatója. Hozzátet-
te, egy magas színvonalú város-
üzemeltetési ügyintézői rend-
szert indítottak el, amelynek kö-
szönhetően az egyes városré-
szekben felmerülő igényeket sok-
kal gyorsabban tudják kezelni. Az
elnök-vezérigazgató köszönetet
mondott az önkormányzatnak
azért az anyagi támogatásért,
amelynek köszönhetően felada-
taikat a megfelelő minőségben
tudják ellátni. Hozzátette, a 2016-
os évben is ezt az utat szeretnék
járni, ha lehet, még magasabb
színvonalon.

„Az önkormányzat a Győr-
Szol mellett a városi Útkezelő
Szervezettel, valamint a Közterü-
let-felügyelettel közösen több új-
donságot is bevezetett az elmúlt
évben, amelynek révén tovább
nőtt a városüzemeltetés haté-
konysága” – értékelt Radnóti
Ákos, a területért felelős alpol-
gármester. Mint mondta, meg-
történt a Belváros átfogó takarí-
tása, a Baross út, Jedlik utca,

Újdonságokkal tették hatékonyabbá
a városüzemeltetést

Széchenyi tér burkolatának újjá
varázsolása és rágógumi-mente-
sítése, amelyben az újonnan be-
szerzett seprő-tisztító gép is
részt vett. A fűnyírási szabályok
megváltoztatásával a zöldterüle-
tek is tisztábbak, rendezettebbek
lettek, míg a Szép környezet, jó
közérzet helyi környezetszépítő
verseny kibővítése révén még
több győrit vontak be városunk
szépítésébe. A virágosítási prog-
ram során mintegy 90 ezer pa-
lántát ültettek el a Győr-Szol

munkatársai, a lakótelepi környe-
zetet pedig virágpiramisok is dí-
szítették. 

Az alpolgármester kitért a kör-
forgalmak megújítási programjá-
ra is, amelynek során esztétiku-
sabbá vált a Jedlik híd szigeti ol-
dalánál lévő csomópont, a Földes
Gábor–Tihanyi Árpád körforga-
lom, a bácsai csomópont és a ná-
dorvárosi köztemető előtti körfor-
galom is. A programot 2016-ban
is folytatják. A város bevezető út-
jaira új üdvözlőtáblák kerültek vi-
rágosítással, a városrészekben
pedig a kihelyezett hulladékudva-
rok segítségével folyt a lomtalaní-
tás. A Győr+ Média Zrt., a Győr-
Szol Zrt. és a Győri Hulladékgaz-

dálkodási Nonprofit Kft. (GYHG)
közös kampányt indított a környe-
zetünk védelméért, amelynek fő-
szereplője Kuka Berci, aki a fiata-
lokat neveli környezettudatosság-
ra. A belvárosi „zsákos” rendsze-
rű hulladékgyűjtésben a plusz
egy ingyenes szemétszállítás a
város rendezettségét szolgálja, a
belvárosi mozgáskorlátozott par-
kolók kék kiemelése pedig a sza-
bályos megállást segíti, ahogy az
ingyenes motoros parkolók fel-
festése is. Radnóti Ákos kitért az
összefogásra, amelyben a Közte-
rület-felügyelet, a rendőrség és a
Győr-Szol is részt vesz, és amely
„hulladékkommandó” néven a
zugszemét felszámolásának ér-
dekében jött létre. A Közterület-
felügyelet létszámát a köztiszta-
sági feladatok miatt két fővel bő-
vítették. A tisztább szelektív hulla-
dékgyűjtés érdekében minden
városrészbe helyeztek ki harang
alakú szelektív gyűjtőedényeket.
Nagyszabású fapótlási progra-
mot is indított a város, az ezer da-
rab fa sokszorosa az előírtnak,
amiken felül mintegy kétszáz
cserjét is elültettek. A szúnyog -
gyérítés fejlesztése és új eszkö-
zök beszerzése révén a nyári idő-
szak sokkal kellemesebb volt a
városban. Az év végén több hely-
re került „mindenki karácsonyfá-
ja”, amelyek felajánlásokból ér-
keztek. Az önkormányzat kataszt-
rófavédelmi konferenciát szerve-
zett a társasházkezelőknek a tűz -
esetek megelőzése érdekében,
és a biztonságot szolgálja a köz-
téri kamerarendszer bővítése is,
amely immár 75 helyszínen 102
kamerát foglal magában. Meg-
történt a nádorvárosi köztemető
felújításának első üteme is,
amely során a töredezett burko-
latot térkőre cserélték. Megújult
a körforgalom, új virágládák, pa-
dok és kerékpártároló is került a
bejárat közelébe. A Győr Bike ke-
rékpárkölcsönző rendszer hasz-
nálatához az önkormányzat tá-
mogatásával közel 150 bérletet
kapott az Idősügyi Tanács és a
Városi Diák Fórum. 

Az alpolgármester végezetül
elmondta, a városüzemeltetést
hatékonyabbá tevő intézkedése-
ket 2016-ban is folytatják, és to-
vábbi újdonságok is várhatók
ezen a területen.
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A tavalyi évben megkezdett munkát
idén is folytatja a győri Városi Diák Fó-
rum. Az év első gyűlésén nagy szám-
ban képviseltették magukat a győri
középiskolák.

Radnóti Ákos alpolgármester kö-
szöntötte a tagokat és kérte tőlük, hogy
a tavalyi évhez hasonlóan, továbbra is
aktívan vegyenek részt a megbeszélése-
ken. Emlékezetes, hogy karácsony előtt
a győri önkormányzat GyőrBike-bérle-
tekkel ajándékozta meg a fiatalokat. Az
év első ülésén az alpolgármester kikérte
a tagok véleményét a közösségi kerék-
párkölcsönző rendszer használatával

A WHO szerint 2000 és 2050 között a világ 60
év feletti népességének aránya 11-ről 22 százalék-
ra, lélekszámuk 605 millióról 2 milliárdra nő. A vár-
ható élettartam-növekedés, kiegészülve az ala-
csony születésszámmal, megbontja a fiatal és idős-
korú népesség egyensúlyát. Ezen demográfiai vál-
tozás nagy kihívás, de számos lehetőséget rejt ma-
gában. Győrben is növekszik az időskorú népesség
aránya. Jelenleg minden ötödik lakos 60 éves vagy
annál idősebb, ami 24,4%-ot (2014) tesz ki. Ez az
arányszám egyébként a magyarországi nagyváro-
sok összehasonlításában a kedvezőbbek közé tar-
tozott, de az újabb adatok alapján, a 65 év feletti né-
pesség részarányát tekintve, Győr is „felzárkózott”
az országos arányokhoz. 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának
idősügyi tevékenysége magában foglalja az élhető
lakókörnyezetet célzó várostervezést, szociális,
egészségügyi és kulturális szolgáltatásokat, oktatást,
tájékoztatást, biztonságot, sport- és szabadidős te-
vékenységet. Fontos az idős emberek igényeinek fi-
gyelembevétele, az odafigyelés, önállóságuk, méltó-
ságuk megőrzése. Az önkormányzat kiemelt figyel-
met fordít a városban élő idős polgárokra, támogatá-
sukra, lehetőségeik bővítésére, a biztonságuk és
egészségük megőrzését támogató környezet kiala-
kítására. A városban magas színvonalon működik a
szociális ellátórendszer. Az idősek gondozását több-
féle ellátás biztosítja, így az alap-és nappali ellátás-

Idôsbarát Gyôr
ban a rászorulók az otthonukban kapják meg a szük-
séges segítséget, ellátást. A szakellátást biztosító in-
tézmények férőhelyei az évek folyamán bővültek, az
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szol-
gáltatásait folyamatosan fejleszti. 

A Wel-Hops projekt keretében az önkormányzat
öt európai város együttműködésével az idősek ott-
honainak kialakításához ajánlásokat fogalmazott
meg, hogy minél tovább otthonukban maradhassa-
nak, és ennek alapján évről évre támogatást nyújt
idős emberek lakásainak átalakításához. Az idősek
egészségének megőrzését segíti a szűrőprogramo-
kat, tanácsadást, életmódprogramokat térítésmen-
tesen biztosító, több városrészben is elérhető
Egészség-Piac programsorozat. Idős korban is fon-
tos a fizikai aktivitás, ezért a város lakóit várja az idő-
sek játszótere és a Barátság Sportpark. A Szépko-
rúak tornája 7 városrészben ad lehetőséget sporto-
lásra, és a sportprogramok szervezése mellett az
önkormányzat évente több mint 200 fürdőbérletet
biztosít a város idősei, mozgáskorlátozottai és nagy-
családosai számára, amely az idősek és a fiatalok
számára kibővült a GyőrBike kártyák használatával. 

A szépkorúak számára szervezett hagyományos ün-
nepek, mint az Idősek Világnapja, az elismerést, meg-
becsülést és a gondoskodást jelentik. Évről évre nagy
sikerrel rendezik meg az alkotó nyugdíjasok kiállítását,
amely az idős korosztályban rejlő értékek bemutatását
teszi lehetővé. A 2009-ben létrejött, nyugdíjasokból álló

„beszélgetőhálózat” tagjai magányos, idős kortársaik
elszigeteltségét próbálják oldani azzal, hogy alkalman-
ként beszélgetnek velük. A hálózat évente bővül és
rendszeres találkozási lehetőséggel, feltöltődést jelentő
programokkal segíti a tagok tevékenységét. 

Az idősügy érdek-képviseletére 2007-ben megala-
kult az Idősügyi Tanács, amely az önkormányzat mel-
lett működő, véleményező, javaslattevő testület. Elnö-
ke Borkai Zsolt polgármester, alelnöke Radnóti Ákos
alpolgármester. Célja az idős állampolgárok életkörül-
ményeinek javítása, az őket érintő problémák feltárása,
megismerése és lehetőség szerinti megoldása. Tevé-
kenységét „Az idősek életminőségének javítását célzó
koncepció” alapján, éves feladattervekre lebontva
végzi, amelyhez a forrást az önkormányzat éves költ-
ségvetéséből biztosítja. Az Idősügyi Tanács legfőbb
feladata a városban élő idősek érdekeinek megjelení-
tése a korosztályt érintő önkormányzati döntések elő-
készítésében, kapcsolattartás a településen működő
idősügyi intézményekkel, szervezetekkel, vélemény-
és információcsere, valamint a különböző célok és tö-
rekvések megismertetése és egyeztetése. 

Az önkormányzat idősügyi tevékenységét a szak-
minisztérium „Idősbarát Önkormányzat” díjjal is-
merte el, ezért számos önkormányzat érdeklődött
már az elmúlt években a tapasztalatok iránt. Győr-
ben pedig egyre több cég, intézmény, szervezet biz-
tosít szolgáltatásokat, programokat az időseknek,
javítva ezzel életminőségüket.

Városi Diák Fórum 2016-ban is!

kapcsolatos tapasztalatokról, amelyek-
ről számos pozitív visszajelzés érkezett.
Bendes Máté elmondta, hogy a kerék-
párok nagyon kényelmesek, ezért kife-
jezetten szeretnek vele iskolába járni.
Vendég előadóként Fekete Dávid alpol-
gármester vett részt a megbeszélésen,
aki megjegyezte, annak idején ő is aktív
tagja volt az akkori ifjúsági fórumnak. A
diákok nagy érdeklődéssel hallgatták,
hogy a velük szemben helyet foglaló fi-
atal alpolgármester egykor szintén azon
az oldalon ült, ahol ma ők. Beszédében

arra ösztönözte a fiatalokat, hogy tűzze-
nek ki célokat maguk elé, és tegyenek
is azok megvalósulásáért. Az év első fó-
ruma a megbeszéléssel még nem ért
véget, hiszen Radnóti Ákos közös kor-
csolyázásra invitálta a tagokat a Duna-
kapu térre. Az alpolgármester egyúttal
kér minden fiatalt, hogy aktívan vegye-
nek részt a középiskolák közösségi éle -
tében és a diákönkormányzatokban, s
vegyenek részt ez által a Városi Diák Fó-
rumban is minél többen, hiszen számí-
tanak a fiatalok véleményére.

Generációk
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amit nyújtani tudunk:
• fiatal, dinamikus munkakörnyezet
• versenyképes fizetés
• hazai és nemzetközi kampányokban való részvétel
• rugalmas munkaidô

A Gyôr+ Média Zrt.,
a gyôri médiacentrum

Fényképes önéletrajzod és referenciamunkáid bemutatását a nettó fizetési igényed
megjelölésével február 18-ig várjuk az allas@gyorplusz.hu címre.

a Rád váró feladatok:
• átfogó arculat- és kampánytervezés
• egyedi kiadványok készítése
• marketing és reklámanyagok tervezése

elvárásaink:
• szoftverismeret: Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign
• nyomdai elôkészítésben szerzett tapasztalat
• kreatív, önálló munkavégzés
• alkotói szemlélet

elônyt jelent:
• Adobe After Effects ismerete
• legalább 2-3 éves grafikus munkakörben szerezett tapasztalat
• angol és német nyelvtudás

grafikus
munkatársat keres.

kreatív tervezô

Rovatunkban a Széchenyi Ist-
ván Egyetem öregdiákjait mu-
tatjuk be, és igyekszünk példa-
ként állítani a pályaválasztás
előtt álló fiatalok elé. Ezúttal is-
merjék meg dr. Pólik Zoltán ok-
leveles villamosmérnök életút-
ját és gondolatait. 

Középiskolai tanul-
mányaimat Győr-
ben végeztem a
Jedlik Ányos Gép-
ipari és Informati-
kai Középiskola
Számítástechnikai
Programozó sza-
kán. A műszaki világ, a számítástech-
nika és az elektronika iránti érdeklődé-
sem mellett a pályaválasztáskor befo-
lyásolta a döntésemet az is, hogy a te-
lekommunikáció, az elektronikus esz-
közök és a számítástechnika robbaná -
s szerű fejlődésének lehettünk tanúi,
amelyből azt a következtetést vontam
le, hogy az ilyen eszközök működését
értő szakemberekre a jövőben egyre
nagyobb szükség lesz. Mivel az elekt-
ronikai ipar fejlődése azóta is töretlen,
legjobb döntéseim között tartom szá-
mon, hogy a Széchenyi István Egye-
tem villamosmérnöki képzése mellett
tettem le a voksomat. A mesterképzés

A Széchenyibôl az elektronikai iparba
elvégzése után Veszprémbe költöz-
tem, ahol a Balluff Elektronika Kft. ku-
tatás-fejlesztési csoportjában kap-
tam lehetőséget arra, hogy ismeretei-
met újabb területeken bővíthessem.
Munkám mellett az egyetemtől sem
szerettem volna teljesen elszakadni,
ezért a Műszaki Tudományi Doktori
Iskola képzésére is jelentkeztem,
ahol tavaly szereztem meg az infor-
matikai tudományág doktori fokoza-
tát. Ennek ellenére a tanulást nem
célom befejezni, mivel hosszú távon
sikeres csak az lehet, aki lépést tud
tartani a fejlődéssel.

Veszprémi munkám miatt az egye-
tem napi életében nem tudok jelen
lenni, de meghívott oktatóként fél -
évente 5-6 előadás erejéig részt ve-
szek az oktatási tevékenységben. A
felsőoktatás és a munkáltatói szféra
szoros együttműködése elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy a munka világába
érkező friss diplomások használható
tudással kerüljenek ki az egyetemek-
ről, ezért fontosnak tartom e két sze-
replő egymáshoz való közelítését.

A vidéki egyetemekre jellemzően,
Győrben is igaz, hogy a hallgatóknak
a viszonylag kis létszám miatt na-
gyobb lehetőségük van a tanárokkal,
oktatókkal való közvetlenebb viszony
kialakítására. 

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A Muravidék Baráti Kör Kulturá-
lis Egyesület képzőművészei
mutatkoznak be a Napóleon-
házban rendezett tárlaton, feb-
ruárban. 

Győrffy Sándor képzőművész a pén-
teki megnyitón elmondta, a Muravi-
dék Baráti Kör Kulturális Egyesület ti-
zennyolc éve alakult azzal a céllal,
hogy a magyar és nemzetközi kultu-
rális életben munkájával elősegítse a
művészeti és egyéb kulturális esemé-
nyek megvalósulását a Kárpát-me-
dencében. A Határokon át című tár-
lat négy országban, öt helyszínen
mutatkozik be Győr mellett, Buda-
pesten, a szlovéniai Lendván, a felvi-
déki Komáromban és az erdélyi Ma-
rosvásárhelyen. 

A győri kiállításon az egyesület 65
alkotója közül 23 munkáit láthatja a
közönség, többek mellett a helyi Mila-
novich Ildikó, Farkas Zsuzsa és Selé-
nyi Károly István munkáit, de vannak
kiállítók Szlovákiából, Svédországból
és az Egyesült Államokból is.

Határokon át

Az alkotók jóvoltából egy rendkívül
sokszínű, technikában gazdag tárlatot
nézhetnek meg az érdeklődők. 

Résztvevő művészek:
A. Bak Péter, Aknay János, Balla

András, Balogh István Vilmos, Berei
Zoltán, Bodnár Imre, Csikós Tibor, Do-
lán György, Farkas Zsuzsa, Ghyczy
György, Hernádi Paula, Kőrösi Papp
Kálmán, Lovász Erzsébet, Matzon
Ákos, Milanovich Ildikó, Nagy Béla La-
jos, Péter László, Selényi Károly Ist-
ván, Szalai Dániel, Jozef Tihanyi, Var-
ga-Welther Júlia, Ványai Magdolna,
Végh Éva.

A kiállítás február 28-ig, hétfő kivé-
telével minden nap 10 és 18 óra kö-
zött látogatható.
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A téli idôszakban
KÜLÖNÖSEN FONTOS
szervezetünk védelme

NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATA ALAPJÁN!

MagneQ10

PRÉMIUM MINÔSÉG ELÉREHTÔ ÁRON!

• 4 hatóanyag 1 tablettában
• Magnézium + Koenzim Q10 + E-vitamin + B6-vitamin
• Fontos a szívnek, az agynak és az izmoknak!
• Koleszterinszint-csökkentô (sztatin) tablettát szedôknek

kifejezetten ajánlott

Keresse a gyógyszertárakban vagy
rendelje meg ingyenes házhoz szállításssal
a   www-drdezsi.hu webáruházban.

