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Tisztelt Utasunk, Kedves Olvasó!

GYSEV – velünk élmény az utazás! Vasúttársaságunk ezt a 
szlogent választotta, ez a cég „védjegye” az utasok felé. Egy szlogen 
persze mit sem ér, ha a szavak mögött nincs tartalom. A GYSEV 
célja, hogy valóban élmény legyen az utazás. Lehetőség szerint 
minden alkalommal, amikor az utasok  megtisztelnek bennünket 
azzal, hogy a mi szolgáltatásunkat, azaz vonatunkat választják úti 
céljuk eléréséhez. Ennek érdekében rengeteget tettünk az elmúlt 
időszakban, és igyekszünk folyamatosan tenni: a vasúti pályák 
modernizációjával, a villamos felsővezeték kiépítésével teremtjük 
meg a lehetőségét annak, hogy a menetidők csökkenjenek, az 
utasok hamarabb célba érjenek. A kocsi-parkunkat igyekszünk 
felújítani, kényelmesebbé, szebbé tenni. A felújított kocsik az 
automata ajtóvezérlésnek köszönhetően biztonságosabbá 
válnak. A felújított kocsikba klíma és wifi várja az utasokat.

És újságtartó, amelyben többek között a GYSEV Magazin 
havonta megújuló számait helyezzük el. Ebben folyamatos 
tájékoztatást adunk a vasúttársaságot érintő történésekről, 
változásokról. Emellett igyekszünk kicsik és nagyok, férfi 
és női utasaink részére is tartalmas, szórakoztató, és színes, 
a kikapcsolódást segítő olvasnivalót kínálni. Ezzel az új 
szolgáltatással is az a célunk, hogy az utazóközönségünk valóban 
úgy érezhesse, komoly tartalom van a szlogenünk mögött:
                                               GYSEV – velünk élmény az utazás!

GYSEVmagazin
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Indulhat a

GYSEV-F L I R T

motorvonatok gyártása

2014-ben jöhetnek az első FLirT motorvonatok: aláírta a GYSEV és a Stadler AG a Sopron-
Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal korszerűsítéséhez kiírt 4 db regionális villamos 
motorvonat szállításáról szóló szerződést. A gyártó cég a tervek szerint az első vonatot 
2014 elején, míg az utolsót 2014 közepén adja át a vasúttársaság részére.

A szerződést Dávid ilona, a 
GYSEV elnöke, valamint Dunai 
Zoltán, a Stadler rail Csoport 

magyarországi országigazgatója látta el 
kézjegyével. Az aláírási ünnepséget a Köz-
lekedési Múzeumban rendezte a két cég, 
ahol bemutatták a már elkészült GYSEV-
FLirT modellváltozatát is.

A GYSEV Zrt. 2011. november 26-án írt 
ki tárgyalásos közbeszerzést 4 db regio-
nális villamos motorvonat szállítására. A 
tender dokumentációját 4 vállalat vásárol-
ta meg. A közbeszerzésen való részvételre 
viszont egyedüli ajánlattevőként a Stadler 
AG nyújtott be pályázatot. Az előminősítést 
követően a tárgyalásos eljárás során a felek 
minden részletben sikeresen megállapod-
tak, és a Stadler által benyújtott kötelező 
érvényű ajánlatot a GYSEV Zrt. bíráló bizott-
sága egyhangúan támogatta és elfogadta. 
Ennek megfelelően a közbeszerzési eljárást 
a vasúttársaság a Stadler AG kihirdetésével 
2012. március 30-án sikeresen és eredmé-
nyesen tudta lezárni.

„A Stadler a vonatok kocsiszekrényeit 
teljes egészében a szolnoki gyárában 

A szerződést aláírták, kezdődhet a
GYSEV-FLIRT motorvonatok gyártása.

Az első GYSEV-FLIRT már el is készült – 
igaz, hogy még csak makett változatban.
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gyártja majd le. Amennyiben a 
Stadler a tervezett végösszesze-
relő tevékenységének szolnoki 
kiépítését még az idén megkez-
di, úgy jó esély nyílik arra, hogy 
már a soproni 
FLIRT vonatok 
összeszerelése 
is Magyar-
o r s z á g o n 
valósulhasson 
meg. Ehhez 
a Stadler a 
helyi piac további kedvező 
alakulására számít” – mondta 
az aláírási ünnepségen 
Dunai Zoltán, a Stadler Rail 
Csoport magyarországi 
országigazgatója.

„Több mint fél éve 
készült el a GYSEV Zrt. 
által üzemeltetett Sopron-
Szombathely-Szentgotthárd 
vonal teljes rekonstrukciója. A 
vonatok azóta jelentősen gyor-
sabban, biztonságosabban, 

kedvezőbb menetidőkkel köz-
lekedhetnek. A statisztikából 
azt látjuk, hogy az utazóközön-
ség hálás a fejlesztésekért: idén 
februárban Sopron és Szombat-

hely között 26, 
Szombathely és 
Szentgotthárd 
között 20%-kal 
s z á l l í t o t t u n k 
több utast, mint 
egy évvel koráb-

ban. A közösségi 
közlekedést választó utasokat 
szeretnénk hosszú távon meg-
tartani. Ebben segíthet most ez 
az aláírás, hiszen nem egészen 
két év múlva már modern, 
szerte Európában népszerű 
FLIRT motorvonatok járhatnak 
a GYSEV Sopron és Szentgott-
hárd közötti vonalán” – mondta 
az aláírás kapcsán Dávid Ilona, a 
GYSEV Zrt. elnöke.

                             Rázó László

A Stadler az első FLIRT 
vonatot a Svájci Szövetségi 
Vasúttársaságnak (SBB) szállí-
totta le még 2004-ben. Azóta 
a járműtípus népszerűsége 
töretlen, a FLIRT-ök összesen 
már 12 országban, azaz Svájc 
mellett Németországban, 
Ausztriában, Franciaországban, 
Norvégiában, Olaszországban, 
Lengyelországban, Algériában, 
Fehéroroszországban, Észtor-
szágban, Csehországban, és 
természetesen Magyarorszá-
gon közlekednek. Ezzel a FLIRT 
egyértelműen a cégcsoport 
legnépszerűbb vonatává vált, 
eddig összesen 722 motorvona-
tot rendeltek ebből a típusból.

