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Mindig jó érzés nyertesesnek lenni. Legyen szó akár 
egy kisebb baráti fogadásról, vagy egy komolyabb 
sporteseményről. És akkor is nagyon jó érzés győztesnek lenni, 
ha egy nagy összegű pályázatról van szó. Olyan pályázatról, 
amelynek köszönhetően jelentős, több mint 20 milliárd forintos 
fejlesztés  valósulhat meg. Örömmel mondhatjuk, hogy a 
GYSEV ismét nyert: cégünk sikeresen pályázott, így forrásokat 
kap arra, hogy a Szombathely és Zalaszentiván, valamint a 
Porpác és Mosonszolnok közötti szakaszokat villamosítására. 
Komoly, alapos előkészítő munka eredményeképpen újabb 
nagyprojektünk kapott zöld utat. Társaságunk júliusban a 
támogatói szerződést is aláírta, 2015-re pedig megvalósulhat a 
beruházás. A villamosítás után optimálisabban közlekedhetnek 
a regionális és intercity vonataink az érintett szakaszokon 
és jelentősen nőhet az az árumennyiség, amelyet kamionok 
helyett vasúton szállítunk. Ezzel nem csak a 86-os főút forgalmát 
tehermentesítjük hanem a környezeti terhelést is csökkentjük, 
hiszen a beruházás után dízel helyett már villamos mozdonyok 
közlekedhetnek.
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Negyedik alkalommal kaptuk meg 
a BusiNess superBraNds elismerést

Magyarországon, 2008-ban 
először indult el a nemzet-
közi piacon már évek óta 
meghatározó Business Superbrands 
program. A Business Superbrands 
az üzleti szektor márkáinak legki-
válóbbjait díjazza. A bizottság 
elé kerülő lista a Dun&Bradstreet 
adatbázisa alapján, továbbá a 
legjelentősebb hazai szakmai szer-
vezetek és szövetségek ajánlásainak 
figyelembevételével jött létre. Ebbe 
a mintegy 3000 márkát/céget 
tartalmazó listába egyaránt bele-
tartoznak a legnagyobb nyereségű 
hazai cégek csakúgy, mint – az egyes 
szektorok iparkamarái, egyesületei, 
szakmai szervezetei által javasolt 
– kisebb vállalkozások, melyek az 
üzleti élet kiválóságainak számí-

tanak. A Business Superbrands díj 
hitelességében komoly szerepet 
játszik, hogy a díjat odaítélő zsűri az 
ágazat elismert szakembereiből áll, 
vagyis a jól marketingelt, de komoly 
szakmai kvalitásoknak híján lévő 
márkák itt nem jöhetnek számítás-
ba.

A bizottság döntése alapján 
cégünket, a GYSEV-et érdemes-
nek találták arra, hogy megkapja 
a Business Superbrands 2012 
kitüntető címet. Ez a kiemelkedő 
minőségi elismerés fontos vissza-
jelzés számunkra, jelezve azt, 
hogy cégünk jó irányba halad és 
innovatív, erős márkaértékkel bíró 
társaságként tartják nyilván hazánk-
ban.

Az elismerést a GYSEV részéről Czibula 
András, stratégiai műszaki fejlesztés 
vezető vette át
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Vasutasnapon, minden évben miniszteri elismerésekkel díjazzák 
a kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársainkat. Idén Dergez 

István (GYSEV Cargo), Szendi Csaba (GYSEV Projektiroda), Nagy 
Tibor (GYSEV Gépészet) vehette át a megtisztelő elismerést. Példaértékű 

munkájukkal, szorgalmukkal járultak hozzá a GYSEV sikeres működéséhez.

miniszteri kitüntetések a
Vasutasnapon

Nagy Tibor Szendi Csaba

GYSEV híREK
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KéT PrOjEKTrE Több mINT 20 mIllIárD
F O r I N TOT NYE r T A VA S ú T Tá r S A S áG
A GYSEV Zrt. nyertes pályázatainak köszönhetően újabb 
két magyarországi vasúti vonalszakasz villamosítását 
kezdheti meg. A Porpác – Mosonszolnok, valamint 
a Szombathely – Zalaszentiván szakaszok villamosí-
tásáról szóló támogatói szerződést júliusban írták alá 
a Közlekedésfejlesztési Zrt., valamint a GYSEV vezetői. Az 
Új Széchenyi terv keretében megvalósuló két projekt összköltsége több mint 20 milliárd 
forint. Az összeg 85%-a uniós forrás, az önrészt a magyar állam biztosítja. A szakaszokon a 
tervek szerint 2015. őszére készül el a villamosítás.

A GYSEV már a tavaly októberi vonal-
átvételkor jelezte: pályázni fog az átvett 
szakaszok villamosítására. A vasúttársa-
ság elképzeléseit 2012. februárjában a 
nemzeti fejlesztési miniszter támogató 
levélben erősítette meg. A projektet 
2012. április 11–én fogadta be a Közle-
kedésfejlesztési Zrt. A GYSEV június 
22-én kapott értesítést a pályázat támo-
gatásáról.

A Porpác-Mosonszolnok szakasz 
87 km hosszú. A villamos felsővezeték 
kiépítésének költsége 11 milliárd 981 
millió 500 ezer forint. A munkálatok 
során központi forgalomirányítást is 
kialakítanak, a vonal közlekedését Csor-
náról és Répcelakról fogják irányítani. 

Szombathely és Zalaszentiván 
között 50 km-es szakasz villamosítá-
sát végzi el a GYSEV, ennek költsége 8 
milliárd 350 millió forint. 

A projekt keretében mindkét szaka-
szon átalakítják a villamosításhoz 
szükséges biztosítóberendezéseket és 
megerősítik a vasúti pálya felépítmé-
nyét. Az állomásokon 55 cm-es emelt 
peronok épülnek az utasok kényelme és 
biztonsága érdekében. 

Dávid Ilona, a GYSEV Zrt. elnöke, a 
MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint 
a villamosításnak köszönhetően újabb 
lendületet kaphat a vasúti közlekedés. 
„A kötött pályás közlekedés stratégiai 
szerepét növeli ez a beruházás. Olyan 
szakaszokról van szó, amelyen a regi-
onális, az intercity-közlekedés és a 
teherszállítás szempontjából is kiemelt 

jelentőségűek. A villamosítással, a 
pályák korszerűsítésével újabb magyar-
országi szakaszokon tudunk minőségi 
szolgáltatást nyújtani utasainknak. Az 
áruszállításban pedig tovább erősíthet-
jük a vasút szerepét az észak-déli irányú 
közlekedésben. Ez azért is lényeges, 
mert minden egyes tonna áru, amit 
vasúton tudunk elszállítani a kamionok 
helyett, tehermentesíti a 86-os főút 
forgalmát” – mondta az aláírás kapcsán 
Dávid Ilona.

Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezér-
igazgatója szerint a GYSEV már eddig 
is bizonyította, hogy jó gazdája az 
uniós projekteknek. „Tavaly ősszel 
készült el a 48,6 milliárdos Sopron-
Szombathely-Szentgotthárd szakasz 
teljes rekonstrukciója. A projekt munká-
latait véglegesen csak idén zárjuk le, 
hiszen Szombathelyen vasúti felüljárót, 
Sopronban pedig aluljárót építünk. 
Fontos kiemelni, hogy minden időre 
elkészült, az építkezések most is a 
tervek szerint haladnak. A mostani 
nyertes pályázatoknál is ezt ígérhetjük. 
A tavalyi vonalátvétel kapcsán többször 
is hangsúlyoztuk, hogy a GYSEV-től 
elvárt színvonalon szeretnénk utasokat 
szállítani. Ez csak akkor lehet-
séges, ha jó minőségű a vasúti 
pálya, hiszen pl. az új szaka-
szokra vásárolt Jenbacher 
motorvonatok jelenleg a 
korlátozások miatt nem 
tudják kihasználni a maximális 
sebességüket. Óriási eredmény, 
hogy megnyertük a pályázatokat, 

hatalmas feladat és felelősség is, de 
most is bízom munkatársaimban” – 
tudatta Kövesdi Szilárd.

A tervek szerint mindkét szakaszon 
2015. októberére készül el a villamosítás 
és a vasúti pálya rekonstrukció- ja.

Rázó László

2015-re villamos mozdonyok járhatnak Szombathely 
és Zalaszentiván, ill. Porpác és mosonszolnok között is

GYSEV híREK
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bükfürdő - egy hely, ahol minden korosztályt európai színvonalú 
szolgáltatások, lebilincselő természeti környezet vár.