Vitamindús új évet kínálunk!

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Újabb bemutatóra készül a Vas-
kakas Bábszínház: vasárnaptól
látható a Máté Angi lírai hangvé-
telű mesekönyvéből készült elő-
adás az új otthonukban. Az em-
lékfoltozók című darab érzéke-
nyen mesél egy életen át tartó
barátság különleges erejéről és
két generáció korántsem azonos
látásmódjáról, zenével és sok-
sok varázslattal. A rendezőt,
Markó Róbertet kérdeztük.

Kik a mese főszereplői, a tündérri-
gólányok?

Emlékfoltozó tündérrigólányok –
ez a foglalkozásuk hivatalosan. Ha va-
laki elfelejtett valamit, akkor ír nekik
egy levelet, és ők megfoltozzák az em-
lékét. Ez a varázsképességük.

Máté Angi lírai hangvételű, azo-
nos című mesekönyve elevenedik
meg teljes egészében a színpadon?

Az erdélyi származású magyar írónő
néhány éve adta ki ezt a mesekönyvet,
melyben a kislányával való kapcsolatát
dolgozza fel. Ők az emlékfoltozók, gumi-
csizmával báboznak, labdarózsákat fon-
nak egymás hajába, megcsiklandozzák
a holdat. Nálunk a két emlékfoltozót Ko-
csis Rozi és újvári Janka játsszák, az ő
életüket, mindennapjaikat mutatjuk be
a darab első részében, majd egyszer
csak megérkezik a Gergely Rozi által ját-
szott fiatal emlékfoltozó tündérrigólány,
Akáci Anna – ez már a mi hozzátoldá-
sunk Máté Angi meséjéhez. A mi gene-
rációváltásról szóló történetünkben
konfliktusok kerekednek abból, hogy a
fiatal tündér megérkezik a két sokat lá-
tott emlékfoltozóhoz és próbálja meg-

Tündérrigólányok költöznek
a Vaskakas Bábszínházba

tudni tőlük, mi az a titkos összetevő, ami
nélkül nem lehetséges az emlékfoltozás. 

Eközben rengeteg csoda történik.
A varázslatokat fénnyel, zenével, ko-

reográfiával jelenítjük meg. Ebben segít-
ségünkre van az új épületünk színházter-
me, hiszen itt sokkal nagyobbak a tech-
nikai lehetőségeink, mint a Gyermekek
Házával közös épületben voltak. A nagy-
színpadi előadás új élmény és kihívás a
színészeknek is, hiszen egész más egy
százfős nézőtérnek játszani, mint a há-
romszáz férőhelyesnek. Az előadás kü-
lönlegessége még, hogy élő zenés lesz,
Tóth Balázs szaxofonon szolgáltatja az
effekteket, a zenei aláfestést és a dalo-
kat. Bábos elemekkel dolgozunk, de
alapvetően élő szereplős előadás lesz,
melyet óvodás kortól ajánlunk. Felvétel-
ről a Győri Nemzeti Színház színművé-
sze, Ungvári István is közreműködik, egy
kék roller hangjaként.

A szerző egyedi hangvételben ír,
és gondolkodásnyi szüneteket hagy.
Át tudták menteni a könyv különle-
ges hangulatát?

Arra törekedtünk, hogy Máté Angi
furcsa, lírai világát, egyedi szóalkotása-
it, lassabb tempóját megjelenítsük az
első részben. Akkor pörögnek fel az
események, amikor megérkezik a fiatal
tündérrigólány. Mint mindig, most is
igyekszünk olyan előadást készíteni,
ami nem csak a gyerekeknek, hanem a
felnőtteknek is élvezetes. Szeretném,
ha a gyerekek a fiatal tündérlánnyal azo-
nosulnának, hiszen számukra termé-
szetes, szükséges ez a generációváltás,
hogy pozícióhoz, tapasztalathoz, mun-
kához jussanak. Az idősebbek szem-
pontjából viszont drámai esemény,
hogy el kell hagyni azt a közeget, termé-
szetes világot, ahol ők, adott esetben
237 éve léteznek.
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szerző: farkas m., zoljánszky a.
fotó: marcali gábor

Kodály Zoltán által összegyűj-
tött örök érvényű, sodró erejű
népdalok és egy csodálatos me-
se álmokkal, szerelemmel át-
szőve – ezt hozza el a magyar
szuperhős, Háry János története
a Győri Nemzeti Színház színpa-
dára. A szombaton debütáló
daljátékot Kerényi Mihály ren-
dezi, a főszerepekben pedig Fej-
szés Attilát és Kun Ágnes Annát
láthatjuk.

A történet keretét egy nagyabonyi
kocsma adja, ott idézi fel az öreg
Háry az ivócimborák szórakoztatásá-
ra a hajdani világraszóló kalandjait,
amikor még Napóleont is legyőzte.
Az eredeti művet 90 évvel ezelőtt,
1926-ban mutatták be, s különleges
jelentősége, hogy általa elsőként szó-
lalhatott meg népzene operaszínpa-
don. Az alapot Garay János, Az obsi-
tos című költeménye jelenti, a re-
formkori költő hőséből indult ki Ko-
dály Zoltán, s valósított meg egy „el-
len-népszínművet”. A legendát akar-
ta daljátékában ábrázolni, mert iga-

„Az életre kelt magyar meseteremtô fantázia”
zabbnak érezte, mint a történetet.
Mai perspektívából nézve a költe-
mény sugallta hősiesség önámítás,
viszont a reformkor idealisztikus vilá-
ga alkalmas volt egy ilyen fajta tün-
dérvilág ábrázolásához. „Az első be-
mutató óta rengeteget változott a tör-
ténelmi, politikai, társadalmi helyzet
Magyarországon, azonban úgy tűnik,
hogy Kodály egyáltalán nem gondolt
a műbe politikát. A népdalgyűjtés so-
rán együtt élt a falvakban a parasz-
tokkal, és azonosult velük. A mérhe-
tetlen szegénységet, s az irántuk ér-
zett szánalmat érezhetjük a dalok-
ban” – mutatott rá Kerényi Mihály
rendező, és hozzátette, a mesemon-
dás, álmodozás pedig mindig éltette
az embereket, magyar jellegzetes-
ség, hogy ilyen módon próbáljuk túl-
tenni magunkat a problémákon. A
rendező Háry Jánost szerethető hős-
nek képzelte el, szerelmét, Örzsét pe-
dig egy talpraesett parasztlánynak,
aki az egyetlen alak, akivel valóban
találkozott a főhős. A mű születésé-
hez hozzátartozik még, hogy Kodály
szerette volna propagálni a népzenét,
így kapóra jött számára a két szövegí-
ró, Harsányi Zsolt és Paulini Béla
megkeresése. A szándék a fent leír-

tak miatt is sikeresnek tekinthető, a
magyar népdalkincset tovább örökítő
művet ráadásul azóta is töretlen nép-
szerűséggel játsszák a magyar szín-
padokon, sőt, a legjellegzetesebb
dallamokból összeállított zenekari

szvit a világ nagy hangversenyterme-
iben is szerepel.

Zenetörténészek sokasága vitatko-
zik azon, hogy daljáték vagy opera a
Háry János. Silló István karmester
szerint egyértelműen daljáték, hiszen
nem igényel a színészektől operaéne-
kesi kvalitást, a hangszerelés minősé-
ge azonban operai szintre emeli a köl-
teményt.

„Ő maga az életre kelt magyar me-
seteremtő fantázia. Nem hazudik: me-
sét teremt; költő. Amit elmond, soha-
sem történt meg, de ő átélte, tehát
igazabb a valóságnál” – így jellemezte
Kodály Zoltán Háry Jánost, akit a győ-
ri színpadon Fejszés Attila alakít. A
színművész Téglásról származik, ami
elmondása szerint segíti az ízig-vérig
magyar hős megformálásában.

Marci Bácsi szerepében pedig ere-
detileg Bede-Fazekas Csabát láthat-
juk, ám a Kossuth-díjas művész be-
tegsége miatt Németh Gábor, a Ma-
gyar Állami Operaház magánénekese
játssza ideiglenesen a komikus ko-
csist.

A darabról még többet megtudhat-
nak a Győr+ Televízió hétfői, 19.30-
kor kezdődő, Kulisszák mögött című
műsorából.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

DAS TRADITIONELLE AUFLE-
GEN DES BAGUA – eine Orientie-
rung in das Thema bietet der nächs-
te Vortrag in der Feng Shui Werk -
statt welcher am 4. Februar um
17.30 Uhr im Schloss Bezerédj be-
ginnt. Auf dem Vortrag gibt es über
die Hauptcharakteristik der acht Le-
bensbereiche, sowie über ungünsti-
ge Energieverläufe und Möglichkei-
ten diese zu beheben zu hören.

Vernissage der Ausstellung „DIE FARBEN
DER NATUR” von Harcsásné Szivák Éva
am 11. Februar um 16.30 Uhr im József At-
tila Bildungshaus (Móra Ferenc park 1.) . Die
Ausstellung wird eröffnet von der Kunst -
pädagogin Tanai Guzorán Anna. Unter Mit-
wirkung von: Mojzer Mária Rákhel (Gedicht).
Öffnungszeiten: bis 4. März 2016, werktags
von 10-16 Uhr.

LÚDAPÓS MÄRCHEN – Eines der Schmuckstücke der wertvollen Kammermusik
von C.M.Weber ertönt am 14. Februar um 16 Uhr in der Synagoge in einer Darbie-
tung der Künstler des Győrer Philharmonieorchesters. Das Konzert wird in Karne-
valsstimmung fortgesetzt, dies mit einem Stück von Ránki György.

Die Erin ne rungs -
 falten – die Auf-
führung in der
nächsten Familien-
matinee erzählt
sensibel von der
besonderen Kraft
einer lebenslangen
Freundschaft. Ter-
min: 7. Februar um
11 Uhr im Bartok-
Saal des Vaskakas-
Puppentheaters
mit Musik und viel,
viel Zauberei.

AUF DEN SPUREN VON VIVIAN MAIER –
amerikanischer Dokumentarfilm für Filmlieb-
haber am 09. Februar um 17 Uhr im Rómer
Ház. …Bei der Durchforstung der Geschichte
alter Gebäude in Chicago stößt der junge His-
toriker John Maloof  auf eine bei einer Auktion
erstandene Schachtel von Negativfotos und dieser
Tag veränderte nicht nur sein Leben, sondern
machte ihn schon bald zum Millionär...

Am 6. Februar um
17 Uhr findet die
Champions-Lea-
gue-Begegnung
GYŐRI AUDI ETO
KC GEGEN BU-
CURESTI in der
Audi Arena statt.



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A programokról részletesen a gyôri Látogatóközpontban érdeklôdhet  (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu). 
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!
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KULTURÁLIS kínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

PARTI NAGY LAJOS – IBUSÁR monodrá-
mája során direkt és indirekt módon ismerked-
hetünk meg egy magányos menetjegykiadó,
Jolika sérelmeivel, problémáival február 19-én,
a Menház Színpadon.

FOLYTATÓDIK AZ OKULÁRÉ PROJEKT
február 8-án 19 órakor a Kozi Drink Bárban. A
kortárs dráma- és felolvasószínházi sorozat mos-
tani fordulójában, a HÁBORÚ témájában alkot-
tak a felkért írók rövid, egyfelvonásos műveket.
Győrött az alábbi három drámát hallhatják: Pru-
zsinszky Sándor: Katonakabát, Somogyi Tibor:
Front van, Korcsmáros András: Élet-halál kérdés.

FARSANG A 'DÚDOLÓ' BABA-MAMA
KLUB rendhagyó farsangi rendezvényére vár-
ják a babákat és a mamákat február 9-én 10–
12 óra között, az Újvárosi Művelődési Házban. 

A tradicionális Bagua felhelyezésének mód-
ja, betájolása a témája a FENG SHUI MŰ-
HELY következő előadásának, amely febru-
ár 4-én 17.30 órakor kezdődik a Bezerédj-
kastélyban. Az előadáson a nyolc életterület
legfőbb jellemzőiről, valamint a kedvezőtlen
energiamozgások és azok orvoslási lehető-
ségeiről hallhatnak az érdeklődők.

BALOGH BÉLA: SZA-
BADULÁS AZ ÉRZEL-
MEK FOGSÁGÁBÓL cí-
mű könyvének bemutató-
ján vehetnek részt az ér-
deklődők február 10-én 18
órai kezdettel, a Hotel Kon-
ferenciában. 

MI AZ ÉLET VALÓDI CÉLJA? Ki vagyok én?
Mi a dolgom a világon? Mit tegyek, hogy tartós
harmóniában élhessek? Többek között ezekre
a kérdésekre is választ kaphatnak az érdeklő-
dők február 8-án 17.30 órakor kezdődő Tuda-
tos Életmód Klubban. Az előadás után vezetett
meditáció kereté-
ben gyakorolhatják
a résztvevők a bel-
ső lecsendesedést.
Helyszín: Bezerédj-
kastély, I. emeleti
klubterem.

Szulejmán Szigetvárnál – 1566 címmel, Horváth
Gábor könyvtáros, hadtörténész technikus elő-
adását hallgathatják meg az érdeklődők február
9-én 17.30 órakor a Bezerédj-kastélyban.

VIVIAN MAIER NYOMÁBAN – című, ame-
rikai dokumentumfilmet nézheti meg a filmked-
velő közönség február 9-én 17 órai kezdettel a
Rómer Házban. (Teleki út 21.) …John Maloof
nevű fiatal történész Chicago régi épületeinek
történetét kutatva, egy bolhapiaci aukción
megvett egy doboznyi negatívot, és ez a nap
nemcsak megváltoztatta életét, de csakhamar
milliomossá is tette…

A TERMÉSZET SZÍNEI címmel,
Harcsásné Szivák Éva kiállítása nyílik
február 11-én 16.30 órakor a József
Attila Művelődési Házában (Móra Fe-
renc park 1.) . A kiállítást megnyitja
Tanai Guzorán Anna művésztanár.
Közreműködik: Mojzer Mária Rákhel
(vers). Látogatható: 2016. március 4-
ig, hétköznap 10–16 óráig.

Antal Judit mentálhigiénés szakember mutatja
be legújabb, IGAZGYÖNGY 2 című kötetét
február 10-én 17 órakor, a Kisfaludy Károly
Könyvtár 2. emeleti rendezvénytermében (Ba-
ross G. út 4.). Antal Judit és férje, Bánházi
György 2015 nyarán újabb két zarándokutat –
összesen 800 kilométert – gyalogolt végig. A
könyv egyfajta útinapló: bemutatja az utat, a lá-
tottakat, de bepillanthatunk a szerző lelkébe is.
A kötetet Bánházi György fotói illusztrálják.

AZ ARANYKAPU ZENEKAR farsangi koncert-
tel várja az apróságokat február 8-án 17 órakor és
február 9-én 10 órakor Győrben, a Gyermekek Há-
za dísztermében (Aradi vértanúk útja 23).

LÚDAPÓ MESÉI. Weber érté-
kes kamarazenéjének egyik
gyöngyszeme csendül fel a Győri
Filharmonikus Zenekar művészei -
nek előadásában február 14-én
16 órakor, a zsinagógában. A kon-
cert farsangi hangulatban folytató-
dik, Ránki György darabjával.
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Borozó
szolo, pince, bor´́ ´́

A mellékletet írja és szerkeszti: Wurmbrandt András

A napfény ízei
A hónap pincészete

A Pécsinger Szôlôbirtok
Lehet-e az olaszrizlingből könnyű,

gyümölcsös bort csinálni? Sikerülhet-e
egy gazdálkodásban a generációvál-
tás úgy, hogy az operatív vezetőcsere
a terméket tekintve jelentős minőségi
ugrással is jár? És vajon fontos-e,
hogy egy szőlőfeldolgozó üzem épüle-
te ne csak funkcióit tekintve legyen
rendben, hanem még jól is nézzen ki?

A Pécsinger család mindhárom
kérdésre igennel válaszolt a közel-
múltban, melynek bizonyosságát mi

is megtapasztalhattuk a győrújbaráti
Báródomb szemet vonzó zöld épüle-
tében, ahol többek között természete-
sen olaszrizlinget kóstoltunk. Ifjabb
Pécsinger János szerint egy olyan
bort, mint amilyen a nyári szerelem.
De mielőtt választ adunk az induló kér-
désre, és egy kicsit részletesebben is
megvizsgáljuk Pécsingerék palackba
zárt új szerelmeit, ugorjunk vissza az
időben, Jánostól Jánosig, azaz a fiútól
az apáig.
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Pécsinger János szavatartó em-
ber. Amikor több mint 20 évvel ezelőtt
kisfiával a győrújbaráti Báródombon
szánkózott, megígérte a kis Jánoská-
nak, hogy egyszer házat épít neki a te-
rületre. A fiú felnőtt, és hogy a családi
legendáriumban még szimboliku-
sabb helyet kapjon a történet, a két
férfi együtt épített – no nem egészen
házat, hanem sokkal inkább – új jövőt. 

A több mint két évtizede szőlőmű-
veléssel és borkészítéssel is foglalko-
zó agrármérnök apa ugyanis felismer-
te az idők szavát: a jól kipróbált, hor-
dós technológia helyét átvette az acél-
tartályos reduktív eljárás, illetve az ez-
zel kombinált fahordós érlelés. Az így
készült borok üdébbek, frissebbek,
élénkebb illat-, íz- és zamatvilággal
rendelkeznek, és ami ennél is fonto-
sabb – már ha ebből él az ember –, a
fogyasztók többsége ma már az ilyen
típusú palackozott borokat keresi. A
rendszerváltás után anyai nagyapja
földjeit kárpótlásból visszaszerző, ma
50 hektáros szőlőültetvénnyel gazdál-
kodó agronómusnak volt milyen ala-
pokon újragondolni a családi gazda-
ság talán legromantikusabb üzlet -
ágát. A szőlőeladásnak köszönhetően
ugyanis olyan meghatározó borásza-
tokkal alakított ki jó kapcsolatot, mint
a balatoni Varga, a somlói Kreinba-
cher – vagy épp a pannonhalmi Apát-
sági Pincészet. Ahogy mondja, a lé-
digbor piac egyre inkább szűkül, kocs-
mából is kevesebb van, és az ahhoz
a minőséghez, kiszereléshez szo-
kott fogyasztók is egyre inkább
eltűnnek. Olyan útra kellett te-
hát lépniük, amelyen a piac
nem akadályozó, hanem ösz-
tönző szerepet tölt be. Pécsin-
ger János persze azt is tudja,
hogy az új műsorhoz – stabil,

jó minőségű, több szegmens-
ben is értékesíthető, csavarzáras pa-

lackban pihenő borok – új férfi is kell,
és fiával szövetkezve új tervet rajzolt.

