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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ
Kedves Győriek, kedves Vendégeink!

Ismét elérkezett a nyár vége, amikor 
egyik szemünk talán kicsit sír,  miközben 
a másik nevet. Bizonyára sokan sajnál-
juk, hogy vége a legmelegebb évszak-
nak, ismét a hűvösebb hónapok állnak 
előttünk. Elérkeztünk viszont a Négy 
Évszak Fesztivál nagysikerű nyárvégi 
rendezvényéhez, a IV. Győri Bornapok, 
Bor-, Borlovag és Gasztronómiai Feszti-
válhoz, ahol évről évre emberek tízezrei 
érzik nagyon jól magukat. Bízom benne, 
hogy idén kegyes lesz hozzánk az idő-
járás, és minden nap élvezhetjük majd 
Magyarország legkiválóbb borászainak 
finom nedűit, miközben a csodálatos 
belvárosi környe zetben hangulatos kon-
certeken kapcso lódhatunk ki.  A Széche-
nyi teret az idei évben is hazánk legjobb 
borászatai veszik birtokukba augusztus 
utolsó hétvégéjén, a környező utcák pe-
dig gasztronómiai ételkínálatukkal várják 
a finom falatokra éhezőket. A győri Bor-
fesztivál sikerességét jól jelzi, hogy idén 
már 60 faház várja Önöket, hogy hazánk 
minden tájáról ízelítőt kaphassanak a fi-
nom magyar borokból. A kísérő progra-
mokkal igyekszünk fokozni a jó kedvet 
és a hangulatot, a Négy Évszak Feszti-
vál nyárzáró koncertje pedig fergeteges 
latin estével, jól ismert, fülbemászó dal-
lamokkal koronázza majd meg a nyarat. 

A Chico & the Gypsies zenekar a Gipsy 
Kings alapító tagjának új zenekara. 
Az igazi latin hangulatot a régi együttes 
jól ismert számai, valamint az új slágerek 
is garantálják majd. Ne maradjunk hát 
otthon, hanem minél többen vegyük ki 
ismételten részünket a szép győri nyári 
estékből! Aki eddig még nem tapasztalta 
meg a győri Bornapok hangulatát, idén 
szeretettel várjuk, a visszatérők pedig biz-
tos vagyok benne, hogy ezúttal sem fog-
nak csalódni! Koccintsunk mindannyiunk 
kedves egészségére!

Borkai Zsolt
polgármester



Az idézet szerint biztosak 

lehetünk benne, hogy sok 

jó emberrel telik meg Győr 

város főtere, valamint né-

pesednek be a hangulatos 

kis utcák augusztus 25. és 

28. között, az immár ne-

gyedik alkolommal meg-

rendezésre kerülő Győri 

Bornapok, Bor-, Borlovag 

és Gasztronómiai Feszti-

válon. A jó borról hazánk 

kiváló borvidékeinek ne-

ves pincészetei gondos-

kodnak. A gasztronómiai 

finomságok sorát a finom 

nedűk mellett ínyencségek 

is gazdagítják. S hogy jó 

kedvben, dalban se legyen 

hiány, színvonalas pro-

dukciókkal szórakoztatják 

a győri közönséget olyan 

neves előadók, mint Ba-

lázs Fecó, Nagy Balázs és 

barátai, a Dixie Company, 

Besh o droM, Kaláka 

együttes vagy a Budapest 

Bár. 
A fentiek után már csak 

a jó időben és a szép 

hölgyek kilátogatásában 

bízunk, és abban, hogy 

minél többen élvezik majd 

a nyár egyik legszebb és 

legizgalmasabb hétvé-

géjét Győrben, melyet 

a Chico & the Gypsies ze-

nekar fergeteges koncertjé-

vel búcsúztatunk.

„Ki a bort, a nőt és a dalt szereti, 

rossz ember nem lehet!”



5

FESZTIVÁLKÁRTYA

A győri Bornapok, Bor-, Borlovag és 
Gasztronómiai Fesztivál idén újdon-
sággal szolgál, hiszen a korábbi jegyes 
rendszer helyett a borászoknál és 
pálinkáriumokban a hivatalos fizető-
eszköz a Fesztiválkártya lesz. A kész-
pénzmentes kikapcsolódást elősegítő, 
kártyával működő rendszer biztosítja 
a fizetés gördülékenységét, valamint 
gyorsabbá és biztonságosabbá teszi 
a vásárlást. A minél egyszerűbb és 
hatékonyabb működés érdekében 
számos Fesztiválkártya feltöltő pont, 
több szakember és hostess segít majd 
a rendezvényen. A kártyára kérjük, 
hogy fokozottan figyeljenek, mert 
elvesztése esetén nem tudjuk a rajta 
lévő összeget visszatéríteni.