A település Vas megye északnyugati részén, az Alpokalja és a Kisalföld 
találkozásánál található.

bük története
A települést 1271-ben Byk 

néven említik először, de temploma 
a kutatás szerint már a 12. század-
ban állt, tehát sokkal régebbi 
alapítású. 1331-ben Byk, 1427-ben 
Poss, 1461-ben Vinchefalwa Byk 
néven említik.  A 15. században 
már három Bik nevű falu is létezett 
egymás mellett. legnagyobb birto-
kosa ekkor a Büki család volt. A 16. 
század derekán került Alsóbük a 
gróf Cseszneky család tulajdoná-
ba. A későbbi századok során a 
Mankóbüki horváth és a Felsőbüki 
Nagy család emelkedett ki legin-
kább az itteni nemes családok 
közül. A reformkor egyik legne-
vesebb országgyűlési szónoka 
Felsőbüki Nagy Pál volt. Az 1825-ös 

országgyűlésen elmondott nagy 
hatású beszéde nyomán, Széchenyi 
István kezdeményezésére jött létre 
a Magyar Tudományos Akadémia, 
melynek ő is tagja lett.

Vályi András szerint "Alsó, 
felső, közép Bükk, három egymás-
hoz közel lévő faluk Sopron 
Vármegyében, földes Urai több 
Uraságok, lakosai katolikusok, 
nevezetes vagyonnyaihoz, ’s jó 
termésbéli tulajdonságaihoz 
képest, első Osztálybéliek." 

A település életében nagy válto-
zást hozott a vasútvonal kiépülése 
1865-ben. Ennek köszönhető, hogy 
1869-ben megindult a termelés 
a cukorgyárban is. 1902-ben a 
három Bük nevű falu, Alsó-, Közép- 
és Felsőbük Bük néven egyesült. 
1910-ben Büknek 2965 lakosa volt, 
akik közül 2855 magyar volt. Sopron 
vármegye Csepregi járásához tarto-
zott. 1917-ben nagy csapás érte 
a települést a cukorgyár leégé-
sével, melyet már nem építettek 
újjá. Ezután tömeges elvándorlás 
indult meg a községből. A villanyt 

1946-ban vezették be, majd gépál-
lomás és termelőszövetkezet alakult 
a még mindig jelentéktelen telepü-
lésen. Az 1950-es megyerendezés 
során Büköt a korábbi Csepregi 
járás több településével együtt Vas 
megyéhez csatolták.

“...a gyógyfürdő 32 medencével, 
több mint 5200 m2 vízfelület-
tel várja a gyógyulni, pihenni, 
feltöltődni, fürdőzni vágyókat.”
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A fürdő szerencsés véletlen-
nek köszönheti létét: az 1920-as 
években megkezdett, majd az 
50-es években folytatott kőolaj-
kutató-fúrások eredményeként 
1957-ben 1282 méter mélyről 65-70 
méteres vízoszlop tört a felszín-
re. Az 58 °C-os, közel 14 000 mg/l 
ásványi anyagot tartalmazó kincs új 
fejezetet nyitott Bük és a környező 
települések életében.

Az egyedülálló összetéte-
lű – alkáli hidrogén karbonátos,  
magas kalcium, magnézium és 
fluor tartalmú – gyógyvíz első-
sorban mozgásszervi és 
nőgyógyászati panaszok, valamint 
ivókúra formájában emésztőrend-
szeri megbetegedések kezelésénél 
alkalmazható hatásosan.

Az igazi sikertörténet 1962-
ben, az első, részben fedett 
medence átadásával kezdődött. 
Az azóta tartó folyamatos fejlődés-
nek köszönhetően napjainkban a 
gyógyfürdő 32 medencével, több 
mint 5200 m2 vízfelülettel várja 
a gyógyulni, pihenni, feltöltődni, 
fürdőzni vágyókat.

Szapáry- kastély
A Szapáry-kastélyegyüttest egy 

XVI. századi eredetű, megerősített 
udvarházból építtette át Felsőbüki 
Nagy István 1696-ben, kora barokk 
stílusban. A négy saroktornyos 
erődfalból csak egy torony maradt 
meg. Kívül a falat még vizesárok is 
körülvette. Az épület parkja védett, 

belsejét barokk remekek díszítik.
A 30 szobás, egyemeletes 

épület dísztermét dombormű 
benyomását keltő festmények, ún. 
grisaille-képek díszítik. Antonio 
luca Colombo készítette őket. A 
témájuk: tájképek, négy évszak alle-
gorikus ábrázolása, középen Vénusz 
kíséretével.
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AUG. 20-I HOSSZÚ HÉTVÉGE (4 nap/3 éj)
2012. 08. 17–20.
félpanzióval, élményfürdőhasználattal

már 11.970 Ft/fő/éj ártól
Gyermekek 10 éves korig ingyenesek!

ŐSZI NAPSUGARAK (3 nap/2 éj)
2012. 09. 02–11. 30. kivéve ünnepek
félpanzióval, élményfürdőhasználattal

már 10.450 Ft/fő/éj ártól
Gyermekek 5 éves korig ingyenesek!

Wellness élmény a Hotel Piroska Bük superiorban

További információk: Hotel Piroska + Bük
9737 Bük, Kossuth L. u. 60. • sales@hotelpiroska.hu
Tel.: 06 94 558 200 • www.hotelpiroska.hu
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A kastély elődjét állítólag Gregoróczy Vince győri 
lovaskapitány bírta. A Felsőbüki Nagyoktól a XIX. 
század elején a Jankovich grófok kezére került, majd 
nősülés révén a Markovics, 1925-ben pedig öröklés 
útján a gróf Szapáry családé lett. Tőlük 1949-ben vette 
el a kommunista hatalom. használták TSZ-irodának, 
majd az 1960-as években reprezentatív szállodát alakí-
tottak ki benne, de 1994. óta nem használták, az utóbbi 
években került magánkézbe.

Az új tulajdonos gyönyörűen felújíttatta az épületet, 
de sajnos, a kastély jelenleg nem látogatható.

Szent Kelemen plébániatemplom
A Közép-Bükön lévő gótikus templom 1408-ban 

épült, de már akkor is egy XIII. századi román templomot 
építettek át. A templom védőszentjének megválasztása 

is ősi eredetre utal. Szent Kelemen vértanú Szent Péter 
harmadik utódaként került pápaságra, így az egyház 
legkorábbi szentjeihez tartozik. A templom után 
Közép-Büköt sokáig „Egyházas-Bük”-nek nevezték, és 
valószínűleg ez lehetett a legkorábbi településrész. A 
barokk stílusban átalakított épület belsejében falkép 
töredékek is idézik a korábbi korokat. három nagy 
korszakot idéznek meg a falak. A román és gótikus 
részletek egyaránt felfedezhetők az egyhajós, oldalká-
polnás épületen, tornya viszont már a barokk jegyében 
készült A templombelső töredékes falfestéseinek egy 
része középkori, másik része viszont a XVI. századból 
való barokk munka. A főoltáron Szent Kelemen képe 
látható, amely id. Stornó Ferenc munkája.

A templomkertben álló Mária-szobor és oszlop a 
XVIII. századi barokk idejéből maradt meg. 

ökumenikus Kápolna
2003-ban nyílt meg Magyarország egyetlen olyan 

ökumenikus kápolnája, amelyik nem egyházi, hanem 
alapítványi kezelésben áll. Egy az Egyesült Államok-
ból hazatelepült hívő, Jezierski lászlóné hozta létre az 
Ökumenikus Kápolnáért Alapítványt azzal a céllal, hogy 
az egy kápolnát építtessen, majd üzemeltesse azt. Az 
épület Gáspár Péter tervei szerint épült, az ablakok 
Dancs Zsanett alkotásai. A kápolnabelsőben Csonka 
Ernő „Krisztus gyógyítja a bénát” című falfestménye 
látható.

már a 20. születésnapon is túl a büki golf-
pálya

Az immár száz éves magyar golftörténelem változa-
tos képet mutató időszakából 20 évet ‚jegyezni’, annak 
részese lenni, a klubot ismertté és elismertté tenni 
mindenki számára örömteli, hisz a bükfürdői golfpálya 
az újkori hazai golftörténet első 18 lyukú golfpályája-
ként vált sikeressé.

A golfpálya építése során 350.000 m3 földet mozgat-
tak meg, az addig még érintetlen nyárfa liget közepén 
hét hektáros festői szépségű tórendszert alakítottak ki, 
több mint 15 tonna fűmagot vetettek el, a gondosan 
és változatosan kialakított közel 100 hektáros területen, 
ahol az elmúlt két évtizedben igazi golf-üdülőhellyé 
vált az akkori nevén még Birdland Golf & Country Club.

A klub fejlődősének több kiemelkedő mérföldköve 
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legek bükfürdőn
Bük, Bükfürdő jellemzői:

* évi 800 ezer vendégéjszaka a szálláshelyeken
* 7.000 m2 vízfelület
* 200 gyógyító kéz
* 1.000.000 m2-es park a Golfpályán
* a Magyarországon élő madárfajok közül 96
   megtalálható a Golfpályán és tavaiban,
   ebből 10-12 faj csak itt él az országban

Gyógyfürdő jellemzői:

* az ország egyik legfiatalabb és a második
   legnagyobb gyógyfürdője
* 32 millió látogatót fogadott az 1962-es nyitás óta
* évi 1 millió látogató
* 2012-ben 50 éves a gyógyfürdő
* 15.201 mg/l ásványi anyag tartalom, amely
   kiemelkedően magas
* 1.282 m mélyről feltörő 58 fokos gyógyvíz
* 32 kül- és beltéri medence
* 350 méter csúszdahossz

NYÁRI VAKÁCIÓ

Aktív sport és szórakoztató programok kicsiknek és nagyok-
nak. Közvetlen átjárás a Bükfürdői strandra,  5000 m2 vízfe-
lület, 32 medence strand-, termál-, gyermek és gyógyvizes 
medencék, víziattrakciók, négyelemes csúszdarendszer

Érvényes: 2012. 07. 06–08. 17.