Ennek egyik pillére az ökogazdál-
kodásból származó szőlő- és almalé-
készítés, a másik pedig a borászat lett.
Mindehhez uniós forrást is nyertek, és
felépült az Ekler Dezső, Ybl-díjas épí-
tész által tervezett szőlőfeldolgozó,
amely a pasztőröző eljárással készülő
gyümölcslevek mellett alkalmas re-
duktív és hordós érlelésű borok előál-
lítására is. 

De ha már itt tartunk, időzzünk egy
kicsit az épületnél is, amelynek terve-
zője nem ismeretlen a borászok kö-
zött, hiszen több pincészet papírra ve-
tése fűződik a nevéhez. Ahogy az ope-
ratív feladatokat, úgy a szót is időköz-
ben átvevő ifjabb Pécsinger János
meséli, Ekler Dezső – egyébként rá jel-
lemző módon – rejtett az épületbe
1-2 csavart is, amelyekre ők csak ké-
sőbb jöttek rá. Ilyen például, ahogy azt
az Octogon építészeti magazin is
megírta, hogy
„a borászat

belső szögtörésének vek-
tora átcsúsztatható, rávetít-
hető, vagyis párhuzamos a pan-
nonhalmi bazilika tengelyének vonalá-
val. A két vonal, a két épület szerkesz-
tési elve összefügg!” Na tessék,
mondhatjuk, a tradíció, a múlt és a jö-
vő összecsengésének egy újabb szim-
bóluma a Pécsinger szőlőbirtokon,
amelynek levét a 2015-ös évjáratból
töltötték először palackba. S ha már
itt tartunk, konkretizáljuk, hogy a
mennyiségét tekintve mindenképpen
zászlóshajónak számító olaszrizling
mellett milyen fajtákra alapoznak – fo-
lyamatban vannak egyébként az új te-
lepítések is – a Báródombon. A fehé-
rek közül pinot blanc, királyleányka,
cserszegi fűszeres, rajnai rizling, irsai
olivér és sauvignon blanc adja a reper-
toárt, amelyet a merlot, pinot noir és
a cabernet franc sor színesít. Jelenleg
három tétel van palackban, a már em-
lített olaszrizling fajtabor,
amelynek gyümölcsös
jegyei, lehengerlő illat-
és ízanyagai átgon-
doltatják velünk
mindazt, amit eddig
nagyapáink kedvenc
fröccsboráról hit-
tünk. Na igen, jegyzi
meg ifjabb Pécsinger

János, hazánkban élő, egyébként
francia borász szaktanácsadójuk ér-

ti a dolgát, az intenzív zöld almás, kör-
tés, mangós jegyek stabil savgerinc-
cel párosulnak. 

A második tétel egy cuveé, amely a
leg újabb generációra, köztük a legifjabb,
11 hónapos Pécsinger Jánosra utal. A
cserszegi fűszeres, pinot blanc, királyle-
ányka és olaszrizling házasítás alapanya-
gai szelektált parcellákból származnak. 

Harmadik borukról, a pinot noir ro-
zéról pedig talán elég, ha annyit mon-
dunk, a győri Borháló és Borpont bor-
kereskedések kóstolás után szinte
azonnal felvették a kínálatukba. 

Amit pedig még nem sokaknak volt
szerencséjük megkóstolni, az a jelenleg
is tölgyfa hordókban érő merlot vörös-
bor, amelyet apa és fia szinte minden
héten megízlel, ellenőriz. Ez a bor kihoz-
za a bölcsességet az emberből, így ki-
felé menet még megbeszéljük vendég-
látóinkkal, hogy ők hosszú távra tervez-

nek, nem egy jól sikerült évjárat sze-
retnének lenni, hanem 10-20 év

múlva is a piacon lévő, stabil, mi-
nőségi borkészítők. 

Búcsúzóul egy magnum
palackot nyomnak a kezünk-
be, és megígértetik velünk,

hogy tavasszal, zsendüléskor
visszajövünk. Így lesz, hi-

szen ki ne keresné fel
megint a napfény

ízeit és a nyári
szerelmet...
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Mi itt Pannonhalmán arra szövet-
keztünk, hogy jellemzően fehér fajták-
ból, acéltartályban erjesztett, reduktív,
könnyű borokat készítsünk. Ehhez ala-
kítottuk ki a technológiát, amellyel
tisztított mustból kiindulva, nagyon
üde, finom illat- és ízvilágú borok állít-

hatók elő. Meglátásunk szerint ez az
ezredforduló kedvelt bortípusa. Az ezt
megelőző időben a klasszikus, hordó-
ban történő erjesztés, illetve érlelés
volt jellemző.

A két bortípus, illetve technológia
nem írta felül a másikat, hiszen mára
mindkettő egymás mellett él, s bevett
szokás akár a kettő ötvözete is. Az
acéltartályos érlelés után a tartályban
finomseprőn tarthatjuk a bort vagy ér-
lelésre hordóba is fejthetjük.

Az Apátsági Pincészetben cél a
bor beltartalmának növelése, minél
teljesebbé tétele, élvezhetőségi ide-
jének, gazdagságának fokozása. En-
nek érdekében kifejezetten kívána-
tosnak tartjuk, hogy az acéltartály-
ban erjedt tételeket is finomseprőn
tartsuk. A borra gyakorolt kedvező
hatás intenzitásának érdekében,
gyakran alkalmazzuk a seprő mozga-
tását, átkeverését is.

Egy képletes példával szólva, a bor
a seprője nélkül olyan, mint a gyermek
az anyja nélkül. Azaz minél többet van-
nak együtt, annál teljesebb a bor
élete. Persze mindezt jól átgondolt

Borászok közt

Acéltartály vagy hordó,
sur lie vagy battonage?

Liptai Zsolt, a Pannonhalmi Apátsági Pincészet fôborásza 
módon, céltudatosan kell csinálni, to-
vábbá az sem mindegy, hogy mi az
alapanyagunk. Ezért a nulladik lépés
a must tisztítása, hiszen csak úgy le-
het seprővel érlelni, ha az tiszta, s
csak az elhalt élesztőket, tiszta száraz-
anyagot tartalmazza.

Az apátsági borok közül példákat
hozva, újborunk, a St. Martinus készí-
tésénél az elsődleges szempont,
hogy november második felében már
a piacon kell lennie, ezért ez egy köny-
nyed fehér, tökéletesen reduktív bor.
Olaszrizlingünket és rajnai rizlingün-
ket április-május táján hozzuk forga-
lomba, február-március környékéig vi-
szont a finomseprőjén érlelgetjük
őket, hogy minél testesebbek legye-
nek. Aztán vannak bizonyos tételek,
amelyeket 5 hektoliteres hordókban
tartunk, ezeket nem fejtjük meg az er-
jedés után, sőt az érlelés első idősza-
kában hetente-kéthetente, majd ké-
sőbb havonta fel is keverjük a seprőjü-
ket, így krémesebb textúrájú, na-
gyobb testű, behízelgőbb bort ka-
punk. Ezzel a technikával egy hosszan
érlelhető fehérbor születését segíthet-
jük elő. A hordós érlelést és seprőn
tartást jellemzően nyár közepéig, azaz
9-10 hónapig végezzük, tehát hosszú
időt tölthet a „gyermek az anyjával”. E
stílus képviselői nálunk a Chardonnay
Válogatás vagy a Hemina borunk
alapanyagai (pinot blanc, viognier).

Egyébként ennek az érlelési tech-
nikának a chardonnay szőlőfajtából
készült borok a zászlóshajói, hazája
pedig klasszikusan Burgundia, eset-
leg a Loire völgye. A mi borvidékün-
kön talán ugyancsak a chardonnay er-
re a legalkalmasabb, és meghálálja az
efféle kezelést, gondoskodást. Ha egy
chardonnay nagyon reduktív és újbor-
szerű, az a meglepőbb, a fogyasztók
ugyanis többnyire szeretik, ha a fent
leírt, úgynevezett battonage-eljárás-
sal készülnek ezek a borok.

Fontos hangsúlyozni azonban,
hogy a fent említett különböző bortí-
pusok egymás mellett élnek a piacon,
mindegyiknek van helye a fogyasztók
poharában és a gasztronómiában
egyaránt.

Borászszótár

Viognier
A Viognier

a Rhone-völgy északi részéről 
származó szőlőfajta. Jó cukorgyűjtő.
A narancs, az akácvirág, a citrusok, 

a trópusi gyümölcsök és az érett sárgabarack
íz- és illatjegyeit hordozza. Nem bőtermő fajta.

A belőle készült bor krémes, sűrű textúrájú, 
aromagazdag, gyümölcsös. A Pannonhalmi

Apátsági Pincészet Hemina cuveéjének 
az egyik alapanyaga. Főbb termőterületei: 

Franciaország, Kalifornia és Ausztrália. 

(Forrás:
vinopedia.hu)

A kóracél tartályos reduktív eljárás
az elsődleges íz-, illat- és zamatanya-
gokra koncentrál, míg a tradicionális,
oxidatív eljárás hagyja, hogy a másod-
lagos aromaanyagok is kifejlődjenek a
borban. A nehéz, kemény, száraz fehér-
boroknál, illetve az aszú jellegű borok-
nál az ízvilágnak jót tesz az érlelés, míg
vörösborok esetében teltebb aromát
eredményez a fahordó. Persze ehhez
megfelelően magas alkohol- és tannin-
tartalmú borok kellenek, amelyeknek
bőven van gyümölcstartalmuk is. 

Az érlelésnek három szakasza van.
Az első a fejlődési szakasz, ennek ideje
alatt finomodik a bor, majd eléri a tető-
pontját, viszont ezután átlép a hanyatló
szakaszba, és csökken az élvezeti érté-
ke. A három szakaszt leginkább az illat-
anyagok változása különbözteti meg
egymástól. A szőlőből származó illat-
anyagokat ugyanis a fahordós érlelés
során újak váltják fel. Egyes borházak
stílusává vált a barrique hordós érlelés,
amikor nagy fafelületre kisebb mennyi-
ségű bor koncentrálódik, ez eredmé-
nyezi például a karamellás, kávés, vaní-
liás aromák kialakulását. A nagy beltar-
talmi értékű borokat ilyenkor 9–24 hó-
napon át hordóban tartják. Ezen ízek
mértékét a hordó égetésének mértéke

Linzer Sámuel, a fertôrákosi Winelife Pincészet borásza
befolyásolja. Ugyanakkor most úgy lá-
tom, hogy ez a fajta érlelés kicsit hát-
térbe szorult a nagy, 5-10 hektoliteres
fahordókkal szemben. De nemcsak a
hordó anyaga, hanem a tároló edény-
nek helyet adó pince adottságai is
meghatározóak. A jó minőséghez fon-
tos, hogy jól szellőző, megfelelő, állan-
dó hőmérsékletű (12–14 Celsius-fok),
alacsony páratartalmú helyiség legyen.

A finomseprős érlelésnél kétféle me-
tódus van, az elnevezés mindkettőnél
francia eredetű, az egyik a sur lie, a má-
sik pedig a battonage technika. Előbbi-
nél a durvaseprőről való lefejtés után, az
így leülepedő finomseprőn (1–10 mik-
ron részecskeméret) hagyjuk a bort;
utóbbinál pedig bizonyos időközönként
fel is keverjük azt. Ennek az éremnek
azonban két oldala van: a pozitív ered-
mény, hogy csökken a bor húzóssága,
fanyarsága, javul a színstabilitása, tel-
tebb lesz, és az eljárás segíti a biológiai
almasav bontását, valamint a fehérje -
stabilitást is. Ízében fűszeres, érett, kan-
dírozott gyümölcsre emlékeztető aro-
mák alakulnak ki. A másik oldal viszont,
hogy például kén-hidrogénes, illetve
metil-merkaptán (égett gumi, fokhagy-
ma) szag is kialakulhat a borban. 

Meg kell jegyeznem azt is, hogy a
seprőn tartásnál reduktív viszonyok
alakulnak ki, a seprő nem engedi az
oxigént érvényesülni, megköti – a bat-
tonage technikával, a felkavarással
épp ennek a kockázatát csökkentjük. 

Érdekes lehet még néhány szóban
beszélni arról is, hogy a bor, élő anyag-
ként a palackban is érik. A palackozás
ideális esetben a fejlődési szakaszt figye-
lembe véve, a tetőpont előtt történik, és
így a megfelelően érlelt borok 2–5 évig,
illetve kiváló minőség esetén, 8-10 évig
is eltarthatók, és élvezettel fogyasztha-
tók. Még akkor is, ha adott esetben, a
csúcspontjukon már túl lévő, hanyatló
szakaszba lépett borokról is van szó. 

Rovatunkban két borász segítségével járunk körül különböző szakmába vágó témákat,
kérdéseket. Ebben a hónapban az erjesztés és az érlelés, illetve annak különböző módjai állnak
a középpontban. Állandó szakértőink most ezzel kapcsolatban fejtik ki véleményüket. 
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Képzeljék, a házam garázsában
parkol egy Bugatti, egy Ferrari
és egy Lamborghini! Én azon-
ban, valami különös gondolattól
vezérelve, kis középkategóriás
családi autómmal álltam rajt-
hoz az idei Forma–1-es Magyar
Nagydíjon, és csodák csodája –
megnyertem!

A történet természetesen nem igaz,
de akkor mégis miért meséltem el?
Mert valami nagyon hasonlót csinált
a mádi Holdvölgy Pincészet akkor,
amikor elküldte tulajdonképpeni alap-
borát, egy birtokválogatást a Decan-
ter Asia Wine Awards versenyre,
ahonnan aranyéremmel tért haza. Ő a
Vision.

Jelképesnek is mondhatnánk,
hogy épp ezzel a fantázianévvel sike-
rült ezt a páratlan bravúrt végrehajta-
nia, hiszen küldetésüket is igen ha-
sonló mottóval, a „Tokaji álommal” de-
finiálták. És ha álom, egyre inkább be-
teljesülni látszik! Talán nem is tudnak
róla, de elképesztő számmisztika mű-
ködik körülöttük. Mindeddig 3 boru-
kat küldték el versenyre, mindhárom
fantasztikus eredménnyel zárt: a már
említett 2013-as Vision mellett a
2011-es Culture 6 Puttonyos Aszú a
Decanter World Wide Awardsról ho-
zott el aranyérmet – nem mellékesen
a Regionális Trófea társaságában –,
az igen beszédes nevű 2012-es Exal-
tation sárgamuskotály pedig TOP 10-es,
illetve ha már arra járt, aranyérmes
bor lett a Muscats du Monde-on, a vi-

Hangulatjelentés és sci-fi
a mádi Holdvölgy Pincészetrôl

lág messze legjelentősebb muskotály-
versenyén.

Szintén a hármas szám bűvöli a fi-
gyelmünket akkor is, amikor a titkot
fürkésszük: honnan az alapok ehhez a
minden túlzás nélkül világraszóló siker-
hez? Elsőként meg kell említenünk a
birtok alapítóját, az álom megálmodó-
ját, Demko Pascal urat, akitől a szintén
versenygyőztes feldolgozó és vendég-
váró több pontján is olvasható alapel-
vek is származnak. Másodikként, de
semmi esetre sem kisebb jelentőség-
gel, beszélni kell Laci bácsiról (Hornyák
László), a vincellérről, aki a mai napig
meghajol a szőlő előtt minden munka
előtt, de aki előtt szeles időben néha
már a szőlő is fejet hajt; harmadrészt
pedig az ő tevékenységét beteljesítő,
hihetetlen tudással és nyitottsággal
munkába álló Gincsai Tamásról, a fő-
borászról, aki bonyolultabb aromatér-
képet rajzolt a Furmintról, mint a londo-
ni metróhálózat.

Újabb hármasba botlunk, ha a bo-
rok karakterének lenyűgöző harmó-
niáját kutatjuk: itt ugyanis valóban

érvényesül a sok helyen csak szlo-
genként emlegetett „szenthárom-
ság”: szőlő, terroir, ember. A terroir
pedig igazi tokaji, igazi mádi. A
számmisztikát tovább követve meg-
tudhatjuk, hogy a szőlők 7 kiváló dű-
lő 21 különböző parcellájában kap-
nak helyet, így még az adott terüle-
ten belül is hangsúlyt nyernek azok
a nüansznyi eltérések, amiket a több-
ség talán észre sem venne.

A pincerendszer pedig, ami 1,8 ki-
lométer hosszan, több szinten kígyó-
zik a kincseket rejtő felszín alatt, legin-
kább Dante labirintusára emlékeztet,
viszont mi nem a Pokolban, hanem a
fold alatti mennyországban bolyon-
gunk, vezetőnk pedig nem Vergilius,
hanem az a Jójárt Gergő, aki úgy me-
sél az utolsó kavicsról és pókhálóról is,

mintha legalábbis ide született volna,
ebbe a riolit tufa borbölcsőbe.

Egész egyszerűen a Holdvölgy bo-
rairól nem érdemes beszélni. Ahogy
nem szeretném leírni azt sem, mi ra-
gadott meg a szerelmemben, miért hi-
szek elvekben, miért szeretek élni. Túl
esszenciális, túl lényegi a tartalmuk
ahhoz, hogy szavakkal kísérelhetnénk
meg visszaadni azt. El kell menni
Mádra, meg kell ismerni azokat a dű-
lőket, ahol a szőlők teremnek, azokat
a borokat, amik belőlük készülnek, és
legfőképpen azokat az embereket,
akik lélekkel töltik meg ezt a sci-fi re-
gényekbe illő, űrállomás szerű szuper-
komplexumot. Ez ugyanis ÉLMÉNY.