A fesztiválkártyával kapcsolatos 
szabályok és adatkezelési tájékoz-
tató:

1. Mire szolgál a kártya?
 A Fesztiválkártya a Győri Bor-

napok, Bor-, Borlovag és Gaszt-
ronómiai Fesztivál hivatalos, 
készpénzmentes fizetőeszköze, 
melyet a fesztivált gazdagító 60 
db borászat és pálinkárium pavi-
lonjaiban lehet használni és levá-
sárolni.

2.  Mi vásárolható 
a Fesztiválkártyával?

 Mivel a fesztivál területén a bo-
rászatok és pálinkáriumok 2011-
ben kizárólag a Fesztiválkártyát 
fogadják el fizetőeszközként, 
ezért a Fesztiválkártyával ezen 
szolgáltatók minden terméke 
megvásárolható. Készpénzes fi-
zetésre a korábbi évekhez hason-
lóan továbbra sincs lehetőség.

3. Hol lehet kártyát vásárolni?
 A látogatók a Fesztiválkártya 

pontokon vásárolhatják meg 
a kártyát, melynek megvásárlás 
utáni egyenlege nulla forint, ára 
pedig 100 Ft/db. A kártya az első 
feltöltést követően válik aktívvá.

4. Meddig érvényes a kártya?
 A kártya fizetésre csak az adott 

rendezvényen, annak időtartama 
alatt használható.

5. Mindenhol csak ezzel 
biztosított a fizetés 
a fesztiválon?

 Igen, a Fesztiválkártya a hivata-
los fizetőeszköz a Győri Borna-
pok, Bor-, Borlovag és 
Gasztronómiai Fesz-
tivál borászatainál és 
pál inká r iumaiban.  
Azoban a vendég-
látóipari szolgál-
tatóknál kizárólag 
készpénzzel  lehet 
fizetni.
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6. Hogyan működik 
a Fesztiválkártya rendszer?

 A Fesztiválkártya egyenlege egy 
szabadon megválasztott összeg-
gel, de minimum 1.000 Ft-tal 
és legfeljebb 100.000 Ft-tal tölt-
hető fel. A kártya az adott ren-
dezvényen korlátlan alkalommal  
újratölthető. A kártya kizárólag 
készpénzzel tölthető fel. Egy fi-
zetés mindössze 5-10 másodper-
cet vesz igénybe! A fizetés során 
a kártyát át kell adni a kereske-
dőnek, aki a terminálon lehúzza, 
majd bizonylattal együtt vissza-
adja a birtokosának.

7. Hogyan lehet ellenőrizni, hogy 
mennyi pénz van a kártyán?

 A feltöltő pontokon tájékoztatást 
adnak a kártya aktuális egyenle-
géről, illetve minden fizetés után 
a kereskedőtől kapott bizonyla-
ton ellenőrizhető a fizetést meg-
előző, az aktuálisan levont és 
a rendelkezésre álló összeg.

8. Mi történik a fesztivál végén 
a rajta maradt pénzzel, vissza 
lehet-e váltani?

 A fesztivál nyitvatartási ideje alatt 
bármikor visszaváltható a kártya 
egyenlege készpénzre. A meg-
maradt egyenleg a fesztivál utol-
só napján, 2011. augusztus 28-

án, vasárnap este 24.00 óráig 
váltható vissza a nyitva lévő 

feltöltő pontoknál. 

9. Kihez fordulhat, ha probléma 
adódna a kártyával?

 A Fesztiválkártya feltöltő ponto-
kon a szakemberek és a hostes-
sek a fesztivál teljes ideje alatt se-
gíteni fogják a kártyabirtokosokat.

10. Hogyan és hol lehet feltölteni, 
újratölteni a kártyát?

 A kártya egyenlegét szabadon 
megválasztott összeggel, de mi-
nimum 1.000 forinttal és maxi-
mum 100.000 forinttal bármikor 
feltöltheti a kártyabirtokos. A kár-
tyák egyenlege a Fesztiválkártya 
feltöltő pontokon tölthető fel. 
A fesztiválon 10 feltöltő pont se-
gíti majd a gyors ügyintézést, me-
lyek közül 6 a Széchenyi téren, 
2-2 pedig a Kazinczy és Király 
utca Széchenyi tér felőli bejára-
tánál található.

11. Hogyan adható borravaló?
 A Fesztiválkártyával ugyanúgy 

lehet borravalót adni, mintha 
készpénzzel vagy bankkártyával 
fizetnének.