A FLIRT egyáramnemű, ala-
csonypadlós, 160 km/h maximális 
végsebességre képes motorvonat, 
amely 200 ülőhellyel és 164 állóhely-
lyel rendelkeznek majd, a páholyos 
ülések aránya 95% lesz. A soproni 
FLIRT-öket a kor követelményeinek 
megfelelően korszerű utastájékoztató 
rendszerrel, légkondicionáló beren-
dezéssel, kerékpárok szállítására is 
alkalmas multifunkcionális terekkel, 
illetve mozgáskorlátozottak számára 
is könnyedén igénybe vezető mel-
lékhelyiséggel látják el. A jármű a 
FLIRT-öknél megszokott 1,2 m/s2 
gyorsítóképességgel rendelkezik majd, 
amelynek köszönhetően a vonatok 
akár 10 perces késések behozására is 
képesek lesznek. Az utasokkal teli mo-
torvonat mindössze 28 másodperc 
alatt éri el a 100 km/órás sebességet. 
A FLIRT a gyorsulás mellett fékezési 
technikájában is jelentős értékeket 
képvisel, ugyanis 120 km/h-ról üzemi 
fékkel fékezve is képes úgy megállni, 
hogy közben nem használja a légféket, 
vagyis a felhalmozott mozgási energiát 
villamos energiává alakítva, szinte teljes 
egészében visszatermeli azt a felsőveze-
tékbe. A számítások szerint egy V43-as 
mozdony vontatta ingaszerelvényhez 
képest, napi 530 km futásteljesítmény 
mellett ez minden nap vonatonként 
mintegy 92 ezer forint megtakarítást 
jelenthet az üzemeltető számára.

Zöld-sárga FLirT látványterve a soproni állomáson.
2014-től láthatjuk a motorvonatokat.

A modern motorvonatok a 
Sopron-

Szombathely-
Szentgotthárd

vonalon járnak majd.
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B i z t o n s á g o s a B B  é s  k é n y e l m e s e B B
s c h l i e r e n - ko c s i k

Saját fejlesztésű biztonsági ajtókkal szereli fel a GYSEV a Schlieren típusú kocsijait.
A vasúttársaság olyan vezérlő rendszerrel látja el a kocsikat, amelyek 5 km/órás 
sebesség felett automatikusan bezárják az ajtókat. A felújított Schlierenekben 
új belső tér, klíma és ingyenes wifi is várja az utasokat. A Magyar Turizmus Zrt. 
felajánlásában az osztrák tájképek helyére a Nyugat-Dunántúl turisztikai értékeit 
bemutató, nagyméretű fotók kerülnek.

A GYSEV tavaly nyáron 
kezdett felújítási programba: 
ÖBB-től (Osztrák Vasutak) 
használtan vásárolt Schlieren-
kocsikat modernizálja a 
társaság. A Schliereneket 
Svájcban, majd Ausztriában 
gyártották, a kocsik 140 km/
órás sebességre vannak hite-
lesítve. A GYSEV 49 ilyen 
kocsival rendelkezik, ezek 
leggyakrabban a Sopron-
Szombathely-Szentgotthárd és 
a Sopron-Győr vonalon járnak. 

A felújítás során az üléseket 
újrakárpitozzák a szakemberek, 
az utastér új padlóburkolatot 

kap, az előtérben kicserélik 
a műanyag padlót. Lényeges 
fejlesztés, hogy az utasteret 
klimatizálják, a modernizált 
Schlieren-kocsikban pedig 
wifi elérhetőséget is biztosít a 
vasúttársaság. A biztonságról 
az automatikus ajtóvezérlés 
gondoskodik: az ajtók 5 km/
órás sebesség felett önműkö-
dően záródnak és ezután csak 
akkor lehet kinyitni azokat, ha 
ismét megáll a vonat.

„A GYSEV folyamatosan 
támogatta és támogatja az 
innovatív ötleteket, újdonsá-
gokat. Ezért is döntöttünk úgy, 

hogy a felújított Schlierenekbe 
saját fejlesztésű biztonsági 
ajtóvezérlést építünk be. Így 
két fontos célkitűzésünk is 
megvalósul: kényelmesebbé, 
és jelentősen biztonságo-
sabbá is tesszük járatainkon az 
utazást” – mondta a felújítás 
kapcsán Dávid Ilona, a GYSEV 
elnöke, aki kiemelte: a felújí-
tásnak köszönhetően már 
nem csak intercity-járatokon, 
hanem személy és gyorsvona-
tokon is biztosít ingyen wifi-t a 
GYSEV. „2011-ben az országban 
mi vezettük be először, hogy 
intercityken internet elérést 
biztosítunk utasainknak. Év 
közben a szolgáltatást kiter-
jesztettük több állomásunkra 
is. A Schlierenek felújításával 
pedig szintén az országban 
elsőként akár személyvonatok 
utasai is ingyen internetezhet-
nek a vonatokon” –tette hozzá 
a GYSEV elnöke.

Ungvári Csaba vezérigaz-
gató-helyettes kiemelte: a 

„Az országban elsőként 
gyors-, és személy-
vonatok utasai is 
használhatják az

ingyenes wifit”
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felújításnak köszönhetően már 
nem csak intercity-járatokon, 
hanem személy és gyorsvona-
tokon is biztosít ingyen wifi-t a 
GYSEV.  „2011-ben az országban 
mi vezettük be először, hogy 
intercityken internet elérést 
biztosítunk utasainknak. Év 
közben a szolgáltatást kiter-
jesztettük több állomásunkra 
is. A Schlierenek felújításával 
pedig szintén az országban 
elsőként akár személyvonatok 

utasai is ingyen internetezhet-
nek a vonatokon” – mondta a 
vezérigazgató-helyettes.

Az ÖBB-től vásárolt 
Schlierenekben jelenleg 
osztrák tájképek láthatnak 
az utasok. Ezért a vasúttársa-
ság felvette a kapcsolatot a 
Magyar Turizmus Zrt.-vel. A 
két cég közötti megállapodás-

nak köszönhetően most 140 
darab, 28x54 centiméteres 
tájkép kerül a kocsikba. Ezek 
a Nyugat-Dunántúl legfonto-
sabb turisztikai értékeire hívják 
fel a figyelmet.

„A Magyar Turizmus Zrt. 
Nyugat-dunántúli Regioná-
lis Marketing Igazgatósága 
partnere kíván lenni a Győr-
Sopron-Ebenfurti Vasút 
Zrt-nek abban, hogy a régió 
vasútvonalain minél több 

turista, minél kényelmesebben 
utazhasson. A vasúti kocsikban 
is szeretnénk felhívni az 
utasok figyelmét a sok 
esetben megújult, felüdülést 
és pihenést kínáló Nyugat-
dunántúli úti célokra. Egy régió 
turizmusának a sikere több 
tényezőn, így az együttmű-
ködéseken is múlik: ebben az 

együttműködésben a GYSEV a 
turisták kényelmes és pontos 
közlekedésének biztosításával, 
a Magyar Turizmus Zrt. pedig 
a látnivalók bemutatásával 
vesz részt” – mondta Tama 
István, a Magyar Turizmus Zrt. 
Nyugat-dunántúli Regionális 
Marketing Igazgatóság igazga-
tója.

Érdekesség, hogy az 
utastérbe újságtartókat is 
szereltet a vasúttársaság. 

Egy-egy Schlieren kocsi felújí-
tása 6 millió forintba kerül, 
eddig 18 kocsi belső felújítását 
végezték el, ezekből tízben 
készült el a klíma és a bizton-
sági ajtóvezérlés.