Minden más csak űr-mértékkel
mérhető…

A Holdvölgy Pincészet a közeljövőben Győrbe látogat, hogy egy re-
mek kóstoló keretein belül mutassa be borait. Újra találkozhatunk
például a tavalyi győri bornapok legjobb édes borának választott
2011-es Exaltation névre keresztelt nedűvel. A sárgamuskotály a
Tokaji szőlőhegyeken elterülő pincészet egyik legkiválóbb bora.

Helyszín: Borház Gyôr
Idôpont: 2016. február 18. 19 óra

Borház Gyôr
Kossuth L. u. 26.

https://www.facebook.com/
Borház-Magyarország-Gyôr

Tel.: (70) 228 7904

BORKÓSTOLÓ

Kis pincészetek nagy borai
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PR-CIKK HIRDETÉS

Az IMPERIAL Holdings sikertörténete
1948-ban Johannesburgból indult,
mára viszont már a világ 64 pontján
45.000 munkavállalója van, melyből
20.000 munkatárs a logisztikai divízió -
ban dolgozik. 

Magyarországon, Kecskeméten talál-
kozhattunk  először 2011-ben a Panopa
Logistik Magyar Kft.-vel az autóipari lo-
gisztika területén, majd egyre erősödött
az együttműködés, és 2012 óta már egy
másik telephelyen, Győrben is jelen va-
gyunk mint logisztikai szolgáltató.

2012 szeptemberétől napjainkig
egy dinamikusan fejlődő nagyvállalattá
nőttük ki magunkat, és jelenleg Győr-
ben több mint 500 munkavállalóval
nyújtunk stratégiai partnerünk részére
logisztikai szolgáltatást a hét minden
napján, több mint 100.000 m2-en az
LOC1 és LOC2 csarnokaiban. 

Az elmúlt bő 3 évben sok pozitív vál-
tozáson ment keresztül a Panopa Logis-
tik Magyar Kft. A Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
pontja támogatásával sorra indíthattunk
a vállalat munkatársai részére szakmai
képzéseket, stratégiai partnereinkkel to-

„Új név, töretlen lendület”
Korábbi Panopa Logistik Magyar Kft. 2016. januártól IMPERIAL Logistics Kft. néven folytatja tevékenységét

vábbi hatósági vizsgákat bonyolítottunk
le annak érdekében, hogy munkatársa-
ink az állandóan változó törvényi és jog-
szabályi előírásoknak megfeleljenek. Si-
kerként könyveljük el, hogy győri nagy-
vállalatként minden dolgozónk saját ál-
lományban van, és nincs kölcsönzött
munkavállalónk. A foglalkoztatás ezen tí-
pusát vállalatunk az elmúlt években a
próbaidő idejére próbálta leszorítani,
majd átvette a szakmailag megbízható
munkatársakat.

Miért jó nálunk dolgozni? 
Sokan vagyunk a vállalatnál, és ná-

lunk mindig van kitől segítséget kérni.
Aki jól teljesít, annak van előrelépési
lehetősége és fejlődhet szakmailag,
több területről is szerezhet ismerete-
ket. Nálunk mindenki egyformán kap
esélyt, lehet akár pályakezdő fiatal,
vagy nyugdíjhoz közeli munkatárs. 

Úgy gondoljuk, hogy lojális, szak-
mailag felkészült munkavállalókkal dol-
gozunk együtt, akik szeretik a  munká-
jukat, a kollégáikat tisztelik, és arra ösz-
tönzik magukat, hogy csapattagként a
vállalatot szakmailag, erkölcsileg teljes
biztonságban sikerre vigyék.

Partnereink közül egyre többen lát-
ják bennünk a dinamikusan fejlődő, iz-
galmas változásokon átment vállala-
tot, amit érdemes komolyan venni. A
vevőink egyre pozitívabban értékelik
az új egységes vállalati arculatunkat,
mely egy nagy lépéssel közelebb vitt
minket ahhoz, hogy a piaci résztvevők
tudatában mi, mint – IMPERIAL Lo-
gistics International – egy erős, átlát-
ható márkaként jelenjünk meg. 

Az Imperial Logistics Internatio-
nalt, mint a dél-afrikai Imperial Hol-

ding Limited 100%-os leányvállalatát
hozták létre duisburgi központtal, az-
zal a céllal, hogy ellásson minden Af-
rikán kívüli logisztikai feladatot.

Új nevünk IMPERIAL Logistics Kft.
ezt az egységet fejezi ki, kapcsolódá-
sunkat az anyacégünkhöz Dél-Afriká-
ban, egy nagy nemzetközi világválla-
lathoz, a mögöttünk álló sokoldalú,
soknyelvű nemzetközi szervezethez.

Csatlakozz Te is ehhez a dinamiku-
san fejlődő, fiatalos szervezethez, légy
a mi csapatunk tagja MÁR HOLNAP!

A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval ren-
delkezô IMPERIAL Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai
központjában, a megnövekedett feladatok, újabb projektek
minôségi kiszolgálása érdekében

Raktári munkatársakat
keres azonnali kezdéssel.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• minimum 8 általás végzettség
• logisztikai szolgáltatónál szerzett tapasztalat elôny
• Pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság

Fôbb feladatok:
• Göngyölegkezelés
• Göngyölegtisztítás /papírhulladék eltávolítása/
• Göngyölegszortírozás típusonként

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Hosszú távú munkalehetôség
• Versenyképes fizetés
• Jutalmazási rendszer
• Munkába járási támogatás 
• Erzsébet-utalvány már a próbaidô alatt
• Cafetéria rendszer 
• Targoncavezetôi tanfolyamon való részvétel lehetôsége

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos
szervezethez, légy a mi csapatunk tagja MÁR HOLNAP!

Munkavégzés helye: Gyôr • Érd.: 96/900-174
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:

palyazat@panopa.hu 

A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval ren-
delkezô IMPERIAL Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai
központjában, a megnövekedett feladatok, újabb projektek
minôségi kiszolgálása érdekében

Raktári adminisztrátorokat
keres azonnali kezdéssel.

Fôbb feladatok, munkák:
• Anyagmozgások leképezése SAP vállalatirányítási rendszerben
• Raktári folyamatokhoz tartozó adminisztrációs feladatok elvégzése
• Raktárkészletekkel kapcsolatos ellenôrzések
• Dokumentációkezelés
• Munkavégzés több mûszakos munkarendben 

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Középfokú iskolai végzettség
• Erôs felhasználói szintû számítógépes ismeretek (MS Office) 
• Elôny: SAP vállalatirányítási rendszer ismerete
• Terhelhetôség
• Jó problémamegoldó képesség
• Csapatmunka
• Elôny: logisztikai szolgáltatónál szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Hosszú távú munkalehetôség
• Fiatalos, dinamikus csapat
• Versenyképes fizetés
• Jutalmazási és cafetéria rendszer
• Munkába járási támogatás
• Erzsébet-utalvány már a próbaidô alatt

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos
szervezethez, légy a mi csapatunk tagja MÁR HOLNAP!

Munkavégzés helye: Gyôr • Érd.: 96/900-174
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@panopa.hu 

A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval ren-
delkezô IMPERIAL Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai
központjában, a megnövekedett feladatok, újabb projektek
minôségi kiszolgálása érdekében

Targoncavezetôket
keres azonnali kezdéssel.

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos
szervezethez, légy a mi csapatunk tagja MÁR HOLNAP!

Munkavégzés helye: Gyôr • Érd.: 96/900-174
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@panopa.hu 

Az álláshoz tartozó elvárások:
• jogosítvány elektromos targoncára

(3324, 3312, 3313 típ. vagy 3332 típ.)
• Pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság
• Több mûszakos munkarend vállalása

(három és folyamatos mûszak)
Fôbb feladatok:

• Anyag (termék) sérülésmentes gépi mozgatása,
betárolása, kitárolása

• Göngyölegkezelés
• Egyéb raktáros feladatok 

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Típusvizsgák indítása
• OKJ-s tanfolyamokon való részvétel
• Fiatalos, dinamikus csapat
• Jutalmazási és cafetéria rendszer 
• Munkába járási támogatás
• Erzsébet-utalvány már a próbaidô alatt
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GASZTRO CREATIVE CHEF

creative chef

Fogások a francia
konyhából
Nagy Eszter, az RTL Klub Konyhafônök 2 címû
mûsorának harmadik helyezettje ezen a héten is
különleges gasztronómiai utazásra invitál rovatá-
ban. Az úti cél ezúttal Franciaország.

1 kg vöröshagyma, 2 dl szá-
raz fehérbor, 6-7 dl zöldség-
alaplé, zöldfûszer (ka kukk fû
vagy rozmaring, esetleg majo-
ránna), egy evôkanál liszt, pár
szelet kenyér, 20 dkg aromás
sajt (pl. ementáli), só, bors, 2
evôkanál vaj, olívaolaj.

Fehérboros kagy
Fontos, hogy a kagylót mindig fris-

sen vagy mélyhûtve szerezzük be, és
alaposan gyôzôdjünk meg arról, hogy
mindegyikük szorosan össze van zárva.
Azt a kagylót, amely kinyílt, ne használ-
juk fel, hiszen az idô elôtt elpusztult (de
ezt valószínûleg a szagán is érezni fog-
juk. A kagylók héját felhasználás elôtt
alaposan sikáljuk le folyó hideg víz alatt,
a „szakállukat” távolítsuk el és felhasz-
nálásig tegyük ôket hûtôbe.

A vaj és az olívaolaj keverékén meg-
pirítom a vékony karikákra vágott új-
hagymát, hozzáadom a reszelt
vagy aprított fokhagymát és felen-
gedem a fehérborral. Pár perc
forralás után hozzáöntöm a
zöldségalaplevet, sózom, bor-
sozom és újabb forralás után
belehelyezem a már megtisz-
tított kagylókat, és mindaddig,
amíg nem nyílnak ki, lefedve,
takarékon továbbfôzöm (azo-
kat a kagylókat, amelyek nem
nyílnak ki fôzés után, szintén
ne fogyasszuk el). Az illatos
„tenger gyümölcseit” frissen kifô-
zött spagettitésztával és egy jó
adag petrezselyemmel megszórva
tálalom.

A vajat az olívaolajjal felhevítem és
a vékony karikákra vágott hagymát el-
kezdem benne pirítani. Mikor a hagy-
ma elkezd üvegesedni, lefedem és kö-
zepes lángon, a pörzsanyagot idôn-
ként fel-felkaparva készítem tovább
mindaddig, míg a hagyma teljesen ösz-
sze nem esik és szinte barnás nem
lesz. Ekkor felöntöm a borral és addig
forralom, míg a bor csaknem mind elfô.
Ekkor hozzáadom a lisztet, csomómen-
tesre keverem, borssal és sóval átpirí-
tom és felöntöm a zöldségalaplével.
Kb. még 20 percig fôzöm, az aprított
zöldfûszert csak a legvégén adom hoz-
zá. A levest pirított, olvasztott-sajtos ke-
nyérrel kínálom.

A tejszínes hagymaleves a világ egyik leggyorsabban el-
készíthetô étele. Ezzel szemben a francia hagymalevesben
se tejszín nincs, se nem készül gyorsan. A jó hír, hogy nagyon
egyszerû, viszont egy-két szabályt itt is be kell tartani a töké-
letesség eléréséhez. Az eredeti francia hagymalevest öntött-
vas edényben készítik, lassan, az edény aljáról folyamatosan
felkaparva a pörzsanyagokat. Az szintén megosztja a közvé-
leményt, hogy kell-e ebbe a levesbe bármilyen zöldfûszer. Én
mindig az aznapi kedvemnek megfelelôen ízesítem, általában
egy kevés kakukkfûvel.

Francia hagymaleves Francia égetett t

2 dl tej, 20 dkg vaj, 20 dkg liszt, fél
tk. só, fél tk. cukor, 6 db tojás. A
krémhez: 3 dl tej, 3 tojás sárgája,
egy rúd vanília, 12-15 dkg étcso-
koládé, egy evôkanál rum
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ló spagettivel 1 kg fekete- vagy kékkagyló,
egy csomag újhagyma, fél fej
fokhagyma, egy nagy marék
friss petrezselyem, 5 dkg vaj,
olívaolaj, 2 dl száraz fehérbor,
1 dl zöldségalaplé só, bors,
25-30 dkg spagettitészta

észta rumos csokoládéval töltve
A képviselôfánk, a profiterol, a croquembouche

(ejtsd: krokenbus) a háziasszonyok rémálma. Pe-
dig ha valóban jót akarunk enni, érdemes ezt ott-
hon, frissen elkészíteni. Semmi ördöngösség nincs
benne, csupán az arányok, néhány szabály betar-
tása, és higgyék el: Önöknek is tökéletesre sikerül.

A tésztához a vajat, a tejet a cukorral és a sóval
összeforralom, hozzáadom a lisztet, és mindaddig
keverem, amíg gömbbé összeállva le nem válik az
edény faláról. Ekkor a tûzrôl levéve, egyesével, hab-
verôvel hozzákeverem a tojásokat. Mindaddig,
amíg az elôzô tojást fel nem vette a tésztánk, azaz
mindaddig, amíg fényes a teteje, nem adom hozzá
a következôt. Az így elkészült masszát habzsákba
töltöm, és kis halmokat nyomkodok belôle egy sü-
tôpapírral bélelt tepsire. A tésztákat elômelegített
sütôbe helyezem, és 15-20 percig sütöm 200 fokon.
(10 perc elteltével a hômérsékletet visszaveszem
180 fokra.) A tészta akkor kész, ha szépen felpuf-
fadt és aranybarna teteje elkezdett enyhén megre-
pedezni. A tésztákat még melegen kettévágom
vagy egy fakanál végével kilyukasztom, hogy a ma-
radék gôz eltávozhasson, így biztosan tovább ro-
pogós marad. A tejbôl, a tojások sárgájából, a va-
níliarúdból és a csokiból a rum hozzáadásával fô-
zött krémet készítek, majd ha kihûlt, ezt töltöm a fán-
kocskákba.

Polgár 
Chardonnay
Barrique

Villányban nemcsak remek vörösborokat
találunk, hanem csodálatos fehérborokat
is. Polgár Zoltán Chardonnay Barrique
bora a fajtajellegesség mellett megmutat-
ja a villányi terroirt. Illatában a citrus mel-
lett barackot érezhetünk. A hordós érlelés
jegyei a vajasság, a vanília egyáltalán
nem túlzó benne, nem dominál, hanem
kiegészíti a bor gyümölcsös jegyeit,
ahogy ezt kell. Teste telt, szép savakkal
kápráztat el minket. Bor—étel párosítás-
ban nagyon szeretjük a Chardonnay-t, mi-
vel igazi „Jolly Joker”. Zseniális párosítás,
akár egy tartalmas leveshez, tengeri her -
ken tyûkhöz, de a csokoládés gyümölcs-
höz is kedvesen idomul.

A Creative Chef fogásaihoz
a Borháló ezt ajánlja:

Gyôr, Pálffy u. 3. Nyitva tartás: hétfô—szombat 10—20
www.borhalo.com/gyor Facebook: borhalogyor 
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Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

FEBRUÁR 6., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:05 Új csaj  04:25 Új csaj 
04:45 Szívek doktora  05:25 Szívek
doktora  06:05 Top Shop 06:40 Kö-
lyökklub  09:35 Top Shop 10:25 Ne-
velésből elégséges  10:50 Street
Kitchen  11:20 4ütem  11:55 Glee
- Sztárok leszünk!  12:55 A nagy
svindli  14:00 A nagy svindli 
15:05 Érintés  16:05 2012 - Végze-
tes robbanás  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Fókusz Plusz  19:15 A til-
tott királyság  21:10 Harmadnapo-
sok  23:05 Elrabolt élet  00:50
Sorsvonat  02:45 Totál szívás 03:30
Gálvölgyi-show 

04:00 Doktor D  04:40 Super Car 
05:05 Babavilág  05:30 Egzotikus
Ázsia 06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2
matiné 09:30 Csoportban marad 
10:00 Csoportban marad  10:30
Én is tükörbe nézek  11:00 Babavi-
lág  11:30 Trendmánia  12:00
Psych - Dilis detektívek  13:00 Csa-
ládi Titkok  14:00 Kuzey Güney –
Tűz és víz  15:00 Gyilkos sorok 
16:05 Mr. Bean nyaral  18:00 Té-
nyek 19:00 Jurassic Park  21:45 A
szellemlovas  00:00 A fekete ruhás
nő  02:05 Sportos 02:15 Psych - Di-
lis detektívek  03:05 A szépség és a
szörnyeteg  03:50 Jersey lány 

05:15 Harmadik műszak  06:00 TV-
Shop 06:30 Will és Grace  07:00
Will és Grace  07:25 Will és Grace
 07:50 Szívek szállodája  08:45
Szívek szállodája  09:40 Szívek szál-
lodája  10:40 Amerikai mestersza-
kács  11:35 Amerikai mestersza-
kács  12:35 Knight Rider  13:35
Knight Rider  14:35 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  15:30 NCIS:
Los Angeles  16:25 NCIS: Los An-
geles  17:25 Csupasz pisztoly 2 1/2
– A dermesztő rémület  19:10 A dö-
gös és a dög  21:00 Csak egy kis
pánik(15) 23:10 Shannara - A jövő
krónikája(15) 00:10 Halálod napja 
02:00 Will és Grace  02:25 Will és
Grace  02:50 Harmadik műszak 
03:35 Harmadik műszak 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Civil kurázsi 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:25 Sporthírek (ism.)
08:30 Konkrét (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:25 Sporthírek (ism.) 09:30
Hello Győr! (ism.) 10:00 Híradó (ism.)
10:25 Sporthírek (ism.) 10:30 Képúj-
ság 18:00 Credo 18:30 Civil kurázsi
(ism.) 19:00 Győri7 19:45 Konkrét
(ism.) 20:00 Üzleti negyed (ism.)
20:30 Kulisszák mögött (ism.) 21:00
Konkrét (ism.) 21:15 Kamarai Maga-
zin (ism.) 21:30 Hello Győr! (ism.)
22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Konkrét
(ism.) 23:00 Képújság