HUNGUEST HOTEL RÉPCE
4 éjszakás csomag 46.400 Ft-tól/fő/4 éj 
7 éjszakás csomag 75.600 Ft-tól/fő/7 éj  

HUNGUEST HOTEL RÉPCE GOLD
4 éjszakás csomag 56.400 Ft-tól/fő/4 éj 
7 éjszakás csomag 88.200 Ft-tól/fő/7 éj  

A csomag tartalma: 4/7 éjszaka szállás félpanzióval, wellness-sziget használata, 2/4 napi belépő 
a Büki Gyógy- és strandfürdőbe, részvétel a sportprogramokon, fürdőköntös használat, internet, 
gyermekjátszó-szoba

ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ 5-10%-os kedvezménnyel 
Különböző gyermek- és nyugdíjas kedvezmények!
Extra térítendő: idegenforgalmi adó: 410,-Ft/ fő/ éj (18 év felett)
SZÉP Kártyát, Üdülési csekket elfogadunk!

További ajánlatainkról alábbi elérhetőségeinken adunk részletes tájékoztatást!

Hunguest Hotel Répce  és Répce Gold
Tel.: 06 94 558-505, 358-140
www.hotelrepce.hunguesthotels.com
www.hotelrepcegold.hunguesthotels.com
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volt az elmúlt évtizedekben. így nemcsak az volt 
meghatározó, hogy úttörőként mit tettek le a hazai 
golféletben, a klubműködés alapjait vagy a verseny-
szervezési modelljét, de az is, hogy a húsz év során a 
klub több ezer kisebb-nagyobb rendezvénynek is adott 
otthont. Ezek közül kiemelkednek a Magyar Golf Bajnok-
ságok, melyek közül a sorban az 1993. évi volt az első; 
de itt tartották a szlovákok, szlovének és a horvátok is 
nemzeti bajnokságukat. Bükfürdő rendezte az első 
hazai, profi, pénzdíjas versenyt is, a mintegy 200,000 
dollár összdíjazású Danubius hotels Open-t. Itt tartot-
ták 1997-ben az angol főnemesek is a ‚lordok Kupáját’. 
Illusztris vendégeikként üdvözölhették a magyar 
ősökkel is rendelkező lord Rothermere-t, a neves japán 
hölgyet, Madam Ohya-t, (vagy ahogy a világsajtó hívta 
‚The Pink lady’) és a golfvilág extraklasszisának számító, 
1991-ben a US Masters-t is megnyerő Ian Woosnam-et, 
valamint Ronan Rafferty-t is.

A mai nevén Greenfield Golf csapata minden 
golfozót szívesen vár, legyen szó a legtapasztaltabb 
játékosról, vagy akár kezdőkről, akik most kezdik el ezt 
az élethosszig tartó küldetésű játékot. A Greenfield Golf 
a legbarátságosabb első osztályú golfpálya Magyaror-
szágon.
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Itt a legújabb zöldjármű: kölcsönözhető
PEDELEC kerékpárok Bükfürdőn

Bár a népnyelv elektromos bicikliknek hívja őket, valójában 
egy újabb technológiáról van szó, mely a jövő egyik közlekedé-
si eszköze lehet. Bükfürdőn idén már bérelni lehet ilyeneket.

A szerkezet pont úgy néz ki, mint egy kerékpár, és még akkor 
is ismerős minden, ha átvetjük lábunkat a nyergen. Ám mi-
helyst megtekerjük a pedált, kiderül, itt valami turpisságról 
van szó. Olyan turpisságról, ami igencsak kellemes érzés, és 
utoljára talán akkor tapasztaltuk, amikor biciklizni tanultunk, és 
amíg mi az egyensúllyal voltunk elfoglalva, valaki tolt bennünket. 
A pedelec kerékpárok esetében ez a „valaki” egy számítógép által 
vezérelt elektromotor, ami szemmel alig látható, tekerés közben 
viszont nagyon is érezhető: mintha állandóan lejtőn haladnánk 
hátszéllel.

A pedelec a „pedál” és az „elektromos” szavak kombiná-
ciójából származik. A pedeleceket ugyanis – ha kicsit is, 
de – hajtani kell. Éppen ez a technika adja a jármű két nagy 
előnyét: a sportot és a rendkívül olcsó üzemeltetést.

Egy sikeres pályázat nyomán a járművek most megjelentek 
Bük és Bükfürdő útjain. A Vas megyei fürdőváros jövőképének 
központjában az ilyen és ehhez hasonló környezetbarát, csendes, 
a pihenést és a mozgást szolgáló technológia megoldások vannak. 
A pedelec kerékpárokat jelenleg 1000 forintért lehet bérelni egy órára, 
de hosszabb időszakok arányaiban még kedvezőbbek, és a kölcsönzés-
sel számos kedvezmény és ingyenes kiegészítő szolgáltatás is jár.  Ezek 
közé tartoznak például azok a bónok is, amelyek a kölcsönzéshez jár-
nak, és melyeket a tekerésben kellemesen megfáradt vendégek a helyi 
vendéglátóipari egységekben tudnak felhasználni. 

A kerékpárokon túl kültéri fi tness park – épek és mozgássérültek ré-
szére – is átadásra került Bükfürdőn az utóbbi időszakban, a hét 4 nap-
ján pedig ingyenes sportanimáció várja a piciket és szüleiket, nagyszü-
leiket egyaránt. Családi sorversenyek, kerékpár- és nordic-walking túrák 
várják a fürdőzés örömei után mozogni vágyó vendégeket.

Részletek a Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület honlapján:

www.visitbuk.hu
BÜKFÜRDŐ – kalandok a környezetbarát turizmus jegyében

Iseumi Szabadtéri Játékok
2012. augusztus 7-14.

Különleges miliővel bíró helyszínen, a szombathelyi 
Isis-szentély előtt ebben az esztendőben két 
produkciónak tapsolhatnak az érdeklődők. mozart 
Figaro házassága és Andrew lloyd Webber Evitája 
hangzik fel, kiváló művészek előadásában. Az Iseumi 
Szabadtéri játékok összes estjén a nemzeti címet 
elnyert Savaria Szimfonikus Zenekar muzsikál.

A közel 2000 éve épült, európai viszonylatban az egyik legje-
lentősebb Isis-szentély maradványai egy szerencsés véletlennek 
köszönhetően 1955-ben kerültek napvilágra. 1964-ben rendeztek 
először szabadtéri opera előadást Pannónia legjelentősebb szakrális 
helyszínén. A szombathelyi Varázsfuvola előadások, amelyeken az 
évtizedek során fellépett a magyar operajátszás szinte valamennyi 
meghatározó képviselője, 1999-ig kisebb megszakításokkal folyama-
tosan színesítették a város és a térség kulturális életét, és hatalmas 
vonzerőt jelentettek mind a hazai, mind a külföldi turisták számára. 
Sok ezer ember álma vált valóra 2011 augusztusában, amikor 12 év 
kihagyás után ismét felcsendültek mozart operájának ismert dallamai 
az újjávarázsolt szentélyben, amelyhez teljesen új lelátó és színpad 
is épült. Idén már többhetes programsorozattal várják az érdeklő-
dőket. Ismét szerepel a programban mozart-opera, ezúttal a Figaro 
házassága, amely augusztus 7-én és 9-én hangzik fel. A Grófnőt rost 
Andrea, Susannát Csereklyei Andrea énekli, a Grófként Kovács István 
lép pódiumra, Figarót pedig Szegedi Csaba kelti életre.
Az előadás rendezője Káel Csaba, dirigense pedig Vashegyi György. 

A helyszín történetében először musical is helyet kapott a kínálatban, 
Andrew llyod Webber Evitája hangzik fel augusztus 14-én, 16-án és 18-án, 
Gajdos József színre vitelében, Rácz Márton vezényletével. A főszerepeket 
Koós Réka, Miller Zoltán, Egyházi Géza énekli.

bővebb információ: www.szombathely.hu
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a BiatorBágyi meréNylet
1931. szeptemberében történt magyarország történelmének legvéresebb vasúti 
merénylete. 22 ember veszítette életét, további 17 ember sérült meg súlyosan. A 
merényletet matuska Szilveszter vállalta magára, ám az is tény, hogy a tragédiára 
hivatkozva politikai leszámolások vették kezdetüket. mi történt 1931. szeptember 13-án?