                         Rázó László

A Schlierenekben újrakárpitozott ülések 
és új padlóburkolat várja az utasokat

A saját fejlesztésű biztonsági ajtó 5 km/
órás sebességnél automatikusan záródik

A tájképek a
Nyugat-Dunántúl
turisztikai értékeire
hívják fel a figyelmet
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Sopron – a hűSég vároSa

Sopron 90 évvel ezelőtt amellett tette le a voksát, hogy Magyarország része maradhas-
son – ezért kapta „a leghűségesebb város” címet. Ám múltjához, hagyományaihoz, legen-
dáihoz is hűséges. Ismerői pedig talán éppen ezért ragaszkodnak hozzá: aligha kétséges, 
hogy aki csak egyszer is meglátogatta, mielőbb szeretné viszontlátni.

“Az idegen bort szállító 
szekerek közeledtére a 
Tűztorony őrei hívták fel 
a figyelmet. Ők jelezték 
azt is, ha katonákat vagy 
előkelő vendégeket 
láttak felbukkanni a 
környéken...“

A környéket valaha illírek lakták, majd az i. e. IV. 
század közepe táján kelták alapítottak itt várost. 
Tőlük származik a Scarbantia név, amit az időszá-

mításunk kezdete környékén ide települő, római keres-
kedőkből és veteránokból álló új lakosság is átvett. A 
rómaiak persze nem véletlenül telepedtek Scarbantiába, 
Pannonia tartomány határa mellé: éppen e helyen 
haladt keresztül az egyik fontos ókori kereskedelmi 
útvonal, a Földközi-tengert Észak-Európával összekötő 
Borostyánkő út (egy szakasza a Fő téren, a Gambrinus- 
és a Patika-ház közötti sikátorban ma is látható). 

A város központjában helyezkedett el a fórum; 
legjelentősebb épületének, a capitoliumi templom-
nak a maradványait 1893-ban, a városháza építésekor 
találták meg. Az 1960–70-es évek ásatásai során további 
izgalmas leletekre bukkantak a kutatók, amelyekből 

Ahova mindig jó betérni
A hóNAP úTI CÉLJA
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Babot ültettek a szőlő közé
Az első szőlővenyigéket vél-

hetően a rómaiak, vagy talán 
még korábban a kelták hozták e 
területre, és hamar bebizonyo-
sodott, hogy a helyi természeti 
adottságok igencsak kedveznek 
a szőlőtermesztésnek. hozzá kell 
tenni: bár manapság minden-
kinek a kékfrankos jut eszébe 
Sopronról, ez a borvidék hagyo-
mányosan fehérbort állított elő; 
a vörösbor csak a XIX. század 
során kezdett tért hódítani. A 
németajkú gazdák más borvi-
dékekkel ellentétben a pincéket 
nem a szőlőhegyekbe, hanem 
saját városi házaik alá építették; 
s jellemző volt rájuk az is, hogy 
szőlőjükbe, a szőlősorok közé 
babot ültettek. 

úgy is nevezték őket: 
Bohnenzüchterek, vagyis bab-
termelők, ami a magyarok száján 
idővel „poncihterek”-ké 

Muzsikáló toronyőrök
Az idegen bort szállító szeke-

rek közeledtére a Tűztorony őrei 
hívták fel a figyelmet. Ők jelezték 
azt is, ha katonákat vagy előkelő 
vendégeket láttak felbukkanni 
a környéken, no és persze, ők 
figyelmeztették a lakosságot a 
tűzveszélyre is: éjjel lámpással, 
nappal színes zászlókkal jelez-
ték, merre a tűzfészek. 

A torony őreinek egyéb fon-
tos feladat is jutott: negyedórán-
ként trombitaszóval jelezték 
az idő múlását a körerkélyről, a 
XVI. századtól kezdve pedig a 
toronyórát is kezelték. Az eskü-
vőkön, temetéseken és városi 
mulatságokon ugyancsak ők ze-
néltek. Második otthonuk, a mai 
Fő téren lévő, s az idők során 60 
méteressé magasodott Tűzto-
rony eredetileg római falmarad-
ványokra épült, a XIII. századtól 
a városfalak északi kaputornya-
ként szolgált.

Legendák, érdekességek 
Sopronban és környékén

kiderül: a közeli fertőrákosi kőbányából származó, mészkő burkoló-
lapokkal borított, egykori tér déli részén három bronz lovas szobor 
állt, a fórum oldalsó részein pedig az isteneknek emelt oltárok 
kaptak helyet. Jupiter, Júnó és Minerva, azaz a három főisten 
temploma a város legmagasabb pontján büszkélkedett. Napjaink-
ban a fórum az új u. 1.-ben található, míg az egykori római fürdő 
maradványaira a Fő tér 6. számú, úgynevezett Fabricius-ház alatt 
leltek a régészek. A város mai nevét egyesek szerint az ókorban 
itt állomásozó Sempronius Secundus, mások szerint Apronianus 
helytartó neve után kapta (Sopronium). Mások úgy tartják: csak 
jóval később, I. István korában, a soproni várispánság létrehozásakor 
nevezték el első ispánjáról, Suprunról. Annyi viszont bizonyos, hogy 
a XI. századra már kiváltságokat is kivívott magának.

A város túlélte a török hódoltságot, a tűzvészt, melynek idején 
építették újjá a Tűztornyot. Az 1700 – as években itt nyílt meg 
Magyarország első szénbányája, ami a 19. század utolsó évtizedeire 
az ország egyik legkorszerűbb bányájává vált. Széchenyi ösztönzé-
sére épült meg a Dunántúl első vasútja, amely Sopront Bécsújhellyel 
és Béccsel kötötte össze, a városban alakult az első vidéki távbeszé-
lőközpont, megindult a villamosközlekedés. 1989. augusztus 19-én 
az úgynevezett páneurópai piknik alkalmával megnyitották a határt. 
2010 májusától a soproni kékfrank néven pénzhelyettesítő papír-
utalványt indítottak a Sopron környéki cégek gazdaságélénkítési 
céllal.

A hóNAP úTI CÉLJA
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Kékfrankos legenda
A napóleoni háborúk ide-

jén, 1809-ben francia katonákat 
kvártélyoztak be a soproniak-
hoz, akik a rájuk rótt kötelező 
ellátmány megadásán túl üz-
leti alapon biztosították a se-
reg borutánpótlását. A katonák 
részben fehér színű háborús 
pénzzel rendelkeztek, melyet 
a hadikiadások fedezésére ké-
szíttetett Napóleon, részben 
pedig régebbről származó, ér-
tékesebb kék színű pénzzel, kék 
frankkal. Legjobb boraikat per-
sze csakis kék frankért mérték a 
poncihterek – s állítólag innen 
származna az ismert minőségi 
vörösbor elnevezése is.