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 7., VASÁRNAP
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Gálvölgyi-show  04:35 Szí-
vek doktora  05:15 Szívek doktora
 05:55 Fókusz Plusz  06:20 Top
Shop 06:50 Kölyökklub  09:45
EgészségKalauz  10:15 Top Shop
11:10 A Muzsika TV bemutatja! 
11:45 Havazin  12:15 XXI. század -
a legendák velünk élnek  12:50 Há-
zon kívül  13:20 Új csaj  13:50 Új
csaj  14:15 Spionfióka  16:10 Szi-
ki-szökevény  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 A szállító  19:50 Angya-
lok és démonok  22:20 Tökéletes
katona: Egy új kezdet  00:20 Portré
 00:50 Ments meg!  01:35 Ments
meg!  02:15 Ments meg!  03:10
Totál szívás 

04:35 Kuzey Güney - Tűz és víz 
05:20 Sportos 05:30 Egzotikus Ázsia
06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné
09:45 Több mint TestŐr  10:15 A
Miller család  10:40 A Miller család
 11:05 A Miller család  11:30
Stahl konyhája  12:00 Psych - Dilis
detektívek  13:00 Családi Titkok 
14:05 Gyilkos sorok  15:10 Gyilkos
sorok  16:15 Marley meg én: A kö-
lyökévek  18:00 Tények 19:00 Jég-
korszak 3. - A dínók hajnala  21:00
Anyám nyakán  23:05 Michael Clay-
ton  01:35 Sportos 01:45 A szép-
ség és a szörnyeteg  02:30 A szép-
ség és a szörnyeteg  03:15 Négy
férfi, egy eset  03:40 Gyilkossági
helyszín 

05:05 Harmadik műszak  05:50 TV-
Shop 06:25 Amerikai mesterszakács
 07:10 Amerikai mesterszakács 
08:00 Szívek szállodája  08:55 Szí-
vek szállodája  09:55 Will és Grace
 10:25 Will és Grace  10:55 Will
és Grace  11:25 Will és Grace 
11:55 A Tetovált Séf  12:30 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  13:30
NCIS - Tengerészeti helyszínelők 
14:30 NCIS: Los Angeles  15:25
Kutyám, Jerry Lee 3.  17:25 A dö-
gös és a dög  19:15 Csupasz pisz-
toly 2 1/2 – A dermesztő rémület 
21:00 Benjamin közlegény  23:20
Kutyám, Jerry Lee 3.  01:20 A Teto-
vált Séf  01:50 Shameless - Szé-
gyentelenek  02:50 Shameless -
Szégyentelenek  03:45 Harmadik
műszak 

07:30 Kulisszák mögött (ism.) 08:00
Credo (ism.) 08:30 Üzleti negyed
(ism.) 09:00 Konkrét (ism.) 09:15 Ka-
marai Magazin (ism.) 09:30 Vény nél-
kül  (ism.) 10:00 Széchenyi Híradó
(ism.) 10:30 Nyugdíjas Egyetem
(ism.) 11:30 Képújság 18:00 Győri7
(ism.) 18:45 Konkrét (ism.) 19:00 Hel-
lo Győr! (ism.) 19:30 Konkrét (ism.)
20:00 Hello Győr! (ism.) 20:30 Crea-
tive chef (ism.) 21:00 Nyugdíjas Egye-
tem (ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45
Konkrét (ism.) 23:00 Képújság

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 8., HÉTFŐ
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Fókusz  04:30 Négyen négy
ellen - A családi játszma  05:00 Ba-
rátok közt  05:30 Top Shop 05:55
Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL Klub
Híradó 08:10 Fókusz  08:40 Magya-
rul Balóval 09:15 Asztro Show 10:15
Top Shop 12:05 Fókusz Plusz 
12:35 Story Extra  13:05 Éjjel-nap-
pal Budapest  14:20 Négyen négy
ellen - A családi játszma  15:00 Is-
ten áldjon, Esperanza! 16:10 Szulej-
mán  17:25 Story Extra  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:45 Barátok közt  21:20 Dr.
Csont  22:25 Glades - Tengerparti
gyilkosságok  23:30 RTL Klub Hír-
adó 00:00 Magyarul Balóval 00:40
Csont nélkül 01:40 Havazin  02:10
Alcatraz  02:50 Alcatraz  03:30
Gálvölgyi-show 

05:10 Csapdába csalva  05:35 Dok-
tor D  06:20 Mokka  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
Szeretned kell!  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban  20:15 Magánnyo-
mozók  21:20 Pitch Black - 22 éven-
te sötétség  23:35 Ügyféllista 
00:35 Tények Este 01:20 Aktív 
01:50 Sportos 02:00 Ezo.TV 03:00
Elit egység  03:45 Az uralkodónő 

05:05 Harmadik műszak  05:50 TV-
Shop 06:20 Will és Grace  06:45
Will és Grace  07:10 Jóbarátok 
07:35 Jóbarátok  07:55 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  08:50 Szívek
szállodája  09:50 Knight Rider 
10:50 Amerikai mesterszakács 
11:45 Esküdt ellenségek: Bűnös szán-
dék(15) 12:40 A S.H.I.E.L.D. ügynökei
 13:40 NCIS - Tengerészeti helyszí-
nelők  14:45 NCIS - Tengerészeti
helyszínelők 15:45 NCIS: Los Ange-
les  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 Végső állomás(15) 23:00
Zaklatás(15) 01:45 Két pasi - meg egy
kicsi  02:10 Knight Rider 

07:00 Hello Győr! (ism.) 07:30 Épí-
tech (ism.) 07:45 Kamarai Magazin
(ism.) 08:00 Creative chef (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Szé-
chenyi Híradó (ism.) 09:30 Konkrét
(ism.) 09:45 Képújság 18:55 Verselj
velem 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Kulisszák mögött 19:55
Verselj velem 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Kulisz-
szák mögött (ism.) 20:55 Verselj ve-
lem 21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sport-
hírek (ism.) 21:30 Konkrét 21:55 Ver-
selj velem 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Gázfröccs
(ism.) 22:55 Verselj velem 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 9., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:30 Paloma  05:10 Csapdába
csalva  05:35 Doktor D  06:20
Mokka  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 Szeretned kell! 
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
 20:15 Magánnyomozók  21:20
Sherlock és Watson  22:20 Sher-
lock és Watson  23:25 Franklin és
Bash  00:25 Tények Este 01:10 Ak-
tív  01:40 Sportos 01:50 Ezo.TV
02:50 Diamond Club 

05:05 Harmadik műszak  05:50 TV-
Shop 06:20 Will és Grace 06:45 Will
és Grace  07:05 Jóbarátok  07:30
Jóbarátok  07:55 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei  08:50 Szívek szállodája 
09:50 Knight Rider  10:50 Amerikai
mesterszakács  11:45 Esküdt ellen-
ségek: Bűnös szándék(15) 12:45 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  13:40 NCIS -
Tengerészeti helyszínelők  14:45
NCIS - Tengerészeti 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 Zakla-
tás(15) 23:50 Benjamin közlegény 
02:05 Két pasi - meg egy kicsi 02:30
Knight Rider 

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 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Hello Győr! (ism.) 20:55 Verselj
velem 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Konkrét
(ism.) 21:55 Verselj velem 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Civil kurázsi (ism.) 22:55 Ver-
selj velem 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Konkrét
(ism.) 23:45 Képújság

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz 04:30 Négyen négy el-
len - A családi játszma  05:00 Bará-
tok közt  05:30 Top Shop 05:55 Jó
reggelt, skacok! 07:35 RTL Klub Hír-
adó 08:10 Fókusz  08:40 Magyarul
Balóval 09:15 Asztro Show 10:15 Top
Shop 12:05 Havazin  12:35 Story
Extra  13:05 Éjjel-nappal Budapest
14:20 Négyen négy ellen - A családi
játszma 15:00 Isten áldjon, Esperan-
za!  16:10 Szulejmán  17:25 Story
Extra  18:00 RTL Klub Híradó 18:55
Fókusz 19:30 Éjjel-nappal Budapest
 20:45 Barátok közt  21:20 A men-
talista  22:25 XXI. század - a legen-
dák velünk élnek  22:55 RTL Klub
Híradó 23:25 Magyarul Balóval 00:05
A Grace klinika 01:05 Túsztárgyalók
 02:00 A Muzsika TV bemutatja: Mi
muzsikus lelkek 02:25 Totál szívás 
03:10 Gálvölgyi-show 

04:05 Hazajáró 04:35 Hagyaték
05:05 "A magok oltalmára..." - Erdé-
lyi erődtemplomok 05:15 Szerelmes
földrajz 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 Hazajáró 06:25
Magyar történelmi arcképcsarnok
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:25
Család-barát 09:00 Scrooge 11:00
Noé barátai 11:30 Térkép 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:45 Kult+
 12:55 Ízőrzők: Bugyi 13:35 Hazajá-
ró 14:05 Magyar Krónika  14:40
Másfélmillió lépés Magyarországon
 15:10 Szerelmes földrajz 15:40
Egy őrült éjszaka  17:00 Gasztroan-
gyal  18:00 Híradó 18:40 Szeren-
cseSzombat  19:40 A Dal 21:50 Ke-
nó  21:55 Üvegtigris  23:45 Adéle
és a múmiák rejtélye  01:35 MüpArt
– Lo'Jo  03:05 Üvegtigris 

04:50 Hagyaték 05:20 Szerelmes föld-
rajz 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gon-
dolatok 05:55 Rome Reports - Vatiká-
ni híradó 06:15 „Így szól az Úr!" 06:25
Református riportok 06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:30 Család-barát
09:05 Isten kezében 09:30 Kereszt-Té-
nyek 09:40 Katolikus krónika 10:05 Új
nemzedék 10:30 Unitárius magazin
11:00 Evangélikus riportok 11:25 Mai
hitvallások 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55
Rúzs és selyem 13:30 A hegyek lánya
14:55 Gyémántok az örökkévalóság-
nak  17:00 Hogy volt!? 18:00 Híradó
18:40 Doc Martin  19:35 Magyaror-
szág, szeretlek! 21:00 Csak színház és
más semmi 22:00 Kenó 22:05 Az
ügyfél 00:05 Láthatatlan jel 01:45
Gyémántok az örökkévalóságnak 
03:40 Szellem a palackból

05:05 „A magok oltalmára..." – Erdélyi
erődtemplomok 05:20 Szerelmes
földrajz 05:45  Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 06:05 Brown atya 
06:55 Kenó 07:00 Híradó 07:25 Ro-
ma Magazin 07:55 Domovina 08:25 A
múlt fogságában  09:20 Kisvárosi
doktor  10:15 Család-barát 11:30
Állati melósok 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelentés
12:45 Kult+ 12:55 Jamie 30 perces
kajái 13:25 Vendégváró Kína 14:25
Szívek doktora  15:10 Brown atya 
16:05 Rex Rómában  17:00 Ridikül
 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelen-
tés 18:40 Kisvárosi doktor  19:35
Maradj talpon!  20:35 Kékfény 
21:35 Bosszú  22:20 Kenó  22:25
On the Spot  23:20 Magyar Krónika
 23:55 Narancsos kacsasült 
01:45 Az ügyfél

05:15 Szerelmes földrajz 05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Brown atya 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
Srpski Ekran 07:55 Unser Bildschirm
08:25 A múlt fogságában 09:20 Kis-
városi doktor  10:15 Család-barát
11:40 A világörökség kincsei 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:35
Időjárás-jelentés 12:45 Kult+  12:55
Jamie 30 perces kajái 13:25 Univer-
zum 14:25 Szívek doktora  15:10
Brown atya  16:05 Rex Rómában 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:40 Alpesi őrjárat
19:45 Maradj talpon! 20:45 Önök
kérték! 21:45 Laura rejtélyei  22:35
Kenó  22:40 A Nagyok  23:10 Mü-
pArt Classic - Ránki Dezső az - Évad
művésze - válogatás 01:00 Hölgyek
öröme  01:55 A szamurájkard 
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FEBRUÁR 10., SZERDA
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:15 Az uralkodónő  05:00 Sport-
os 05:10 Csapdába csalva  05:35
Doktor D  06:20 Mokka  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
Szeretned kell!  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban  20:15 Magánnyo-
mozók  21:20 Need for Speed 
00:00 Hazudj, ha tudsz!  01:05 Té-
nyek Este 01:50 Aktív  02:15 Sport-
os 02:25 Ezo.TV 03:25 My Girl - Az el-
ső szerelem 

05:50 TV-Shop 06:20 Will és Grace 
06:45 Will és Grace  07:05 Jóbará-
tok  07:30 Jóbarátok  07:55 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  08:50 Szívek
szállodája  09:50 Knight Rider 
10:50 Amerikai mesterszakács 
11:45 Esküdt ellenségek: Bűnös szán-
dék(15) 12:45 A S.H.I.E.L.D. ügynökei
 13:40 NCIS - Tengerészeti helyszí-
nelők  14:45 NCIS - Tengerészeti
helyszínelők  15:45 NCIS: Los Ange-
les  16:45 NCIS: Los Angeles 
17:40 Amerikai mesterszakács 
18:40 Jim szerint a világ  19:10 Jim
szerint a világ  19:40 Két pasi - meg
egy kicsi  20:10 Két pasi - meg egy
kicsi  20:35 Két pasi - meg egy kicsi
 21:00 15 perc hírnév  23:30 Ame-
rikai pite 5. - Pucér maraton(15) 01:40
Két pasi - meg egy kicsi  02:05
Knight Rider 

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 Zooo+ 19:55 Ver-
selj velem 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Zooo+ (ism.)
20:55 Verselj velem 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Konkrét 21:55 Verselj velem 22:00
Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Hello Győr! (ism.) 22:55 Verselj
velem 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Konkrét
(ism.) 23:45 Képújság

GYŐR+ TV
05:20 Szerelmes földrajz 05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Brown atya 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
Hrvatska kronika 07:55 Ecranul nostru
08:25 A múlt fogságában  09:20 Al-
pesi őrjárat  10:25 Család-barát
11:40 A világörökség kincsei 12:00 Dé-
li harangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjá-
rás-jelentés 12:45 Kult+  12:55 Ja-
mie 30 perces kajái 13:30 A baglyok
röpte 14:25 Szívek doktora  15:10
Brown atya  16:05 Rex Rómában 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:40 Alpesi őrjárat 
19:45 Maradj talpon!  20:40 Skandi-
náv lottó sorsolás 20:50 Hawaii Five-
0  21:40 Mit gondolsz, ki vagy? 
22:45 Kenó  22:50 Munkaügyek 
00:25 A rejtélyes XX. század  00:55
Mr. és Mrs. Bridge 

04:00 Fókusz  04:30 Négyen négy
ellen - A családi játszma  05:00 Ba-
rátok közt  05:30 Top Shop 05:55
Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL Klub
Híradó 08:10 Fókusz  08:40 Magya-
rul Balóval 09:15 Asztro Show 10:15
Top Shop 12:05 4ütem  12:35
Story Extra  13:05 Éjjel-nappal Bu-
dapest  14:20 Négyen négy ellen -
A családi játszma  15:00 Isten áld-
jon, Esperanza!  16:10 Szulejmán 
17:25 Story Extra  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz  19:30 Éjjel-
nappal Budapest  20:45 Barátok
közt  21:20 Szulejmán  22:35 Há-
zon kívül  23:00 RTL Klub Híradó
23:30 Magyarul Balóval 00:10 Odaát
 - Rejtélyek nyomában 01:10 Odaát
 - Az idő ura 02:10 Totál szívás 
03:05 Totál szívás 

FEBRUÁR 12., PÉNTEK
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:30 Az uralkodónő  05:10 Csap-
dába csalva  05:35 Doktor D 
06:20 Mokka  09:25 Stahl konyhája
 09:30 Babapercek  09:40 Teles-
hop 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 Szeretned
kell!  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 Magánnyomozók
 21:20 Hulk  00:15 Grimm 
01:20 Tények Este 02:00 Aktív 
02:20 Sportos 02:30 Ezo.TV 03:30
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
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Hello Győr! (ism.) 20:55
Verselj velem 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Konk-
rét 21:55 Verselj velem 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Széchenyi Híradó (ism.) 22:55 Verselj
velem 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Konkrét
(ism.) 23:45 Képújság

GYŐR+ TV

FEBRUÁR 11., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
04:40 Hagyaték 05:20 Szerelmes föld-
rajz 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gon-
dolatok 06:05 Brown atya  06:55 Ke-
nó  07:00 Híradó 07:10 Időjárás-je-
lentés 07:25 Slovenski Utrinki 07:55 Al-
pok-Duna-Adria 08:25 A múlt fogságá-
ban  09:20 Alpesi őrjárat  10:20
Család-barát 11:40 A világörökség kin-
csei 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:35 Időjárás-jelentés 12:45
Kult+  12:55 Jamie 30 perces kajái
13:25 Az Ushuaia expedíció  14:15
Szívek doktora  15:00 Brown atya 
15:55 Tappancs, a mesterdetektív 
16:45 Szerencse Híradó  17:00 Ridi-
kül  18:00 Híradó 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:40 Alpesi őrjárat 19:45 Ma-
radj talpon! 20:45 Fábry 22:05 Ke-
nó 22:10 Shakespeare Bál 00:20 Eu-
rópa kemping  01:40 A mesék háza
 02:10 Pannon expressz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
05:10 Csapdába csalva  05:35 Dok-
tor D  06:20 Mokka  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
Szeretned kell!  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban  20:15 Magánnyo-
mozók  21:20 NCIS: Los Angeles 
22:25 NCIS: Los Angeles  23:30 Fe-
lejthetetlen  00:35 Tények Este
01:20 Aktív  01:45 Sportos 01:55
Ezo.TV 03:00 Emelt fővel: Az igazság
harcosa 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Zooo+ (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Zooo+ (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 Vény nélkül 
19:55 Verselj velem 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Vény nélkül  (ism.) 20:55 Verselj ve-
lem 21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sport-
hírek (ism.) 21:30 Konkrét (ism.)
21:55 Verselj velem 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Vény nélkül  (ism.) 22:55 Verselj ve-
lem 23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sport-
hírek (ism.) 23:30 Konkrét (ism.)
23:45 Képújság