12. Kaphatok-e számlát a vásárlás 
összegéről?

 Természetesen igen, a kereske-
dőknek továbbra is kötelességük 
ÁFÁ-s számlát kiállítani a vevő 
kérésére, illetve pénztárblokkot 
adni minden egyes vásárlás után, 
mely tartalmazza a vásárlást 
megelőző egyenleget, a levásá-
rolt összeget, valamint az aktuális 
egyenleget.
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AUGUSZTUS 25. CSÜTÖRTÖK
 16.00 óra Borkóstolók, gasztronómia

 17.30 óra Borlovagrendek felvonulása Győr-Belváros 
utcáin 
Városháza – Baross utca – Király utca – Széchenyi tér

 18.00 óra IV. Győri Bornapok, Bor-, Borlovag és 
Gasztronómiai Fesztivál megnyitó 
ünnepsége 
Beszédet mond: Borkai Zsolt, polgármester

 18.15 óra Schaplin zenekar a borutcákon 
A közönség évek óta csodálja a színes 
nemezsapkákban vonuló mese-zenekart. Nemcsak 
a híres borpincék standjai csalogatják körbe-körbe 
a zenészeket. Ahol megállnak, ott vidámság üti fel 
a fejét, táncra perdül a jegyárusító leány is.

 19.00 óra Besh o droM 
A magyarországi világzene egyik jelentős képviselője, 
a Besh o droM zenekar 1999-ben alakult. Nevének 
jelentése lovári nyelven: „Üld meg az utat!” (mint 
a lovakat szokás, azaz indulj el). Balkáni és román 
cigány, illetve közel-keleti tradicionális zenét ötvöznek 
magyar zenével, és játszanak sajátos feldolgozásban, 
összeolvasztva különböző zenei stílusokat.

 21.00 óra NAGY-szerű Musical Varázs 
Fergeteges Musical Show Nagy Balázzsal és 
vendégeivel: Gallusz Nikivel, Molnár Szilviával, 
Forgács Péterrel, az Egri, Győri, Szegedi 
Balett művészeivel. Közreműködik még 
a Győri Nemzeti Színház tánckara Fekete 
Miklós vezetésével.
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AUGUSZTUS 26. PÉNTEK

 16.00 óra Borkóstolók, gasztronómia

 18.00 óra Dixie Company (POL) 
Az 1993-ban alakult, hagyományos jazz zenét játszó 
zenekar számos nagysikerű koncertet adott már 
Lengyelországban és külföldön egyaránt. Idén először 
hozzánk is ellátogatnak testvérvárosunkból, Poznanból, 
hogy a Dixieland kedvelőinek kellemes délutáni 
időtöltést kínáljanak.

 19.00 óra Hangária zenekar koncertje 
A Hangária együttes produkciója egy vérbeli 
Rock and Roll show. A koncertprogram a legismertebb 
Rock and Roll klasszikusok dalaiból, valamint 
az egykori Hungária együttes slágereiből épül fel. 
A show időtartama 90 perc, ahol a zene mellett fontos 
és látványos szerepet tölt be a megjelenés és a korhű 
jampi design is. A zenekar énekese és frontembere 
Csutka, aki az elmúlt években rendszeres vendége 
a fontosabb Rock and Roll partyknak. 

 21.00 óra Balázs Fecó Band koncertje  
A Korál együttes 33 éves töretlen működése mellett 
Balázs Fecó és Fischer László alakítottak egy fiatal 
muzsikusokból álló zenekart Balázs Fecó Band néven. 
A zenekar repertoárja Fecó és Fischer újra hangszerelt 
dalai, valamint Fecó számtalan szólólemezének nótái 
2011-es hangzással. A zenekar tagjai: Balázs Fecó 
billentyűs hangszerek, ének, Fischer László szólógitár, 
Tolmacsov György basszusgitár, Kiss Zoltán ének, gitár, 
Krecsmarik Gábor dob, ének.
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AUGUSZTUS 27. SZOMBAT

 14.30 óra Borlovagrendek felvonulása  
Győr-Belváros utcáin 
Rába Hotel – Baross utca – Király utca – Széchenyi tér

 16.00 óra Borkóstolók, gasztronómia

 17.00 óra A 3+1 Bor-tenor 
A különleges műsor kifejezetten a Borfesztiválokra jött létre három kiváló 
operaénekes közreműködésével. László Boldizsár a Cotton Club Singers 
egykori frontembere két remek kollégájával Cseh Antallal és Kóbor 
Tamással az operairodalom, és a klasszikus dalok világából állította össze ezt 
a nem mindennapi műsort. A bordalok világa egyik művész számára sem 
ismeretlen. Ezeket rengeteg humorral fűszerezve interpretálják a borfesztivál 
közönségének. A klasszikus előadásmód, a borok filozófiájából remekül 
harmonizáló elegye egyedülállóvá és megismételhetetlenné teszi az eseményt. 
A formációhoz vendégként csatlakozik, mint a 4. Bortenor, Hajdu András 
magánénekes.

 18.00 óra Glasso – Az Éneklő Poharak  
A Glasso – az Éneklő Poharak egy nem csak hazánkban, de a világon is 
különlegesnek számító zenei produkció, melyben hagyományos hangszerek 
helyett gondosan kiválogatott üvegpoharak játsszák a főszerepet. A Glasso attól 
különleges, hogy a művész a különböző szintekig vízzel megtöltött poharakat 
használja egy-egy hang megszólaltatására. Különleges türelem és az átlagnál 
jobb hallás kell egy hangszernyi pohár behangolásához, valamint rajta játszani 
is egészen speciális adottságot igényel.