0:15 órakor  a 26 méter magas 
viadukton Budapestről Bécs felé 
száguldó nemzetközi gyorsvonat 
alatt egy ekrazittal töltött, kb. 2 kg 
tömegű  pokolgép robbant fel, pont 
a második és harmadik kocsi között, 
akkor, amikor a sínek terheletlen álla-
potban voltak. A roncsolódott sínen 
nagy sebességgel (69,08 km/h) tovább-
haladó vonat mozdonya, egy hozzá 
csatlakoztatott poggyászkocsi, három 
különböző osztályú személy-, és két 
hálókocsi kisiklott és a mélybe zuhant 
(a teljes szerelvény 12 kocsiból állt). 

A roncsok alatt megtalálták a vonat-
vezető holttestét, aki kezével még halála 
után is a fék fogantyúját szorította. Ez 
bizonyíthatja, hogy mikor a detonáció 
történt, azonnal reagált, ezzel mentve 
meg a kettészakadt szerelvény sínen 
maradt részén utazók életét. A földbe 
csapódott mozdony kazánja felrobbant, 
gyakorlatilag nem maradt ép alkatrésze. 
A lezuhant 6 kocsi fele a felismerhetet-
lenségig szétroncsolódott. 

A viadukthoz legközelebb eső 
blockőrhelyen szolgálatot teljesítő 

Szigeti Pál és a biatorbágyi lakosok 
is hasonlóan emlékeztek meg a 
katasztrófáról; a robbanást olyan erős 
légnyomás kísérte, hogy nem csak 
az ablakokat, ajtókat, hanem a teljes 
őrbódét megrázta. A lakosság egy 
része villámlásszerű fényjelenségről, 
a robbanás hangjáról és az azt követő 
tompa morajlásról számolt be a történ-
tek után.

Ezt követően csak kétségbeesett 
segélykérő kiáltások hallatszottak a 
mélyből, látni viszont semmit sem 
lehetett. Voltak akik azonnal lerohan-
tak a roncsolódott viadukt alá, ám a 
vaksötét miatt nem tehettek semmit 
azon kívül, hogy nyugtatgatták és 
kitartásra bíztatták a sérülteket. Tény-
leges segítségnyújtásra csak azután 
nyílt lehetőségük, hogy a zajra felriadó 
lakosság, majd később a mentősök 
különböző világító eszközökkel a hely-
színre érkeztek.

1:15-kor kezdődött meg a sérültek 
felkutatása, mentése. A helyszínre 
érkező mentősöket is sokkolta a látvány. 
Ivánszky Sándor mentőorvos a követke-

zőképp emlékezik meg a látottakról:
„Máglyákat raknak s ezek fokozódó 

fényénél látjuk csak igazán a szerencsét-
lenség teljes képét. A viadukt alatti nagy 
sár, a lezuhanó vonat alól felcsapódva, 
szürkére festett mindent. A mozdony 24 
méteres zuhanása közben sebességével 
még 20 métert repült előre, míg földet 
ért… Leszáll a csönd, a halottak csöndje, 
tompává halkítja a kopácsolást. Most 
már csak halottakat hoznak. De mégis. 
Éles gyereksírás üti meg a fülünket. A 
megsebzett élet hangja... Nagy csopor-
tosulás az egyik vasúti kocsi mellett. Ez a 
kocsi szaltót csinált a levegőben és tetejé-
vel esett a földre. A nehéz alváz, amelyik 
felülre került, úgy összelapította, hogy az 
alváz csak egy méter magasságban volt 
a földtől, égnek álló kerekeivel... Sorba 
húzzák ki alóla a halott anyát, az apát 
és leányukat. Megindul a fotográfusok 
pergőtüze. Mint a másodpercenként 
megismétlődő villám, hasítja át a sötétsé-
get a magnezium fellobbanó fénye.”

VASúT-TÖRTÉNETEK
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Kétségek, rejtélyek
A merénylet után a gazdasági válság 

által sújtott, nehéz helyzetben lévő 
Károlyi kormány statáriumot rendelt 
el, melyet akkor sem vont vissza, mikor 
már bebizonyosodott, hogy Matuska 
Szilveszter követte el a merényletet. 
Ez idő alatt több, ekkor még illegáli-
san szerveződő kommunista csoportot 
feloszlattak, tagjaikat bebörtönözték, 
sőt 1932. júliusában Sallai Imrét és Fürst 
Sándort, a KMP vezetőit statáriális 
bíróság elé állították és kivégezték. 

Ezt arra hivatkozva tették, hogy a 
robbanás helyszínén találtak egy titok-
zatos levelet, melyen többek között 
a következő sorok álltak: „Munkások, 
nincsen jogotok, hát majd mi kieszközöl-
jük a kapitalistákkal szemben…”. Ezzel 
magyarázták, hogy egy előre elterve-
zett kommunista terrorcselekmény 
követelt 22 halálos áldozatot. 

További gyanús körülményként 
említhető meg az is, hogy egyes véle-
mények szerint az I. osztályú utasok 
jegyeit nem adták ki a vonatra. Rejtély 
az is, hogy a kétméteres pokolgépet 
Matuska hogy volt képes egyedül elhe-
lyezni a helyszínen, majd ekrazittal 
megtölteni azt. 

Egyes történészek politikailag 
kitervelt merényletnek tulajdonítják az 
esetet, melyet a válság miatt gyengülő 
kormányhatalom megbízásából 
követtek el, hogy az erősödő kommu-
nista mozgalmakat letörhessék. Erre 
azonban a mai napig nincs bizonyíték, 
sőt, ezen következtetések egy olyan 
későbbi nyomozás eredményei voltak a 
népi demokrácia idejéből, aminek szel-
lemiségét erőteljesen befolyásolta az a 
rendkívül erős kommunista ideológia, 
ami mindenáron a fasisztának kikiáltott 
horthy Miklóst szerette volna felelőssé 
tenni a történtekért. Az viszont tény, 
hogy a merénylő az utolsó pillanatig 

nem tudhatta, hogy teher-, vagy gyors-
vonatot fog felrobbantani, ugyanis a 
bécsi gyors előtt negyed órával egy 
tehervonatnak kellett volna érkeznie, 
mely késés miatt előreengedte a gyors-
vonatot. Az utólagos nyomozás arra 
következtetett, hogy ez is az összees-
küvés része volt, mivel úgy gondolta az 
akkori vezetés, hogy nagyobb közfelhá-
borodást okoz egy személyvonat elleni 
merénylet, mint egy tehervonat ellen 
elkövetett, ám ma már tudjuk, hogy ez 
nem az első ilyen eset volt, többször 
is előfordult, hogy késés miatt előre 
engedték a bécsi gyorsot. 

Ki volt Matuska Szilveszter?

Matuska Szilveszter a délvidé-
ki Csantavéren született 1892-ben. 
Tanítóképzőt végzett és jövendőbeli 
feleségével együtt tanított a helyi isko-
lában, ám az első világháborúban 
hadba vonult és, mint minden érettségi-
zettet abban az időben, őt is megillette 
a tiszti rang. Megsebesült a kragujeváci 
csatában, de felgyógyulása után vissza-
tért a seregbe, ahol végül főhadnaggyá 
nevezték ki. Bolondnak tartották, ám 
ahhoz mégis volt esze, hogy meglehe-
tős vagyonra tegyen.

Kihasználta a háború utáni zavaros 
pénzügyi viszonyokat, sikeres speku-
lációkba kezdett, melyek jövedelmét 
az éhínség miatt népszerű fűszer-, és 
csemegeüzletekbe fektette. 

így szerzett jövedelméből tőzsdé-
zett, s miután jelentős vagyonra tett 
szert, Budapesten több házat is vett és 
saját csemegeüzletet nyitott. 

A gazdasági válság azonban nem 
kedvezett neki sem. El kellett adnia 
meglévő vállalkozásait és helyettük 
újakat vásárolt. Ez azért fontos, mert így 
lett a tulajdonosa egy rabensteini kőbá-
nyának, ami által legálisan juthatott a 
pokolgépeiben alkalmazott ekrazithoz 
is. 

Kiderült, hogy nem csak a 
biatorbágyi, hanem egyéb merénylete-
kért is ő a felelős. Az 1931-es tragédia 
előtt számos sikertelen és legalább 
kettő sikeres robbantása volt Németor-
szágban illetve Ausztriában is. Az akkori 
nyomozás nem tért ki a robbantás 
okára, csupán bizonyítékokat keresett 
az elkövető ellen, hogy minél előbb le 
lehessen zárni az ügyet. A mai napig 
csak találgatások vannak, hogy mit 
akart elérni a merényletekkel, de olyan 
feltevés is akad, mely szerint zsarolni 
szerette volna a vasúttársaságokat, 
ahogy azt egy korabeli regényben olvas-
hatta. Az akkori feljegyzések szerint 
a helyszínen levő detektíveknek már 
a robbanást követően gyanús volt a 
magát sérült utasnak beállító Matuska 
Szilveszter. A merénylet után egy 
biatorbágyi család fogadta vendégül 
a túlélőnek feltételezett merénylőt, aki 
a házigazdának is gyanús volt. Bizonyí-
tékként szolgált az a törlőkendő, amivel 
kézmosás után megtörölte a kezét, 
és amin az ekrazittól sárga foltokat 
hagyott. 