Bakkecske és a török
hadipénztár

A soproni templomok egyik 
leghíresebbike a Kecske-temp-
lom. Persze, ennek is megvan a 
maga legendája: nevét állítólag 
amiatt kapta, mert 1529 körül 
épült karcsú, nyúlánk, remek-
mívű tornyát egy bakkecske 
„közbenjárásának” köszönheti. 
Pontosabban, a bakkecske ka-
parta ki a földből egy elásott 
török hadipénztár kincseit, s a 
torony árát ebből fedezték az 
építtetők. Magát a templomot, a 
magyar gótikus építészet egyik 
legkiemelkedőbb alkotását 1280 
körül emelték a Sopronban élő 
ferences szerzetesek. Az épület 
a XVII. században koronázások 
és országgyűlések helyszínéül is 
szolgált; a rend 1787-es feloszla-
tása után a bencéseké lett.

A hóNAP úTI CÉLJA
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alakult. Az ő tevékenykedésük 
nyomán vált a Sopron vidéki 
gasztrokultúra máig is fontos-
nak számító két  e lemévé a
babos ételek sora és a bor.
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Soproni virágének
A soproni virágének a magyar 

nyelvű szerelmi költészet legkoráb-
bi emléke – egy töredék.

A virágének szövegét Sopron 
város jegyzője, Gugelweit Jakab 
jegyezte le 1490 körül. Ami meg-
maradt belőle, az egy kéziratos 
könyv pergamen tábláján olvasha-
tó. A pergament két alkalommal is 
könyvkötésre használták. 1530-ban 
valamilyen vegyszerrel a korábbi 
írást lemosták róla, amit csak az 
alábbi két sor élt túl:

Buschenschank
A soproni borvidék abból a 

szempontból is különleges, hogy 
ennek a vidéknek van a legtöbb 
német kötődése, emiatt van, hogy 
Sopronban a bor „házi” eladásának 
hagyományát „Buschenschank”-
nak nevezi. „A borosgazda a saját 
borát, a saját házánál, meghatáro-
zott időszakban, jellemzően éven-
te egy-két alkalommal, két-három 
héten át kimérhette. Ekkor általá-
ban kedvezőbb adózási feltételek 
mellett adagolhatta a nedűt. Jó üz-
let volt, hiszen így háznál el tudta 
adni borát, nem kellett kocsmába 
vagy borozóba vinnie. Azt, hogy 
melyik háznál milyen bor kapható, 
egy trükkös jelrendszerrel hozták 
a vásárlók tudtára: a ház bejárata 
fölé kiakasztottak néhány fenyő-
ágat (Busch = bokor, köteg), amely-
hez hozzátűztek egy fehér szalagot 
(mely a fehérbort jelképezte), vagy 
egy vörös szalagot (ami a vörös-
borra utalt), illetve volt, hogy mind-

kettő kint fügött. ha még palack 
is lógott e kompozícióban, akkor 
üveges kimérésre is számíthatott a 
leendő fogyasztó. Az sem volt ritka, 
hogy egy-egy kereszt is feltűnt a fe-
nyőágak között, akkor az óbor sem 
hiányzott a gazda kollekciójából.”

Eredeti írásmóddal:
Vyragh thudyad, theuled el 

kell mennem, És the yerthed kel 
gyazba ewelteznem.

Mai írással:
Virág tudjad, tőled el kell 

mennem,És te éretted kell 
gyászba öltöznöm

A hóNAP úTI CÉLJA
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Kedves Borbarát!
TISZTELETTEL KÖSZÖNTJüK 
A SOPRONI TÖRTÉNELMI 
BORVIDÉKEN, SOPRONBAN, A 
KÉKFRANKOS FŐVáROSáBAN!

A mi borvidékünk Magyarország 
egyik legrégibb történelmi 
hagyományokkal büszkélkedő 
borvidéke. A kelták és az ókori Róma 
által teremtett szőlő- és borkultúra 
volt az alapja a Soproni borvidék 
szőlőtermesztésének, borkészíté-
sének. Már a XIV. század elején 
Magyarország legjelentősebb 
borvidékei között tartották számon, 
melynek kereskedelmi kapcsolatai 
messze túlnyúltak az ország határain. 
A XIX. századtól a poncichterek, a 
német ajkú gazdák messze földön 
híressé tették a soproni bort. A városra 
jellemző, hogy más borvidékek-
kel ellentétben a pincéket nem a 
szőlőkben, hanem a városban, saját 
házak alá építették. Ez akkoriban 
nem csak kiváltságot, de nagyobb 
biztonságot, védelmet jelentett a 
termelőnek. Borvidékünk fejlődését 
mutatja, hogy a Nemzetközi Szőlészeti 
és Borászati hivatal 1987-ben a „szőlő 
és bor városa” címet adományozta 
Sopronnak. A Soproni borvidékhez 
2000. június 13-tól hivatalosan 
hozzátartozik a Kőszegi körzet is, 
összesen 259 hektár szőlővel. A 
Soproni körzet a Kárpát-medence 
egyedülálló táján, az Alpok lába, a 
Fertő tó, a Sopron-vasi –Síkság által 
ölelt lankákon terül el. Legértékesebb 
területe a Fertő tó környéki hegyoldala-
kon, dombokon mintegy 1500 
hektárnyi területet foglal magába.

A Világörökség Bizottság a Fertő 
tavat a környező településekkel 
együtt 2001-ben kultúrtájként vette 
fel a világörökségi listára. A Fertő tó 
vidéke az érdekességek egyedülálló 
változatosságát tárja elénk. Több 
részre osztják a klimatikus határok, 

így a viszonylag kicsiny területen 
belül rendkívül változatos állat- és 
növényvilág létezik. Kontinentális 
alföldi sztyeppei tó, szubmediter-
rán dombok és szublapin hegyek, 
értékes szikes puszták, valamint 
magashegységek bebarangolása vár a 
turistákra. A tó környéke már 8000 éve 
különböző kultúrák találkozópontja. 
Az emberi tevékenység és a különleges 
földrajzi környezet egyedi kulturális 
tájegységet hozott létre az évezredek 
folyamán. A természeti szépségek 
mellett jelentős a népi építészete, 
a XVIII. és XIX. századi kastélyok 
történelmi látványosságot jelentenek.

Magyar oldalról a Fertő-hanság 
Nemzeti Park Fertő tavi részének 
teljes területe, valamint Fertőboz, 
Fertőrákos község kőfejtője, a fertődi 
Esterházy – és a nagycenki Széchenyi 
–kastély és környezetük tartozik 
a világörökséghez. A szomszédos 
oldalról a Neusiedlersee Seewinkel 
vizes élőhelyeinek területe és a 
műemléki védelem alatt álló Ruszt 
belvárosa részesei a világörökségnek. 
Az éghajlati feltételek mellett a talaj és 
a víz magas sótartalma is hozzájárult a 
húszezer éves Fertő tó és környező táj 
biológiai sokféleségéhez. Kontinentá-
lis sós vízi élőhelyek Európában csak 
Kárpát-medencében fordulnak elő. A 
vidék sajátosságaihoz tartozik a sűrű 
náddal borított nagy felszín, a 80 sós 
mocsárfolt és a dombvidéki szőlők.