 19.00 óra Szirtes Edina Mókus és a Fabula Rasa zenekar  
A 2006 óta működő Fabula Rasa nem csupán a hazai, hanem a környező 
országok népzenei elemeit is felhasználja, beolvasztja a saját világába, 
mindemellett úgy hagyományőrzők, hogy mellette naprakészen frissek és 
XXI. századian lüktetők. A Budapest Fringe Fesztiválon mutatkoztak be, 
ahol szakmai különdíjjal jutalmazták produkciójukat. Azóta országszerte 
számos fesztiválon, művelődési intézményben és klubban adtak 
koncertet. Az év végén elkészült első albumuk „Csindratta” 
címmel, melyen saját szerzeményeik szerepelnek. Eklektikus 
zenei világukat a környező népek folklórjának izgalmas ritmikái 
és témái ihletik, melyeket rendkívül mély érzelmi fűtöttség 
és sokszínűség jellemez. Mindezt a kortárs komolyzenei 
tanulmányok és élmények hatják át, sokszor modern 
elektronikus zenei elemekkel fűszerezve.

 21.00 óra Négy Évszak Fesztivál – Nyár: Zárókoncert 

Chico & the Gypsies  
a Gipsy Kings együttes alapítójának fergeteges latin estje 
Helyszín: Városház tér
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FONTOS INFORMÁCIóK

A borkóstolás csak a résztvevő 
borászoknál megvásárolható üveg-
poharakkal lehetséges, melyek ára 
500 Ft/pohár.
Amennyiben úgy gondolja, vásá-
rolhat hozzá nyakba akasztható 
pohártartó táskát is. 
Ha kérdése, észrevétele van 
a fesztivállal kapcsolatban, segítse 
munkánkat, jelezze azt valamelyik 
információs faháznál!

1. Sárkánylyuk pince
2. Szél Fiai Fogadó és Cellárium
3. Borbirodalom Udvarház
4. Vaszary Pincészet
5. Apátsági Pincészet 

Pannonhalma
6. Deé Családi Pincészet
7. Babarczi Szőlőbirtok és Pince
8. Ács György Borászata
9. Hangyál Pince
10. Novus Creativus
11. Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet
12. Sauska Pincészet
13. Gere Tamás és Zsolt Pincészete
14. Tiffán Ede és Zsolt Pincészete
15. Bock Pince

16. Matias Pince
17. Tiffán Imre és Fia
18. Polgár Pincészet
19. Kovács-Gressly Pince
20. Haraszti Családi Pincészet
21. Agárdi Pálinkafőzde
22. Miklós Csabi pincéje
23. Pannonhalmi Pálinkárium
24. Szőllősi Pincészet
25. Törley Pezsgőpincészet
26. Sike Tamás
27. Demeter Pincészet
28. Árpád és Vadász Pálinkák
29. Simkó Kőporos Pince
30. Varga Családi Birtok
31. Istvándy Pincészet

Szabadsajtó utca

információ, pénztár

Kazinczy utca

C
zu

cz
or

 G
er

ge
ly 

ut
ca

1
2

3

11

4

12

5
6

13

20

31

42

30

41

52

7

14

21

32

43

29

40

51

8

15

22

33

44

28

39

50

9

16

23

34

45

27

38

18

25

17

24

35

26

37
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32. Borbély Családi Pincészet
33. Bezerics Borház
34. Koczor Pincészet
35. Laposa Pincészet
36. Kovács Borház
37. Dénes Hegybirtok
38. Kreinbacher Birtok
39. Tornai Pincészet
40. Bogdán Birtok Pincészete
41. Németh Borház
42. Debreczeni Szőlőbirtok
43. Pfneiszl Pincészet
44. Brill Pálinkaház
45. Fekete Borpince
46. Twickel Szőlőbirtok
47. Tűzkő Birtok Pincészet

48. Vida Családi Borbirtok
49. Eszterbauer Borászat
50. Gradowski Birtok
51. Takler Pincészet
52. Sebestyén Pince
53. Vineum Borház Tokaj
54. Talia Vino
55. Particius Borház
56. Szeleshát Szőlőbirtok és 