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:30 Négyen négy
ellen - A családi játszma  05:00 Ba-
rátok közt  05:30 Top Shop 05:55
Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL Klub
Híradó 08:10 Fókusz  08:40 Magya-
rul Balóval 09:15 Asztro Show 10:15
Top Shop 12:05 Street Kitchen 
12:35 Story Extra  13:05 Éjjel-nap-
pal Budapest  14:20 Négyen négy
ellen - A családi játszma  15:00 Is-
ten áldjon, Esperanza!  16:10 Szu-
lejmán  17:25 Story Extra  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz 
19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:45 Barátok közt  21:20 Volt egy-
szer két Németország  22:25 Gyil-
kos elmék  23:25 RTL Klub Híradó
23:55 Magyarul Balóval 00:35 Home-
land - A belső ellenség  01:45 Visz-
lát, Bajnok!  03:30 Gálvölgyi-show


04:00 Fókusz  04:30 Négyen négy
ellen - A családi játszma  05:00 Ba-
rátok közt  05:30 Top Shop 05:55
Jó reggelt, skacok!  08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 12:05 Egész-
ségKalauz  12:35 Story Extra 
13:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:20 Négyen négy ellen - A családi
játszma  15:00 Isten áldjon, Espe-
ranza!  16:10 Szulejmán  17:25
Story Extra  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz  19:30 Éjjel-nappal
Budapest  20:45 Barátok közt 
21:20 Alkonyat  23:40 RTL Klub Hír-
adó 00:15 Magyarul Balóval 00:45
Piszkos csapat  01:50 Kemény mo-
torosok  02:40 Street Kitchen 
03:05 Totál szívás 

04:50 Hagyaték 05:15 Szerelmes föld-
rajz 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gon-
dolatok 06:05 Brown atya  06:55 Ke-
nó  07:00 Híradó 07:15 Időjárás-je-
lentés 07:25 Életkerék 07:55 Öt konti-
nens 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
12:45 Kult+  12:55 Jamie 30 perces
kajái 13:30 Mindörökké Gordon 14:25
Szívek doktora  15:15 Brown atya 
16:05 Tappancs, a mesterdetektív 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:40 Alpesi őrjárat 
19:40 Maradj talpon!  20:40 Colum-
bo: Régimódi gyilkosság 22:00 Kenó
22:05 Mindenből egy van 23:05 A
kútásó lánya 00:55 A lány és a farka-
sok  02:45 Columbo: Régimódi gyil-
kosság  03:55 Szellem a palackból 

06:20 Will és Grace  06:45 Will és
Grace  07:05 Jóbarátok  07:30 Jó-
barátok  07:55 A S.H.I.E.L.D. ügynö-
kei  08:50 Szívek szállodája  09:50
Knight Rider 10:50 Amerikai mester-
szakács  11:45 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék(15) 12:45 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  13:40 NCIS -
Tengerészeti helyszínelők  14:45
NCIS - Tengerészeti 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 Shannara
- A jövő krónikája(15) 22:00 Amerikai
pite 5. - Pucér maraton(15) 00:10 Két
pasi - meg egy kicsi 00:40 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék(15)

06:20 Will és Grace  06:45 Will és
Grace  07:05 Jóbarátok  07:35 Jó-
barátok  07:55 A S.H.I.E.L.D. ügynö-
kei  08:50 Szívek szállodája  09:50
Knight Rider 10:50 Amerikai mester-
szakács  11:45 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék(15) 12:45 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  13:40 NCIS -
Tengerészeti helyszínelők  14:45
NCIS - Tengerészeti 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 Kikép-
zés(15) 23:35 15 perc hírnév  02:00
Két pasi - meg egy kicsi 02:20 Szívek
szállodája  03:10 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék(15)

WWW.HATOS.HU

NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521 ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895 AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
ENG. SZÁM: E-000451/2014FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Emelt szintû német érettségi tanfolyam február 13-tól
• Közép és emelt szintû angol érettségi tanfolyamok március 4-tôl
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten is  
• Fordítások szakképzett fordítók által

• 60 órás angol és német lakossági tanfolyamok február 6-tól
• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok

több szinten is
• ÖSD, EURO, ECL, GazdálKODÓ, ZÖLD ÚT nyelvtanfolyamok

tavaszi nyelvvizsgákra
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ARRABONA VETÉLKEDŐ

A héten kezdôdik az „Arrabona évszázadai” című izgalmas műveltségi játék a Molnár Vid
Bertalan Művelődési Központ és a Győr+ Média szervezésében. Íme az első totó!

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

Iskola és csapat neve:

1. A mai Győr város területén az első na-
gyobb település Kr. e. 500 körül alakult ki.
Lakói kelták voltak, akik a várost Arraboná-
nak nevezték el. A római kereskedők Kr. e.
I. században költöztek ide. A honfoglalás
előtt éltek itt a germán, majd hun törzsek.
A római kori temető feltárásakor sírköve-
ket, szarkofágokat mentettek meg. Hol lát-
hatják a győriek a római kori emlékeket?

1. Gyermekmúzeum
2. Váczy Péter Gyűjtemény
X. Várkazamata-Kőtár

2. Az 1821-ben megkezdődő középkori vár-
fal bontásakor előkerült római kori sírköve-
ket, márványfaragásokat a Fácános kertben
(a mai Batthyány tér) gyűjtette össze Czech
János (1798–1854), győri polgármester.
Czech János szülőházában emléktáblát he-
lyeztek el. Hol látható az emléktábla?

1. Apáca utca
2. Király utca
X. Rákóczi Ferenc utca

3. A győri r. k. püspökség alapítása az 1001.
évre tehető. A Káptalandombon működik
1684-től a város egyik felsőoktatási intéz-
ménye.

1. Győri r. k. Hittudományi Főiskola
2. Széchenyi István Egyetem
X. Varga Tibor Zeneművészeti Intézet

4. A győri várat a török 1594-ben elfoglalta,
Pálffy Miklós és Schwarzenberg Adolf ve-
zetésével 1598-ban visszafoglalták. A vár
épségben állt 1809-ig, amikor a győztes
francia csapatok tűzszerészei a déli bástyá-
kat lerobbantották. A hét füles bástyából
ma csak egy látható. Válasszad ki a helyes
megoldást!

1. Magyar-bástya
2. Császár-bástya
X. Kastély-bástya

5. Győrött a 13. századtól érkeztek szerze-
tesek: bencések, domonkosok, ferencesek,
johanniták, jezsuiták, karmeliták, kamillu-
sok, orsolyiták. Közülük egy rend tagjai
1626–1773-ig gimnáziumi oktatást tartot-
tak fent a győri és Győr környéki fiatalok ré-
szére. Melyik rend volt ez?

Várostörténet
1. karmeliták
2. jezsuiták
X. kamillusok

6. 1809. június 13–14-én az osztrák–ma-
gyar sereg és a magyar nemesi felkelők vi-
tézei megütköztek I. Napóleon császár ka-
tonáival, és vereséget szenvedtek. A csata
helyszínén 1897-ben emlékművet állítottak
fel. Hol látható ma az emlékmű?

1. Szabadhegyen,
2. Nádorvárosban
X. Kismegyeren

7. A mai fiatalok a győri 1848. márciusi ese-
ményekről két forrásból is korabeli beszá-
molókat olvashatnak. Ecker János naplójá-
ból, és a HAZÁNK újságból, ami 1847. ja-
nuártól jelent meg. A győri márciusi ifjak
nevét, emlékét a mai utcanevek őrzik. Ki-
nek a nevét viseli iskola?

1. Lukács Sándor 
2. Rónay Jácint 
X. Zichy Ottó

8. A győri sportoló fiatalok először vízi, ké-
sőbb labdarúgó-egyesületeket szerveztek.
Az ETO 1904-ben, a DAC 1912-ben alakult.
A DAC-pálya az Erzsébet ligetben készült
el, 1979-ben új telephelyet kapott. Hol mű-
ködik napjainkban a DAC sporttelepe?

1. Nádorvárosban
2. Marcalváros II-n
X. Szabadhegyen

9. A Bisinger József sétány Baross híd felőli ol-
dalán 1916-ban felállították a Vashonvéd-ot, a
nagy háborúban hősi halált halt győri katonák
emlékére. Mit látunk ma a szobor helyén?

1. Nimród szobra
2. Országzászló
X. Szent György szobra

10. Bálint Mihály győri polgár a városnak
adományozta a Czuczor Gergely utcai nagy
értékű ingatlanát. 1934-ben e házból alakí-
tották ki a város színházát. Ma a Vaskakas
Színház otthona. Hol található az adomá-
nyozó emlékét megörökítő tábla?

1. Bálint Mihály utca
2. Czuczor Gergely utca
X. Kossuth Lajos utca

11. Győr város ipara 1945 után gyors ütem-
ben fejlődött. Épült a város, 1968-tól a la-
kótelepek. Melyik városrész épült meg leg -
először?

1 Adyváros
2 József A.-lakótelep
X Marcalváros I–II

12. Győrött 1956. október 25-én a Város-
háza előtt tüntettek, majd a börtönhöz
vonultak a politikai foglyok kiszabadítá-
sáért. A börtön védelmére kirendelt ka-
tonák lelőttek három fiatalt. Hol látható
a tiszteletükre felállított kopjafa és em-
léktábla?

1. Nádorvárosi köztemetőben
2. Révai Miklós utcában
X. Városház téren

13. Szigethy Attila 1947-től országgyűlési
képviselő volt. 1956. október 26-án Győ-
rött az Ideiglenes Nemzeti Tanács elnöké-
vé választották. A forradalom bukása
után 1957. augusztus 12-én önkezével ve-
tett véget életének. Hol található az 1991-
ben Szigethy Attila tiszteletére elhelye-
zett emléktábla?

1. Szent István úton
2. Szigethy Attila úton
X. Tihanyi Árpád úton

13+1. Győrött sok szép képzőművészeti
alkotás látható. Gárdonyi Géza szobra
mellett újabb két magyar író kapott szob-
rot. Nevüket korábban iskolák vették fel.
Ki a két író?

1. Móricz Zsigmond, Váci Mihály
2. Petőfi Sándor, Radnóti Miklós
X. Fekete István, Móra Ferenc

Irodalom: • Győr története a kezdetektől
napjainkig (szerk. Bana J., Morvai Gy.,
1997.) • Győri életrajzi lexikon (szerk. Grá-
bics F., dr. Horváth S., Kucska F., 2003.) •
Győri emlékhelyek (Orbánné dr. Horváth
Márta, 2006.)

Készítette: Orbánné dr. Horváth Márta hely-
történész

Syncreon Hungary Logisztikai és 
Szállítási Kft., mely Európa egyik
leggyorsabban növekvô, világ-
viszonylatban 94 telephellyel rendelkezô 
vállalata, gyôri meglévô és újonnan 
induló telephelyére több mûszakos
munkarendbe felvételre keres

BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT
OKJ-S TARGONCAVEZETÔI 
TANFOLYAMÁRA
Amit kínálunk mindkét munkakör esetén
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés

(a tanfolyam ideje alatt is)
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria-rendszer

(lakáshitel-törlesztési támogatás)
• munkavállalói kedvezménycsomag

Ha szeretnél ingyenesen OKJ-s
targoncavezetôi jogosítványt szerezni, 
JELENTKEZZ!

BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT
Ami mindkét munkakör betöltéséhez
szükséges
• 8 ált. iskolai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása
• erkölcsi bizonyítvány
• üzemorvosi alkalmasság

Kapcsolat
Jelentkezni hétfôtôl péntekig, 8–15 óráig 
az alábbi telefonszámon lehet:
Tel.: 96/661-213.
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A hihetetlen titkokat feltáró elő-
adás – első alkalommal Magyar-
országon – 2016. február 21-én,
csak két előadás erejéig a Győri
Nemzeti Színházban kerül bemu-
tatásra, a Shaolin Kung Fu legen-
dás szerzeteseinek titkát bemu-
tató interaktív show Győrben. 

Végre bepillantást nyerhe-
tünk, egy rejtelmes misztikus do-
logba, végre nekünk is megmu-
tatják azt, hogy kellő odafigyelés-
sel, gyakorlással és koncentrá-
lással mi mindenre képes az em-
beri test és a szellem. 

Nem kisebb távolságból, mint
a messzi-messzi Kínából, a Sha-
olin templomból látogatnak el
hozzánk az ott felnőtt papok és if-
jú tanítványaik. A SONG SHAN
hegy közelében lévő kolostoruk-
ban a zen buddhizmus követői a
legmagasabb szinten űzik test-
gyakorlataikat. 

A csi – vagyis az emberi tes-
ten belüli energiaáramlás – aka-
dályozható, illetve stimulálható
meditációval és légzéstechniká-
val, így válhatnak a szerzetesek
immunissá a fájdalommal vagy
sérüléssel szemben rövid időre,
illetve használhatják a csi áram-
lását a gyógyulás elősegítésére.  

A közönség, két órában bete-
kintést nyerhet a kínai filozófia tit-
kos világába, a mítoszokba, és
megismerkedhet a zen buddhiz-

Az erô birtokában bármire képes vagy...
Valóban felülírhatjuk a természet adta adottságokat?

mus bölcsességeivel, valamint a
csi fantasztikus testgyakorlatai-
val, mely maga a test saját ener-
giája. A szerzetesek erőteljes ké-
pekben és jelenetekben mutat-
ják be Kung Fu és Csi Kung tudo-
mányukat.

A közönséget interaktívan be-
vonják a bemutatóba, mely egy
garantáltan új betekintést nyújt a
kínai szerzetesek világába és in-
novatív módon érzékelteti miszti-
kus energiájukat. Ebben a fel-
gyorsult világban nem is csoda,
hogy pillanatok alatt felkerült az
internetre az a videó, amelyen az
előbb említett „harcosok”, olyan
elképesztő és emberi ésszel fel
nem fogható dolgokat művelnek.
A bemutató a legmagasabb szin-
tű légzés- és harctechnikai gya-
korlatokból áll, melyet egy 16 ta-
gú szerzetesekből és mesterek-
ből álló csoport mutat be a temp-
lom 75 éves mesterének és egy
shamisokból (fiatal szerzetes) ál-
ló csoport vezetésével. Egy biz-
tos. Ez egy valóban egyedülálló,
érdekes, sok izgalmat és rejtel-
met magában foglaló este lesz,
amit nem szabad kihagyni. 

Jegyek: a www.jegy.hu oldalon
és a Győr + Média ügyfélszol-
gálatán, illetve a helyszínen, a
Győri Balett jegypénztárában.
Tel.: 96/520-600/174.
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A Győr-Szol Zrt. szakemberei a na-
pokban készítik el azokat a kiülteté-
si terveket, amelyek a városi virág-
ágyakat határozzák meg kora nyár-
tól. A szolgáltató kertészei az adott
hely sajátosságait – pl.: fényviszo-
nyok, csapadékellátottság, kitett-
ség – figyelembe véve, minden vi-
rágágyat külön megrajzolnak a leg-
jobb összhatás érdekében. Az így
elkészített iránymutatás alapján, a
fagyosszenteket követően, a közte-
rületi virágágyakba mintegy 82
ezer, a virágládákba és virágoszlo-
pokba további 18 ezer tövet ültet-
nek, így a várost díszítő egynyári vi-
rágok száma eléri a 100 ezret. 

Újdonság lesz idén, hogy az
ágyásokban a szárazságtűrő,
ugyanakkor dekoratív díszfüvek
is bemutatkoznak, míg az árnyé-
kos Radó szigeten a vízi fukszia
eddig nem ültetett, az elődeinél
ellenállóbb fajtájában gyönyör-
ködhetünk majd.

Az előkészítő munkák nem
csak papíron zajlanak, a cég Roz-
gonyi úti telephelyén lévő mo-
dern üvegházban többek között
talaj-előkészítés, a műhelyben a
virágládák és a virágoszlopok
festése van folyamatban. 

kép és szöveg: pannon-víz zrt.

Csatorna-ellenőrzésre hivatkozva pró-
báltak meg ismeretlen személyek in-
gatlanokba bejutni Győr környéki tele-
püléseken. Eddig Nyúlról és Győr-
szentivánról jelezték fogyasztóink a
gyanús ellenőröket – tudtuk meg Pá-
kozdi Istvántól, a Pannon-Víz Zrt. te-
lepvezetőjétől, aki egyben a nyúli pol-
gárőrök elnöke is.

Legyenek óvatosak a hívatlan láto-
gatókkal. A tapasztalatok szerint a jó-
hiszemű lakók könnyen bűncselek-
mény áldozatává válhatnak. Néhány
perces munkáért több tízezer forintot
is bezsebelhetnek az „ál-ellenőrök”. A
legfrissebb trükkjük, hogy mindannyi-
an formaruhában vannak, jegyzőköny-
vet, hamisított igazolványt és megbí-
zólevelet is hoznak magukkal – mond-
ja Pákozdi István. Az elkövetők a szer-
vezettség látszatát keltik, bizalmat éb-
resztve ezzel az idős emberekben. Ha

A Győr-Szol Zrt. koordinálásában befe-
jeződött a játszótéri hintaállványok cse-
réjének első üteme. A fejlesztés során
26 helyszínen cserélték le a szakembe-
rek a hintákat tartó faoszlopokat fém-
szerkezetekre. A beruházásnak köszön-
hetően, a korábbi ellenőrzések alkalmá-
val kijelölt játszótereken valósult meg az
újítás. A munka a játszótéri idény befe-
jezését követően, késő ősszel Adyváros-
ban, az Ifjúság körút 85. szám alatti ház-
tömb mögött kezdődött, majd a hinta-
állványok modernizálása kiterjedt töb-
bek között Adyváros, Nádorváros, Mar-
calváros, Ménfőcsanak, József Attila-la-
kótelep, Győrszentiván, Révfalu, Kisme-
gyer, Újváros, Gyárváros és Bácsa kö-
zösségi játszótereire.