Október 7-én fogták el Bécsben. 
Eleinte tagadott mindent, később 
azonban az osztrák és német merény-
leteket is bevallotta. Egy képzeletbeli 
barátra többször is hivatkozott, az orvosi 
vizsgálat során mégsem bizonyult 
őrültnek. Ausztriában az ott elkövetett 
merényletért 6 évet ült fegyházban, ezt 
követően Magyarországra szállították, 
s bár idehaza halálra ítélték, de mivel 
Ausztriában a halálbüntetés ekkor már 
nem létezett, azzal a feltétellel adták át 
az elítéltet, hogy csak életfogytiglanra 
mérséklik a büntetését.

1944-ben a Vácra betörő orosz 
csapatok előtt a börtönök rövid ideig 
felügyelet nélkül maradtak, így gyakor-
latilag csak az nem szökött meg, aki nem 
akart. így tett Matuska Szilveszter is, aki 
a józan elmeállapotát kétségbe vonó 
véleményekre rácáfolva, hamis papírok-
kal, ismeretlen országba szökött. Ennél 
többet nem tudunk róla azóta sem, bár 
többen látni vélték a világ különböző 
pontjain. 

A merénylet miértjére a mai napig 
nem sikerült fényt deríteni, az pedig 
szomorú tény, hogy Magyarország 
legsúlyosabb vasúti merénylete követ-
kezményeként 22 ártatlan lelte halálát 
a Biatorbágy viaduktja alatti vak mély-
ségben.

Forrás: www.iho.hu 
              www.mult-kor.hu
              www.huszadikszazad.hu
              http://hu.wikipedia.org

       FOTO: FORTEPAN



bővebb információ: www.szombathely.huHOLDFÉNY LIGET – AZ ALPOKALJA KALANDPARKJA
Vas megye | Írottkő Natúrpark | H-9723 Gyöngyösfalu, Liget utca 1.
+36 30 600 6303 | info@holdfenyliget.hu | www.holdfenyliget.hu

kalandpark
valódi élményeKK el

ERDŐ · LIGET » IRÁNY A TERMÉSZET!

Legyél gyermek vagy felnőtt, gyere el, mászd meg a nyáron is hűs, különleges 
erdei kötélpályánk 135 akadályát, csússz 800 métert a Száguldó Denevér 

pályánkon, juss fel a csúcsra a 18 méter magas ÍrottKavics extrémtornyunk 
9 pályáján, kenuzz velünk a Gyöngyös patakon, utazz a Holdfény Expresszel 

az erdőben, és kóstold meg a Peron Café kemencés ínyencségeit!
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Savaria Történelmi Karnevál
2012. augusztus 24-26.

A Savaria Történelmi Karnevál idén immáron tizen-
harmadik születésnapját ünnepli a város lakóival 
és a Szombathelyre érkező vendégekkel együtt.

A magyarországon páratlan történelmi alapokon nyugvó 
fesztivál, Szombathely belvárosában, ókori és középkori 
környezetben várja a városba látogatókat. A 2012-ben zajló 
fesztivál középpontjába ismét az ókori tematika áll, az antik 
idők és későbbi korok történeti hagyományai a társművészetek 
kíséretében jelennek meg a közel 20 helyszínre és 200-250 
programra tervezett fesztiválon. A kísérleti régészet eszközeinek 
felhasználásával a fesztivál egyfajta „élő bemutatóterem”, 
ahol letűnt korok eszközeit, szokásait, viseletét, kultúráját 
testközelből élvezheti a látogató. Ez a fesztivál egyediségének 
és innovációjának is alapja: a karneválozó vendég nem csupán 
kívülálló néző, maga is részese, alakítója az eseményeknek.

Az idei Karnevál a népszerű hagyományos programelemek mellett 
számos újdonsággal is szeretne szolgálni. A korábbi évek népszerű hely-
színei közül idén is várja vendégeit a Történelmi Témapark (Ferences-kert), 
a Romkert, a Kalandvár, a Művészetek Utcája, a Mediterrán Udvar, a Borok 
Utcája és a Sörtér. Változatlanul színes és színvonalas programkínálattal 
szórakoztat a Fórum Színpad és a Keleti Udvar. Régi-új programelemként a 
borok szerelmesei mellett a sörkedvelők is találnak kedvükre való nedűket 
a Karneválon.

A Karnevál egyik legnépszerűbb programja a 
jelmezes Felvonulás, mely pénteken és szombaton 
800-1000 fővel - hagyományőrzőkkel, zenészekkel, 
mutatványosokkal, a város civil szereplőivel - vonul 
végig a belváros utcáin.



KiruccanásoK

Különleges hangulatú jazz koncertek négy 
nyári hétvégén a Főapátság Pincészetének 
kóstolóteraszán. Fellépők Benkó Dixieland 

Band, Cornelio Tutu Band, Delalamm, Friends 
Big Band és Malek Andrea. 

Információ:
Pannonhalmi Apátsági Pincészet

Tel.: 06 96 570 222
E-mail: pinceszet@osb.hu

www.apatsagipinceszet.hu

Augusztus 10.
Pannonhalma

Pannonhalmi Jazz terasz

1993, Európa Barokk Éve óta kerül megrendezésre Győrben 
a látványos Barokk Esküvő. A XVIII. századi hagyományokat 

felelevenítő rendezvény különösen a kosztümös programok 
kedvelőit vonzza. A Barokk Esküvőn megismerhetjük a főúri 

esküvői ceremóniák világát, melynek része a Barokk Szerenád, 
a látványos jelmezes felvonulás és végül a házasságkötési 

ceremónia. 
Az országban egyedülálló látványosságot kínál a Barokk Es-

küvő, ahol a történelmi belváros épületei valóságos díszletet 
nyújtanak a jelmezesek színes kavalkádjának. Az esti progra-
mok mellett napközben koncertek, vásári komédiák, előadá-

sok kínálnak jó szórakozást minden érdeklődőnek.
Információ:

Győri Művészeti és Fesztiválközpont
Tel.: 96/320-289

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

Augusztus 10 – 12.
Győr

Barokk Esküvő 

KIRUCCANÁSOK ROVAT

„hétrétország – a szerek és porták fesztiválja az Őr-
ségben és vidékén. Egy képzeletbeli országba lép, aki 

ezekben az augusztusi napokban az Őrvidékre látogat. 
A fesztivál tíz napja bővelkedik zenei, színházi, irodalmi 
és filmes eseményekben. Régi falusi porták fogadják a 
„vizit órákban” a látogatókat, kézművesek műhelyeibe, 

művészek műtermeibe nyerhetnek bebocsátást az 
érdeklődők - akik nem csak a látni- vagy kóstolnivalók 

végett időzhetnek ott szívesen, hanem a jóízű beszélge-
tés kedvéért is. Mindehhez az Őrségi Nemzeti Park érin-
tetlen természeti környezete szolgáltat vonzó hátteret.

Információ:
Őri Alapítvány

Tel.: 94/548-038
E-mail: orseg@telehaz.hu 

www.hetretorszag.hu

Augusztus 11 – 20.
Őrség 

hétrétország 

Kőszeg történetének legjelentősebb eseménye az 
1532. évi török ostrom, melynek emlékére kerül 
megrendezésre a Félhold és Telihold - Kőszegi 

Ostromnapok elnevezésű rendezvénysorozat. A 
program színes történelmi kalandra hívja a látogatót, 

aki részévé válhat a védő és támadó csapatok 
küzdelmének, megismerheti a kor haditechnikáját, 

bepillantást nyerhet a török és magyar csapatok 
életébe, mindezt kulturális programokkal, vásárral, 

gasztronómiával színesítve. 
Információ:

Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Tel.: 94 360 113

   E-mail: jurisics@koszeg.hu
www.koszeg.hu

Augusztus 3 – 5.
Kőszeg

Félhold és Telihold –
Kőszegi Ostromnapok
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A Körmendi Kulturális Napok megújult formában várja 
az érdeklődőket, akik részt vehetnek augusztus 19-én a 

Rába Vízikarneválon és tűzijátékon, valamint a kapcsolódó 
rendezvényeken, így a Körmendi Kastélyszínház Társulat 

szabadtéri premier előadásán, a hagyományos Nemzetközi 
Néptánc Gálán, a hagyományőrző egyesületek találkozóján, 

bemutatóin, éjszakai koncerteken és a borutca rendezvé-
nyein. Az országban egyedülálló környezet, az egyetlen 
várkastély jellegű Batthyány kastély történelmi levegőt 

árasztó falai és kertje, valamint a közeli közkedvelt „vadvíz”, 
a Rába folyó adja a rendezvények hamisítatlan „körmendi” 

atmoszféráját. 
Információ:

Körmend Város Önkormányzata,
Körmendi Kulturális Központ
E-mail: cultcent@t-online.hu 

www.kormend.hu

Augusztus 17 – 19.
Körmend

Körmendi Napok

A magyar néphagyományban is kiemelt Nagyboldogasszony nap 
köré szervezi a Gyógynövényhetet a Főapátság.