Disznókő Szőlőbirtok és 
Pincészet

57. Dereszla Pincészet
58. Balla Géza Pincészet, 

Royal Tokaji Borászat
59. Tokajicum Borház
60. Erdélyi Fejedelmek Borai

Széchenyi tér

Fa
ze

ka
s k

öz
SZINPAD

45

49

57

54

36

47

10

35

46

59

55

37

48

58

53

60

56

19



12

AUGUSZTUS 28. VASÁRNAP

 10.00 óra Borkóstolók, gasztronómia

 10.30 óra Kaláka együttes gyermekműsora 
Három székláb – a Kaláka együttes gyerekműsora  
Becze Gábor – Gryllus Dániel – Radványi Balázs  
A Kaláka gyereklemezeinek (A pelikán; Nálatok laknak-e állatok?; 
Ukulele; Az én szívemben boldogok a tárgyak; Bőrönd Ödön; 
Madáretető) legkedveltebb darabjaiból áll ez a műsor. Felhangzanak 
többek között Kányádi Sándor, Weöres Sándor, Tamkó Sirató 
Károly, Móra Ferenc, Hajnal Anna verseire írott dalok, és a gyerekek 
megismerik a Kaláka különleges, érdekes hangszereit. A koncerten 
a gyerekek nem csak hallgatói, hanem résztvevői is az előadásnak. 
Mivel a muzsikusok annak idején mind a Kodály koncepciója szerint 
tanító, híres Lorántffy Zenei Általános Iskolába jártak, e zenei 
nevelés igazolói és tudatos használói. Más anyanyelvű gyerekek 
körében is nagy sikerrel játszanak turnéik során.

 17.30 óra Colombre Band 
3 éve koncertezik akusztikus blues-rock zenekarként a Colombre 
Band, de stílusukban a hip-hop és a folkzene is jelen van. Tavalyi, 
hazai lemezbemutató koncertkörútjuk után idén több nyugat-európai 
országban is bemutatkoztak. Egy rajongójuk mondta: „néhány 
Colombre Band dalszöveg olyan, mint egy jól nevelt pitbull – kitépi 
a szívedet, de végül visszahozza”.

 19.00 óra Napra zenekar 
A világzenét játszó Napra zenekar 2004 őszén alakult Budapesten. 
Dalaik közös kiindulópontja a Kárpát-medence népzenéje, amelyet 
azonban nem autentikus formában adnak elő, hanem a mai 
kulturális környezetbe ágyazva, újszerű hangzásra törekszenek. 
Ehhez persze szükséges, hogy a tagok széleskörű ismeretekkel 
rendelkezzenek, és otthonosan mozogjanak a térség zenei világában, 
valamint annak jellegzetes stíluselemeit könnyedén tudják alkalmazni 
bármilyen zenei szituációban. A zenekar tagjai korábban a világ- és 
népzenei színpadokról jól ismert és sikerrel szerepelt együttesekben 
játszottak. Kiemelkedő hangszeres tudásuk, virtuozitásuk, lendületes 
előadásmódjuk teszi zenéjüket sajátos erejűvé. Az elektronikus és 
az akusztikus hangzás elegyítése, az elektronikus hangszerek (dob, 
basszusgitár, gitár) a népiekkel (hegedűvel, brácsával, cimbalommal, 
tangóharmonikával) együtt megszólaltatva eredményezik a Naprára 
jellemző egyedi hangvételt.

 21.00 óra Budapest Bár 
Jó adag cigány temperamentum, kitűnő zene, némi magyaros 
dallamvilág megbolondítva csipetnyi füstös kávéházi hangulattal, 
ízesítve Karádyval, Jávor Pállal, legújabban pedig Beatlessel, Európa 
Kiadóval, Doorssal – mindez világszínvonalú cigányzenekar és 
élvonalbeli magyar énekesek előadásában.
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PINCÉSZETEK

1

3

5

7

9

11

13

15

2

4

6

8

10

12

14

16

SÁRKÁNYLYUK PINCE
9082 Nyúl, 
Fekete I. u. 4.

BORBIRODALOM UDVARHÁZ
9090 Pannonhalma, 
Fenyvesalja út 4.

APÁTSÁGI PINCÉSZET
PANNONHALMA
9090 Pannonhalma,
Vár 1.

BABARCZI
SZŐLŐBIRTOK
ÉS PINCE
9081 Győrújbarát,
óvoda u. 33.

HANGYÁL PINCE
9082 Nyúl,
Akácos u. 12.

VYLYAN SZŐLŐBIRTOK
ÉS PINCÉSZET
7800 Kisharsány,
Fekete-hegy
092 hrsz.

GERE TAMÁS ÉS ZSOLT
PINCÉSZETE
7773 Villány,
Diófás u. 1.

BOCK BORÁSZAT
7773 Villány,
Batthyány u. 15.

SZÉL FIAI FOGADó 
ÉS CELLÁRIUM
9082 Nyúl, 
Vaskapu u. 71.

VASZARY 
PINCÉ SZET
9083 Écs,
Hegyalja u. 12.

DEÉ CSALÁDI
PINCÉSZET
9081 Győrújbarát,
óvoda u. 12.

ÁCS GYÖRGY BORÁSZATA
9081 Győrújbarát, 
Erzsébet u. 22.

NOVUS CREATIVUS
9083 Écs, 
Mogyorós u. 31.

SAUSKA PINCÉSZET
7773 Villány, 
048/10 hrsz.

TIFFÁN EDE ÉS ZSOLT PINCÉSZETE
7773 Villány,
Teleki Zs. u. 9.