A monarchia idejében a 
szőlőterületek egy borvidéket alkottak 
Sopron- Ruszt-Pozsony néven, hasonló 
fajták és művelési módok jellemezték 
őket. A szőlőskerteket pusztító 
járványok, a történelem viharai 
külön fejlődési pályára állították a 
borvidéket. Sopron környékén az 1800 
–as évek végégig a fehér szőlő volt 
az uralkodó. Borvidékünk karakteres 
fajtája, a kékfrankos szőlő az 1890-es 
évek után került előtérbe. Ma Ruszt 
elsősorban a fehérszőlőfajtákról és 
az aszúról (Ausburch) híres, a Soproni 
borvidéken pedig a kék szőlő, főleg 
a Kékfrankos termelése kiemelkedő. 
Jelentősek még a Zweigelt, Cabernet 
sauvignon, Merlot és Pinot noir 

ültetvények is. A fehérborfajták közül 
Zöld veltelini, a Chardonnay, a Tramini, 
a Zenit, a Sauvignon blanc és a Korai 
piros veltelini  a legelterjedtebb. A 
borvidék érdekessége, hogy az itteni 
klíma a késői szüretelésű desszert 
borok előállításának is kedvez. Ezek a 
borok nem új keletűek vidékünkön, 
jelenlétük a XVI. századba vezethető 
vissza.

Ma már történelem: Magyarorszá-
gon először „soproni kékfrankos” 
néven Jäger Mihály borkereskedő 
árusította palackos borait a múlt 
század harmincas éveiben. Azóta már 
fogalom, legenda lett…

hagyományos ételeinkhez és 
borainkhoz jó étvágyat és borozgatást, 
Sopronban, a Kékfrankos fővárosában 
kellemes időtöltést és pincelátogatá-
sokat kívánunk!

SOPRON
            a kék    rankos
                fővárosa



KiruccanásoK

A zalai falvak közössége a Göcseji Falumúze-
um portáin bemutatják értékeiket, hagyo-

mányaikat, s jó házigazda módjára helyi 
ételekkel kínálják a betérő vendégeket. 

információ:
Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága

Tel.: 92/ 314 37
E-mail: muzeum@zmmi.hu 

www.zmmi.hu 

Június 2.
Zalaegerszeg

Göcseji Randevú

A rendezvény fő célja a Szigetközi Friss Víz piaci be-
vezetése, illetve a vízivási rekord kísérlethez a minél 
nagyobb létszámban való megjelenés elősegítése. 

Program: Nagy sportágválasztó (vidéki helyszín-
ként); Bumeráng reggeli show; Samsung EB aréna; 

Kézműves és kirakodó vásár; Gasztro és Borfalu; 
Közép- Európai Sommelier bajnokság; Koncertek.

információ:
Aqua Szolgáltató Kft.

Tel.: 30/ 377 5318
E-mail: klauser.robert@aquakft.hu 

www.mivizunk.hu  

Június 8 – 10.
Mosonmagyaróvár

Friss Fesztivál – Szigetköz

Az ország egész területéről érkező 
néptáncegyüttesek neves zsűri előtt mutatják 

be egy-egy koreográfus versenyszámát. 
A verseny a nap folyamán a Batthyány-

kastély színháztermében, megfelelő színpadi 
körülmények között zajlik, az udvaron pedig 
kulturális, szórakoztató programok zajlanak. 

információ:
Nyugat – Magyarországi Néptánc szövetség,
Béri Balogh ádám Táncegyüttes Közhasznú 

Kulturális Egyesület
Tel.: 30/ 969 6718

E-mail: bba@folklor.hu 
www.majusfakitancolas.hu

Június 2.
Körmend

41. Májusfa kitáncolás és 18. 
Lajtha László Koreográfiai Verseny

KIRUCCANáSOK ROVAT

Az ország legrégibb hagyományokkal
rendelkező táncversenye, mely Szombathelyt a 

tánc fővárosává tette.
információ:

AGORA Szombathely Kulturális Központ
Tel.: 94/ 509 641 

E-mail: info@agora-savaria.hu 
www.agorasavaria.hu 

Június 9.
Szombathely

Savaria Nemzetközi Táncverseny
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A levendula virágzás időpontjához igazított 
Levendulahét során szakvezetők irányításával 
ismeretterjesztő programok várnak minden 

korosztályt.
A levendulanövény bemutatása, felhasználási 

módjainak, a különféle levendula termékek 
bemutatása, levendulavirág betakarítás, 

levendulaolaj lepárlási munkafolyamatok 
megtekintése várja az érdeklődőket. 
Levendulás étel- és ital különleges-
ségek a gyógynövényházban és a 

VIATOR étteremben
információ:

Pannonhalmi Főapátság
Tel.: 96/ 570 119

E-mail: veiland@osb.hu 
www.bences.hu

Június 22 – július 10.
Pannonhalma

Pannonhalmi Levendulahetek

James Joyce Ulysses című regényének 
főhősét megidéző rendezvény, művészeti 
programokkal, színházi előadásokkal, kon-
certekkel, képzőművészeti bemutatókkal.

információ:
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ

Tel.: 94/ 509 641 
E-mail: info@agora-savaria.hu 

www.agorasavaria.hu 

Június 16.
Szombathely
Bloomsday

Az országos kezdeményezéshez 
kapcsolódóan az ország számos 
pontján várják az érdeklődőket.
Fertődön, Sopronban, Szombat-
helyen, Zalaegerszegen számos 
múzeum várja a látogatókat az 

esete folyamán.

Június 16. 
országos

Múzeumok Éjszakája

A Négy Évszak Fesztivál ingyenes nyárnyitó 
koncertje a hagyományokhoz híven idén 
is fergeteges bulival várja a győrieket és a 
városba látogatókat egyaránt. Ne hagyja 

ki Ön sem a nyár egyik legnagyobb buliját 
Győrben, a Városház téren!

információ:
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tel.: 96/ 500 100
E-mail: kultur@gyor-ph.hu 

www.gyor.hu

Június 16.
Győr

4 Évszak Fesztivál - Nyárnyitó koncert

A nyáresték különlegesen hangulatos rendez-
vényei a szabadtéri színházi előadások, melyek 

Kőszegen is rendkívül népszerűek. A Kőszegi 
Várszínház programjában rendszerint zenei prog-

ramok, operett előadás, színdarabok, vígjátékok 
szerepelnek. A színházi előadásokat a műfaji 
sokszínűség jellemzi, hiszen a kínálat a 

klasszikustól az avantgárdig terjed, a zenei 
programok esetében a népzenétől a 

klasszikusig, a táncban a népitől a mo-
dernig szinte minden műfaj

megtalálható. 
információ:

Jurisics- vár Művelődési Központ és 
Várszínház

Tel.: 94/ 563 244
E-mail: jurisics@koszeg.hu 

www.koszegivarszinhaz.hu 

Június 15 – augusztus 3.
Kőszeg

Kőszegi Várszínház 
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Különleges helyszínen, a Kiskastély udvarán és az 
azt körülölelő ligetben kerül megrendezésre az 
immár hagyományos Zalavölgyi Kultúrtivornya. 
Az alapgondolat, hogy családias hangulatban 
élvezhesse bárki a helyüket akár „nagy” feszti-

válokon is megálló magas színvonalú kulturális, 
szórakoztató programokat, előadásokat a

kezdetek óta sem változott.   
információ:

Szentgróti Lokálpatrióta Társulat
E-mail: info.zalaszentgrot@gmail.com 

www.kulturtivornya.hu 

Június 18 – 24.
Zalaszentgrót

Zalavölgyi Kultúrtivornya

A több évtizedes múltra visszatekintő Soproni ünnepi 
hetek nagy tradíciójú fesztiválsorozat, mely különle-
ges művészi produkciókat kínál az érdeklődőknek. A 

rendezvénysorozat elsődleges helyszíne a Fertő-
rákosi Barlangszínház, amely színvonalas zenei, 

elsősorban operabemutatóiról híres. A kulturális ren-
dezvényekben bővelkedő fesztivál idején a történelmi 

belváros terein, udvarain színházi előadások,
kamarakoncertek, kirakodóvásár, folklórbemutatók, 

gyerekprogramok várják az érdeklődőket. 
információ:

Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Tel.: 99/ 517 500

E-mail: info@prokultura.hu
www.prokultura.hu

Június 23 – július 15.
Sopron, Fertőrákos

Soproni ünnepi hetek

A nyári napfordulóhoz kapcsolódó tradi-
cionális rendezvényt minden évben óriási 

érdeklődés kíséri. Az európai hagyományra 
épülő nyárköszöntő vigasságra, szórakozásra, 
a néphagyományok, felelevenítésére csábítja 

az érdeklődőket.
információ:

AGORA Szombathely Kulturális Központ
Tel.: 94/ 509 641

E-mail: info@agora-savaria.hu 
www.agorasavaria.hu

Június 23.
Szombathely

Szentivánéji Vigasságok

A rendezvénysorozat keretében a magyar 
táncművészet vezető együttesei vesznek részt: 
a klasszikus balettől a néptáncon át az alternatív- 

modern – kortárs előadásokig a táncművészet 
minden műfaja képviselteti magát. Roma, 

latin, magyar táncházak, gyermekprogramok, 
koncertek, disco, fesztiválkocsma színesítik a 
VIII. Magyar Táncfesztivált Győrben, a Győri 

Nemzeti Színház színháztermében, Kisfaludy 
Termében, a színház előtti szabadtéren és a 

Széchenyi téren.
információ:
Győri Balett

Tel.: 96/ 523 217
E-mail: info@gyoribalett.hu 

www.gyoribalett.hu

Június 19 – 23.
Győr

„Táncol az egész város” – 
VIII. Magyar Táncfesztivál
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Fesztiválunkon a fogyasztó közvetlenül találkozhat a
termelőkkel és termékeikkel. 

Az élelmiszer előállítók révén belekóstolhat a Vasi hegyhát 
valamint a Göcsej ízeibe.

Méltán képviseli a hungarikumok sorát a helyben készített 
pálinka, a méz, az ebből készült sütemények különlegességek, a 
lekvárok, a tökmagolaj, a sajt és gyümölcslevek, az ínyenceknek 

a biocsírák, biotermékek. Fazekas, csipkekészítő, szalmafonó, 
tűzzománc kézművesek személyesen tudják elmondani az ér-

deklődőknek termékeik készítésének módját. A vásári forgatag, 
valamint a színpadi produkciók a nap folyamán folyamatosan 

zajlanak. A gyermekeknek kézműves foglalkozások, játszó-
ház működtetésével színesítjük meg a napot. Fából készült 

hagyományos ügyességi játékokat próbálhatnak ki, mely 
a hordólovaglás, gólyaláb, sítalp, sajtlabirintus, valamint 

a gladiátor játékok. 
információ:

Birkás Pálinka Kft
Tel.: 30/ 500 1344

E-mail: info@birkaspalinka.hu 
www.birkaspalinka.hu

Június 30.
Győrvár

II. Birkás Pálinka Fesztivál

Zöld és narancssárga fények, ír vendéglátás, 
kelta muzsika és tánc, színes programok
várják a látogatókat az Ír- Magyar Napok 

2012-es rendezvényein Győrben.
információ:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tel.: 96/ 500 100

E-mail: kultur@gyor-ph.hu 
www.gyor.hu 

Június 29 – 30.
Győr

Ír – Magyar Fesztivál

A Szent László Napok egy kort megidéző időutazás, ahol a 
családok középkort idéző környezetben bolyongva talál-
kozhatnak a hajdani királyi város hétköznapi pillanataival 

és kiváltságos, ünnepi eseményeivel. Szakrális és világi 
hangulatok, az udvari kultúra jellegzetes rituáléi - lovagi 

torna, legendák, misztériumok - színesítik a hétköznapokat. 
A meghívott produkciók többségét korhű díszletvilág veszi 

körül és erőteljes látványosságot jelent.
információ:

Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Cím: 9021 Győr, Liszt Ferenc u. 20.

Tel.: 96/ 320 289
E-mail: info@fesztivalkozpontgyor.hu 

www.fesztivalkozpontgyor.hu

Június 23 – 27.
Győr

Szent László Napok –
A Lovagkirály ünnepe Győrben

húsz éve még senki sem gondolta 
volna Sopronban, hogy nyaranta a 

város határába ki lehet tenni a „megtelt” 
táblát. Ebben mit sem változott a VOLT! Ma is 

a legmenőbb zenékkel, előadókkal vonzza a feszti-
válozók tízezres tömegét, ám immár nem csak Sopronból 

és környékéről, hanem az egész országból, sőt határon 
túlról is. 

A VOLT koncertkínálata minden évben megújul, és 
nemzetközi sztárokkal és vezető hazai előadókkal, mint 

pl. a Faith No More, ákos, a Tankcsapda, a Quimby és 
rajtuk kívül még mintegy 150 DJ-vel és zenekarral várja a 

zenebarátok népes táborát. 
információ:

Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.
E-mail: info@volt.hu 

www.volt.hu

Június 27 – 30.
Sopron 

VOLT Fesztivál
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RECEPTAJáNLó

Sopron egyik kedvelt éttermébe kalauzoljuk Önöket, ahol mind a tradicionális és 
mediterrán ételek és a finom soproni nedűkkel is találkozhatunk!
Az étterem elnevezése a régió fekvése mellett, a Nyugat – Magyarországi 

Egyetemre is utal, illetve a belső színvilágában visszaköszönnek a lenyugvó nap színei. 
Az étterem belső kialakításának köszönhetően a mindennapi betérők mellett esküvők, 
ballagások, egyéb családi és vállalati rendezvények, bálok, szilveszteri mulatságok 
színhelyéül is szolgál. 