-Gyógynövény áldás
-Ismeretterjesztő programok 

-A gyógynövénykertben termesztett növények és felhasználási 
lehetőségeik bemutatása

-Gyógynövénytermékek bemutatása és kóstolója 
- A gyógynövények betakarítása, feldolgozásuk bemutatása 

- Interaktív programok 
-Gyógynövény- koszorú kötés, gyógynövény párna készítés

-Gyógynövények terepi meghatározása
- Gyógynövényes étel- és italkülönlegességek a gyógynövényház-

ban és a VIATOR étteremben
          Információ:

          Pannonhalmi Főapátság
          Tel.: 96 570 119

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

Augusztus 13 – 20.
Pannonhalma

Pannonhalmi Gyógynövényes hét

A sárvári néptánc találkozón főként európai együt-
tesek adnak ízelítőt népük táncművészetéből, akik 
mellett magyar néptánc együttesek is fellépnek. A 
rendezvénysorozat mottója a Nemzetközi Népmű-
vészeti Szövetség egyik alapító gondolata: „hidat 

építünk emberek és emberek, népek és népek között.” 
A rendezvénynek méltó hátteret biztosít a Nádasdy- 

vár impozáns épületegyüttese.
Információ:

Kontakt: Kossuth lajos Művelődési Központ Sárvár
Tel.: 95 520 178

E-mail: muvelodesikozpont@sarvar.hu 
www.sarvar.hu

A hegykői termálfürdő parkolójában ismét megnyílik 
a Borok utcája, ahol a soproni borászok mutatják be 

legkiválóbb boraikat.
A finom, java részt helyben készült ételekről a hegykői 
éttermek, a jó hangulatról a Borok utcájában felállított 
színpadon fellépő zenészek, táncosok gondoskodnak.

Információ:
hegykő Község Önkormányzata

Tel.: 99 540 005
    E-mail: hegyko@hogyko.hu

      www.hegyko.hu/programok

Augusztus 16 – 20.
Sárvár 

Nemzetközi Folklórnapok

Augusztus 17-20.
hegykő

Borok utcája

KIRUCCANÁSOK ROVAT

Csodálatos környezetben egy tökéletes gasztro-
nómiai élmény zenei aláfestéssel

Fellépők: hot Jazz Band, Szőke Nikoletta 
Quartet, Sárik Péter Trió „ Jazz kívánságműsor”, 

Majsai Swing Stars
Részvétel előzetes jegyvásárlással lehetséges! 

Belépőjegy a fenti koncertekre 1.500,- Ft, amely 
tartalmaz egy köszöntőitalt is. 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
Információ:

VIATOR Apátsági Étterem és Borbár
Tel.: 96 570 200

E-mail: viator@viator.co.hu
www.viator.co.hu

Augusztus 17.
Pannonhalma

VIATOR Jazz vacsorák
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KIRUCCANÁSOK ROVAT

A Savaria Történelmi Karnevál Közép-Európa legnagyobb, 
ókort idéző historikus jelmezes fesztiválja. A Karnevál hagyo-

mányosan közel 20 helyszínen mintegy 200 produkcióval várja 
a harcművészet, világzene, színház, kelet misztikuma, a borok 
és finomságok kedvelőit. A felhőtlen kikapcsolódást külföldi 

és honi fellépők színpadi produkcióival, a Karneválszínház elő-
adásával, kacagtató utcaszínházi előadásokkal, tüzes játékkal, a 
méltán népszerű „rabszolgavásárral” biztosítják a szervezők. A 

program fénypontja a szombat esti fáklyás, jelmezes felvonulás. 
Információ:

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Alapítvány
Tel.: 94 510 160 

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

A Győri Bornapok, Bor-, Borlovag és Gasztronómiai Feszti-
vál elsősorban a borok világába és a gasztronómiai élve-

zetekbe vezetik be a rendezvényre látogatókat. A belváros 
utcái hangulatos kisvendéglőkké, borozókká alakulnak 
át, megteremtve a fesztivál kellemes alaphangulatát. Az 
esemény azonban nemcsak az ízek világába kalauzolja 

el a látogatókat, hiszen a négy nap bővelkedik kulturális 
programokban is.

Információ:
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

www.gyor.hu

Augusztus 23 – 26.
Győr

V. Győri Bornapok, Bor-, Borlovag
és Gasztronómiai Fesztivál

Augusztus 24 – 26.
Szombathely

Savaria Történelmi Karnevál
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A rendezvény a már ismert hagyományőrző 
programokkal és a Kenyérfesztivállal várja az 
érdeklődőket. Ez alkalommal a pék tanulók 
bemutathatják, hogyan tudnak hagyomá-
nyos módon kenyeret sütni a falumúzeum 

kemencéiben. 
Információ:

Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága
Tel.: 92 314 537 

E-mail: muzeum@zmmi.hu 
www.zmmi.hu

Augusztus 20.
Zalaegerszeg

Falumúzeum Napja -
Kenyérfesztivál

A szabadtéri színház hatodik évadát kezdi. Az 
elmúlt nyarak nagy sikerű előadásai mellet új 
bemutatóval és vendégelőadásokkal várja a 

publikumot a Kvártélyház Szabadtéri Színház.
Információ:

Kvártélyház Szabadtéri Színház
Tel.: 20/340 6780

E-mail: 
nfo@kvartelyhaz.hu

www.egerszegfesztival.hu
www.kvartelyhaz.hu

Július 5 – augusztus 26.
Zalaegerszeg

Kvártélyház 2012

KIRUCCANÁSOK ROVAT

A rétes-készítés konyhaművészete, szerves részei a 
magyar kultúrának. A lassan feledésbe merülő ízek 
megmentésére és az évezredes tradíció megőrzése 

érdekében immár 10. alkalommal találkoznak a fensé-
ges ízű sütemények nagymesterei.

Barátsággal, szívesen látunk mindenkit.
legyen a vendégünk!

Információ:
Vasvár Nagy Gáspár Kulturális Központ

Tel.: 94 573 070
E-mail: info@ngkk.hu 

www.ngkk.hu

Szeptember 1.
Vasvár

X. Vasvári Rétes Fesztivál
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A Miród-forrás kegyhelyet 2002. szeptember 22-én szentelték 
újjá, azok után, hogy az 50-es évek elején a határ védelme miatt 

az előző rendszer leromboltatta. A program a kegyhelynél 14 
órakor ünnepi szentmisével kezdődik. A szentmise celebrálásá-
ra dr. Erdő Péter esztergomi érsek atyát kérjük fel. A szentmise 
után felszentelésre kerül az elmúlt 10 év eseményeit rögzítő és 
az elhunyt önkéntesek emlékére felállított emléktábla. Előadást 
tart prof. dr. Papp lajos is. Az ünnepélyre elhívjuk a Koronaőrsé-
get a Szent Korona másolatával, hogy ezzel is emeljék az ünnep 

fényét. Ezután az ünnepség koszorúzásokkal folytatódik, melynek 
során megkoszorúzzuk a Sinkovits, a Mindszenty, az 1848-as és a 
világháborús emlékműveket. A nap zárásaként a Tűzoltószertár 
melletti üres téren egy koncert veszi kezdetét, melyen fellép a 
Béri Balogh Ádám Táncegyüttes és a Körmendi Fúvószenekar 

mellett a Csík Zenekar. 
Információ:

Miród- forrásért Egyesület
E-mail: takogabor@freemail.hu 
www.mirod-forras.egalnet.hu

Augusztus 26.
Kemestaródfa

10 éve szentelték újjá a
Miród-forrás kegyhelyet

A feltörekvő zalai borok ünnepe szeptember 
első hétvégéjén. Szeptember 2-án este fellép 
a 40 éves lORD együttes, a program része a II. 

Könnyűzenei Könnyű Zalai Fesztivál
Információ:

Kvártélyház Szabadtéri Színház
Tel.: 20 340 6780

E-mail: info@kvartelyhaz.hu 
www.zalaegerszeg.hu
www.kvartelyhaz.hu

Augusztus 31 –
szeptember 2.
Zalaegerszeg

Belvárosi Szüret

A Győri Bornapok, Bor-, Borlovag és Gasztronó-
miai Fesztivál hagyományosan augusztus utolsó 

hétvégéjén kerül megrendezésre. A programsoro-
zat csúcspontja a Négy Évszak Fesztivál – Nyárzáró 

megakoncert, mely igazán könnyed kikapcsoló-
dást nyújt az idelátogatók számára.