MATIAS PINCE
7630 Pécs, 
Üszögi-kiserdő u. 1.

PANNONHALMI BORVIDÉK

HANGYÁL

Pannonhalmi Borvidék
Pannon Borház E. C.

Écs, Hegyalja u. 12.

P I N C É S Z E T
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17

19

21

23

25

27

29

31

18

20

22

24

26

28

30

32

TIFFÁN IMRE ÉS FIA
7772 Villánykövesd, 
Kossuth u. 11.

KOVÁCS-GRESSLY 
PINCE
7773 Kisjakabfalva, 
Fő u. 43.

AGÁRDI PÁLINKAFŐZDE
2484 Agárd,
Sreiner Tanya

PANNONHALMI
PÁLINKÁRIUM
9090 Pannonhalma, 
Petőfi Sándor u. 26.

TÖRLEY 
PEZSGŐPINCÉSZET
1222 Budapest, 
Háros u. 2-6.

DEMETER PINCÉSZET
3300 Eger,
Attila u. 9/a.

SIMKó 
KŐPOROS PINCE
3300 Eger, 
Nagykőporos út 11.

ISTVÁNDY 
PINCÉSZET
8283 Káptalantóti, 
Rózsadomb, 121.

POLGÁR PINCÉSZET
7773 Villány,
Hunyadi u. 19.

HARASZTI 
CSALÁDI PINCÉSZET
7771 Palkonya, 
Fő u. 81.

MIKLóS CSABI PINCÉJE
8060 Mór,
Ezerjó u. 3.

SZÖLLŐSI PINCÉSZET
2544 Neszmély,
Kásáshegyalja út 6.

SIKE TAMÁS
3300 Eger,
Csalogány út 49.

ÁRPÁD ÉS VADÁSZ PÁLINKÁK
5600 Békéscsaba,
Kisrét 92/2.

VARGA 
CSALÁDI BIRTOK
6070 Izsák, 
Gedeon D. 204.

BORBÉLY CSALÁDI PINCÉSZET KFT.
8300 Tapolca,
Barackvirág u. 8.
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33

35

37

39

41

43

45

47

34

36

38

40

42

44

46

48

BEZERICS BORHÁZ
8360 Keszthely, 
Tomaji sor 40.

LAPOSA PINCÉSZET
8261 Badacsonytomaj,
Római u. 199.

DÉNES HEGYBIRTOK
9026 Győr, Körtöltés u. 11/a.

LUDÁNYI ANDRÁS PINCÉSZETE
3036 Gyöngyöstarján, 
Széchenyi út 8.

TORNAI PINCÉSZET
8460 Devecser,
Vasút út 29.

NÉMETH BORHÁZ
9090 Pannonhalma, 
Szabadság tér 27.

PFNEISZL PINCÉSZET
9400 Sopron,
Kőszegi u. 81.

FEKETE BORPINCE
7100 Szekszárd,
Zápor u. 3.

TűZKŐ BIRTOK 
PINCÉSZET
7164 Bátaapáti,
Hűvösvölgy u. 4.

KOCZOR PINCÉSZET
8230 Balatonfüred,
Hunyadi u. 29.

KOVÁCS BORHÁZ
3036 Gyöngyöstarján, 
Dobó út 19.

KREINBACHER BIRTOK
8481 Somlóvásárhely,
1674 hrsz.

BOGDÁN BIRTOK
PINCÉSZETE
8500 Pápa, 
Szent István u. 22.

DEBRECZENI SZŐLŐBIRTOK
1016 Budapest,
Naphegy tér 8.

BRILL PÁLINKAHÁZ KFT.
7172 Harc,
Siófoki u. 21.

TWICKEL 
SZŐLŐBIRTOK
7100 Szekszárd, 
Rákóczi u. 132.

VIDA 
CSALÁDI BORBIRTOK
7100 Szekszárd,
Napfény út 27/a.
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49

51

53

55

57

59

50

52

54

56

58

60

ESZTERBAUER BORÁSZAT
7100 Szekszárd,
Bor u. 2.

TAKLER PINCÉSZET
7100 Szekszárd,
Decsi Szőlőhegy
Pf. 57.

VINEUM 
BORHÁZ TOKAJ
3907 Tállya, 
Petőfi Sándor út 64.

PATRíCIUS BORHÁZ
3910 Tokaj,
Kosuth tér 1.

DERESZLA PINCÉ SZET
3900 Szerencs,
Fürst Sándor u. 24.

TOKAJICUM 
BORHÁZ
3915 Tarcal, 
Külterület 1.

NAGYFA-TÁL
2879 Hánta,  
Dohány u. 28.

GRADOWSKI 
BIRTOK
2091 Etyek, 
Újhegyi út 6.

SEBESTYÉN PINCE
7100 Szekszárd, 
Kalász u. 26.

TALIA VINO
9022 Győr, 
Bisinger sétány 4.