Nyugati érdekességek:
1-et fizet 2-öt ehet*
vagy a két étel közül az olcsóbbat ingyen kapja
hétköznap (15.00 – 21.30 óráig)

Hétvégén is Nyugat Étterem
Szombaton és vasárnap minden vendégünk 2.800 Ft/fő áron minden 

ételcsoportból szabadon választhat 1-1 adag ételt(első fogás, második fogás, 
befejező fogások), valamint 1,5 órás tartam alatt korlátlan italfogyasztási 
lehetőséget biztosítunk az alábbi italokból*: alkoholmentes italok (kivéve 
energia ital), kávé, tea, csapolt soproni sör, folyóboraink (fehér, rosé, vörös)

Nyugati hangulat –
Nyugati kényeztetés

Látogasson el Hozzánk, legyen Ön is a vendégünk! 
Egyszer érdemes kipróbálni, utána úgysem tud leszokni rólunk! 

 Universitas Fidelissima Kft.
Cím: 9400 Sopron Ady Endre u. 5.

Telefon: +36-99/518-234, +36-99/518-250
Email: nyugat@nyme.hu

Nyugati epercsoda
Hozzávalók:

20 dkg liszt 
2 tojás
3 dl tej
2 dl szénsavas ásványvíz
1 csipet só
2 evőkanál cukor
3/4 dl olaj

Elkészítés:
Verjük fel a tojásokat, adjuk 

hozzá a sót, a cukrot, felváltva 
keverjük hozzá a tejet és a lisztet, 
majd fokozatosan adagoljuk az 
ásványvizet. Készítsünk egy sűrű 
masszát, amihez a palacsintasü-
tés közben további ásványvizet 
adhatunk. 

Első sütés előtt a forró 
serpenyőbe pici olajat öntünk, 
felforrósítjuk és a palacsintákat 
kisütjük.

Töltelék:
20 dkg eper
20 dkg cukor
10 dkg szeletelt mandula
0,5 dl narancs likőr

Elkészítés:
A megtisztított, megmosott 

epreket forgassuk bele az előzetesen 
karamelizált cukorba, vigyázzunk, 
hogy ne főzzük szét, majd adjuk 
hozzá szeletelt mandulát a narancs 
likőrt.

Rétegezzük a palacsintákat 
megtöltve a töltelékkel (3 – 4 
rétegnél ne legyen több), a középső 
rétegbe elrejtett vanília fagylalttal.

Az elkészült palacsintatortát 
adagoljuk szét és azonnal tálaljuk, 
porcukorral megszórva.

Kívül forró, belül jéghideg 
meglepetés.
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Három dolog, amit a

                                            érdemes tudni
Csokiról 
Egy kis történelem…

Az első csokoládét az aztékok fogyasztották folyékony formában, még jóval az euró-
pai hódítók előtt. A kakaó Európa számára csak az 1500-as években vált elérhetővé, 

amikor Spanyolország, mint kakaó behozatali monopólium folyamatosan szállítani kezdett 
a két kontinens között. A forró csokoládé II. Károly uralkodásának idején teremtett divatot, 
ekkor nyílt meg az első londoni csokoládéüzlet is, a Chocolate House. Az első angol cso-
koládégyár Bristolban épült, 1728-ban. A szilárd csokoládét 1842-ben kezdte árulni a Fry 
csokoládégyár, mely később a ma is létező Cadbury cégbe olvadt. A tejcsokoládét szelet 
formában először 1847-ben a Nestlé fivérek készítették el.
Hivatalosan is a legjobb minőségű és a legízletesebb csokoládét Belgiumban gyártják, ahol 
a bonbontól kezdve egészen az ízesített kakaóitalokig minden megtalálható.

„a nyers kakaóbab a föld 
egyik legnagyobb an-
tioxidáns kapacitással, 
flavonoid hatóanyaggal 
rendelkező növénye.”

Optimista csecsemő
A csokoládé boldogsághormont 

termel – nem hiába esszük oly nagy 
hévvel, amikor lelkileg mélypon-
ton vagyunk. Arra azonban, hogy 
a csokoládé rendszeres fogyasz-
tása a magzati korban milyen 
hosszú távú hatásokkal jár, éppen 
a miatta termelődő boldogság-
hormonoknak köszönhetően, csak 
nemrégiben derült fény. A helsinki 

Egyetem kutatói megfigyel-
ték, hogy azoknak az anyáknak, 
akik terhességük idején naponta 

esznek csokoládét, optimistább 
gyerekeik születnek, mint azoknak, 
akik ritkábban fogyasztják. Míg a 
terhességük alatt stresszes anyák 
csecsemői hat hónapos korukban 
félelmektől szenvednek, azokra 
a babákra, akiknek anyja – bár 
stressznek volt kitéve – csokoládét 
fogyasztott, ez nem volt jellemző. A 
tudósok szerint a csokoládé befolyá-
solja a magzat agyának fejlődését, 
és mérsékli a stressz hatást anya és 
magzata között.

Az egészség forrása
A nyers kakaóbab a föld egyik leg-

nagyobb antioxidáns kapacitással, 
flavonoid hatóanyaggal rendelkező 
növénye. A növényekből kimutatott, 
mintegy 5000 flavonoid jelentős 
gyógyhatással rendelkezik. Ezek az 
anyagok értágítók, fokozzák a vér-
áramlást, csökkentik a vérnyomást. 
A jó minőségű, fekete csokoládé 
több szempontból is jótékonyan 
hat a szervezetre:
  •  lassítja az öregedést; 
  •  javítja a kedélyállapotot; 
  •  növeli a stressz tűrő képességet;
  •  erősíti a memóriát;
  •  szabályozza a koleszterint;

  •  kiváló orvosság szív- és
     érrendszeri megbetegedésekre.

Csoki-függők vagyunk?
Bár a fekete csokoládé egészsé-

ges, a legtöbben az agyoncukrozott, 
édes tejcsokoládét szeretjük. Rossz 
hír azonban, hogy a csokoládé bizo-
nyítottan függőséget okozhat. A 
táplálkozástudományi szakemberek 
szerint a túlzásba vitt cukor inkább 
drogként, semmint táplálékként 
hat: ugyanazt a biokémiai útvonalat 
stimulálja az agyban, mint a heroin, 
és ugyanúgy endorfinokat, boldog-
sághormonokat termel – olvasható 
az InforMed oldalán. ha érzed, hogy 
leesett a vércukrod, egyél meg egy 
banánt, hiszen a banán cukortar-
talma fokozatosan szabadul fel a 
szervezetben. 
  •  ha hirtelen rád tör a csokoládé 
utáni vágy, várj negyedórát, hiszen a 
legtöbb vágy hevessége csak rövid 
ideig tart.
  •  Válaszd mindig a fekete csokolá-
dét! Elsőnek talán nem tűnik olyan 
kielégítőnek, de legalább bizonyí-
tottan egészséges.