Információ:
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

www.gyor.hu

Augusztus 25.
Győr

4 Évszak Fesztivál –
Nyárzáró Koncert

Az Iseumi Szabadtéri Játékoknak helyszínül szolgáló, a közel 
2000 éve az egyik legjelentősebb Isis szentély maradványai. 
Szombathely városa teljesen újjáépítette az Iseumot, amely 
immáron az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház 

nevet viseli.
2012 nyarán három produkciót visznek színre: G. Puccini: 

Turandot, W. A. Mozart: Figaro házassága, A. l. Webber: Evita. 
Információ:

Mérei Tamás, igazgató
Savaria Szimfonikus Zenekar

Tel.: 20/344-4646
tamasmerei@hotmail.com

www.iseum.net

Július 25 -
augusztus 15.
Szombathely

Iseumi Szabadtéri Játékok
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hAVI SZíNES

Minden, amit a                          -ról tudni érdemes

A Facebook amerikai alapítású közösségi hálózat, amely 2004. február 4-én kezdte 
meg működését. Eredeti neve a Thefacebook volt. A világ egyik legnagyobb 
közösségi hálózata, amely 2011. februárjára már több mint 637 millió regisztrált 
felhasználóval működött. 2009. november 25-én a facebook alapítója, mark 
Zuckerberg bejelentette, hogy a Skype és a Twitter mintájára tőzsdére viszi a 
Facebookot. 2011. tavaszán a tőzsdei bevezetést még mindig korainak találták, és 
az időpontját 2012-re tették, közben azonban a Facebook értékét folyamatosan 
számítgatták és felbecsülték. A tőzsdei bevezetésre végül 2012. május 18-án 
délután került sor.

Egy kis történelem

Az oldal létrehozásának ötlete 
eredetileg Mark Zuckerberg 
egyetemi előkészítő iskolájának, 
a Phillips Exeter Academy-nak, 
fényképes, nyomtatott, könyv 
alakú kiadványán alapult. Ezek 
a könyvek már évtizedek óta 
közkedveltek voltak és használat-
ban álltak a tanárok és a diákok 
számára. A Facebook története 
valójában 2003-ban kezdődött a 
Facemash nevű alkalmazás kidol-
gozásával. Adam D'Angelo, aki Mark 
Zuckerberg legjobb barátja volt 
a középiskolában, létrehozott az 
egyetemisták számára egy kezdet-
leges társasági oldalt. A honlap 
népszerűségének hatására írta meg 
Mark Zuckerberg a CourseMatch 
programot, ami aztán a Facebook 
létrehozásához vezetett. Ő és 

Eduardo Saverin akkor alapították a 
Facebookot, amikor még a harvard 
Egyetemre jártak. Kezdetben csak 
a harvard hallgatói számára volt 
elérhető az oldal, majd később 
más egyetemekre is kiterjesztették. 
Azután minden egyetemista, majd 
minden 13 évesnél idősebb személy 
is regisztrálhatott a Facebookon. 
Az oldalon lehet üzeneteket írni 
az üzenőfalra, lehet fotókat feltöl-
teni és megosztani. Jelenleg több 
mint 600 millió aktív felhasználó-
val rendelkezik, ez a szám napról 
napra emelkedik. (A konkurenciá-
nak számító hi5 58 millió, az Orkut 
pedig 46 millió körüli havi látogató-
számmal bír.) Az oldal jelenleg 207 
országban, 37 különböző nyelven 
érhető el, és 2010. januárjára már 
szinte teljesen elkészült a magyar 
változat, amelynek fordítását a 
felhasználók készítették. 

A like gomb

A like, magyarosan lájk gomb 
a Facebook egyik legismertebb 
fejlesztése. A szó jelentése: „tetszik”. 
A Facebook 2009. februárjára fejlesz-
tett ki egy alkalmazást, amelynek a 
„like” nevet adták. A gomb feladata 
az, hogy az emberek tetszésü-
ket fejezhessék ki általa egy adott 
dologgal, vagy termékkel kapcsola-
tosan. Egy kattintással jelezni lehet 
a tetszésnyilvánítást, nincs szükség 
hosszabb véleményezésre. A kezde-
ményezésnek az adta a hátteret, 
hogy egy sokkal személyesebb 
kapcsolatot akartak kialakítani a 
honlapok látogatói számára. Termé-
szetesen a szöveges véleményezés 
lehetősége továbbra is fennma-
radt. A lájkolás annyira elterjedt, 
hogy számtalan esetben más célra 
is használják a gombot, például 
adománygyűjtő honlapok. Ebben 
az esetben az adományozó eldönt-
heti a gomb megnyomássával, 
hogy az alkalmazást fejlesztők 
milyen célra fordítsák kattintásuk, 
networkjük értékét. A kattintás által 
a Facebook üzenő falon megjelenik, 
hogy a felhasználó kedveli a szóban 
forgó oldalt. A megjelenés által 
terjed a Facebookon belül az oldal 
linkje. A honlapon, ahol a gombot 
elhelyezik, megjelenik a tetszésnyil-
vánítások száma, és az ismerősök 
neve is megjelenik a gomb alatt, 
amennyiben nekik is tetszik az oldal.
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A Facebook magyarországon
2008. november 26-án indult el 

a Facebook magyar változata, mely 
hamarosan rendkívül népszerűvé 
vált. A fordítást magyar felhaszná-
lók végezték, a munka ma is folyik. 
A fordítói rendszerhez egy fordító 
alkalmazás felvételével lehet csat-
lakozni. A Socialbakers adatai 
szerint 2011. márciusában az aktív 
felhasználók száma Magyarország 
területén elérte a 2.842.400 főt. 
A magyar Facebook 2011. januári 
statisztikai adatai szerint, az akkori 
2.600.680 regisztrált felhaszná-
ló közül 35% a 18 és 24 év közötti 
korosztályból tevődik össze. 30% 
tartozik a 25 és 34 év közötti korcso-
portba, míg a 35 és 44 év közöttiek 
csupán 12%-ot birtokolnak. A fenn-
maradó 24%-on a 45 éven felüliek 
osztoznak. A nemek aránya a követ-
kező: a férfiak 48%-ban, a nők pedig 
52%-ban képviseltetik magukat a 
rendszerben. 

Politikai hatásai
Az oldal használata fennállása 

óta néhány országban ellenállásba 
ütközött és ütközik ma is. Szíriában, 
Kínában, Iránban, Bangladeshben, 
Pakisztánban többször blokkolták 
2010. folyamán.

Mivel rendkívül gyorsan terjed-
nek az információk a világhálón, a 
közösségi oldal szerepe a politika 
változásaiban is megnyilvánul. 
Több országban korlátozták, vagy 
szüntették be teljesen az internet 

szolgáltatásokat a Facebookon 
elindult tüntetés szervezések 
hatására. horvátországban 2011. 
március 7-re szerveztek tüntetést 
a Facebookon a jelenlegi kormány 
politikája ellen. Az így kialakult 
tüntetésen több mint 8 ezren vettek 
részt. 

érdekességek
2011. március 2.-án Gamal 

Ibrahim egyiptomi férfi a Facebook 
nevet adta újszülött kislányának. 
Tettét azzal indokolta, hogy szerette 
volna kifejezni háláját a közösségi 
oldal iránt, amiért a Facebook segí-
tette Mubarak elüldözését.

2008-ban, máig is a legidősebb 
felhasználóként számon tartott, 
102 éves Ivy Bean csatlakozott a 
Facebook csapatához, aki akkor egy 
bradfordi ápolási otthonban élt. 
Regisztrációja után számos rajongói 
oldal készült a tiszteletére. Az 
otthonban 2010. elején megláto-
gatta Gordon Brown miniszterelnök 

és felesége, Sarah. A Twitterhez is 
csatlakozott és ott 56.300 barátra 
tett szert. 104 éves korában hunyt 
el.

megjelenése a kultúrában
2010. november 11-én mutatták 

be David Fincher Social Network 
– A közösségi háló című filmjét, 

amely a Facebook alapításának 
történetét dolgozza fel. A három 
Oscar-díjat és négy Golden Globe-
díjat nyert filmben Zuckerberget 
Jesse Eisenberg alakította. A 
történet alapjául Ben Mezrich, Vélet-
lenül milliárdos – hogyan született 
a Facebook (Accidental Billionaires) 
című 2009-ben megjelent könyve 
szolgált, amely hamarosan a siker-
listák élére került.

2012. májusa óta a GYSEV is képviselteti 
magát a legnépszerűbb közösségi portálon, 
ahol legfrissebb híreiről, aktualitásairól, 

kedvezményeiről tájékoztatja követőit.
lájkold Te is, és napra kész lehetsz minden Téged 

érintő dologból!

facebook.com/GYSEV.ZrT
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Válaszoljon helyesen az alábbi kérdésre:
Ki a GYSEV kabalafigurája?
                                            1., András, a gőzös
                                            2., Bozi Bori
                                            3., Cenki Teki

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

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

- Belépő 2 fő részére a PannoMánia – VI. Soproni Szakácskirály Választás és Utcafesztiválra

A nyerteseket írásban értesítjük.