SZELESHÁT SZŐLŐBIRTOK ÉS
DISZNóKŐ SZŐLŐBIRTOK
PINCÉSZET
7146 Várdomb,
Kossuth L. u. 83.

BALLA GÉZA PINCÉSZET
ópálos, 583 sz., Arad megye

ROYAL TOKAJI BORÁSZAT
3909 Mád, Rákóczi u. 35.

ERDÉLYI FEJEDELMEK BORAI
5700 Gyula, 
Bicere u. 16.

LA MARÉDA ÉTTEREM
(Czuczor G. u.)
9021 Győr, Apáca u. 4.
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• Hogyan kezdett el zenélni? A zene már gye-
rekkorától az élete része volt?
Természetesen! Arles-ban születtem, ahol 
a camarque-i cigányok zenéjének környezeté-
ben nőttem fel. Ezen kívül a Megreb-ből be-
vándorló szüleim zenéjének is elkötelezett híve 
vagyok. 

• Az 1970-es években barátaival megalapí-
totta a Gipsy Kings-t, amely megismertette 
a világgal a pop elemekkel vegyített Flamenco 
zenét. Honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen 
egyedi zenekart alapítsanak?
Nem csak a barátaim voltak, hanem egyben 
a családom is. Marthe Reyes a feleségem, és 
ennek következtében a Reyes testvérek a sógo-
raim. Már nagyon fiatalon együtt zenéltünk, és 
lemezeket is vettünk fel. Olyan emberekkel volt 
lehetőségünk találkozni, mint Brigite Bardon, 
akin keresztül többek között a Jetsettel és sok 
nemzetközi zenésszel is megismerkedtünk, pél-
dául Mick Jaggerrel a Rolling Stonesból. Az ő 
zenéjük mindig nagy hatással volt rám, és a mi 
zenénknek egyszerűen szerettem volna egy mo-
dern hangzást adni.

LATIN RITMUSOK GYŐRBEN 
– Interjú a Gipsy Kings alapítójával, a Chico & the Gypsies frontemberével

• Miután több mint 20 millió albumot elad-
tak az Ön által alapított zenekarral, a Gipsy 
Kings-szel, miért döntött úgy 1992-ben, hogy 
otthagyja az együttest?
Ahogy mondja, a siker hatalmas volt! De sajnos 
az akkori menedzsment nem a zenészek érde-
keivel törődött, hanem sokkal inkább a saját 
előnyei optimalizálásával. Ez egy olyan állapot 
volt, amelyet sem elfogadni nem tudtam, sem 
pedig nem tudtam ilyen feltételek mellett kreatív 
maradni. Ezért elhatároztam, hogy újra előröl 
kezdek mindent a „Chico & the Gypsies”-szel.

• A hivatalos rajongói oldalukon olvasható 
a következő mondat: “Vous aimez les Gipsy 
Kings? Vous adorerez Chico & the Gypsies!” 
(Szereti a Gipsy Kings-t? Akkor imádni fog-
ja a Chico & the Gypsies-t!) Miért jobb 
a Chico & the Gypsies, mint a  Gipsy Kings? 
Természetesen szeretem a Gipsy Kings-t és 
a zenéjüket, hiszen én is sok dalnak társszerzője 
vagyok a régi időkből. Nem akarom azt mon-
dani, hogy az én új zenekarom, a „Chico & the 
Gypsies” jobb – számomra jobb, mivel fiata-
labb zenészekkel új utakon járhatok, amelyekre 
a régi felállásban nem lett volna lehetőségem. 
Az egész világon számos együttessel vettünk fel 
közös lemezeket – még a budapesti 100 tagú 
cigányzenekart is meghívtam Arles-ba, és kü-
lönböző magyar dallamokkal még egy CD-t is 
kiadtunk közösen. Mindig nagyon megindított 
ez az egyedi és gyönyörű muzsika.

• Néhány interjúban említi, hogy 
szerencsésnek mondhatja magát. 
Milyen szerepet játszott a sze-
rencse az életében?
Mit mondjak ehhez, a jó 
Isten egyszerűen kegyes 
hozzám. Néha a sorscsapá-
sok nagyon kemények voltak, 
de a megpróbáltatások csak 
megerősítettek. A foglalkozá-
som lehetővé teszi, hogy sok 
emberrel találkozhassak, és őket 
a zenémen keresztül lelkesítsem. 
Hát ez nem csodálatos szerencse?
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EURóPAI BORLOVAGOK A FESZTIVÁLON

SZERVEZŐK ÉS TÁMOGATóK 

Borral, kultúrával, jó szívvel Győrért

Az Európai Borlovagrend egyre fontosabb sze-
repet tölt be a város életében. Kezdeményezője 
volt annak a civil összefogásnak, amelynek révén 
áprilisban a Győri Filharmonikus Zenekar és hat 
borász – Tölt József Sopronból, Sajgó Gábor 
Tokajból, Karkó János a felvidéki Búcsról, Újvári 
Mihály Kiskundorozsmáról, Tornai Tamás Somló-
ról és Kamocsay Ákos Neszmélyről – felajánlotta 
kincseit. Muzsikát és bort kínáltak a Kantharosz-
gála összefogásnak, hogy győri rászorulókon segít-
senek. A több mint 4 milliós tiszta bevétel rekord 
volt a győri jótékonysági gálák újkori történetében. 
Az európai borlovagok győri képviselői a napokban 