                 Forrás: www.otvenentul.hu

hAVI SZÍNES



Ki az abszolút vasutas házaspár?
...
Válasz: Eva Peron és Charlie Sheen

Vasutas fia első nap, sugárzó arccal megy az iskolába.
Az iskolai nap végeztével már nem olyan lelkes a gyerek.
Meg is kérdezi az apja:
    - Na, milyen volt az iskolában, fiam?
    - Édesapám! átverés az egész. Bemegyek, ki van írva az ajtóra,
      hogy első osztály, közben meg odabent fapadok vótak.

Mi a foglalkozása? - ordít rá az újoncra az őrmester.
    - Bakteriológus vagyok.
    - Ne cifrázza nekem, mondja nyugodtan, hogy vasutas!

 Tudta-e, hogy, a méh 700 
különféle illatot képes megkü-
lönböztetni. Nincs még egy ilyen 
állat, mely képes lenne erre?

   Tudta-e, hogy, a tudósok által nemrég azonosított új pókfaj, a darwini kéregpók 
hálóját 2008-ban egy parkőr fedezte fel Madagaszkár szigetén. Az új faj folyómed-
rek felett átívelve akár 25 méterre is kifeszítheti fonalát, erre épített kerek hálója 
pedig 2,8 négyzetméteres is lehet. A gigantikus hálóhoz a legerősebb pókselymet 
használja, és valószínűleg a legerősebb ismert biológiai anyag a világon?

   Tudta-e, hogy, az első szélmalom 
a mai Iránból származik, Kr. u. 644-
ből. A szélmalmok lapátjai mindig az 
óramutató járásával egyező irányba 
forognak, kivéve Írországot?

Érdekességek

Bizonyára többször találkozott már a zöld-sárga mozdonyok-
kal, főként a Nyugat-dunántúli régióban. Újságunkban ha-
vonta ismertetünk egy-egy GYSEV mozdonyt.
Ebben a hónapban elsőként a V43-as sorozatú, Szili becenév-
re hallgató mozdonyunkat mutatjuk be.

A V43-as sorozat a magyar vasút jelenleg legnagyobb da-
rabszámú villamosmozdony sorozata. Beszerzésük 1963-ban 
kezdődött, egy nemzetközi munkacsoport tervezése 
alapján vették gyártásba. A V43-as sorozatot a 
vasút „mindenes” villamosmozdony sorozatának 
nevezik, mert egyaránt alkalmas személy- és te-
hervonatok továbbítására is.

A GYSEV Zrt.-nél jelenleg 14 db V43-as soro-
zatú mozdony teljesít szolgálatot.

Technikai adatok: 
Gyártás:                                   1963-1982
üzemmód:                                  villamos
Sorozat:                                                 V43
hossz (ütközők közt):                  15,7 m
Tömeg:                                                  80 t
Teljesítmény:                             2200 kW
Legnagyobb sebesség:        130 km/h

hAVI SZÍNES

Vasutas viccek
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Keresd meg az eltéréseket!

Válaszoljon helyesen az alábbi kérdésre:
Melyik mozdonnyal indít a GYSEV Zrt. különvonatot Gödöllőre
2012 augusztusában? (Segítség: www.gysev.hu)
     1., Széchenyi mozdony
     2., Sisi mozdony
     3., Szili – V43 mozdony
     4., Liszt mozdony

A helyes megfejtéseket a www.gysev.hu/nyeremenyjatek oldalon keresztül küldhetik el.
A helyes megfejtők között két ajándékot sorsolunk ki:

- Családi kirándulás a Gyerkőcvonattal
   a Gyöngyösfalui holdfényliget Kalandparkba 2012. július 21-én.

A csomag tartalma: 2 felnőtt és 2 gyeremek részére vonatjegy a GYSEV Zrt. hálózatán 
belül menettérti útra a választott állomás és Szombathely között, transzfer a Szom-
bathelyi állomás és a Kalandpark között, egész napos családi belépő a holdfényliget 
Kalandparkba

- Családi (2 felnőtt és 2 gyermek) Múzeumvasúti utazási utalvány, amely a Nagycenki
  Széchenyi Múzeumvasúton történő utazásra jogosít fel a menetrend szerinti vonatokon.

A nyerteseket írásban értesítjük.

hAVI SZÍNES

Gyereksarok



A HoLLó és A béKA

Békát fogott a holló, csőrébe kapta, s felrepült vele egy háztetőre. Amint zsák-
mányával letelepedett a tető szélén, a béka hangosan kuncogni kezdett.
- Mit nevetsz, Béka öcsém? - kérdezte a holló.
- Semmi, semmi, kedves holló nővér - válaszolta a béka -, szóra sem érdemes, csak 
azon nevettem, hogy milyen szerencsém van. Az apám ugyanis itt lakik, éppen 
ezen a tetőn. Rendkívül erős, roppant haragos természetű ember. Bizonyosan 
bosszút állna azon, aki bántani merészelne engem.

 A holló bizony nem nagyon örült e szavaknak, s jobbnak látta, ha bizton-
ságosabb helyen fogyasztja el zsákmányát. átröppent hát a tető másik oldalára, 
az esőcsatorna mellé. Itt pihent pár pillanatig, s már éppen neki akart kezdeni a 
lakomának, amikor észrevette, hogy a béka megint jóízűen kuncog.
- hát most mit nevetsz, Béka öcsém? - kérdezte.
- Semmi, semmi, kedves holló nővér, szóra sem érdemes – válaszolt a béka. - csak 
eszembe jutott, hogy a nagybácsim, aki az apámnál is erősebb, éppen ezen a 
helyen éldegél. Aligha vinné el szárazon, aki engem bántani merne.

 A holló most már nagyon megijedt, s elhatározta, hogy elrepül a tetőről. Így 
is tett. Csőrébe kapta zsákmányát, s a közeli kút kávájára szállt, s ott letette. Már 
éppen neki akart kezdeni az evésnek, amikor a béka meg szólalt:
- Amint látom, kedves holló nővér, nagyon tompa a csőröd. Nem kellene megéle-
sítened, mielőtt enni kezdesz? Nézd csak ott azt a követ! Pompásan megfenhetnéd 
rajta!

A holló megfogadta tanácsot, a kőhöz reppent, fenni kezdte a csőtét. Amint 
egy pillanatra hátat fordított a kútnak, a béka nagyot ugrott, s eltűnt a mély vízben.

A holló csak akkor vette észre, hogy a béka eltűnt, mikor már jól megfente a 
csőrét. Visszareppent a kútkávára, ide nézett, oda nézett, jobbra-balra forgatta a 
fejét, de a békát csak nem látta sehol.

Végül megsejtette, hogy alighanem a kútban van, s kiáltozni kezdett:
- Béka öcsém, kedves Béka öcsém, már megijedtem, hogy elvesztél! Jó éles a 
csőröm, gyere ki, hadd egyelek meg!
- ó, de sajnálom, kedves holló nővér - válaszolta a béka-, képzeld csak, nem tudok 
felmászni a kút oldalán. Gyere le értem, ha meg akarsz enni! - szólt, majd lemerült 
a mély víz fenekére.

                                                                                                        www.vonatmania.hu

Népmese

GYEREK ROVAT
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