Csaló csatornatisztítók
a trükk sikerül, és beengedik őket, el-
terelik a tulajdonos figyelmét, majd
megszabadítják értékeitől. Az esetről
tudomást szerezve, azonnal felvettük
a kapcsolatot a rendőrséggel és a pol-
gárőrökkel, akik az „ál-ellenőrök” nyo-
mába eredtek. A hasonló esetek meg-
előzésére született meg a rendőrség
és a polgárőr szervezetek „Tiszteletet
az éveknek, biztonságot az idősek-
nek” programja és a „Szomszédok
egymásért” mozgalom is – mindenki-
nek csak ajánlhatom a részvételt – tet-
te hozzá Pákozdi István.     

Az idős emberek mellett gyakran
intézményeket, üzleteket, akár iskolá-
kat is célba vesznek a trükkös csator-
natisztítók. Valamilyen fedőtörténettel
félrevezetik az alkalmazottakat: „A fő-
nök ezt már megrendelte, pikk-pakk
végzünk, itt tessék aláírni és kifizetni.”
Mondani sem kell, hogy nagyon vas-
tagon fog a ceruzájuk, a tisztességes
ár 8-10-szeresét legombolhatják. 

Jó tudni, hogy közterületi víznye-
lők, csatornák és aknák tisztításáért
soha senki nem kérhet pénzt. Ezt a
vízmű dolgozói ingyenesen, Pannon-
Víz-logós, sötétzöld egyenruhában
végzik. Ha valaki víznyelő- vagy csa-
tornadugulást szeretne bejelenteni,
akkor ezt a 06-80/204-086 telefon-
számon éjjel-nappal megteheti. A sa-
ját ingatlanjába, lakásába, bérlemé-
nyébe pedig mindenki jól gondolja
meg, hogy kit enged be! Hibabejelen-
tésnél, csatornadugulásnál az „igazi
csatornatisztítók" hívásra érkeznek,
mindig a bejelentőt keresik, név és te-
lefonszám alapján. Legyenek óvato-
sak, ne váljanak csalók áldozatává!

Tervezik 
a virág-
ágyakat

Modern hintaállványok a játszótereken
A munkálatok kezdő helyszínén Radnó-

ti Ákos városüzemeltetésért felelős alpol-
gármester korábban elmondta: kérésére
a Győr-Szol Zrt. munkatársai folyamato-
san figyelik a városban található játszóte-
rek, illetve az azokon lévő hintaállványok ál-
lapotát. A hintaállványok cseréjére irányu-
ló program célja, hogy a szülők mindig biz-
tonságos játszóterekre vihessék gyerme-
keiket, az ott található eszközök megfelelő
állapotban legyenek, és a legkorszerűbb
anyagok biztosítsák a kicsik balesetmen-
tes szórakozását, fejlődését. Az alpolgár-
mester hozzátette: a programnak ezzel
nincs vége, a tervek szerint 2016-ban is
folytatódik, a cél, hogy három éven belül
Győr valamennyi játszóterén megújulja-
nak az ilyen típusú hintaállványok.

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!

02. 05.—02. 13.
DELIKÁT

Narancs 02. 05.—02. 06.

Sajtos, tepertôs pogácsa
100 g, 690 Ft/kg

69,-db

I Love Milka desszert
120 g, 4991,67 Ft/kg

599,-db

Marhalábszár

1599,-kg

250,-cs

199,-kg

Törley Charmant 
pezsgô
0,75 l, 
1065,33 Ft/l

Tojás, 10 db-os, dobozolt, 
S méret 43 g, 5813,95 Ft/kg

185,-db

Farmer tejföl
20%-os, 330 g,

560,61 Ft/kg

799,-db
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NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

18—20 m2-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK,
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi  Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

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 

Hétvégi ajánlatunk!
Májgombócleves, véres-májas hurka, sült oldalas, főtt burgonya,
párolt káposzta, sütemény: 1600 Ft helyett 1200 Ft

Májgombócleves, kacsamájraguval töltött
csirkemell rántva, rizibizi, saláta, sütemény: 
1600 Ft helyett 1200 Ft

Extra menüajánlatunk: 2 személyre leves
(szabadon választható), 2 személyes 
Marcal-tál, saláta (2 főre), desszert (2 főre).
Ára: 6200 Ft/2 fő helyett  4600 Ft/2 fő

A 2 személyes Marcal-tál 4400 Ft helyett 3500 Ft!

kétfordulós pályázat útján

BÉRBE ADJA a Gyôr, Kálóczy téri 

Tenisz Klubház büféhelyiségét.

A Gyôr Projekt Kft.

A pályázati felhívás 2016. február 9. napjától igényelhetô
a gyorprojekt@gyorprojekt.hu email címen.

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

alentin-
asárnap ! 

A zongoránál: Nyári Jenô

Február 14-én finom
ízekkel, hangulatos zenével
várjuk a párokat!

ÁLLÁS 
Angol

nyelvtanárokat 
keresünk!

Információ: 
www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Gyakorlattal rendel-
kező kárpitost keresek. 06-
30/270-7908

Gyártósori operátorokat
keresünk győri munkavégzésre, há-
rom műszakos munkarendbe. gyor@mino-
segellenor.hu. Telefon: 06-30/697-2156.

SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, szigetelése,
bádogos-, ács-, kőműves-
munkák végzése kedvez-
ménnyel, garanciával. Tel.:
06-30/355-6991.

Gyermekfelügyeletet
vállalok!

Sok a munka? A főnök még megbízta 
egy kis plusz feladattal, pedig sietnie 

kellene az óvodába, napközibe
a gyermekért?

Szívesen segítek, hívjon bizalommal!
Hét közben: 16.00 után, 

hétvégén akár egész napra is. 
Tel.: 06-30/218-7371.

Lomtalanítást vállaloka pad-
lástól a picéig, ingyenes elszállítással. Hív-
jon bizalommal! 06-70/707-5812

Betonfal fúrása, villanyszere-
lés, villanybojler javítása, tisztítása. 06-
30/375-1172

Tetőfedést, tetőjavítást, bádogo-
zást, lapostető-szigetelést, falak javítá-
sát, festését, garanciával, engedmény-
nyel vállalom. Tel.: 06-30/376-2712.

Villanyszerelő munkák,
átalakítás, felújítás, szerelvények, taná-
csok. 06-20/402-6657

Szobafestés, mázo-
lás,tapétázás, laminált padló lera-
kása, tisztasági festések, homlokzat-
festés és gipszkarton rendszerek ki-
vitelezése. Tel.: 06-70/245-8931.

Lomtalanítást válla-
lok. Ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Felesleges holmit elszál-
lítok. Akár egész lakás ürítését is
vállalom. Telefonszám: 06-
70/500-1291, 06-70/882-6590.

Győrben élő idősek otthoni
ápolását, gondozását vállalja nagy gyakor-
lattal rendelkező, középkorú nő. Hívjon bi-
zalommal! 06-30/451-5367

Lomtalanítás!Vállalunk minden tí-
pusú lomtalanítást, igény szerint rakodók-
kal, teljes körű elszállítással, akár díjmen-
tesen, hétvégén is. 06-20/944-6667 

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, műsza-
ki termék szállítása kedvező áron,
2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

Régi kapuk, kerítések fel-
újítása, újak készítése, la-
katosmunkák, ajtó-, ab-
lak- és zárjavítás, költség-
kímélő megoldások. Tel.:
06-70/223-7957.

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen el-
szállítjuk felesleges holmiját pin-
céjéből, padlásáról, lakásából, il-
letve udvaráról. Hívjon bizalom-
mal! Non-stop telefonszám: 06-
70/675-0654.

Hívjon bizalommal! Teljes körű
lomtalanítást vállalok. Tárolóját, garázsát
kitakarítom. Feleslegessé vált holmiját in-
gyen elszállítom. Stuka Tibor: 06-
30/217-0848.

A FONALAKCIÓ
folytatódik.
1 kg 3000 Ft-tól.

Tavaszi fonalak megérkeztek
10 dkg 700 Ft.
Família Divat

Győr, Sarló köz 13.
Nyitva: 10–16.30-ig

EGYÉB

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása és be-
váltása. 06-70/564-2280

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

Saját részre vásárolok! Ré-
giséget, festményeket, porcelánt, órá-
kat, hagyatékot, szarvasagancsot, tró-
feát. Tel.: 06-70/395-5385.

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort, festményt,
Herendi porcelánt, eozinos Zsolnayt,

ezüst tárgyakat, tört és fazon
arany ékszert, régi kar és faliórákat,

hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal!

06-70/640-5101
Kérésre díjtalanul házhoz megyünk!

MOZGÁS-
GYÓGYÁSZAT!

FIZIKAI FÁJDALMAK,
SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK,

GERINCBÁNTALMAK,
IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE

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

INGATLAN

Győrtől 9 km-re, Ikrény-
ben, földszintes sorház el-
adó. Részben felújított, azonnal költözhe-
tő! Irányár: 6,4 M Ft. Tel.: 06-30/911-3577.

LAKÁSCSERE

Szigeti, 1 szobás, hálófülkés, 39 nm-es,
komfortos, egyedi gázfűtéses, részben fel-
újított, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 50–75 nm-es, 2-3 szobás, határo-
zott-határozatlan bérleti szerződéses lakásra.
Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám:
513.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 55 nm-es, össz-
komfortos, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 3-4 szobás, külön-
álló mellékhelyiséggel rendelkező, ha-
tározott-határozatlan szerződéses bér-
leményre. (Hirdetésszám: 514.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalváros I, 2 szobás, 53 nm-es, össz-
komfortos, felújított, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne, 70 nm-es vagy
annál nagyobb, 3-4 szobás, határozatlan-
határozott idejű bérleményre. Bán Aladár
utca kizárva. (Hirdetésszám: 515.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 2 szobás, 50 nm-es,
összkomfortos, felújított, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserélne, 55–72
nm-es, 3-4 szobás, határozott-határo-
zatlan szerződéses bérleményre. Szi-
get, Újváros, Kossuth és Bán Aladár u.
kizárva. (Hirdetésszám: 516.) Érd.:
Győr-Szol Zrt. 96/511-420.

Szigeti, 1 szobás, hálófülkés, 33 nm-es,
komfortos, egyedi gázfűtéses, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást cserélne
49–68 nm-es, 2-3 szobás, határozatlan
szerződéses, liftes házban, 4. emeletig lé-
vő, megvásárolható lakásra. Gázkonvek-
toros kizárva. (Hirdetésszám: 517.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, komfortos, 48 nm-es, 1 szobás,
gázfűtéses, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne nagyobb, 1+fél vagy 2 szo-
bás, gáz/távfűtéses, határozott-határozatlan
bérleti szerződéses lakásra. (Hirdetésszám:
52.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, összkomfortos, 49 m2-es, 2
szobás, távfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne győri, kom-
fortos vagy összkomfortos, 45-50 nm-
es, 1+fél szobás, gáz-távfűtéses, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakásra. Új-
város, Sziget kizárva. (Hirdetésszám:
53.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, összkomfortos, 49 nm-es, 2
szobás, távfűtéses, részben felújított, mű-
anyag ablakos, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne, 70 nm-es, 3 szobás,
határozatlan bérleti szerződéses, szabad-
hegyi lakásra. (Hirdetésszám: 55.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG
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„A tavalyi évem az olyan volt, mint egy
gyorsvasút, az egyik vb-ről robogtunk a má-
sikra. Mindegyik közel áll a szívemhez. Ifjú-
sági egyesben sikerült két aranyat nyernem,
ez már alapból egy nagyon jó dolog. Az pe-
dig, hogy felnőttként párosban indulhattam
Janics-Natasával a másik nagyon jó dolog.
Egy olimpiai bajnokkal egy hajóban ülni
alapból kiemelkedő lehetőség, ezután pe-
dig világbajnokságon második helyezést el-
érni, az már csak hab a tortán. Tavalyelőtt
voltam kint Nanjingban, az Ifjúsági Olimpi-
án, ami ugyanúgy felejthetetlen élmény.
Több hétig azzal álmodtam, hogy ott milyen
volt. Életem legjobb három hete volt a kint
töltött idő.”

Luca írásunkat már Los Angelesben ol-
vashatja, ugyanis február elejétől két hónap-
ra edzőtáborba utazott. Jó szezont szeretne
futni, jelen állás szerint egyes hajóban. 

„Remélem, hogy jó eredmények várnak
rám idén. Bár igazából nem szeretek tervezni
előre, mit szeretnék, mert minden a pillanat-
nyi állás szerint dől el. Ha egy versenyen jó for-
mám van, lehetek első, de ha rossz, akár utol-
só is. Egy nagyobb versenyen pedig már
apróságokon múlik minden, mert nagyon
sok erős ellenféllel kell együtt eveznem. Már
az ifjúságiak között is, felnőttben pedig máris
nagy dolog, hogy ilyen világklasszisokkal ver-
senyezhetünk együtt, ezek után próbálom ki-
hozni a maximumot magamból.”

A győri tehetség persze álmodozik
nagy dolgokról, nem tagadja, egyszer a
nagy Olimpián is szeretne elindulni és ér-
mekkel hazatérni. Ám próbál reális célo-
kat kitűzni maga elé, és csak a következő
feladatra koncentrálni. 

Luca fiatal kora ellenére már sokak pél-
daképévé vált, főleg azok szemében, akik
még csak most próbálgatják, mire is jó az
a kajaklapát. 

Mindenkit csak biztatok arra, kezdje el.
Egyrészt nem kell attól félni, ha beborul az
ember a vízbe, fel lehet tőle frissülni – mondja
viccesen, majd gyorsan hozzáteszi: „jó nagy
hátunk lehet tőle, ez tény, hogy pingpongasz-
talszerű hátat lehet növeszteni. Aki tehát
nagy hátat akar, az jöjjön kajakozni. A viccet
félretéve, szerintem nagyon sok emberi dol-
got lehet megtanulni a sporton keresztül,
sokkal hamarabb változik meg az ember ér-
tékrendje. Hamar nem az számít majd menő-
nek, amit az iskolában lát a gyerek, hogy hü-
lyéskedjünk, és röhögjük ki a másikat. Sport-
ban pont az számít előnynek, ha az ember jó
példával jár elöl, küzd az edzésen. Szerintem
ez nagyon fejleszti az emberek tudatát, sok-
kal hamarabb felnőtté válhatnak. Nagyon sok
barátság kötődik, még akkor is, ha nem ver-
senyez az ember. Lent van egy vízitelepen,
nyáron lehet tengózni két edzés között, be-
szélgetni, kiskutyával szaladgálni, vagy verse-
nyezni egyet húzódzkodásban. Ez mind felejt-
hetetlen élmény. Nekem nagyon sok emlé-
kem van, fociztunk, szaladgáltunk, ez mind
olyan élmény, ami egy gyerek életében ki-
hagyhatatlan, át kell élni.”

Mindennek 
az alapja
az egyes

szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

A 17 éves Homonnai Luca neve elő-
ször igazán akkor került be a köztu-
datba, amikor 2014-es nanjingi Ifjú-
sági Olimpián kajak egyesben ezüst -
érmet szerzett. A győriek kiválósága
egy évvel később a Montemor-o-Vel-
hóban rendezett ifi világbajnoksá-
gon 200 és 500 méteren is első lett,
majd a felnőtt vb-n az olimpiai baj-
nok Dusev-Janics Natasával páros-
ban ezüstérmet szerzett. 

A Graboplast Győri Vízisport Egyesület
kajakosa, fiatal kora ellenére, felírta magát
a sportág térképére. Luca Orosházán szü-
letett és a szarvasi vízitelepen kezdte el
bontogatni a szárnyait, nyolc évvel ezelőtt. 

Három éve jöttem a győri kajak-kenu
telepre, ami jó döntés volt – meséli Luca.
„Azóta is jól érzem itt magam, nagyon ked-
ves mindenki, jól kijövök a társakkal, ed-
zőkkel. Nagyon hamar elkezdtem verse-
nyezni. Emlékszem, október 9-én kezd-
tem el kajakozni, pár hetet még eveztem
kint, aztán egy téli felkészülésbe csöppen-
tem bele, ami elég kemény a kajakosok
számára. Tavasszal már versenyeznem is
kellett, mert első korcsoportos voltam. Pá-
rosban kezdődött a kajakos pályafutásom.
Nagyon jó év volt az első, egyből maraton
országos bajnokok lettünk párosban, ami
szerintem nagyon jó eredmény. Ráadásul
ez mindössze a második versenyemen
történt. Aztán átkerültem egyes hajóba,
ahol volt egy kis hullámvölgy, vissza kellett
másznom, de szerencsére sikerült. Nem-
zetközi versenyre is viszonylag hamar el-
kerültem, már eggyel fiatalabbként az
Olimpiai Reménységek Versenyére. A rá-
következő évben már Európa-bajnoksá-
gon indultam. Idén pedig már a világbaj-
nokság jött. Évente lépkedtünk feljebb
egy-egy szintet.”

A fiatal tehetség már több edzőváltá-
son van túl, most Kadler Viktornál edz, ve-
le készül az idei szezonra. 

Viktor nagyon kemény edző, megköve-
teli azt, amit előír. Nincs pardon, nem en-
ged akkor sem, ha esetleg picit nyavalyog-
na az ember. Ha kell, ordít, főleg itt az év
elején, felvette az agresszív énjét – meséli
viccesen Luca.

„Megköveteli a munkát, és ez nagyon
jó, szerintem ilyen egy jó edző, tartja ma-
gát a dolgokhoz, és nem enged. Emberi-
leg is nagyon jól kijövünk egymással. Per-
sze vannak összezördülések, mint bármi-
lyen munka-, főnök–beosztott, baráti kap-
csolatban, de könnyedén megoldjuk.”

Luca boldogan mesél a versenyeiről is,
mindegyik valamiért kedves számára. Ál-
lítja, mindegyikben megtalálja a hibát is,
sőt egy futam után mindig ezzel kezdi a
sorolást, mit kellett volna máshogy, és
csak utána örül pozitív dolgoknak. 
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Sűrűsödik a Győri Audi ETO KC prog-
ramja. Másfél hét alatt négyszer is bi-
zonyítaniuk kell Ambros Martín lányai -
nak. Múlt szerdán még a Magyar Ku-
pa, szombaton és kedden pedig már
bajnoki várt a zöld-fehérekre. Ám a kö-
vetkező találkozójuk is küszöbön van,
hétvégén már a BL vár rájuk. 