Habsburg Ottó temetésén képviselték a város civil 
társadalmát. Természetes tehát, hogy a 2011-es 
borfesztiválon is részt vesznek jelmondatuknak 
megfelelően: In Honorem Dei et In Honorem Vini, 
azaz Isten és a Bor tisztelete jegyében. Látványos 
felvonulásukkal emelik a program fényét, tapaszta-
lataikkal segítik a borversenyt. A legátus szombaton 
14 órakor tartja szentmisével egybekötött avatóün-
nepét a Bencés templomban, amelyre a győriekhez 
csatlakozott mosonmagyaróvári és esztergomi lova-
gi szék tagjai, a lovagrendbe belépők és a ranglét-
rán előlépők mellett Kismartontól Tokajig számos 
lovagi vendég érkezik, akiket a csütörtöki megnyi-
tón, illetve szombaton délután a Belváros utcáin 
láthatnak majd ünnepélyesen felvonulni a győriek.

• 1996-ban és 2010-ben már koncertezett 
Magyarországon. Milyen emlékei vannak 
az országról?
Ahogy említettem, az emberek itt különleges 
muzikalitással vannak megáldva, akár a ze-
nészekről, akár a közönségről beszélünk. Ez 
egy dolog. Másfelől viszont nagyon élénken él 
az emlékezetemben egy kellemes budapesti séta 
a Duna partján – és már most nagyon várom, 
hogy láthassam Győr nevezetességeit!

• Van olyan koncerthelyszín, amit különösen 
kedvel?
A legjobban azt szeretem, ha marad időm a he-
lyi emberekkel beszélgetni, és a nevezetessége-
ket felkeresni.

• Az UNESCO kinevezte Önt a Béke és To-
lerancia nagykövetévé. Tagja az UNESCO 

Művészek a Békéért mozgalomnak. Hogyan 
tudja a zenéjén keresztül a világbékét erősí-
teni? 
Mélyen meg vagyok arról győződve, hogy 
a zene az embereket le tudja ültetni egy közös 
tárgyalóasztalhoz. Olyan embereket, akik előt-
te nem tudtak kijönni egymással. Négy héttel 
ezelőtt (július 27-én) például Jeruzsálemben 
léptünk fel, jelezve, hogy a békefolyamat-
nak folytatódnia kell. A zene végülis összeköti 
az embereket.

• A győriek már nagyon várják a koncertjüket. 
Üzen nekik valamit?
Igen, mi is várjuk ezt a csodálatos ünnepet – 
vagy ahogy mi mondjuk, Fiestát. Hamarosan 
látjuk egymást!



TERMÉNYÁLDÁS
2011. augusztus 27-28. • győr, király utca

A Terményáldás a régió nagy múltú 
kertészeti kiállítása és kulturális 
színtere. A természeti termékenység 
iránti hála és a munka tisztelete hívta 
életre a föld terméseinek e szemléjét, 
amelyet az ünnephez kapcsolódó 
sokszínű programok tesznek teljessé. 
A szakrális hálaadást a történelmi 
egyházak áldása és az ökomenikus 
szertartás fejezi ki. A rendezvényen 
számos termelő és kiállító mutatja 
be válogatott portékáját.

Augusztus 27., szombAt
10.00 Megnyitó ünnepség

Köszöntőt mond:
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének képviselője
Győr Megyei Jogú Város képviselője
„A Föld megteremtette gyümölcseit”  

- Ünnepi hálaadó mise 
A termények megáldása ökomenikus  

szertartás keretében.

10.30 Friends Big Band koncertje
14.00 Oscar Theater koncertje

15.00 Dark Notes koncert
16.00 Flower Style – virág bemutató

10.00 – 17.00 Bezovics Judit  
ételszobrász bemutatója

Augusztus 28., VAsárnAp
10.30 Platina Táncstúdió előadása
14.00 Cserefa Zenekar koncertje

15.00 Arrabona Ensemble
16.00 Flower Style – virág bemutató

10.00 – 17.00 Bezovics Judit  
ételszobrász bemutatója



VO� RE BAMBOLEO

Négy Évs� k Fesz� vál – Nyár� ró Koncert

BAI�  ME

c H i c O 
and th e Gypsies

a Gipsy Kings 
a� pítója Győrben!

Helyszín:
győr, szent ist ván út 
Városháza  előtti sza ka sza 
időpont: 
2011. augusztu s 27., szombat 
21.00 órától

Négy Évsza k Feszti vál – Nyárzá ró koncert