Előző számunk helyes megfejtői: 

A Sisi kirándulást SChmIDT GYörGYNé,
a GYSEV ajándékcsomagot DáVID bErNADETT nyerte. 

                                                                                                           Nyerteseinknek gratulálunk!

Vasi pecsenye dödöllével, tökmagolajos uborkasalátával
Hozzávalók:
- 1 kg régi krumpli
- 40 dkg liszt
- 1-2 fej vöröshagyma
- 10-12 dkg zsír 
- fejenként 1-2 szelet tarja
- a páchoz: 5-6 dl tej,
                      6-7 gerezd fokhagyma
- liszt, pirospaprika
Elkészítés:

Pecsenye: Áztassuk a hússzele-
teket egy éjszakára (legalább 10-12 
óra) fokhagymás tejbe.  A pecse-
nyéhez lecsepegtetjük a húsokat, 
besózzuk, megforgatjuk paprikás 
lisztben, és 2-3 dl olajban mindkét 
oldalát megsütjük. 

Uborkasaláta: tisztítsuk meg 
az uborkákat, majd reszeljük le. 
Készítsük el az ecetes, cukros salá-
talevet, melybe tegyünk egy csipet 

sót is. A salátalevével öntsük le a 
lereszelt uborkát, majd locsoljuk meg 
2 – 3 evőkanálnyi tökmagolajjal és 
keverjük bele.

dödöllekészítés: hámozzuk meg 
és aprítsuk fel a burgonyát, majd 
sós vízben puhára főzzük. Amíg a 
burgonya megfő, a negyed karikába 
aprított hagymát zsíron megpuhítjuk, 
aranysárgára pirítjuk. A főtt burgonyát 
még melegében megtörjük, és lassú 
tűzön fokozatosan hozzáadva a lisztet 
fakanállal dagasztjuk. Serpenyőben 
kis zsiradékot hevítünk, majd egy 
evőkanalat az előzőekben megpirí-
tott hagymás zsírba mártogatjuk és 
burgonyás lisztből kapott tésztából 
egy evőkanálnyit a serpenyőbe szag-
gatjuk. A kiszaggatott tésztákat a 
maradék zsírral és hagymával össze-
forgatjuk, és  a serpenyőbe tesszük, 
és aranybarnára sütjük. A dödöllét 
tejföllel kínáljuk.

                           Jó étvágyat kívánunk!

RECEPTAJÁNlÓ



XVI. lajost mérnökei próbálják meggyőzni, hogy építtessen vasutat 
Párizs és lyon között. Amikor már minden érvük kifogyott, megjegyzik:
- Uram! Képzelje el, hogy azután 2 órával hamarabb érhet lyonba.
A király:
- Na és? Mit csináljak én két órával hamarabb lyonban?

- hogy hívja a buszvezető a terminátort?
- ???
- Vasutas.

A biatorbágyi merénylet a legismertebb hazánkban (bővebben a 12-13. oldalon olvashat róla), azonban 
közel sem ez volt a legsúlyosabb emberveszteséggel járó vasúti tragédia.

1916. december 1-jén történt a herceghalmi vasúti szerencsétlenség, mely során éjszaka egy bécsbe 
tartó gyorsvonat belerohant a sínpárját keresztező grazi személyvonatba. E tragédiánál csak a helyszínen 
67 ember vesztette életét, és további 163 utas súlyosan megsérült.

A világ legnagyobb, békeidőben történt vasúti katasztrófája Franciaországban, Párizs közelében, 
1933. december 23-án, amikor a 110 km/h sebességgel száguldó párizs-strasbourgi acélexpressz lagny-
sur-marne állomás mellett beleszaladt a nyílt pályán vesztegelő Nancy-i gyorsvonatba, amely zsúfolva volt 
utasokkal. Az expressz gyakorlatilag szilánkokká zúzta a gyorsvonatot, melyen 205 holttestet találtak és 
több mint 300 súlyos sebesültet vittek kórházba. Különös, hogy az acélvonat utasai közül alig volt sebesült.
A balesetet a jelzőberendezések hibája és nem az acélvonat mozdonyvezetője okozta. Ez a legsúlyosabb 

békeidőben történt vasúti katasztrófa, mely 1933. december 23-án történt. mindkét vonat karácsonyra, 
a családjukhoz hazautazó emberekkel volt tele.

Érdekességek

Siemens Taurus
A 1047 sorozat a GYSEV és a máV kétáramnemű villamosmozdony típusa. 
becenevei:  „Taurus”,  „Teknő”,  „milkabika”.
A GYSEV mozdonyait „repcebikának” nevezik. Elterjedt becenév még a „Dórémi” is.

Az 1990-es évek végére az 1-es számú vasútvonal Tata - hegyeshalom közötti szakaszán lehetővé vált a 
160 km/h sebességű vonatok továbbítása. Ezzel jelentősen csökkent az utazási idő Budapest és Bécs között. 
A Siemens mozdonyoknak köszönhetően a határmenti várakozási idő csökkent, mert a határon történő 

mozdonycsere szükségtelenné vált. A GYSEV Zrt. úttörőként felmatri-
cázta fel ezen Siemens mozdonyait. 2009. óta minden évben 

egy kiemelkedő történelmi alak előtt tiszteleg társasá-
gunk,  2009-ben Joseph haydn, 2010-ben Széchenyi 

István, 2011-ben liszt Ferenc, 2012-ben pedig Sisi 
születésének évfordulójára emlékezve gördültek ki a 

PR-mozdonyok, öregbítve az akkori magyar vasúti 
járműgyártás jó hírnevét.

Technikai adatok: 
Gyártás:                                    2002-2006
Sorozat:                                               1047
hossz (ütközők közt):                19,28 m
Tömeg:                                                  86 t
 Teljesítmény:                              6400 kW
 legnagyobb sebesség:         230 km/h

Vasutas viccek
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REJTVÉNY
SODOKU   Kérjük, írja be a számokat 1-től 9-ig, úgy, hogy egy szám csak egyszer szerepeljen a teljes 
négyzetrács függőleges és vízszintes soraiban, valamint a  „minirács” celláiban is.
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Színezd ki
          Cenki Tekit!
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Népmese
A FuRFANgOs LáNy

Az obsitos katona ment hazafelé az országúton és nagyon elfáradt. Betért megpihennyi egy 
házhoz. látott az udvaron birkákot, teheneket, disznókot, sok-sok aprójószágot, éppen csak embert 
nem látott.

Nagyot kiáltott, hát elégyött egy szép eladólány. Az obsitosnak úgy megtetszett, hogy borra szom-
jazott, mégis vizet kért. hozott is a lány szívesen. Az obsitos meg azt gondolta, hogy ő bizony tovább 
nem megy. Azt mondja:

- hallod-e, te lány, olyan szép vagy, hogy tetszel nekem. Mi a neved?
- A nevem eleji olyan, mint a hátrujja.
- hm - morgalógyik a katona, mer ebbő ugyan nem sokat értett.
   Má olyat is kérdez, amit halandó ember fia is megérthet.
- Magad laksz a házba’?
- Nem én, hanem édesapámval meg édesanyámval. 
- Anyád hol van?
- A konyhába főz. 
- Oszt mit főz?
- le s fel járkálót.

Morgalógyik meginn a katona, hogy nem értett semmit. 
- Az apád hol van?
- Az édesapám vadászik. 
- Oszt mire vadászik?
- Ő úgy vadászik, hogy amit megfog, azt otthagyja, amit nem, azt hazahozza.
- hű, te lány, de fura módon vadászik a te apád! hány éves vagy? 
- Amennyi, annyi. Az édesanyám kétszer annyi, apám ötvel több.
   hárman éppen száz évesek vagyunk.
- No, te lány, ha én innen elmenek, soha meg nem tudom, mit tartalmaz a beszéded.
  hogy buta vagy-e, magad se tudod, mit beszélsz, vagy túlságosan is vág az eszed.
  Mondd el hát szép sorjába, hogy mit tartalmaz a beszéded!
- hát elmondom, de csak azér, hogy lássa be: én vagyok az okos, maga meg a buta.
- A nevem Anna. Ugye, az eleje olyan, mint a hátrújja? Anyám a konyhába babot főz, oszt a fazékba 

a bab jár le s fel. Apám a kert meginé a gatyája ráncába bolhára vadászik. Osztán ugye, amit megfog, 
otthagyja, amit nem, azt hazahozza. Én tizenkilenc éves vagyok, az édesanyám harmincnyóc, az apám 
ötvel több, vagyis negyvenhárom éves. Éppen így hárman vagyunk száz évesek.

- No, te lány, én innen egy tapodtat se mozdulok, míg meg nem ígéred, hogy a feleségem leszel.
úgy is volt, feleségül vette az obsitos az okos lányt. Nagy lagzit csaptak, boldogan élnek.

De ez igaz volt, mer elmentem én Beregre a mesék elejbe, felkaptam egy cifrát, elmondtam egy 
furcsát.

       www.meselnektekcsorimama.hu  
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