A hétvégi aktuális fordulóban a zöld-
fehérek a Vácot fogadták az Arénában,
amely ellen remekül kezdek a mieink.
Szépen, folyamatosan növelték az elő-
nyüket Lökéék, Kis Éva, a remek véde-
kezésnek is köszönhetően, sorra hárí-
totta a vendégek próbálkozásait. Sőt a
junior korú Wéninger Alexa is lehetősé-
get kapott, és nem is vallott szégyent.

Ott lesz a legjobb nyolc között a női kézilab-
da Magyar Kupában az Audi ETO. A győriek
a Dunaújvárost fogadták hazai pályán, és
már az első félidőben eldöntötték a tovább-
jutás kérdését.

A hosszabb ideje sérült kulcsjátékosok,
Görbicz, Tomori, és Tóth Gabriella mellett, a
Békéscsabán szerzett fejsérülése miatt Grims-
bö, valamint a vádliját fájlaló Kovacsics is ki-
hagyta a kupameccset. Nélkülük is simán me-
netelt a továbbjutás felé az ETO. A zöld-fehérek
az első perctől kezdve irányították a játékot, és
fokozatosan növelték előnyüket. A szünetre
18–10-es vezetéssel mehettek Lökéék.

Az elmúlt fordulóban idegenben kellett bizonyíta-
nia az Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC-nek,
amely az Alba Fehérvár-DKKA otthonába utazott.
Jól sikerült a kezdés, az első negyed derekára már
elléptek a mieink ellenfelünktől (6–12). A folytatás
azonban nem jött össze, így a szakasz már ötpon-
tos hazai előnnyel zárult. A folytatásban is a fehér-
váriak domináltak, 30–19 is volt már az állás, de a

Ambros Martínt, a Győri ETO KC, és Elek Gábort, az
FTC vezetőedzőjét nevezte ki a magyar női kézilabda-
válogatott szövetségi kapitányainak kedden, a Ma-
gyar Kézilabda Szövetség sajtótájékoztatóján. A női
válogatott irányítását ideiglenesen a két topklub ve-
zetőedzője veszi át, mellettük Siti Bea (Fehérvár KC),
a nemzeti csapat korábbi másodedzője is a stáb tagja
lesz. Kocsis Máté, a hazai szövetség elnöke elmondta,
hogy a három szakvezető kinevezését Pálinger Kata-
lin, a női szakágért felelős alelnök javasolta, a döntést
az elnökség egyhangúlag hozta meg.

A kosaras fiúk elhozták a bajnoki pontokat idegenbôl
szünetig sikerült Gombáséknak fordítani. A máso-
dik félidőben szoros játék bontakozott ki, hol egyik,
hol másik együttes vezetett, bár jobbára nálunk
volt az előny. Ám mire megugrottak a győriek, min-
dig vissza tudott jönni az Alba. A rendes játékidő-
ben nem is bírtak egymással a csapatok. A hosz-
szabbításban viszont már a mieink voltak a higgad-
tabbak, 76–86-ra nyertek, és ezzel fontos két pon-

tot szereztek. Csaplár-Nagy Ervin vezetőedző:
„Gratulálok a csapatnak. Kovács Soma extra telje-
sítményével és Hajmásy jókor elhelyezett tripláival
gyűrtük le a hazaiakat, akik teljes erőbedobással
ostromolták csapatunkat. A sok kihagyott tiszta
helyzetet a jó védekezésünkkel ki is tudtuk javítani.
A végjátékban türelmesebben játszottunk és igazi
csapatként küzdöttünk.” 

Ambros és Elek
az új nôi kapitányok

Nyolc között a kupában
A folytatásban sem akadt meg a lendület, és

öt perc elteltével már tízgólos volt a hazaiak ve-
zetése. Ekkor már a korábban kevesebb játékle-
hetőséghez jutó fiatalok is a pályára léptek. A ka-
puban Wéninger Alexa, a mezőnyben pedig La-
katos Rita és Hársfalvi Júlia is segítette a csapa-
tot. A legeredményesebb játékos a 6 találatig ju-
tó Groot lett, Alstad és Löke 5–5 gólt szerzett.

A kupában a legjobb nyolc között ott lesz
még a Ferencváros, az MTK, a Vác, az Érd, a
Fehérvár, a Siófok és a Békéscsaba. A mieink
a negyeddöntőben, február 10-én a Vácot fo-
gadják. A négyes döntőt április 30-án és má-
jus elsején tartják.

A Vácot és a Budaörsöt is kipipálták
Az igazából izgalommentes mérkőzést
végül 38–22-re nyerte a hazai csapat.
A találkozót színesítette, hogy újra pá-
lyán köszönthettük pár hetes lábado-
zás után a győriek vezéregyéniségét,
Kovacsics Anikót, aki ráadásul egyből
góllal tért vissza. 

A Budaörs elleni találkozót röviden
így lehetne összefoglalni: könnyed si-
ker, vezéráldozattal. A zöld-fehér lá-
nyok ugyanis a kisujjukból kiráz-
ták a győzelmet a sereghajtó
ellen. Az első félidő alatt már
eldőlt a mérkőzés kimenetele,
hiszen a vendégek első góljára
majd tíz percet kellett várni, ekkor
már 6–0-ra vezettek a győriek. Ezt kö-

vetően próbálták tartani a budaörsiek
a lépést az ETO-val, amely érezhetően
nem maximális fordulatszámon ját-
szott, ám így is hétgólos előnyből vár-
hatta a folytatást. A szünet után aztán
feljebb kapcsoltak Ambros Martín lá-
nyai, és tetemes előnyre tettek szert.
Végül magabiztosan, 17 góllal, 31–14-re
nyertek. Ám a sikert igencsak beárnyé-
kolja, hogy a csapat egyik vezéregyéni-
sége, Korsós Dorina súlyosnak tűnő
térdsérülést szenvedett. Az ETO bal-
szélsője a második félidő közepén rosz-
szul fogott talajt, az eset után a szakmai
stáb tagjainak ölében, sírva hagyta el a
pályát. Dorina állapotáról lapzártánkig
nem érkezett pontos diagnózis. 
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Alig több mint 500 nap van hátra a
győri rendezésű Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválig. Városunk
sportolói is eséllyel pályáznak ar-
ra, hogy részt vehessenek a sport-
fesztiválon. Hetilapunk hasábjain
időszakosan igyekszünk bemutat-
ni azokat a győrieket, akik szere-
pelhetnek a hazai EYOF-on.

Gudrica Dominik nagyjából másfél
éve kezdett el komolyan foglalkozni a
gerelyhajítással, korábban csak hobbi
szinten űzte. Mára viszont már orszá-
gos csúcstartó, korosztályában mesz-
sze megelőzi versenytársait. 

Nagyon könnyedén vette a hétvégi akadályt a
CMB Cargo UNI Győr, amely azt a Vasas Akadé-
miát fogadta, amely eddig mindössze egyszer
tudott nyerni. Igaz, az első negyed elég nehezen
indult be, az első kosárra majd két percet kellett
várni, aztán az elején még a Vasas is elemében
volt és rövid ideig még vezetett is. Ám jöttek az
idegenlégiósok, Radocaj, Goree és Chaney is
hozta a „szokásosat”, és a játékrész végére már
nálunk volt a fór, 19–13. A második etapban a
győriek negyedik külföldi kiválósága, Grigalauskyte
is többször megvillant, így még tovább nőtt a
hazai előny. A vendég gárda, igaz, próbálkozott fa-
ragni a hátrányból, ám döntően nem változott sem-
mi, így 45–27-es vezetéssel mehettünk a pihenőre
a csapatok.

A szünet után egy ideig felváltva estek a kosarak,
aztán Radocaj újboli megvillanásaival már volt,
hogy több mint harminc ponttal vezettünk. Az utol-
só negyedre 77–48-as állásról fordultak a csapatok.
Ebben a játékrészben igazából már csak egy nyitott
kérdés maradt, a pontkülönbség. A vége 38-as fór
lett ide, sőt még 100 pont fölé is kerültünk,
101–63-ra ütötte ki az UNI Győr a Vasast. 

EYOF-ra hangolva

Tíz méterrel jár társai elôtt

A nagy érdeklődésre való tekintettel, Győr MJV
Önkormányzata az eddigi hét helyszín mellett
idéntől a Bercsényi Miklós Szakközépiskolában
is meghirdeti a Szépkorúak tornája programot.
Az ingyenes foglalkozások minden szerdán
16–17 óra között kerülnek megrendezésre.  Ér-
deklődni: Berzsenyi Annánál, a 06-70/337-
5612-es telefonszámon lehet.

Szépkorúak, figyelem!Száz plusz egy

Váratlan vereség

„Kislabdahajítás alkalmával figyel-
tek fel rám, látták, hogy kiemelkedtem
a társaim közül, így javasolták, hogy
próbáljam ki a gerelyhajítást. Jól ment
minden, az edzőim is azt mondták,
van tehetségem hozzá, ám nemrég
majdnem abba kellett hagynom, mert
Kecskemétről Győrbe költöztünk.
Szerencsémre Gyöngyi néni (Németh
Gyöngyi, a Győri Atlétikai Club edző-
je) eljött, és lehozott a GYAC-pályára.”

Az atlétika berkeiben való kapcso-
lataim miatt szerencsére szóltak Kecs-
kemétről, hogy egy nagyon ügyes
gyerek költözött Győrbe, mindenképp
keressem meg – mesélte edzője, Né-

meth Gyöngyi. „Lehív-
tam a pályára, az első pil-
lanattól éreztem, hogy Do-
minik erre született. Nagyon
laza a válla és ugyanakkor
gyors. Ahhoz képest, hogy
csak 13 éves, fizikálisan simán
el lehetne nézni 15-16 évesnek.
Erős, robbanékony, nagyon jó a
hajító technikája. Sokat képezi
magát, videókat néz az interne-
ten, és próbálja a nagy dobókat
utánozni. Edzésen mindenféle
technikai gyakorlatokkal próbáljuk
javítani a mozdulatait, amennyire
kell, mert korához képest ügyes.”

Dominik hamar megmutatta
tehetségét a magyar mezőnyben,
megdöntötte az országos és pá-
lyacsúcsot is. A versenyeken rend-
szeresen méterekkel hosszabbat dob
társainál. 

Már az első versenyén feltűnt,
hogy a korosztályában nagyon jó –
mesélte edzője. „Méterekkel szokta
nyerni az országos bajnokságokat.
Idén már majdnem tízméteres előny-
nyel, ami nagyon komoly eredmény.
Ötven méter felett még senki sem do-
bott, ő ezt megdöntötte. 51,32-vel
most ő az országos csúcstartó. Őszin-
tén megmondom, nem láttam mosta-
nában ilyen tehetségű gyereket az at-
létikában, így nagyon remélem, hogy

ezt tovább tudjunk vinni, és
később is komoly eredmé-
nyeket tud hozni. Egyéb-
ként készülünk az EYOF-ra
gőzerővel, és ő az egyik le-
hetséges versenyzőnk a
szereplésre, sőt esélyes le-
het éremre is. 

90 méter feletti dobás-
nak örülnék igazán – álmo-
dozik Dominik. „Ezt na-
gyon szeretném megdob-
ni, bár ez még nincs a kü-
szöbön, majd talán felnőtt-
ként lesz reális. Még csak
13 vagyok! Kíváncsi va-
gyok arra is, külföldön mi-
lyen dobók vannak, mire

képesek, így alig várom, hogy
nemzetközti szinten is megmutathas-
sam magam. Szeretnék egyszer a
példaképemhez, Tero Pitkämäkihoz
felérni, hasonló technikával, stílus-
ban dobni. 

Az EYOF-ig még másfél évünk
van – teszi hozzá Németh Gyöngyi.
„Addig más fiatalok is feltörhetnek,
de remélem, hogy a Dominik tudja
ezt tartani, és akkor ott lesz a verse-
nyen. Addigra felépül az új sportköz-
pont is, és még jobb körülmények kö-
zött készülhetünk.”

Váratlan vereségbe futott bele a Győr-Szol TC a
férfi Szuperliga 14. fordulójában. A győri tekések
ugyanis 5–3-as vereséget szenvedtek idegenben,
a Nyíregyháza Teke Klubtól. A mieink a vereség el-
lenére is tarják negyedik helyüket a tabellán. Üf.:
Batki Tamás 554, Kakuk Levente 625, Koller Dáni-
el 546, Lendvai Bence 564, Pete II. László 546,
Szőke Gábor 524. Az ifjúságiaknál viszont sikerült
a győzelem, 4–0-ra, 952:1064 fa arányban nyertek
a Nyíregyháza ellen.  Folytatás hazai pályán, a BKV
Előre SC ellen, február 6-án, szombaton 10 órától.
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Több éremmel és bajnoki címek-
kel tértek haza a Győri Atlétikai
Club teniszezői a közelmúltban
megrendezett Országos Baj-
nokságról. Jó úton halad a GYAC
folyamatosan növekvő csapata,
akik közül néhányan már nem-
zetközi szinten is bontogatják
szárnyukat. 

Remekeltek a teniszezôk
Remekül szerepeltek a Győri Atléti-
kai Club teniszezői a különböző kor-
osztályos Országos Bajnokságokon.
Az U14-esek között Jánosi Luca
megnyerte az egyéni és a páros ver-
senyt is. Fajta Péter egyéniben ezüst -
érmet szerzett, párosban Velcz
Zsomborral pedig bajnokok lettek.
Jövőre egyébként ebből a korosz-

tályból kerülnek ki a 2017-es EYOF
résztvevői, a győri bajnokok pedig
nagy eséllyel pályáznak a válogatott-
ságra. Mellettük a többi korosztály-
ban is szépen csillognak az érmek a
győri fiatalok nyakában. 

Az L12-es mezőnyben Nagybékési
Bíborka egyéniben az 5–8. helyen
zárt, párosban viszont Bartha Panná-
val (PVTC) a dobogó második fokára
állhatott fel. Az L16-os párosok között
Bartosik Réka Nagy Adriennel (MTK)
kettesben az első helyen végzett.

Az F16-os mezőnyben, egyéni-
ben Vörös Máté második lett, Kisan-
tal Dominik az 5–8., Kéki Márk a 9–16.
helyen zárt. Párosban igazi házi pár-
baj alakult ki, hiszen a döntőben
mindhárom GYAC-os sportoló sze-
repelt. A Kéki–Kisantal – Vörös–Khin
(MTK) duók összecsapásából végül
előbbi páros nyakába akasztották az
aranyérmet.

Az utánpótlásbázis folyamatosan
növekszik, ám a felnőtt csapatok is
nagy célokat tűztek ki maguk elé. A
férfiaknál és a nőknél is a feljutás az
álom.  Előbbinek, a céljai eléréséhez
új igazolást is sikerült szerezni. A Da-

vis-kupa válogatott kerettagját, Bíró
Andrét Győrbe csábították. Soós Sza-
bolcs szakosztályvezető elmondta, je-
lentősen erősödött a csapatuk, így
könnyebben elérhető lesz az álom. 

A szezon igazán csak a jó idővel
kezdődik, a korosztályos vidék- és Or-
szágos Bajnokságon újból remekelné-
nek a fiatalok. Jó néhányan pedig már
nemzetközi versenyeken is bontogat-
ják a szárnyukat, így itt is szeretnének
jól teljesíteni a GYAC-osok. 
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ELSÔ
alkalommal

mindenkinek 
INGYENES!

Vidra Úszóiskola • www.vidrauszoiskola.hu

BABAÚSZÁS
Már 3 hónapos kortól!

• a kisbaba egész életre
szóló adottságokat
szerez,

• a szülő–gyermek
kapcsolat erősödik,

• a víz megnyugtató közeg,
ahol nagyon jól érzik
magukat a csecsemők,

• a babák a vízben sokkal
intenzívebb mozgásra

képesek, ezáltal jobban
fejlődik az idegrendszerük,

• fokozódik a babák ellen-
álló képessége, erősödik
az immunrendszerük.

IDŐPONTOK:
Az AQUA Uszodában fantasztikus
uszodai körülmények között:
hétfő: 8.30– 9.15, 9.15–10.00, csütörtök:
8.30–9.15, 9.15–10, szombat: 8.30–9.15,
9.15–10.00, 10.00–10.45, vasárnap:
9.30–10.15, 10.15–11.00, 11.00–11.45

Ollé Orsi • 06-20/312-3733
• orsiolle@gmail.com

A Sátoros Fedett Uszodában
tovább ra is nagy sikerrel tartja
bébifoglalkozásait: szombat: 
8.00–8.45, 8.45–9.30

Kárpáti Marianna • 06-20/350-9392
• karpatim@kliszi.sulinet.hu

kép és szöveg: xantus jános állatkert 

Február 13-án, hagyományainkhoz
híven, látogatóinkat ismét egy „állati

jó” farsangi rendezvény várja. Lesz
nálunk állatsimogatás, játszóház és
kézműves foglalkozás is, ahol dél-

FarsangoZOO
Egész napos vidám program a Füles Bástyában

előtt még a Bástya díszítésében is
részt vehetnek a dekorálni vágyók,
vagy különleges farsangi álarcot is
készíthetnek. Egy kis vidámságot
csempészünk a kazamatába, 14 órá-
tól a Játéksziget Játékbolt különle-
ges játékait próbálhatják ki a rendez-
vénytermünkben. Jelmezversenyün-
kön, minden látogatónk, aki farsan-
gunkra állatos jelmezben érkezik,
részt vesz egy sorsoláson. Délután
17 órakor kezdődik majd az ünnepé-
lyes eredményhirdetés, ahol a meg-
lepetések mellett a fődíj állatkertes
ajándék lesz.

A programot látványetetések is szí-
nesítik, 14.30-kor a pirayák, 15 órakor
a leguánok és a törpe selyemmajmok,
15.30-kor a halak. 16 órakor minden-
ki kedvence, Maximus, a Bástya sztár-
ja tömheti meg a bendőjét, végül
16.30-kor a tompaorrú krokodilok
kapják meg a finomságokat.

A rendezvényünk a Füles Bástya
jelenleg érvényes jegyáraival láto-
gatható.

Kalandra Le! Farsangozzunk
együtt a Bástyában!


